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Это один маленький шаг для человека,
но гигантский скачок для всего человечества.
Нил Армстронг
Практически каждую ночь мы можем наблюдать Луну – ближайшее к Земле
небесное тело, наш единственный природный спутник. Интерес людей к космической
соседке проявлялся с древности придумыванием легенд, мифов и поклонению Луне
как божеству. А в дальнейшем, благодаря пытливости ума и накопленным знаниям
человечество перешло к систематическому изучению Луны.
07 января 1609 года Галилео Галилей направил изобретённый им телескоп на
Луну, так человечество сумело впервые подробно рассмотреть свой космический
спутник. С тех пор Луна — это наиболее изученное космическое тело, а также первое,
на котором сумел побывать человек
Хотя Луна и считается спутником, фактически она является полноценной
планетой. Крупнейшим спутником у планет земной группы. Она настолько велика,
что многие астрономы называют нашу пару «Система Земля-Луна». Наша спутница
лишь немногим уступает по размерам Меркурию, самой маленькой планете
Солнечной Системы.
Луна типичная планета земной группы: у нее есть кора, мантия и металлическое
ядро, а в далеком прошлом луна была геологически активна. Сейчас нам об этом
говорят лунные моря базальтовой лавы, разбившейся в низменностях миллионы лет
назад и горные цепи, раскинувшиеся на лунных материках.
• Диаметр Луны 3474км, то есть около четверти диаметра Земли 12742км.
• Среднее расстояние от Земли до Луны 384 400км.
• Луна постепенно удаляется от Земли на 4 см в год.
• Большинство кратеров на луне имеют метеорное происхождение.
• День и ночь сменяются на Луне мгновенно - там нет атмосферы, привычной
для нас.
• Экзосфера – это «атмосфера» Луны состоит из гелия, неона и аргона.
За всю историю пока лишь 12 человек ступали на поверхность Луны. Всего же
в экспедициях к нашему естественному спутнику участвовали 24 астронавта.
После запуска первого искусственного спутника Земли, выведения на
орбиту космического корабля «Восток» с человеком на борту США приняли в
качестве национальной задачи программу полета на Луну с человеком («Аполлон»
с ракетоносителем «Сатурн-9»). В СССР же осуществлялось системное изучение
Луны. Полеты к Луне начаты в Советском Союзе 2 января 1959 года с запуска
автоматической станции «Луна-1». 12 сентября 1959 года был осуществлен пуск
второй космической ракеты «Луна-2». Через двадцать дней после достижения
«Луной-2» поверхности Луны, 4 октября 1959 года в сторону Луны была отправлена
третья космическая ракета, на борту которой размещалась автоматическая станция
«Луна-3».
По аналогичной схеме проходили полеты к Луне и американских космических
аппаратов «Пионер-1», «Пионер-2» и «Пионер-4».
Космическая станция «Луна-3» сфотографировала лишь восточную часть
обратной стороны Луны, а 30% территории невидимого полушария спутницы

Земли оставалось неисследованной. В 1965 году в Советском Союзе были созданы
многоцелевые межпланетные станции «Зонд» для продолжения изучения этой части
лунной поверхности.
31 января 1966 года стартовала советская автоматическая станция «Луна-9»,
осуществившая мягкую посадку на Луну. 10 ноября 1970 года успешно стартовала
автоматическая станция «Луна-17», которая доставила на Луну передвижной
автоматический аппарат «Луноход-1». В соответствии с программой исследования
небесных тел с помощью автоматических средств 28 сентября 1971 года был
осуществлен запуск станции «Луна-19», которая более года проработала на орбите
искусственного спутника Луны.
Станция «Луна-20», стартовавшая 14 февраля 1972 года, доставила на Землю
образцы лунных пород.
Обширные исследования окололунного пространства и физических
характеристик нашего естественного спутника проведены с помощью советских
автоматических станций серии «Луна», «Зонд», а также американских космических
станций типа «Вояджер», «Сервейер» и «Лунар орбитер».
В основе первого запуска космического аппарата и всех последующих
космических программ лежали самые разные идеи и решения. Теория космических
полетов изучалась множеством специалистов в течение длительного времени, одним
из участников таких разработок был ученый-энтузиаст Александр Игнатьевич
Шаргей, более известный под именем Юрий Васильевич Кондратюк.
Еще в начале XX века 15-летний студент Саша Шаргей (Ю.Кондратюк)
рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы
NASA в лунной программе «Аполлон». Предложенная в 1916 году Шаргеем
траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка». Фактически
наработками Ю. Кондратюка до сих пор пользуются все основные участники мировой
космической отрасли.
В анналах истории человечества отмечен период 16 - 24 июля 1969 года. В
эти дни состоялся полет на Луну и возвращение на Землю американского корабля
«Аполлон-11» с экипажем в составе Н. Армстронга, Э. Олдрина и М. Коллинза. 20 - 21
июля на лунном экваторе в Море Спокойствия первые люди на Луне – Нил Армстронг
и Эдвин Олдрин (Майкл Коллинз остался на окололунной орбите) – пробыли 21 час
36 минут. Вне корабля на лунной поверхности Н.Армстронг выполнял программу
исследований в течение 2 часов 31 минуты, а Э. Олдрин - в течение 2 часов.
Среди всех удачных экспедиций на Луну хочется отметить третью, которую
американцы осуществили при полете корабля «Аполлон-14». Полёт экипажа в
составе А. Шепарда, С. Руса, Э. Митчелла длился с 31 января по 9 февраля 1971
года. А. Шепард и Э. Митчел пробыли 33 часа 30 минут в пересеченном материковом
районе кратера Фра-Маура. Они дважды выходили на поверхность Луны для
обследования этого района. Первый выход длился 4 часа 47 минут, а второй – 4 часа
35 минут. Примечательным есть то, что Алан Шепард взял с собой на Луну клюшку
для гольфа и два мяча — просто чтобы пульнуть перед отлетом назад, на что ему дали
добро. После первой попытки мяч улетел примерно на 200 метров, а вторая оказалась
более результативной - на 400 метров.

В результате шести лунных экспедиций с 1969 по 1972 годы на Землю было
доставлено около 382 кг лунных пород.
В ознаменование успешно выполненных полетов по программе «Аполлон»
крупному кратеру на обратной стороне Луны дано ее название. Научная аппаратура,
установленная экспедициями на Луне, передавала на Землю обширную информацию
до 1977 года.
Угроза энергетического и экологического кризиса заставляет искать новые
пути получения безопасной энергии. Один из вариантов решения энергопроблемы
–термоядерная энергетика. Потому такое повышенное внимание уделяется изотопу
Гелий-3 – наиболее перспективному материалу для создания абсолютно безопасной
энергетики. Но на земле этого изотопа очень мало (доступно всего около 500 кг), а
на Луне его запасы огромны.
Не исключено, что в ближайшие годы мы станем свидетелями Лунной гонки –
эпопеи, победители которой получат неисчерпаемый источник энергии.
В течение 2017 года ведущие космические державы мира (Россия, США, Китай,
Израиль и Индия) заявили о намерениях наладить добычу изотопа Гелий-3 на Луне.
Сейчас признанными лидерами в космической сфере являются США, Россия и
Китай. Вслед за ними идут Индия, Япония, ряд европейских стран, Израиль и Иран.
Совсем недавно, в начале 2019 года на весь мир громко заявили о себе китайцы,
совершив историческую высадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на
малоизученную обратную сторону Луны.
Поднебесная объявила о своих дальнейших планах по освоению спутника
Земли. В их рамках ожидается отправка трех миссий, которые должны будут
заложить основу для начала строительства лунной базы.
Уже сейчас Луну мы называем «седьмым континентом». То, что Луна и дальше
будет активно изучаться и осваиваться землянами, нет никаких сомнений. В связи с
этим будет интенсивнее развиваться космическая техника и поистине необходимыми
станут для нас полезные ископаемые Луны. А изучив ближайший космический
объект, станет реальным познание дальнего Космоса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В РУПОРЕ
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ ANSYS
Методы вычислительной техники нашли широкое применение в современной
акустике. Их применяют для визуализации структур волновых полей, когда известна
геометрия границ и физические способности области, где волны распространяются.
При использовании этих методов обычно заданы начальные и граничные условия
для решения задачи.
Методы векторно-фазовых характеристик были ранее применены для
исследования пространственного распределения основных характеристик звуковых
и инфразвуковых полей. Но для исследования структуры акустического поля в
рупорах конечной длины они до сих пор не применялись.
Целью настоящей работы является изучение структуры акустического поля на
низких частотах в полости рупора, разработка программы-методики исследований
акустических характеристик катеноидального рупора на низких частотах,
исследование векторно-фазового поля рупора.
В основной части составлен аналитический обзор методов исследования
звуковых полей. Использован математический аппарат распространения волн
в рупоре катеноидальной формы. Описаны экспериментальные исследования
акустических характеристик рупора. Проведено моделирование акустических
характеристик в векторно-фазовом поле рупора на низких частотах в ANSYS.
Результаты моделирования представлены наглядно графически
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТИНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ДАВЛЕНИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ РЕЛЬСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПУТЕЙ КОСМОДРОМОВ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ
Космодром – это огромное предприятие, которое включает в себя стартовые,
технические, посадочные, командно-измерительные комплексы, научноисследовательские, испытательные подразделения и имеет ряд вспомогательных
объектов, соединённых протяженными транспортными коммуникациями, в том
числе железнодорожными. Путь космическим аппаратам от стапелей в космос
обеспечивают рельсовые пути. Рельсы соединяют технические подразделения,
стартовые позиции и измерительные пункты с подъездными путями, где принимают
поезда с ракетами-носителями и космическими аппаратами, которые хранят,
собирают, испытывают, заправляют.
Таким образом, от надежности, долговечности и высокой эксплуатационной
стойкости железнодорожных рельсов зависит отлаженная и систематическая работа
космодрома. Все эти факторы определяются уровнем напряжённого состояния
контактной поверхности колесо-рельс. Согласно критерия Губерта-Мизеса,
максимальные значения контактных давлений не должны превышать предел
прочности или текучести материала. В противном случае деталь, в том числе рельс,
разрушается или теряет свою форму, что недопустимо при работе.
Поэтому, исследовали воздействие колеса на рельс при колебаниях нагрузки
от 10 т до 30 т и определили распределения давлений на поверхности катания.
Моделирование выполняли методом конечных элементов в электронных средах
Solidworks и ANSYS. В результате получены картины полей распределения
контактных давлений на поверхности рельсов.
В головке рельса на глубине 3—4 мм от площадки контакта возникают
максимальные сдвиговые напряжения, превышающие на 60% тангенциальные на
поверхности катания. При многократном нагружении это может вызвать контактноусталостные дефекты. Концентрация таких напряжений происходит в тех зонах
головки, где имеются неметаллические включения.
Появлению контактно-усталостных дефектов способствуют так же
неправильная подуклонка рельсов, недостаточное возвышение наружного рельса в
кривых, неровности на головке рельса и колёсах подвижного состава.
Сравнение расчетов вычисленных в ANSYS и значений контактных давлений,
ранее полученных аналитическими методами показало, что значения давления
отличаются в 5 раз.
Основным результатом данной работы является визуализация распределения
контактных (нормальных и тангенциальных) напряжений на поверхности
рельса. Определение точных значений напряжений и их расчет будет выполнен
аналитическими методами.
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АМОРТИЗАЦИЯ В МЕХАНИЗМАХ ХОДОВОЙ ЧАСТИ РОБОТОВ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Исследования космоса издавна привлекали человечество. Однако бурные
научно-практические работы в космосе начались, когда человечеству в 1957 году
впервые удалось вывести первый искусственный спутник на орбиту вокруг Земли. За
прошедшие десятилетия стремительно развились новые технологии. Это расширило
возможности человека стали в изучении космоса и других планет. На орбите вокруг
Земли функционирует многомодульная международная космическая станция,
по поверхности планет, входящих в солнечную систему, движутся созданные
руками человека искусственные самоходные аппараты, типа робототехнических
систем. Возможности человека ограничены его биологическими данными, поэтому
применение для работ на космических станциях и исследования других планет
создание специальные автономные управляемых с Земли роботов имеет очень важное
значение. Они отличаются друг от друга, но все они работают в не предназначенной
для жизни человека среде.
Это касается роботов, которые обслуживают станцию извне ее корпуса и
находятся под влиянием условий открытого космоса. А также подвижных аппаратов,
которые исследуют другие планеты и спутники Солнца и Земли. Самоходные
роботы на своем пути встречают множество препятствий, связанных со спецификой
рельефов других планет. К конструкциям этих роботов предъявляется требование
проходимости по специфической поверхности планеты.
В данной работе проведен анализ специфики конструкций роботов,
предназначенных для работы в открытом космосе или на поверхностях планет
солнечной и земной систем.
Рассмотрены особенности космических роботов и планетоходов, а также
их ходовых систем. Приведены особенности конструкций в зависимости от их
назначения и той траектории движения, которую совершают точки их звеньев.
Проанализированы принципиальные схемы некоторых аппаратов, рассмотрены
системы амортизации платформ ходовых частей.
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РОЗРАХУНОК АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ ГВИНТА КВАДРОКОПТЕРА
На даний час розвиток сучасної авіації ведеться у напрямку розробки
безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Один з найбільш розповсюдженіших типів
являється квадрокоптер, тому вибрана для досліджень тема є актуальною.
Зараз БПЛА почали активно використовуватися в цивільній сфері, що
призводить до потреби більш детального розрахунку шкідливих факторів, джерелом
яких являються вузли квадрокоптера.
Одним із таких факторів є шум, так як він негативно впливає на людину. Для
зменшення шкідливих наслідків впливу виникає потреба в розрахунку акустичного
поля гвинта квадрокоптера. При використанні БПЛА у військових цілях шум гвинта
є фактором, згідно якого можлива реєстрація місця знаходження літального апарату
акустичними мазерами.
Основними джерелами шуму на квадрокоптері є двигуни та гвинти. Крім
того, шум створює корпус квадрокоптера в наслідок вібрацій та обладнання, що
розташовано в середині корпуса. Вібрації виникають у наслідку коливань обичайки
корпусу, нещільних з’єднання агрегатів обладнання між собою.
Розроблена фізична модель генерування шуму на основі тієї, що запропонована
для моделювання шуму гвинта літака Л.Я. Гутіним. З основного закону механіки
випливає, на елементи лопаті гвинта діють сили і моменти. Елемент лопаті, у свою
чергу, впливає на середовище з рівними за величиною та протилежно направленими
силами. Точки прикладання цих сил слід вважати зосередженими у одній площині,
оскільки осьове протяжіння гвинта мізерно у порівнянні з довжинами хвиль перших
гармонік. Цю площину назвемо площиною обертання. На кожен елемент гвинта
діють дві сили: тяга та опір обертальному руху.
Математична теорія, яка дозволяє провести розрахунки характеристик
звукового поля повітряного гвинта літака також запропонована Л.Я. Гутіним. Цю
теорію використано для проведення розрахунків характеристик акустичного поля
квадракоптеру, де встановлені чотири гвинта. Особливостю розрахунків є те, що
на основі принципа суперпозиціі проводиться розрахунок акустичного поля від
чотирьох гвинтів. Місця, де розташовані гвинти та де починається акустичний вплив
на оточуєще середовище, означені конструкцією конкретного БПЛА.
Розрахунки проведені у програмному середовищі MathCad. У результаті
розрахунків побудована картина сумісного акустичного поля, що генерується
чотирма гвинтами квадракоптера.
Робота має перспективе значення для розробок БПЛА нових типів, особливо
квадракоптерів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СТРУИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Предложена методика расчета акустического поля струи цилиндрической
формы.
В основе данной методики лежит расчет акустической мощности сверхзвуковой
струи. Из исходных данных известно, что скорость струи на выходе из сопла ракеты
космического назначения (РКН) составляет 2624,6 м/с. Диаметр среза сопла D равен
1,51 м. ρс – плотность газа в объеме струи принимаем равным 1 кг/м3. ρ0 – плотность
окружающей среды, которая для воздуха равна 1,29 Н/м2. c0 – скорость звука в
окружающей среде, равная 340 м/с при температуре 20 0С.
Для расчета площади поверхности, излучающей звук, выбрана физическая
модель излучателя: применено представление струи в виде цилиндра. При длине
излучающей поверхности L > λ (λ – длина волны излучаемого звука) проведен расчет
для модели. Принято, что длина излучателя в виде струи L равна от 10D до 15D (где
D - диаметр струи). Получено, что длина излучателя составила L=22,5÷35 м.
Рассчитаны длины волн λ для первого и последнего значения из заданного
диапазона частот излучаемого звука, то есть 31,5 Гц и 8000Гц. Длины излучаемых
волн составили величины (λ = 0,04÷10,8 м). На основе исходных данных рассчитана
акустическая мощность излучателя в виде струи с учетом активной составляющей
мощности Wa, рассчитана интенсивность звуковой волны и найдено звуковое
давление. Приведено волновое уравнение.
Проведен расчет звукового давления в заданной точке А на высоте 18м и на
расстоянии от оси РКН 3м.
Исходя из данных расчетов можно сделать вывод, что уровень звукового
давления в точке А не будет превышать 139дБ.
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РОЗРАХУНОК АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ ВІД ПРАЦЮЮЧОЇ СТУПЕНІ ДУ
В ПЕВНОМУ ІНТЕРВАЛІ СЕКУНД ПОЛЬОТУ РКП
З усіх джерел шуму техногенного походження одні з найбільш високих рівнів
характерні для рухових установок ракет-носіїв космічного призначення (РКП).
Якщо розглядати злітаючу ракету, як джерело шуму, то рівні акустичного поля від
її роботи в навколишньому середовищі можуть досягати 160-190 дБ. Такі рівні шуму
смертельні для людини. Тому експлуатація пускових комплексів ракет-носіїв, а також
випробувальних станцій ракетних двигунів пов’язані з необхідністю реалізації цілого
комплексу заходів по шумозахисту, що включає в себе установку спеціальних технічно
складних глушників шуму, зведення будівель і споруд з підвищеною звукоізоляцією і ін.
Так найбільш гостро завдання захисту від шуму перебуває при запусках
рідинних ракетних двигунів (РРД). Це пов’язано як з високими потужностями
випромінюваного шуму, так і з неминучим присутністю обслуговуючого персоналу
на станціях.
Основна мета даної роботи - розрахувати рівні звукових полів для справжньої
ракети в певній точці. Був проведений розрахунок звукового поля на підставі подань
Лемба про те, що в разі формування звукового поля, що формується від зосередженої
сили, еквівалентне полю у вигляді акустичного диполя.
Проведений розрахунок в системі автоматизованого проектування Mathcad. Для
справедливого прийняття методики заснованої на уявленнях Лемба, ракета повинна
відлетіти на таку відстань від поверхні стартового столу, щоб струмінь не тільки не
торкалася цієї поверхні, а й щоб кінець струменю знаходився від поверхні стола
на відстані, що дорівнює значенню, рівному довжині самого струменя та відстані,
де починається далеке акустичне поля для певних частот випромінювання. Тобто
дану методику можливо застосовувати з певного проміжку часу польоту ракети.
За цей проміжок часу ракета підніметься на достатню відстань, для того, щоб
вважати прийняті припущення правомірними.фізичний процес впливу струменя
на навколишнє середовище буде носити інший характер.
Зроблено розрахунок рівня звукового тиску в точці, розрахованій біля роботи
ракетного двигуна.
Для наочності дані записані в вигляді таблиць і по ним побудовані графіки. З
наведених даних видно, що рівні звукового тиску в даній точці під час польоту РКН,
що становить 4,1 - 8 секунд, складає величини 167- 179 дБ.
При вивченні отриманих даних виникають цілком обґрунтовані вимоги щодо
мінімально безпечної відстані для людини від рухової установки ракети. Виходом
з цієї ситуації є розробка і установка таких додаткових систем шумоглушення до
вже наявних, які можуть забезпечити дотримання санітарних норм по шуму при
запусках ЖРД.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СТРУИ РАКЕТЫ
ОБЪЕМНЫМ ИСТОЧНИКОМ
Моделирование и определение типа акустического поля и его волнового фронта
проводится согласно частотной характеристике акустического излучения при пуске
ракет космического назначения (РКН).
Разработаны алгоритм и программа расчета уровней звукового давления на
языке Java. Программа состоит из двух вложенных циклов. Производятся расчеты
мощности звука w, интенсивности I и значения звукового давления pm в точке,
находящейся на расстоянии r от источника излучения. В программе расчеты
характеристик звука проводятся в зависимости от среднегодовых температур
окружающей среды (-300C, +200C, +270C) на частотах от 30 Гц до 10000 Гц.
Согласно разработанной программе рассчитаны характеристики уровней
звукового давления акустических полей в зависимости от частоты излучения с
учетом температуры окружающей среды.
Изменение уровней звукового давления в диапазоне частот меньших, чем
150 Гц, соответствует его росту. Для частот выше, чем 150 Гц рост уровней не
наблюдается, величина ровней остается постоянной.
Такое изменение уровней звукового давления связано с тем, что для частот
меньших, чем 150 Гц, уровни рассчитывались на основе закономерностей, присущих
акустическому полю сферического типа. А для частот выше, чем 150 Гц, рост уровней
остается постоянным как для случая акустического поля с плоским фронтом.
Разработанный метод позволил провести моделирование акустических
полей при старте РКН на основе определения вида акустических источников. В
частности, проведено моделирование акустического излучения струи РКН объемным
источником.
Это дало возможность рассчитать амплитуды акустического давления в
среде, окружающей РКН, и оценить акустические воздействия на корпус ракеты
в определенных точках. Метод предполагает использование для исследований
волнового параметра kR.
Моделирование акустического поля струи первой ступени РКН как объемного
источника излучения проведено на участке полета ракеты, когда высота подъема
РКН превышает ~ 25м. При этом следует опираться на значение граничной частоты
fгр = 150 Гц, которая разделяет два вида акустического поля: fгр < 150Гц – фронт
акустической волны сферического типа, fгр > 150 Гц – фронт акустической волны
плоского типа.
Рассчитаны характеристики уровней звукового давления акустических полей
в зависимости от частоты излучения с учетом температуры окружающей среды.
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УЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ
ИНФРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В АТМОСФЕРЕ
В известных ранее работах расчеты характеристик дальнего поля для случая
инфразвуковых волн, были проделаны в приближении линейной акустики.
Однако при большом уровне звукового давления распространение звуковых
и ультразвуковых волн в воздухе может быть точно описано только с учетом
нелинейных членов в общеизвестной системе уравнений. Показателем нелинейности
служит число Маха акустическое М. Кроме того, соотношение между вязкостями и
нелинейными членами, а также проявление турбулентных явлений учитывается
критерием Рейнольдса.
Результаты расчетов характеристик плоских инфразвуковых волн с уровнем
звукового давления 100-180 дБ показали, что смещения частиц в волне очень велики
(к примеру, при частоте 5 Гц уровень 180дБ достижим при смещении до 5м), что
приводит к необходимости произвести расчет чисел Маха и Рейнольдса.
Разработана программа для расчета акустических характеристик на языке
Fortran. В первом цикле учтены изменения частоты от 1 до 20 Гц. Во втором цикле
учтено изменение смещения и скорости частиц в инфразвуковой волне.
На печать выведены: частота F, длина волны B, смещение Q, колебательная
скорость ξ , число Маха R3, длина участка до образования разрыва в волне В2 и
число Рейнольдса RE.
Представлена зависимость М от Q при частоте f = const. Условно разграничены
области линейных и нелинейных инфразвуковых волн при условном критерии
разграничения М = 0,01. Число Рейнольдса изменяется в зависимости от смещения
линейно. (Re = ξ · 17300/f) в пределах от 1,086 · 104 до 10,86 · 104 (смещение меняется
в пределах 0,01 ≤ Q ≤ 1м).
После анализа данных расчета необходимо отметить, что при достижении
высоких уровней звукового давления в инфразвуковых полях скорости частиц
воздуха могут быть вблизи к трансзвуковым, звуковым и гиперзвуковым.
Исследование влияния нелинейных эффектов при распространении инфразвуковых
волн в данной работе ограничивается настоящим выводом.
Рассчитаны показатели нелинейности и вязкости – числа Маха и Рейнольдса
в случае распространения инфразвука с уровнем звукового давления 100-180 дБ в
воздушной среде.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА
РАКЕТЫ В ПЕРВЫЕ СЕКУНДЫ ЕЕ ПОЛЕТА
Исследование проблемы излучения инфразвуковых волн при работе
двигательной установки (ДУ) летательных аппаратов во время первых секунд
работы начаты не случайно. В ряде научно-исследовательских работ показано, что
при работе ДУ в импульсном режиме наибольшую величину амплитуды в общем
спектре шума имеют гармоники низких частот. Ранее в литературе проведены
измерения характеристик акустического поля, генерируемого при работе на месте
пульсирующей камеры.
Актуальным становится расчет характеристик звукового поля, возникающего
в среде при работе двигателей (амплитуд и частот спектра шума) при запусках
ракетных двигателей большой мощности. Расчет необходимо проводить на стадии
эскизного проектирования при выдаче рекомендаций для уменьшения акустического
воздействия на организмы космонавтов и обслуживающего персонала космодромов.
Основными задачами, на решение которых направлена данная научная
работа являются: определение характера возмущающего воздействия и типа
сформированного излучения, формирование алгоритма вычисления в зависимости
от типа акустического излучения на старте РКН, разработка физических
моделей акустических полей. Разработана программа для расчета характеристик
акустических излучений при старте ракеты. Программа рассчитывает звуковое
давление p в Db в точке, расположенной на расстоянии r от источника излучения, а
также под углом к источнику.
Для расчета характеристик звука в зависимости от удаления от источника
звука, угла направленности характеристики, номера гармоники на частотах от 31,5
Гц до 8000 Гц в среде Fortran был составлен алгоритм расчета. В программе были
выполнены расчеты уровня звукового давления р в Db в точке, находящейся на
расстоянии r от источника излучения, а также под заданным углом направленности
к источнику, . Также для расчета и моделирования рассчитанных характеристик
были использованы программные среды MathCad и Showne 32 соответственно.
В результате проведенного математического моделирования было показано,
что задача сводится к определению силы, действующей на тело внутри жидкости,
ограниченной контрольной поверхностью. Установлено, что воздействие на
окружающую среду силой от работающей ДУ напрямую зависит от давления в
камере сгорания, из чего следует его зависимость от вида топлива, коэффициента
соотношения компонентов и их расхода, а также от объема камеры сгорания.
На основе результатов физического и математического анализа источников
акустических колебаний на стадии эскизного проектирования возможна разработка
активных и пассивных методов гашения разрушающих акустических воздействий
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ С ПЛОСКОЙ ПРЕГРАДОЙ
Процесс старта ракет-носителей сопровождается излучением акустических
шумов с высокими уровнями звуковых давлений. Они создают значительные
акустические нагрузки на различные части корпуса ракеты-носителя и на обтекатель,
под которым установлен полезный груз. Проникая сквозь обшивку, акустические
излучения пагубно влияют на выводимый полезный груз. Распространяясь в
окружающей среде, они изменяют ее состояние, насыщая шумами высоких уровней
интенсивности. Это создает дополнительные нагрузки на стартовые сооружения. Для
уменьшения этих нагрузок исходящую из сопла ракеты струю направляют в газоходы
специальной формы, применяют звукопоглощающие материалы. В настоящей
работе проведено математическое моделирование акустических излучений, которые
генерируются в момент взаимодействия недорасширенной сверхзвуковой струи с
плоской преградой.
Моделирование газодинамических процессов выполнено численным методом с
применением нестационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса.
Для оценки акустических нагрузок использованы уравнения Ффовца-Уильямса и
Хокинга. Для замыкания системы уравнений использовалась модель турбулентности
Detached Eddy Simulation. Задача решалась в двумерной осесимметричной
постановке.
Акустическое моделирование выполняется на основе результатов
газодинамического расчета, которые хорошо коррелируются с экспериментальными
данными. Согласно эксперименту, струя вытекает из конического сопла с углом
полураствора φ = 9 и с числом Маха Ma = 2 на срезе сопла. Отношение давления
на срезе сопла pa к давлению в окружающей среде составляло величину n ≈ 2.85 .
Давление в окружающей среды в пространстве испытательной камеры равно 0.43
ата Эксперимент проведен для случаев, когда l равно 2, 4 и 6, где l – расстояния
ra
от среза сопла до преграды, ra – радиус выходного сечения сопла.
Представлены результаты расчета основных газодинамических и акустических
характеристик в виде эпюр и графиков.
На графиках представлены результаты расчета значений акустического
давления в заданных точках в зависимости от частоты колебаний, и визуализация
пространственной ударно-волновой картины взаимодействия струи с преградой,
предельные линии тока, изобары, распределения профилей скорости, давления.
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EXPERIMENTAL MODELING OF MECHANICAL CHARACTERISTICS
IN LIVING ELASTIC BODIES
The acoustic field has a positive and negative impact on living organisms. In this
case, the coincidence of the resonant frequencies of individual organs of living organisms
with certain frequencies of acoustic fields leads, with high values of the amplitudes of
oscillations, to negative effects. An important point in the study of acoustic effects on
the organs of living organisms is obtaining reliable data on the mechanical characteristics
of these organs: stiffness, modulus of elasticity, relative elongation of the body. Under
the influence of external mechanical disturbances in the form of acoustic vibrations,
the body should be regarded as a system consisting of mechanical elements. They are
characterized by inertial, elastic, damping properties. An interesting method is the
destruction of harmful insects by acoustic waves. To perform a negative acoustic impact
on the body of insects, you need to know the mass, stiffness and resonant frequency
of their body. The rupture of tissues and the biological death of harmful insects when
exposed to acoustic vibrations indicate that a resonant frequency of the body or organ
has been found.
The behavior of a real mechanical system can be mathematically represented and
described using models consisting of various viscous and elastic elements. If the behavior
of the elastic body is simulated with the help of a spring, and the viscous body by a piston
in a cylinder, then the equation of the vibrational motion of the body of a pest insect as
a viscoelastic oscillatory system.
The object of testing in this work was the larvae of the Colorado beetle. The
parameters and characteristics were measured for each larva individually. Previously, an
external examination was performed, which showed that the body of the larva formed to
the age state when the head and legs appeared, and it has an oval-convex shape, widening
from the head. During the experiments, the weight of the larva was determined, its
length was measured, the diameter of the body in the maximum section.
The micrometer readings recorded changes in body size, that is, shortening of the
body under the action of force (compression value). All indications were recorded and
recorded in the measurement log. Loads were applied from top to bottom on the body of
the larva by forces.
After exposure, an external examination of the body of the larva was carried out.
The strength and measured values are listed in the table. The obtained data made it
possible to calculate the elastic modulus and rigidity of the larval body as a homogeneous
rod.
The experiments were carried out under external conditions: air temperature 28°C,
humidity 80%. The following indicators were used for the measurements.
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РОЗРОБКА СИРЕННОГО ПРИСТРОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИНЦИПУ
В теперішній час в сільському господарстві використовується багато різних
отруйних хімікатів, що використовують для знищення шкідливих комах.
Потенційна загроза від їх використання полягає як у гострій токсичності при
потраплянні в організм людини або тварин, так і в хронічній дії, в кумулятивному
ефекті, в міграції залишків пестицидів водними і повітряними шляхами на значні
відстані.
Це стало передумовою для створення акустичного способу, призначеного
для смертельної дії на організми шкідливих комах. У порівнянні з методами, що
використовувалися раніше, акустичний спосіб забезпечує зниження трудомісткості
робіт зі знищення шкідливих комах з одночасним зняттям ефекту токсичності.
Для реалізації способу необхідно розробити акустичні пристрої. Цим визначається
актуальність вибраної теми.
В сучасній техніці все частіше зустрічаються пристрої, що створюють потужні
акустичні коливання. Ці пристрої генерують як чутні, так і нечутні коливання
пружних середовищ. Одним з пристроїв, що діють в діапазоні звукових коливань
є сирени. Сирени – це механічний пристрій для створення потужних акустичних
коливань, дія яких заснована на періодичному перериванні струменів, що
випливають з великою швидкістю через отвори. Сирени мають широкий спектр
застосування.
В роботі розроблена конструкція та розраховані характеристики акустичного
випромінювача сиренного типу для знищення шкідників рослин, частково
колорадського жука, що захищена патентом №123017 U // Україна, А01М1/00/222018. Розраховано характеристику акустичного поля випромінювача, якщо воно
моделюється пульсуючою сферою. Складено алгоритм і програму розрахунку
характеристик далекого поля сферичної хвилі для частоти і звукового тиску, що
знищують колорадського жука.
Висновки:
1. Складена класифікація методів та пристроїв, призначених для знищення
колорадського жука.
2. Розроблена конструкція та розраховані характеристики акустичного
випромінювача сиренного типу для знищення шкідників рослин, частково колорадського
жука, що захищена патентом №123017 U // Україна, А01М1/00/22- 2018.
3. Розраховано характеристику акустичного поля випромінювача, якщо
воно моделюється пульсуючою сферою. Складено алгоритм і програму розрахунку
характеристик далекого поля сферичної хвилі для частоти і звукового тиску, що
знищують колорадського жука.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
Обычно робот-манипулятор представляет собой универсальную, оснащенную
компьютером систему, состоящую из нескольких твердых звеньев, последовательно
соединённых между собой вращательными или поступательными кинетическими
парами. Кинематические пары манипулятора позволяют его звеньям совершать
относительные перемещения. Выходное звено снабжено схватом. Движение схвата
робота осуществляется внутри некого рабочего объема. Какой-либо предмет или
деталь, являющийся объектом манипулирования, должен быть расположен внутри
рабочей зоны (объема). Поэтому очень важно решить задачу кинематического
анализа: определить возможные положения схвата внутри рабочей зоны на основе
кинематической схемы механизма робота-манипулятора.
Кинематический расчет точек на звеньях манипулятора проводился на основе
данных о геометрии звеньев. Задавались системы координат, центры которых были
связаны с корпусом манипулятора и центрами кинематических пар. Особенностью
моделирования движения звеньев является то, что эти движения пространственные.
Для конкретной выбранной кинематической схемы определяются обобщённые
координаты положений звеньев, задаются направляющие вектора, определяются
углы поворота. Для описания взаимного пространственного положения двух
смежных звеньев применен подход из матричной алгебры. Что подразумевает
использования однородной матрицы преобразования размерностью [4х4]. Матрица
позволяет преобразовать вектор, положение которого выражено однородными
координатами, при переходе из одной системы отчета в другую. Такая матрица
состоит в свою очередь из четырех подматриц:
— R [3х3] – подматрица поворота;
— p [3x1] – вектор положения начала координат повернутой системы отчета
относительно абсолютной;
— f [1x3] – подматрица преобразования перспективы;
— w (четвертый диагональный элемент) – глобальный масштабирующий
множитель.
В работе рассмотрено движение звеньев робота-манипулятора вида В-П-В.
Положение схвата манипулятора найдено относительно абсолютной системы
координат. Для этого построена матрица преобразования T0D .
Итогом решения задачи стало описание движений схвата относительно
абсолютной системы координат, связанного с корпусом.
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АКУСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОМИСЛОВИХ
І БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
При виробництві багатьох промислових і будівельних конструкцій на шляху
їх виготовлення із застосуванням існуючих на сьогодні технологій значна частина
матеріалу йде у відходи. У деяких випадках частка відходів може сягати до 80% і
більше. Найчастіше при цьому використовуються технології, в яких енергозатрати
при формуванні необхідної геометрії пов’язані з відриванням атомів в площинах
різання шар за шаром по великій площі, що на порядок і більше перевищують
енергозатрати при розриві атомних зав’язків лише по поверхні майбутньої деталі.
Серед перспективних технологій зменшення енергетичних і матеріальних
затрат, в даній роботі розглядається можливість використання для розриву
міжатомних зав’язків в площинах обробки конструкції енергії акустичного
потоку сфокусованого по дотичній до площини поверхні, за обробляється.
Для досягнення бажаного результату частота(і, відповідно, довжина хвилі)
має відповідати міжатомній відстані, а амплітуда коливань – енергії, яка б
перевищувала енергії зв’язку між атомами конструкційного матеріалу. Окрім того,
значення повного акустичного імпульсу повинне дорівнювати чи бути більшим
за рахункове. Важливим моментом, що також має враховуватись в розрахунках
повного акустичного імпульсу, є час дії, призначення якого обов’язковою умовою
є перевищення акустичної сили над силою взаємозв’язку між атомами, а також
послідовність розриву зав’язків у напрямку вектору дії акустичного потоку.
Запропонована технологія може знайти своє застосування, перш за все,
при обробці зовнішньої поверхні конструкції, але при комбінованому варіанті
одночасної дії акустичного потоку (в якому атоми коливаються у напрямку його
розповсюдження) та електромагнітного (де атоми коливаються перпендикулярно
вектору дії) реальністю стануть операції обробки конструкцій якої завгодно
геометричної конфігурації.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА В COMSOL MULTIPHYSICS
В настоящее время практически неотъемлемым атрибутом фирмы
является помещение с ограниченным доступом для ведения служебных и/или
конфиденциальных разговоров. В качестве защиты которого могут применяться
звукоизолирующие кабины. Одним из основных способов технической защиты от
утечки акустического канала через строительные конструкции помещения является
звукопоглощение.
В данной работе смоделирована звукопоглощающая сэндвич-панель в COMSOL
Multiphysics и рассмотрено уменьшение уровня звукового давления в октавных
среднегеометрических полосах частотного диапазона речи.
На рисунке 1 представлена модель сэндвич панели в COMSOL Multiphysics,
включающая в себя слой из перфорированного картона, заполненного кварцевым
песком, и слоя полипропилена в виде конусов, для лучшего рассеивающего эффекта.
Первый слой получается шириной 11 мм, а второй – 10 мм.

Рисунок 1 – Многослойная сэндвич-панель

В таблице 1 представлены значения уровня звукового давления, на которое
происходит ослабление.
Таблица 1 – Ослабление звуковой энергии в сэндвич-панели

Частота, Гц
125
250
500

Ослабление, дБ
31,5
37,4
43,5

Частота, Гц
1000
2000
4000

Ослабление, дБ
49,4
55,4
61,4

Из таблицы следует, что, например, для частоты 125 Гц уровень звукового
давления, проходя через данную сэндвич-панель, уменьшиться на 31,5 дБ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ОБТЕКАНИЯ КОРПУСА
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В последние годы во всем мире большое внимание уделяется проблеме развития
одного из наиболее перспективных направлений современной авиации – созданию и
усовершенствованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По сравнению с
пилотируемыми летательными аппаратами БПЛА имеют целый ряд преимуществ:
значительное снижение размеров летательного аппарата, веса, снижение стоимости
его создания и эксплуатации. БПЛА открывают принципиально новые возможности
для применения в военной сфере. Также беспилотные аппараты имеют возможность
применения более широкого диапазона аэродинамических форм. Например, одной
из наиболее перспективных является форма летающего крыла. Однако применение
подобной формы в малоразмерных летательных аппаратах требует дальнейших
исследований в области аэродинамики для улучшения экономичности, устойчивости
и управляемости полета. При этом особое внимание уделяется выбору компоновки
корпуса, расположения двигателя, управляющих поверхностей, формы фюзеляжа,
профиля крыла и вида законцовки крыла.
Целью настоящей работы являлось численное исследование влияния формы
корпуса летательного аппарата типа «летающее крыло» и формы профиля крыла на
структуру течения и аэродинамические характеристики БПЛА.
Исследования были проведены с помощью разработанной математической
модели, базирующейся на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса
сжимаемого газа и уравнении модели турбулентности Спаларта-Аллмараса. В
расчетах использовался метод контрольных объемов на неструктурированной сетке,
сгущенной и адаптированной к поверхности крыла и законцовки.
Проведены две серии численных экспериментов: в первой серии модель БПЛА
имела профиль Clark-YH 12%, угол установки менялся от -12° до 18°; во второй серии
модель БПЛА имела профиль LRN-1015, а угол установки менялся от -10° до 26°.
Значение скорости воздуха на входной границе расчетной области принималось
равным 35...40 м/с, с учетом угла установки модели.
Выполнена визуализация отрывного и безотрывного обтекания представленных
моделей. Отрывное течение в модели LRN-1015 оказалось более равномерным по
размаху крыла, чем у модели Clark-YH, где наблюдалась значительная вихревая
зона в области сопряжения корпус-крыло и законцовки. При этом срыв потока и,
соответственно, падение коэффициента подъемной силы в модели с профилем ClarkYH происходило раньше, чем у модели с профилем LRN-1015 – 14° против 20°.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В БАКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
В современных транспортных технологиях подавляющие большинство
транспортных средств включают баки, предназначенные либо для жидкого топлива,
либо для транспортируемой жидкости. При частично или полностью заполненных
баках движение жидкости в них может существенно влиять на динамику транспортного
средства в целом, поэтому изучение подобных движений жидкости представляет
актуальную проблему динамики транспортных аппаратов. Исключительное
разнообразие конструкций транспортных средств и испытываемых ими механических
воздействий заставляет сомневаться в эффективности универсальных расчетных схем
для их численного моделирования. В такой ситуации естественным путем исследования
представляется формирование набора модельных задач, каждая из которых отражает ту
или иную особенность рассматриваемого процесса. Целью настоящей работы является
формулировка и численное решение модельной задачи для движения жидкости со
свободной поверхностью в не полностью заполненном баке транспортного средства под
влиянием периодических и непериодических механических воздействий.
Для построения такой модельной задачи сделаны следующие упрощающие
предположения: 1. Период периодических внешних механических воздействий на
бак и время действия внешних непериодических воздействий достаточно малы, чтобы
можно было пренебречь суммарной завихреностью, сгенерированной за этот промежуток
времени благодаря вязкости жидкости. 2. Полагаем, что характер течения, возбужденного
данным воздействием, таков, что потенциальность течения не нарушается (исключаем
возможную небаротропность массовых сил). 3. Масштабы возникающего течения
и величины массовых сил считаем такими, что силами поверхностного натяжения,
эффектами смачивания и самогравитации жидкости можно пренебречь. При сделанных
упрощающих предположениях течение жидкости в баке окажется потенциальным
течением идеальной несжимаемой жидкостью со свободной поверхностью – хорошо
известной и задачей гидромеханики, с отличием в том, что потенциал массовых сил в
интеграле Коши-Лагранжа и в граничных условиях на свободной поверхности зависит
от времени, поскольку от времени зависит ускорение свободного падения.
Как известно, для численного решения краевых задач для уравнения Лапласа в
областях сложной геометрической формы наиболее эффективен метод граничных
элементов, который и был использован в настоящей работе. Были применены стандартные
алгоритмы метода, однако особое внимание было уделено вопросам перестройки
граничноэлементной сетки в процессе решения. В ходе решения также определялось
смещение центра тяжести конструкции бака, вызванное движением жидкости.
Предложенный подход был проиллюстрирован несколькими примерами численных
расчетов. Результаты настоящей работы могут быть использованы в авиации, ракетнокосмической технике и на морском флоте.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ЖИДКОСТЬ-ПАР В БАКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В УСЛОВИЯХ
МИКРОГРАВИТАЦИИ, С ЛУЧИСТЫМ ТЕПЛООБМЕНОМ НА ПОВЕРХНОСТИ
Многие из современных космических аппаратов включают в конструкцию баки для
жидкого топлива, содержащие жидкости и газы (пары топлива). Тепломасообменные
и гидродинамические взаимодействия указанных жидкостей и газов между собой и
со стенками бака представляют собой нетривиальную проблему, особенно в условиях
микрогравитации. Именно в условиях микрогравитации проявляются многочисленные
эффекты, неспецифические для обычных наземных условий. Это отсутствие (предельная
малость) свободной конвекции, кроме того, в условиях микрогравитации неизмеримо
большую роль играют силы поверхностного натяжения, наконец, в большинстве случаев
в космических аппаратах по техническим причинам весьма мала и вынужденная
конвекция, вследствие чего течение в такой системе происходит при достаточно малых
числах Рейнольдса, а теплообмен при достаточно малых числах Пекле. В рамках
перечисленных обстоятельств в настоящей работе рассматривается весьма актуальный
в ракетно-космической технике случай, когда в топливном баке, одна сторона
которого обращена к Солнцу и интенсивно нагревается, а противоположная сторона
находится в тени и интенсивно охлаждается, в парах топлива или смеси паров топлива
с нейтральными газами плавает сферический объем жидкого топлива. Полагаем, что
рассматриваемый объем топлива не касается стенок бака, а теплообмен осуществляется
путем теплопроводности через газовую фазу, кроме, разумеется, той части внутренней
поверхности бака, где имеет место процесс конденсации. Сделанное предположение
подразумевает, что возникающие в результате фазовых переходов стефановские течения
в жидкой и газовой фазах имеют столь малые скорости, что конвективным переносом
тепла можно пренебречь в сравнении с теплопроводностью. Естественно ожидать, что
стефановское течение окажется течением Стокса. По тем же соображениям о малости
скорости стефановского течения ограничимся здесь уравнением диффузии паров.
На поверхности раздела жидкость-газ ставится либо условие сопряжения с учетом
фазового перехода по температуре и условия термодинамического равновесия пара и
жидкости в случае испарения (конденсации), либо температура поверхности раздела
принимается равной температуре кипения при данном давлении, а для концентрации
паров в качестве граничного условия задается массовый поток, определяемый
фазовым переходом, в случае кипения жидкости. Избыточное давление, суммируясь
по поверхности фазового перехода, дает силу, действующую на сферическую массу
топлива. Для случая испарения (конденсации), зависимость сил поверхностного
натяжения от температуры служит причиной дополнительной силы, что называется
эффектом Марангони. Наконец, бак может быть подвержен малым внешним силовым
воздействиям. Предложенная математическая модель рассматриваемого процесса была
проиллюстрирована несколькими примерами численных расчетов, проведенных при
помощи метода граничных элементов.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ СТРУИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА, НАСЫЩЕННОГО ВЛАГОЙ
В настоящее время широкое распространение получили высокотемпературные
технологии, играющие ключевые роли в энергетике, химической и металлургической
промышленности, в авиации и ракетно-космической технике. Зачастую характерные
температуры высокотемпературных процессов превышают соответствующие
рекомендованные параметры конструкционных материалов, то есть требуют
дополнительной тепловой защиты. Одним из наиболее эффективных способов
охлаждения нагретой поверхности является впрыск жидкости, например, воды.
Самым простым способом впрыска воды на подлежащую охлаждению нагретую
поверхность является фильтрация таковой через пористый материал, который
образует поверхность. Следует отметить, это схожие задачи могут возникнуть
и в других случаях, не связанных с пористым охлаждением. Таким образом,
целью настоящего исследования является разработка методов расчета процессов
тепломассообмена на поверхности насыщенного пористого материала при ее
обтекании струей высокотемпературного газа, что и отражено в названии работы.
Для построения математической модели процесса сделаем ряд упрощающих
предположений. 1. Поле течения газа и поле температуры в нем полагаем известными.
2. На поверхности тела заданы граничные условия третьего рода для температуры.
3. Фильтрационное течение описывается законом Дарси, и, следовательно, имеет
потенциал скоростей, который удовлетворяет уравнению Лапласа. 4. Испарение
жидкости происходит на поверхности пористой среды, но не в глубине ее, если
часть жидкости не успела испариться, то она сдувается газовым потоком в виде
капель. Последнее утверждение означает, что температуру поверхности пористой
среды можно принять равной температуре кипения жидкости при данном давлении,
которое полагается известным параметром поля течения газа. Тогда условия третьего
рода полностью определяют тепловой поток от высокотемпературного газа к пористой
поверхности, который расходуется на испарение жидкости, нагрев пара до некоторой
температуры, например, средней температуры теплового пограничного слоя,
тепловой поток, отводимый внутрь пористой среды. Таким образом, исследование
сводится к решению двух задач – задачи фильтрации в пористой среде и задачи
теплопроводности в той же среде.
Для численного решения упомянутых двух краевых задач использовался
метод граничных элементов в традиционных реализациях для уравнений
Лапласа и теплопроводности. Описанные выше задачи были проиллюстрированы
сериями расчетов. Полученные результаты могут быть применены в энергетике,
металлургической и химической промышленности, авиации и ракетно-космической
технике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЧАСТИЦА В ЯЧЕЙКЕ»
ДЛЯ РАСЧЕТА КАВИТАЦИИ В СИСТЕМАХ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ
В трубопроводах системы питания жидким топливом энергетических установок
при больших расходах жидкости может возникнуть и развиться явление кавитации.
Развитая кавитация представляет собой опасность разрушения твердых поверхностей
рабочего оборудования, вплоть до утраты функциональности последнего. Механизм
возникновения и развития кавитации в настоящее время общеизвестен и сводится к
тому, что при возрастании скорости потока в нем падает давление, а, следовательно, и
уменьшается температура кипения жидкости. При некоторой скорости температура
кипения сравнивается с температурой жидкости, и при дальнейшем росте скорости
жидкость начинает кипеть. Модель объемного кипения жидкости также хорошо
известна: когда температура жидкости превышает температуру кипения, начинается
формирование паровых пузырьков из так называемых зародышей. В качестве
зародышей чаще всего выступают уже имеющиеся в жидкости паровые или газовые
пузырьки, реже другие неоднородности. Распределение зародышей в потоке, как
правило, достаточно равномерно, хотя их центры и претерпевают относительно
небольшие случайные перемещения. Это позволяет применить к проблеме роста
кавитационного пузырька принцип «частица в ячейке», что и является целью
настоящей работы.
Как правило, в классической теории движения многофазных сред и
тепломасообмена в них, простоты ради, рассматривали сферическую ячейку,
расположенную концентрически со сферическим зародышем, поскольку в такой,
фактически одномерной по пространству геометрии, достаточно легко получить
желаемые результаты. Намного более адекватной представляется ячейка в виде
прямоугольного параллелепипеда, в центре которого расположен сферический
зародыш. При такой области решения задача не допускает аналитического
анализа, а требует численного рассмотрения. Наиболее полно данным требования
удовлетворяет метод граничных элементов, тем более, что при постоянной начальной
температуре перегретой жидкости в ячейке удаётся получить чисто граничную
формулировку задачи, которая обеспечивает методу граничных элементов заметные
вычислительные преимущества по сравнению с методом конечных разностей и
конечных элементов.
Скорость роста парового пузырька зависит не только от давления в той части
потока, где он в данный момент расположен, но и от размеров ячейки и пузырька.
Учитывая относительно недолгое пребывание ячейки с паровым пузырьком в
короткой магистрали питания, пузырек может не успеть дорасти до опасных
размеров.
Результаты работы могут быть рекомендованы для использования в авиации и
ракетно- космической технике, а также других видах транспорта.
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ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАЧА
Індукційний нагрів тіл є найкращим безконтактним способом передачі
електричної енергії в тіло з безпосереднім перетворенням її в теплову. Переваги
індукційного нагрівання металевих елементів очевидні: висока швидкість,
відсутність контакту між індуктором і металом, простота керування процесом. Ці
переваги стають особливо актуальними, коли доступ до тіла, що нагрівається, є
ускладненим. До найбільш поширених об’єктів, які використовують індукційний
нагрів, відносяться елементи та системи космічних літальних апаратів: плавка та
пайка металів в паливних та гідравлічних системах, нагрів деталей перед сваркою
та ін. Перераховані чинники гарантують нагріванню в індукторах усе більш
застосування в космічній та авіаційній галузях, металургії, машинобудуванні
та ін., що змушує пред’являти підвищені вимоги до проектування і розрахунку
нагрівальних установок.
Процес індукційного нагрівання сталевих тіл описується системою нелінійних
диференціальних рівнянь Максвела і Фур’є для електромагнітного і температурного
полів [1]. Розв’язок такої системи рівнянь можливий тільки чисельними методами,
які дозволяють одержувати відповідь, але є громіздкими.
Для аналітичного розв’язку індукційних задач процес нагрівання ділять на
температурні інтервали, у кожному з яких робиться припущення про властивості
металу, що нагрівається. Така східчаста апроксимація дозволяє роздільно
розв’язувати рівняння теплопровідності та систему рівнянь електродинаміки.
При виконанні дослідження було реалізовано наступні етапи: 1) розглянуто
актуальність напряму використання електричних індукторів з метою нагріву
металевих заготівок; 2) проведено класифікацію існуючих видів індукторів;
3) розглянуто особливості, переваги та недоліки видів індукторів за наведеною
класифікацією; 4) наведено теоретичні відомості фізики перетворення електричної
енергії в теплову та основ теорії теплообміну; 5) знайдено розв’язок поставленої
задачі аналітичним методом; 6) створено алгоритм для проведення розрахунку
температури футерування електричного індуктора в залежності від товщини
зовнішнього та внутрішнього шарів, а також в залежності від теплоізоляційного
матеріалу футерування; 7) проведено тестування створеного алгоритму на задачі даного
класу з відомим розв’язком, отриманим іншим автором; 8) розраховано температуру
футерування електричного індуктора для шамоту та азбесту в залежності від зміни
діаметрів внутрішнього та зовнішнього шарів футерування; 9) побудовано графіки
залежностей температури футерування від типу теплоізоляційного матеріалу, а також
від товщини зовнішнього та внутрішнього шарів футерування електричного індуктора.
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ТЕПЛОВИЙ ЗАХИСТ ПОВЕРХОНЬ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
Вперше проблема теплового захисту була сформульована й одержала
інтенсивний розвиток в авіаційно-космічній техніці в зв’язку з розв‘язком задач
польоту в атмосфері [1]. Взаємодія нагрітого газу з теплозахисними покриттями
обумовлена протіканням багаточисленних і взаємозалежних процесів. Теоретичний
розв‘язок цієї проблеми в загальному випадку повинен ґрунтуватися на розв‘язанні
системи диференціальних рівнянь, що описують явище нестаціонарного
тепломасопереносу в системі «газ-тіло». Цими рівняннями є рівняння зовнішньої
газової динаміки, рівняння ламінарного або турбулентного примежових шарів у
багатокомпонентних газових сумішах, що реагують, рівняння нестаціонарної
теплопровідності усередині багатошарових теплозахисних покриттів, а також
рівняння кінетики поверхневої взаємодії.
Розв‘язок задачі в такій складній сполученій постановці представляє в даний
час труднощі з математичної й обчислювальної точок зору. До того ж коефіцієнти
переносу й інших фізико-хімічних параметрів не досить достовірні.
Проте, практична важливість розв‘язку проблеми теплового захисту
стимулювала появу великого числа теоретичних і експериментальних досліджень
як у напрямку з'ясування головних чинників, що впливають на процеси взаємодії
нагрітого газу і матеріалу покриття, так і в напрямку розробки чисельних методів
розрахунку.
Необхідність дослідження нестаціонарного теплового режиму поверхонь
з’являється при визначенні амплітуди коливань температури поверхні при коливанні
температури зовнішнього середовища, обумовлене дією сонячної радіації, нагріванню
або охолодженню великих конструкцій [2].
В процесі дослідження нестаціонарного теплового стану поверхні було
реалізовано наступні етапи: 1) розглянуто проблему актуальності та необхідності
застосування теплозахисних покриттів; 2) наведено теоретичні відомості з питань
нестаціонарної передачі тепла крізь одно- та багатошарову плоску стінку; 3) вивчено
методику проведення нестаціонарних теплових розрахунків багатошарової плоскої
стінки, що ґрунтуються на використанні числового методу скінченних різниць;
4) проведено розрахунки температур та теплових потоків крізь багатошарову плоску
стінку в нестаціонарній постановці; 5) побудовано графіки залежностей температури
та теплового потоку від товщини стінки та часу протікання процесів теплопереносу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ГРУППЫ ЦИЛИНДРОВ
ПОТОКОМ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
Обтекание ветром ракеты-носителя, установленной на стартовый стол вместе
с конструктивными элементами стартового стола (рис. 1), в первом приближении
может рассматриваться как обтекание системы, состоящей из двух рядом
расположенных цилиндров с большим удлинением.

Рис. 1 – Примеры РН, установленных на стартовых столах.

Известно, что при обтекании группы цилиндров на картину обтекания,
структуру вихревого следа и аэродинамические характеристики цилиндров
значительное влияние оказывает положение группы цилиндров относительно
набегающего потока и расстояние между цилиндрами в группе [1, 2].
Работа посвящена исследованию особенностей обтекания групп, состоящих из
двух и трех цилиндров одинакового диаметра для разных случаев расположения
группы относительно потока. Исследование проводилось с помощью численного
решения уравнений Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости.
Рассматривалось как ламинарное, так и турбулентное обтекание цилиндров.
Были получены картины обтекания групп цилиндров, нестационарные и
осредненные аэродинамические характеристики цилиндров в группе. Определены
отличия обтекания групп цилиндров от обтекания одиночного цилиндра.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
В ЗАДАЧАХ ОБ ОБЛЕДЕНЕНИИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА
Проблема обледенения летательных аппаратов в неблагоприятных
метеоусловиях является одной из ключевых при обеспечении безопасности
полетов. Переохлажденные капельки воды, содержащиеся в облаках, могут
замерзать, попадая на передний край фюзеляжа, крыльев, лопастей, на элементы
оперения самолетов, вертолетов, беспилотных и других летательных аппаратов,
воздухозаборники, детали авиационных двигателей. Известно, что на начальном
этапе процесса обледенения нарастающий лед образует шероховатость в виде
неровностей и бугорков, которая начинает оказывать влияние на летательный
аппарат еще до того, как будет накоплена значительная масса льда и начнут
формироваться крупные рогообразные наросты. Также поверхностные неровности
могут быть обусловлены межциклическим или остаточным льдом, который может
образоваться при работе тепловых или пневматических антиобледенительных
систем.
Данная работа посвящена исследованию влияния неровностей поверхности
профиля на его аэродинамические характеристики путем численного моделирования.
Проанализированы основные подходы к моделированию шероховатости поверхности.
Разработано программно-методическое обеспечение, позволяющее моделировать
процессы обледенения, где, для описания внешнего потока воздуха, содержащего
переохлажденные капельки воды применена модель взаимопроникающих
сред c использованием осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса.
Моделирование турбулентности выполнено с помощью однопараметрической
дифференциальной модели Spalart-Allmaras с коррекцией для шероховатой стенки.
Проиллюстрировано, что неровности поверхности в виде шероховатости влияют
на аэродинамические характеристики профиля путем непосредственного увеличения
поверхностного трения, инициируют более ранний ламинарно-турбулентный переход
пограничного слоя, способствуют увеличению толщины пограничного слоя и,
соответственно, раннему срыву потока. Это влияние проявляется главным образом в
виде изменения распределения давления вдоль обтекаемой поверхности, увеличения
лобового сопротивления, уменьшения угла срыва потока и, в меньшей степени,
уменьшения подъемной силы. Показано, что результаты расчетов, полученные с
помощью предложенного подхода, хорошо согласуются с известной физической
картиной течения при обтекании шероховатых профилей, разработанная методика
дает хорошее соответствие расчетных и экспериментальных данных и может быть
применена при решении задач об обледенении аэродинамических поверхностей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РАЗРЕЖЕННОЙ СРЕДЕ
Проблема развития транспортных систем в мировой экономике – одна из
важных и актуальных тем на сегодняшний день и является важным фактором
социально-экономического роста. Технологический прогресс, тенденции к
увеличению мобильности населения, сокращению времени поездок, постоянно
возрастающий спрос как на пассажирские, так и на грузовые перевозки определяют
необходимость развития скоростных и высокоскоростных транспортных систем.
При этом, как для воздушного, так и для наземного транспорта одной из
фундаментальных проблем при достижении трансзвуковых и сверхзвуковых
скоростей, с точки зрения физики процесса, является значительное увеличение
энергетических затрат вследствие взаимодействия транспортного средства с
воздухом, образования ударных волн. Решением этой проблемы может стать создание
системы, обеспечивающей движение транспортного средства в разреженной среде.
Один из таких проектов, предполагающий движение капсулы в трубе с откачанным
воздухом, был предложен в 2013 году американским предпринимателем Илоном
Маском и получил название HyperLoop. Технической задачей, которая должна
быть решена при реализации этого проекта является перераспределение параметров
потока, и создание области повышенного давления за движущейся капсулой.
Данная работа посвящена исследованию аэродинамических процессов,
происходящих при движении капсулы в разреженной среде. Исследования были
выполнены с помощью численного моделирования на основе решения уравнений
Навье-Стокса. В расчетах плотность газа принималась равной ~1/32 плотности
воздуха, скорость движения капсулы 400…700 км/ч. Задача была упрощена до
двухмерной, и были выполнены расчеты для капсулы, имеющей формы: цилиндр,
прямоугольник со скругленными краями и конус. Длинна капсулы составляла 10
м, диаметр тоннеля – 3 м.
В результате численного моделирования были получены картины
распределения давлений обтекания трех тел в туннеле в разреженной среде. После
анализа результатов были построены графики коэффициента давления для всех трех
картин, а также были произведены изменения геометрий и расположения объектов
относительно оси симметрии.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДІГРІВУ ПОВЕРХНІ ПРОФІЛЮ
НА ЙОГО АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С кожним днем збільшується роль повітряного транспорту в цивільних,
торгівельно-економічних та військових цілях. Відповідно зростає необхідність в
покращенні аеродинамічних характеристик літальних апаратів. Збільшення якості
проектування дозвукових пасажирських літаків є однією з актуальних задач сучасної
аеродинаміки.
Існують два основні напрямки підвищення досконалості пасажирських
літаків [1]:
1) перший метод полягає в удосконаленні геометричних обводів літального
апарата; наданні його контурам аеродинамічної форми, яка б одночасно мала більш
низький аеродинамічний опір та більш високу підйомну силу – даний напрямок не
вичерпав себе, але кожні наступні успіхи даються з постійно зростаючою складністю
розрахунків;
2) другий метод базується на використанні активних енергетичних засобів
керування обтіканням. Даний напрямок є найбільш перспективним, тому що
дозволяє подолати теоретичний бар’єр підвищення аеродинамічних якостей профілю.
Відповідно до теорії впливу слабкого теплообміну на підйомну силу плоских
поверхонь [2], підігрів нижньої поверхні тіла підвищує підйомну силу, а підігрів
верхньої поверхні – навпаки, знижує її. Аналогічно, охолодження нижньої поверхні
веде до зменшення несучих властивостей, охолодження верхньої – до збільшення.
В роботі досліджено турбулентне обтікання профілю крила NACA-23012
в’язкою нестисливою рідиною для чисел Рейнольдса від 104 до 107. Різниця
температур між верхньою та нижньою поверхнями профілю дорівнювала 30,
60 та 1000С. Отримані аеродинамічні характеристики профілю порівнювалися з
відповідними величинами при обтіканні його без підігріву. Задача розв’язувалася в
двовимірній стаціонарній постановці методом скінченних елементів із застосуванням
k-ε-моделі турбулентності.
В результаті досліджень встановлено: найбільший вплив підігріву поверхні
профілю на його аеродинамічні характеристики буде спостерігатись за умови
одночасного підігріву нижньої поверхні тіла та охолодження його верхньої поверхні.
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THE DODD-GREIDER EQUATION FOR A QUANTUM-MECHANICAL SCATTERING
OPERATOR WITH REARRANGEMENT IN THE THEORY OF ONE-ELECTRON
CHARGE-EXCHANGE
Modern studies in the physics of controlled thermonuclear fusion present increasingly high
demands on the accuracy and reliability of determining the characteristics of the interaction of
atomic particles. Effects associated with recharge of atoms on ions at fast ion-atomic collisions
has attracted much attention by theorists [1-3] and experimentalists [4] for many decades.
Such attention caused due to creation and operation of devices for the implementation of
thermonuclear fusion with magnetic confine of plasma, the development of new types of lasers,
the design and use of high-energy heavy ion accelerators, as well as the need for the correct
interpretation of data on ultra-heavy cosmic rays. In our work, the three-body Dodd-Greider
integral equations have been revisited by focusing on the correct Coulomb asymptotic forms
of the wave functions for the problem of scattering with particles rearrangement. Based on the
Dodd-Greider integral equations with Coulomb interactions, the theory of one-electron capture
in collisions of hydrogen-like atoms and positively charged ions with account for electron rescattering effects are considered. In particular, the reaction amplitude is obtained as a first
iteration term of the solution of the Dodd-Greider equations for the three-body scattering
operator. It is emphasized that to reproduce the Thomas peak in the angular distribution of
the reaction products, it is necessary to account for the effects of Coulomb re-scattering of
the captured electron. In approximation of the “single-step” collision, this method reduces to
the version of the well-known boundary-corrected first Born approximation. The short-range
interaction due to incomplete screening of the nucleus by atomic electrons is taken into account in
the perturbing potential. This theory was applied to study of the influence of Coulomb interaction
in the final state on angular and energy distributions of the products of the charge-transfer
reactions at intermediate and high collision energies. Due to the sufficiently complete account
for the interaction after the collision and the fast convergence of the Dodd-Greider perturbation
theory series, the proposed approach provides good agreement with the experimental data. An
important feature of this method is a consistent account of the proper asymptotic conditions of
the wave functions of a colliding system in the entrance and exit reaction channels that takes
into account the long-range nature of the Coulomb interactions.
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РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БОЗЕ-СИСТЕМИ ЗА
НАЯВНОСТІ КОНДЕНСАТУ
Бозе-система при наявності конденсату досліджується в моделі Боголюбова з
виділеним конденсатом (див., наприклад [1]). В цьому випадку число заповнення
n0 одночастинкового стану з імпульсом p = 0 є макроскопічним. У цій моделі
система описується статистичним оператором (СО)
ˆ
ˆ
w(n0 ) = eβ [Ω(n0 )−H (n0 )+µN (n0 )] ,
Sp w(n0 ) = 1 ,
ˆ (n0 ) , Nˆ (n0 ) дають гамільтоніан системи Ĥ і оператор числа
де оператори H
частинок N̂ після заміни бозе-операторів a0 , a0+ на n01/2 ( β , µ – обернена
температура і хімічний потенціал). Згідно з Боголюбовим, рівноважне значення n00
числа заповнення n0 можна знайти з умови мінімуму функції Ω(n0 ) , тобто її можна
вважати нерівноважним термодинамічним потенціалом. Біля точки фазового
переходу нормального стану до стану з конденсатом число заповнення n0 мале і
потенціал Ω(n0 ) може бути розрахований у теорії збурень за степенями n01/2 .
Мета цієї роботи – розрахувати потенціал Ω(n0 ) в термодинамічній теорії збурень
з малим параметром n0 . Отриманий вираз для Ω(n0 ) може бути використаний як
потенціал Ландау в його теорії фазових переходів ІІ роду бозе-системи [2]. Показано,
що, відповідно до припущень Ландау, тільки цілі степені n0 присутні у розкладенні

потенціалу і він має структуру Ω(n0 ) = Ω(0) + ∑ s=0 as (β, µ)n0s + O(n07 ) . Отримано
відносно компактні вирази для коефіцієнтів as (β, µ) , оскільки оператори, що
описують взаємодію в системі, комутують під знаком T -добутку. Для бозе-газу вони
розраховуються у додатковій теорії збурень за взаємодією між частинками. Отримані
явні вирази для перших двох коефіцієнтів і обговорено їх відповідність до
властивостей, які вказані у теорії Ландау фазових переходів. Детальний розрахунок
та аналіз результатів у зв’язку з теорією фазових переходів Ландау наведено у [3].
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GENERALIZATION OF IDEAL LIQUID HYDRODYNAMIC EQUATIONS
IN CASE OF WEAK INTERACTION
We consider a one-component gas with small potential interaction. The work is
based on the kinetic equation in the case of small interaction [1] which is based on a
non-local collision integral. It should be stressed that usually system hydrodynamics
is based on a local collision integral (standard hydrodynamics), but the approach which
takes into account the non-locality of the collision integral is more general and may
lead to obtaining corrections to the known results. So it is interesting to build system
hydrodynamics on the basis of a non-local collision integral.
In our previous works [2,3] it is shown that the particle number and momentum
are conserved on the basis of both the local and the non-local collision integrals. But
the kinetic energy is conserved only on the basis of the local collision integral, it is
not conserved on the basis on the non-local collision integral. Only the total system
energy which is the sum of the kinetic and potential energies is conserved on the basis
of the non-local collision integral. So we propose the following set of the system reduced
description parameters: the particle density, the momentum density and the energy
density. Corresponding temperature and velocity definitions in terms of the distribution
function are proposed too. It is shown that in the leading-in-gradients order the system
one-particle distribution function is the Maxwellian one.
On the basis of the above-mentioned particle density, velocity and temperature
definitions and on the basis of the Maxwellian distribution function we obtained linearin-gradients hydrodynamic equations for the system under consideration. In fact, the
obtained equations are a generalization of the ideal liquid hydrodynamic equations due
to taking into account the non-locality of the collision integral. Our new results are
published in [4].
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РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ ЕЙНШТЕЙНА-ГАМІЛЬТОНА-ЯКОБІ
ДЛЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ
Рівняння Ейнштейна-Гамільтона-Якобі (ЕГЯ) для системи гравітаційного
та електромагнітного полів у загальному випадку є рівнянням у частинних
функціональних похідних від функціоналу дії за польовими потенціалами. Його
розв’язання загалом є складною задачею. Втім, для випадку сферичної симетрії
виявляється, що його інтеграл можна розрахувати точно. У нашому дослідженні
ми розв’язуємо рівняння ЕГЯ для сферично-симетричної системи ЕМ та
гравітаційного полів, які взаємодіють між собою. Для цього використаємо подання
1+1+2-розщеплення метрики простору-часу:
ds2 = N 2dt2 − L2 (dr + N r dt) − R2 (dθ 2 + sin2 θdϕ2 )
(1)
На основі лагранжіану системи будуємо канонічні імпульси та функціонал
Гамільтона задачі. Останній є сумою трьох в’язей другого роду – гамільтонової H⊥
, імпульсної Hr та в’язі для ЕМ-поля, що відображає закон Кулона. Після
розв’язання цих в’язей відносно імпульсів PL, PR та PEM скористаємося тим, що
останні є частинними функціональними похідними від дії S:
δS
δS
δS
(2)
PL (r; t) =
PR (r; t) =
PEM (r; t) =
δ L(r; t)
δ R(r; t)
δ A1 (r; t)
 δS

δS
δS
δ S = ∫ dtdr 
δ L(r; t) +
δ R(r; t) +
δ A1 (r; t)
(3)
 δ L(r; t)
δ R(r; t)
δ A1 (r; t)

Для відновлення функціоналу S із його варіації δS припустимо, що
узагальнені координати системи L(r;t), R(r;t) та A1(r;t) лежать на одній прямій у
конфігураційному просторі, яка поєднує дві точки – початкову та кінцеву польові
конфігурації. Можна ввести дійсний параметр u, який зростає вздовж цієї прямої від
0 до 1, та проінтегрувати (3) за цим параметром. Наслідуючи метод, запропонований
у статті Лапчинського В.Г. та В. А. Рубакова “Сферически-симметричный коллапс
в суперпространственной трактовке квантовой гравитации”, оберемо наступну
параметризацію полів:
L(r; t) = uL(0) (r; t) R(r; t) = uR(0) (r; t) A1 (r; t) = uA1(0) (r; t)
(4)
Остаточно, маємо наступний вираз для функціоналу дії:
2

S=∫


 

B 
B
 A+
 
D−
 A2 + B + D −
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(5)

∂ R
C
C
A = γ −1 B =
D =−
L
R
R
За допомогою масової та зарядової функцій можна показати, що сталі C1 та C2
мають сенс центральних маси та електричного заряду відповідно.
γ

=
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РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ ЕЙНШТЕЙНА-ГАМІЛЬТОНА-ЯКОБІ
ДЛЯ СФЕРИЧНО-СИМЕТРИЧНОГО ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ
Рівнянням Ейнштейна-Гамільтона-Якобі називають рівняння відносно
функціоналу дії, отримане з гамільтоніану загальної теорії відносності шляхом
заміни у ньому канонічних імпульсів поля на функціональні похідні дії за
компонентами метрики простору-часу. Знаходження загального розв’язку такого
рівняння є складною задачею, однак у випадку сферичної симетрії системи можна
отримати точний вигляд дії поля як функціоналу компонентів метрики. Зокрема,
у роботі [1] було показано, як можна відновити дію S з її варіації δS за допомогою
інтегрування останньої вздовж прямої у конфігураційному просторі задачі. З метою
узагальнення результатів [1] нами був отриманий вираз для S, який припускає
довільність початкового та кінцевого станів поля.
Для цього ми використаємо 1+1+2-розщеплення метрики простору-часу:
ds2 = N 2dt2 − L2 (dr + N r dt) − R2 (dθ 2 + sin2 θdϕ2 )
(1)
Функціонал Гамільтона задачі є сумою двох в’язей другого роду – гамільтонової
H⊥ та імпульсної Hr . Спростимо вирази для в’язей, виконавши канонічне
перетворення:


∂ R
(2)
{L; PL ; R; PR } → γ = r ; Pγ ; R; PR 
L


Після розв’язання цих в’язей відносно імпульсів Pγ та PR скористаємося тим,
що останні є частинними функціональними похідними від дії S:
2

Pγ (r; t) =

 δS

δS
δS
δS
PR (r; t) =
δγ (r; t) +
δ R(r; t) (3)
→ δ S = ∫ dr 
δγ (r; t)
δ R(r; t)
δ R(r; t)
 δγ (r; t)


Оберемо у конфiгурацiйному просторi траєкторiю Γ, яка параметризуватиметься
двома дiйсними числами u та v, та складатиметься iз двох фрагментiв Γ1 i Γ2:
Γ = {Γ1 : v = 0 u ∈ (1;0)} ∪ {Γ2 : u = 0 v ∈ (0;1)}
(4)
Інтегруючи (3) вздовж Г, отримуємо вираз для S. Для проведення інтегрування
нами було застосовано наступну параметризацію полів:
γ = γ (0) (r; t) + uξγ (r; t) R(r; t) = R(0) (r; t) + vξR (r; t)
(5)
Величини γ(0), R(0), ξγ та ξR дозволяють обрати конфігурації системи на кінцях
траєкторії інтегрування Г.
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УТВОРЕННЯ ДВІЧІ ЗБУДЖЕНИХ ІОННИХ СТАНІВ В РЕАКЦІЯХ
ПЕРЕЗАРЯДКИ ПОЛЯРНИХ МОЛЕКУЛ НА БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНАХ
При малих енергіях зіткнення багатозарядних іонів з полярними молекулами
поряд із процесами двоелектронної перезарядки [1] та перезарядки із збудженням
утвореного молекулярного іона мають місце і інші двоелектронні процеси, які
теоретично вивчені значно менше.
У даній роботі розроблено асимптотичну (за великими міжцентровими
відстанями) теорію процесів одноелектронного обміну з утворенням двічі збудженого
іонного стану при повільних зіткненнях багатозарядних іонів B(
( Za −1)+

молекулами Ap

( Za −1)+

Zb −1)+

з полярними

виду

Ap
+ B( b ) (nblbmb ) → ApZa + + B( b ) (n2l2m2 , n1l1m1 ) .
(1)
Двоелектронні процеси (1) можуть реалізуватися як у вигляді самостійних
елементарних процесів, так і проміжних каналів реакції двоелектронного захоплення [1].
У квазікласичному наближенні з використанням техніки двоцентрових функцій
Ґріна побудовано асимптотику хвильової функції молекулярного електрона в околі
збурюючого багатозарядного іона.
Отримано замкнуті аналітичні представлення для матричних елементів
обмінної взаємодії, що відповідають “прямому” і “зустрічному” механізмам
двоелектронних переходів у реакції (1).
Встановлено, що основний внесок у двоелектронну обмінну взаємодію робить
конфігурація, коли електрони здійснюють переходи в околі багатозарядного іона
Z −1 +

Z −2 +

B( b ) і домінуючим механізмом заселення кінцевих двічі збуджених станів
налітаючого іона є корельовані двоелектронні переходи.
На прикладі квазімолекулярної системи C3+ + HF виконано послідовний
теоретичний аналіз впливу величини та орієнтації дипольного моменту остова на
потенціал двоелектронної обмінної взаємодії іона C3+ з полярною молекулою HF
. Показано, що електронні кореляції впливають як на абсолютну величину перерізів
перезарядки (1), так і на вигляд їх залежності від швидкості зіткнення.
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РОЗРАХУНКИ СТРУКТУРИ АТОМНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ R-МАТРИЦІ
З В-СПЛАЙНАМИ
Розробка нових методів розрахунку атомної структури та характеристик
розсіяння електронів на складних атомах є надзвичайно актуальною задачею. Це
зумовлено, насамперед створенням нових типів лазерів на електронних переходах
в атомах, цілеспрямованим пошуком засобів діагностики плазми в пристроях
керованого термоядерного синтезу, розвитком плазмохімічних технологій і т.д.
У даній роботі викладено основні аспекти нової версії методу R-матриці з
B-сплайнами (метод БСР), що ґрунтується на використанні неортогональних
орбіталей та B-сплайнів як базисних функцій.
n
FiαΓ (rN +1 ) m
Ψ Γα ( X, xN +1 ) = A∑ ΦiΓ ( X; rˆ N +1 , σ N +1 )
+ ∑ cj χjΓ ( X, xN +1 ).
(1)
rN +1
i=1
j =1
Тут А – оператор антисиметризації; ΦiΓ – хвильова функція каналу, що утворена
шляхом векторного зв’язку хвильової функції N-електронної мішені Фі(Х) з кутовою
та спіновими частинами хвильової функції розсіяного електрона; Х≡(х1,…хN),
Г≡(γLSMLMSϖ) а xi ≡(ri,σi) координати i-го електрона; χГj(X,xN+1) – антисиметричні
кореляційні функції ΦiΓ вважаються відомими; індекс α позначає вхідний канал
розсіяння. Задача полягає в знаходженні радіальних функцій розсіяного електрона
FiαΓ (rN +1 ) та коефіцієнтів cj розкладу (1). Атомні хвильові функції Фі(Х) будуються
у вигляді багатоконфігураційного розкладу:
Φi (x1 ,..., xN ) = ∑ cij φj (x1 ,..., xN ),
(2)
j

Φi HN Φ j = Ei ( Z, N )δij . де φj – одноконфігураційні функції. Коефіцієнти cij
отримуються діагоналізацією N – електронного гамільтоніана НN мішені:
В даній роботі розрахована енергетична структура атома сірки, яка в
подальшому буде використовуватися при дослідженні розсіяння електронів на
атомах сірки: e – S. З використанням техніки багатоконфігураційного методу
Хартрі-Фока [2], розраховано одноелектронні орбіталі 38 найнижчих станів атома
S з конфігураціями 1s22s22p63s23p4 (3P, 1D, 1S), 3s23p3(4So) nl (n = 3, 4, 5, 6, l = 0, 1, 2),
3s23p3(2Do) nl (n = 4, l = 0,1), 3s23p2(2Po) 4s та 3s3р5 (3,1Po). Розрахунки здійснювалися
в LS-схемі зв’язку за допомогою пакету прикладних програм MCHF. Проведено
порівняння багатоконфігураційних хартрі-фоківських (БКХФ) значень енергій
збудженних станів атома S з еталонними даними NІST. Точність отриманих БКХФенергій збудження становить ~0.04-0.2 еВ, що дає змогу використовувати отримані
енергії та хвильові функції в розрахунках процесів e – S -розсіяння.
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БАГАТОКОНФІГУРАЦІЙНИЙ СПЕКТР ЕНЕРГІЙ
ДОДАТНЬОГО ІОНА АТОМА ФОСФОРУ
Як відомо [1], найбільш ефективним способом урахування ефектів електронних
кореляцій в електроних зіткненнях є багатоконфігураційний метод Хартрі-Фока та
вибір системи базисних функцій. Прямi вимiрювання перерiзiв збудження атомiв
та iонiв – задача надзвичайно складна. Тому основну кiлькiсть необхiдних для
практичних застосувань атомних даних повиннi надавати теоретичнi розрахунки.
Проте навiть найбiльш прецизiйнi методи розрахунку повиннi бути вiдтестованi на
еталонних експериментальних вимiрюваннях.

Для розрахунку перерізів розсіяння повільних електронів на атомах
фосфору необхідно, перш за все, дослідити реакцію е- +Р+. Тому з використанням
багатоконфігураційного методу Хартрі-Фока [1], нами проведені розрахунки
базисних станів 1s22s22p63s23p2 (3P, 1D, 1S), 3s13p3(5So, 3Do, 3Po, 3So, 1Do, 1Po) необхідних
для подальших розрахунків процесів e –- Р - розсіяння. На рисунку наведене
порівняння багатоконфігураційних хартрі-фоківських (БКХФ) енергій збудження
EMCHF з еталонними даними бази NIST [2] ENIST. Точність отриманих БКХФ-енергій
збудження станів для додатнього іона атома фосфору переважно становить ~0.03-0.5
еВ, що дає змогу використати отримані енергії та хвильові функції в розрахунку
розсіяння e – Р.
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РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПЛАЗМІ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ЛОРЕНЦА
Дослідження релаксаційних процесів у просторово-однорідних станах, тобто
кінетичних мод системи – важлива сучасна проблема теорії нерівноважних процесів
(див. огляд [1]). Складність розробки такої теорії полягає у відсутності в ній малого
параметра. Нами запроваджена ідея дослідження таких процесів біля їх завершення
[1], що дає додатковий малий параметр і спрощує розгляд. Досліджується повністю
іонізована електрон-іонна плазма в узагальненій нами моделі Лоренца. На відміну
від автора моделі вважаємо, що іони утворюють рівноважну систему. В основу
розгляду кладеться кінетичне рівняння Ландау. Наша модель значно спрощує
розгляд питань кінетики плазми [2] і тому ми плануємо розглянути низку задач на
її основі. В системі спостерігаються процеси вирівнювання температур T , T0
підсистем електронів та іонів і згасання макроскопічної швидкості ul електронів.
Біля завершення релаксації еволюція системи описується такими лінійні рівняннями
∂ tul = −λuul , ∂ tT = −λT (T − T0 ) .
Коефіцієнти релаксації λu , λT є власні значення деякого диференціального
оператора K̂ , який визначається інтегралом зіткнень. Задача їх обчислення може
бути розв’язана тільки наближено, для чого використовується метод обірваного
розвинення відповідних власних функцій за ортогональними поліномами Соніна. У
наближенні одного полінома отримуємо
25/2 π1/2αn0
2µ2
, λ T=
λu,
λ u=
2 1/2
1/2 3/2
3(1 + µ ) m T0
1+ µ2
де µ ≡ (m / M )1/2 ( m, M – маси електрона та іона), n0 – густина іонів, α = e4 z2 L
(- e – заряд електрона, ez – заряд іона, L – кулонівський логарифм. Цей результат
узгоджується з результатами роботи [2], де обчислення вдалося провести тільки в
теорії збурень за параметром µ .
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ELECTROWEAK PHASE TRANSITION
IN A SPONTANEOUSLY MAGNETIZED VACUUM
Chromomagnetic fields B3 B8 have to be created spontaneously in the gluon sector
of QCD at temperature T higher the deconfinement temperature Td ∝ 180 − 200 MeV
[1]. Usual magnetic field H should also be spontaneously generated in the electroweak
sector of the standard model at temperatures T > TEW higher than electroweak phase
transition temperature TEW [2, 3].
We investigate the electroweak phase transition in the One-Higgs-Doublet [4]
standard model with accounting for the spontaneous vacuum magnetization. Already
such type considerations have been done as a problem in different type given external
magnetic fields. Since the spontaneously generated fields are temperature dependent
and strong they influence essentially the phase transition. We determine the mass
interval for Higgs particle when the phase transition is strong first order and fits
Sakharov’s conditions for the formation of the baryon asymmetry of the Universe. The
field strengths B3 , B8 and H at relevant temperatures are also estimated.
It was shown that for real experimental values of mass of Higgs boson, 125 GeV, the
electroweak phase transition in the One-Higgs-Doublet is second order and Sakharov’s
conditions for the formation of the baryon asymmetry of the Universe are not executed.
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ПОТОКИ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ
В СИСТЕМІ СЛАБКО ВЗАЄМОДІЮЧИХ ЧАСТИНОК
Сучасна теорія нерівноважних процесів працює над описом цих процесів поза
стандартними припущеннями [1]. Давно помічено, що спроби покращити рівняння
гідродинаміки з урахуванням дисипативних процесів розглядом в цих рівняннях
додаткових внесків третього порядку за градієнтами (наближення Барнетта [2]) не
привели до успіху. На наш погляд, це пов’язано с тим, що рівняння наближення
Барнетта виводяться з кінетичного рівняння, в якому нехтується впливом
неоднорідності системи на зіткнення частинок. В основу нашого розгляду системи
однакових точкових слабко взаємодіючих між собою частинок (потенціал взаємодії
V(r) , малий параметр λ ) кладеться кінетичне рівняння другого порядку за
взаємодією, інтеграл зіткнень якого нелокальний [3]. Її стан описується
одночастинковою функцією розподілу f(x,t) ( x ≡ (x,p) ), градієнти якої вважаються
малими (малий параметр g ). В кінетиці парна функція розподілу f2 (x1 , x2 ,f)
частинок є функціонал одночастинкової функції розподілу [3]
f2 (x1 , x2 ,f) = f(x1 )f(x2 ) − ∫

0

−∞

 ∂
τ ∂
τ ∂ 
∂
2
dτF12lτ 
−
−
+
 f(x1 )f(x2 ) + O(λ ) ,
 ∂p1l m ∂x1l ∂p2l m ∂x2l 

∂
V(| x1 − x2 + (p1 − p2 )τ / m |) .
∂x1l
Мікроскопічні вирази для потоків енергії qˆ n (x) та імпульсу tˆ ln (x) є сума
одночастинкових і та двочастинкових фізичних величин [3], середні значення яких
розраховуються за формулами [4]
1
A(xa ) = ∫ dx1 A(x1 )f(x1 ) ,
B (xa , xb ) = ∫ dx1dx2 B (x1 , x2 )f2 (x1 , x2 ,f)
∑
∑
2
1≤a≤N
1≤a<b≤N
F12lτ ≡ −

( dx ≡ dxdp ). У підсумку нами отримані середні значення потоків енергії та імпульсу
у вигляді перших внесків розвинення за параметрами λ і g .
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СУМІШОУТВОРЕННЯ
У ДЕТОНАЦІЙНОМУ РАКЕТНОМУ ДВИГУНІ.
Процес детонації характеризується високою швидкістю виділення енергії та
високим коефіцієнтом корисної дії термодинамічного процесу за рахунок низького
рівня ентропії. Темпи роботи циклу значно вище аніж в реалізованих на сьогодні
реактивних силових установках. З огляду на те, що ракетні рідинні двигуни
практично досягли вершини своєї енергетичної досконалості перелічені властивості
детонації стають цікавими для розробки нових технічних рішень в ракетному
двигунобудуванні.
Експериментальні дослідження, що проводяться в багатьох країнах, свідчать
про можливість отримання постійної детонації в кільцевій камері згорання.
Результати все ж нижчі за прогнозовані, і не задовольняють в повній мірі дослідників
енергетичними характеристиками. Обумовлюється це складністю моделювання
взаємодії детонаційного фронту зі стінками камери, а також невивченістю всіх
можливих ефектів, пов’язаних з цим процесом.
З метою виявлення та оцінки факторів, що знижують енергетичні
характеристики детонаційних двигунів, проведено експериментальні дослідження.
Здійснено вивчення структури течії компонентів палива та її впливу на проходження
детонаційного фронту.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ЦИКЛА БРАЙТОНА
В КОСМИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
На данный момент системы энергоснабжения космических аппаратов
функционируют на основе систем прямого преобразования энергии Солнца с
использованием полупроводниковых элементов. Кремниевые или арсенидгаллиевые солнечные батареи имеют ряд существенных недостатков. Кремниевые
солнечные батареи деградируют под действием излучения и температурных
перепадов, имеют малый КПД, относительно ненадежны. Главный недостаток
высокоэффективных арсенид-галлиевых солнечных батарей или батарей на
основе подобных гетероструктур – высокая стоимость и ограниченный природный
ресурс на Земле. С развитием космической отрасли потребление энергии на борту
постоянно растет и фотоэлектрические модули не в состоянии генерировать
необходимые мощности. Один из путей решения этой проблемы – замена прямого
фотоэлектрического преобразования энергии Солнца на борту космического аппарата
термодинамическим.
Среди термодинамических солнечных циклов существенные преимущества
имеет газотурбинный цикл Брайтона, который был подробно исследован на
предмет перспектив использования в космической энергетике. На основе анализа
энергетических характеристик основных элементов реальных прототипов
космических газотурбинных установок, были вычислены общие теоретические
показатели эффективности подобных станций, изучены и систематизированы их
возможные проектные решения, компоновочные схемы и схемы размещения на борту
космического аппарата. В процессе исследования отдельно выделены и доказаны
преимущества газотурбинных энергетических установок по сравнению с солнечными
батареями. Рассмотрен вопрос о влиянии величины мощности на эффективность
систем прямого и термодинамического преобразования. Обозначено, что с
увеличением мощности площадь солнечных батарей значительно увеличивается,
достигая некоторого естественного предела. Термодинамические станции обладают
противоположным свойством – увеличение мощности приводит к увеличению КПД,
что есть актуальным на данный момент.
Рассчитанный КПД реальных экспериментальных газотурбинных космических
энергетических установок, мощностью 10 кВт приближается к 0.29 и наблюдается
тенденция к его увеличению до 0.32 путем усовершенствования каждого элемента.
Турбогенераторный блок, спроектированный для солнечного цикла Брайтона, может,
в случае необходимости, использоваться и в энергетических системах с ядерным
источником тепла.
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ГИБРИДНАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ КОСМИЧЕСКОГО БУКСИРА
Широкое применение группировок малых космических аппаратов в
космических исследованиях требует решения задачи их транспортировки
в заданные орбитальные позиции. Одним из решений является применение
космических буксиров с электроракетными двигателями, что значительно повышает
эффективность доставки за счет снижения массы рабочего тела и высокой удельной
тяги двигателя.
Первичным источником энергоснабжения энергодвигательной установки
околоземного транспортного космического аппарата являются батареи
фотоэлектрические (БФ). Однако, особенность их применения для энергоснабжения
космических буксиров типа – диспенсер состоит в формировании системы с
максимальной эффективностью использования фотоактивной поверхности.
Возможны несколько вариантов: стационарная БФ, жестко привязанная к
связанной системе координат и большой емкостью накопителя, БФ с одноосной
ориентацией и средней емкостью, а также двухосной ориентацией БФ и малой
емкостью накопителя. Для решения задачи совместимости направления вектора тяги
двигателя и направления нормали БФ на солнце необходимо применение двухосной
системы ориентации. В этом случае рационально использовать БФ с фоклиновым
концентратором солнечной энергии, т.е. гибридную.
Таким образом, решение задачи состоит в определении оптимального по
массе, габаритам и стоимости сочетания мощности батареи фотоэлектрической,
концентратора, трекера двухосной ориентации, емкости аккумуляторной батареи
при заданном энергопотреблении двигательной установки.
Установление закономерности согласования выработки энергии и ее
потребления предлагаемого технического решения выполняется на основе
математического моделирования энергомассовых характеристик основных
компонентов и привидением сравнительных характеристик массово габаритных и
стоимостных параметров транспортных космических аппаратов с электроракетными
двигателями с возможным экспериментальным подтверждением эффективности
применения гибридной концентрирующей БФ.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ТЕПЛОВОЙ
В СИСТЕМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
При работе котлов в системах отопления с принудительной циркуляцией
требуется механическая энергия для перекачки теплоносителя. Традиционно, для
этой цели используется электрический циркуляционный насос. Для экономии
электроэнергии, затрачивающейся на работу насоса, целесообразно было бы
использовать для работы насоса тепловую энергию топлива, сгорающего в котле.
Однако, преобразование тепловой энергии топлива в электрическую энергию
для питания насоса нецелесообразно. Прямые преобразователи имеют крайне низкий
КПД (около 4%).
Преобразователи тепловой энергии в механическую, работающие по циклу
Ренкена, популярные на тепловых и атомных электростанциях, могли бы приводить
в движение электрогенератор или, непосредственно, насос. Но они очень дороги
и сложны в производстве. Основной агрегат – паровая турбина – это сложное
устройство, работающее при высоких оборотах, требующее высокой точности на этапе
изготовления и качественного технического обслуживания в ходе эксплуатации.
Весьма привлекательным на фоне всего вышесказанного выглядит
использование поршневых машин. В частности, двигателя с внешним подводом
тепла, работающего по циклу Стирлинга.
Для работы такого двигателя необходима разность температур между
«холодной» и «горячей» частью двигателя.
В котлах, использующихся в системах отопления возможны две схемы
включения двигателя Стирлинга. В первом случае – горячая часть двигателя
помещается в топку котла, а холодная – в коллектор обратной подачи теплоносителя.
Во втором случае горячая часть помещается в коллектор подачи нагретого
теплоносителя.
Целью данной работы было определить оптимальный вариант включения
двигателя Стирлинга в конструкцию котла. Эффективность работы двигателя,
помимо прочих факторов, зависит от коэффициента теплоотдачи жидкой или
газообразной среды к твердой стенке. Влияние данного параметра было рассмотрено
и оценено в данной работе.
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗАСОБИ ВВЕДЕННЯ ГАЗУ НАДДУВАННЯ
В БАКИ РУШІЙНИХ УСТАНОВОК
До теперішнього часу відомі різні способи наддування паливних баків рушійної
установки (РУ) ракет-носіїв (РН) – стислим газом, за допомогою горіння (хімічне),
генераторним, швидкісним натиском, та інші. У той же час, постійно присутня
тенденція використовувати все більш гарячі робочі тіла наддування (РТН), що сприяє
зниженню потрібної маси РТН і суттєвому спрощенню як РУ, РН, так і космодрому.
Наприклад, для наддування баку з пальним на МБР 18М досягнута температура
генераторного газу на вході в алюмінієвий бак ~ 1300К.
У циліндричні несучі баки РУ високотемпературний газ вводять обов’язково
струменем з помітною швидкістю уздовж їх поздовжньої осі від верхнього
алюмінієвого днища (ВД). Мета такого рішення – зниження температури газу у
ВД алюмінієвого баку. Однак, в початковий момент роботи системи наддування
(СН), коли зріз пристрою вводу газу знаходиться в безпосередній близькості від
вільної поверхні палива, реалізуються великі теплові втрати в нього і провал тиску
газу в баку. Далі, у зв’язку зі стискаючою дією конструкції бака і перевантаження
далекобійність гарячого струменя в будь-якому випадку обмежена 1,5 2 калібрами
бака. Реалізується велике температурне розшарування газу по висоті бака.
Метою проведених робіт є забезпечення використання перспективного
високотемпературного РТН шляхом недопущення перегріву ВД і провалу тиску
газу в баку на початку роботи СН.
Розглянуті два нових способи. В першому запропоновано газ наддування
вводити в ізольовану від вільного об’єму бака ємність, яку виконують із еластичного,
термостійкого матеріалу. До початку роботи СН її розміщують у вільному об’ємі
бака, а потім ємність безперервно розкладають уздовж поздовжньої осі бака до рівня
палива в ньому, при цьому процес розкладання контролюють, а введення газу в
вільний об’єм бака з ємності здійснюють в радіальному, щодо поздовжньої осі бака,
напрямку через невеликі отвори.
Другий спосіб – гаряче РТН вводять у вільний об’єм паливного бака з вільної
поверхні палива в баку в напрямку його ВД. В процесі роботи РУ фіксують рівень
подачі газу, витримують паузу, в перебігу якої продовжують вводити газ в напрямку
ВД, далі вводять газ в напрямку нижнього днища бака.
Дані способи дають можливість використання для наддування газів з
температурою понад 1800К. При цьому потрібна маса газу наддування зменшується
при інших рівних умовах до ~50%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
НА КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ
Современная космическая энергетика – это главным образом энергетика
солнечная. В космосе в отличии от Земли отсутствуют природные источники энергии,
которые могли бы конкурировать с солнечным излучением. Неограниченные
ресурсы, высокий потенциал, исключительное постоянство и экологическая чистота
солнечной энергии определяют целесообразность ее широкого использования.
Наиболее эффективными с энергетической точки зрения устройствами для
превращения солнечной энергии в электрическую являются полупроводниковые
фотоэлектрические преобразователи (ФЭП).
Основной проблемой является снижение оптимальных параметров солнечных
батарей с целью уменьшения затрат при производстве.
Основной задачей работы является проведение исследования влияния
конструкции и расположения солнечных батарей на их эффективность.
Разработана математическая модель освещенности солнечных батарей КА,
которая может использоваться для оценки эффективности солнечных батарей при
изменении условий освещенности.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Исследование и разработка электрических ракетных двигателей (ЭРД), с начала
их применения, имеют почти полувековую историю. За это время изучено большое
количество двигателей с разными механизмами ускорения рабочего тела, мощностью
от несколько ватт до нескольких мегаватт, обеспечивающих скорость истечения
рабочего тела от нескольких км/c до 100 км/c. Однако, практическое применение
нашли лишь немногие из них.
Широким фронтом в мире ведутся работы по совершенствованию как
двигательных систем в целом, так и их основных элементов. Так, Американская
компания Aerojet Rocketdyne при поддержке Lockheed Martin Space System,
создала мощный 12 кВт холловский двигатель XR-12. Исследования ЭРД активно
проводилось начиная с 70-х – 80-х годов и в Украине: Харьковский авиационный
институт (НАУ «ХАИ» им. Н. Е. Жуковского), Днепропетровский государственный
университет (ДНУ им. О. Гончара) – физико-технический факультет и НИИ
энергетики, КБ «Южное» (ГП «КБ «Южное» им. М. К. Янгеля») и Институт
технической механики (ИТМ НАНУ и ГКАУ).
Электроракетные двигательные установки (ЭРДУ) находят в последние годы
все большее применение на борту космических аппаратов (КА). Это связано, с одной
стороны, с прогрессом в развитии средств бортовой энергетики, а, с другой стороны,
с усложнением решаемых в космосе задач. Такие несомненные достоинства, как
высокий уровень выходных параметров, малые весовые и габаритные характеристики,
легкость управления делают перспективным реальное применение ЭРДУ.
Разработки в области электроракетных двигательных систем идут во многих
странах мира. Побудительным мотивом является то, что их применение позволяет
существенно улучшить характеристики космических аппаратов за счет снижения
массы двигательных систем. В странах лидерах, таких, как США, Франция,
Япония, Великобритания развитие ЭРДУ уже сейчас находится на высоком уровне,
но интенсивность работ в данной области не снижается. В Украине также были
разработаны принципиальные схемы и оригинальные конструкции, проведены
стендовые испытания и отработки экспериментальных образов плазменно-ионных
и стационарных плазменных двигателей, а также двигателей с анодным слоем.
Несмотря на то, что ЭРД характеризуются гораздо меньшей тягой, они
позволяют при той же массе топлива в итоге разогнать КА до гораздо большей
скорости. Способность достигать высоких скоростей и высокий коэффициент
полезного действия, то есть эффективность использования рабочего тела (топлива),
делают электроракетные двигатели весьма перспективными не только для систем
управления (ориентации и стабилизации) КА, но и для маршевых систем дальних
космических миссий.
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ВЫБОР МЕТОДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
ХОЛЛОВСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Магнитное поле (МП) Холловского двигателя (ХД) значительно влияет на его
интегральные характеристики [1]. В [1] определено, что максимальное влияние
на МП ХД имеют размеры следующих элементов магнитной системы двигателя:
толщины наружного (НПН) и внутреннего полюсных наконечников (ВПН), диаметр
ВПН, внутренний диаметр НПН, а также зазоры между внутренним магнитным
экраном (МЭ) и ВПН, между наружным МЭ и НПН. Для получения конфигурации
МП, необходимой для улучшения интегральных характеристик ХД, требуется
оптимизировать его магнитную систему.
Для проведения оптимизации было выбрано два метода: метод планирования
эксперимента и метод Хука-Дживса [2]. Целью работы являлось определение
наиболее эффективного метода. Для этого было выбрано три параметра, которые
имеют наибольшее существенное влияние на изменение МП ХД. В качестве критерия
оптимизации принято использовать следующую функцию:
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где dBr /dzmax, dBr /dzmax, dBr /dzmax – максимальные значения градиента
радиальной составляющей индукции МП на срединной линии ускорительного канала
(УК), наружной и внутренней стенках УК, соответственно.
Задача оптимизации сводится к получению максимального значения
функции f путем изменения геометрических параметров магнитной системы. В
результате выполнения метода планирования эксперимента значение функции f
удалось повысить на 53 % относительно исходного значения f для существующей
конструкции двигателя, а при выполнении метода Хука-Дживса f удалось увеличить
всего на 45 %. В результате получено, что для данной задачи оптимизация
методом планирования эксперимента более эффективна, поэтому в дальнейших
исследованиях этот метод будет использоваться для оптимизации магнитной системы
двигателя по выше указанным шести факторам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ШНЕКА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И АНТИКАВИТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ШНЕКОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ЖРД
В современной ракетной технике широкое распространение получили
жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) с насосной системой подачи. Насосы,
применяемые в ЖРД, - шнекоцентробежные. Шнек служит для повышения давления
перед центробежным колесом, тем самым обеспечивая его безкавитационную работу.
Шнеки, применяемые в шнекоцентробежных насосах ЖРД, бывают двух видов:
с постоянным и переменным шагом. Шнеки с постоянным шагом более просты в
расчете, профилировании и изготовлении по сравнению со шнеком переменного
шага.
Целью проведенного исследования является проведение сравнительного анализа
кавитационных и энергетических характеристик высокооборотных малорасходных
шнекоцентробежных насосов с двухступенчатыми шнеками переменного шага,
шнеками переменного и постоянного шага следующих ЖРД:
• насосов окислителя и горючего двигателя РД 868;
• насосов горючего двигателя РД 859;
• насосов горючего двигателя РД861К.
Применение в высокооборотных малорасходных шнекоцентробежных
насосов ЖРД двухступенчатого шнека переменного шага и шнека с переменным
шагом вместо шнека с постоянным шагом позволяет повысить напор насоса на
0,65%...3,83% и получить прибавку к КПД насоса до 1,7% в абсолютной величине.
Применение двухступенчатого шнека переменного шага и шнека переменного
шага по сравнению со шнеком постоянного шага не оказывает влияние на
кавитационные свойства малорасходных шнекоцентробежных насосов ЖРД.
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ЗОНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМЫ КАТОДА ЭРД
Электроракетный двигатель (ЭРД) – плазменный двигатель, в котором тяга
создается ионами рабочего тела, которые рождаются и ускоряются в разряде в
скрещенных электрических и магнитных полях. Сегодня ЭРД являются одними
из наиболее перспективных типов космических двигателей, систематически
применяемых в космосе. В традиционном исполнении ЭРД состоит из двух основных
узлов: катодного и анодного блоков. Катод разработан по схеме полого катода,
который располагается сбоку от анодного блока и является источником электронов.
Предназначение катода – обеспечение запуска двигателя, поддержка его нормальной
работы, а также нейтрализация заряда струи двигателя.
Для определения параметров плазмы катода разработаны десятки методов,
однако наибольшее распространение получили зондовые методы диагностики,
которые позволяют за короткий промежуток времени и с достаточно высокой
точностью, получать локальные параметры плазмы (например, такие как
температура электронов, концентрацию ионного потока, потенциал плазмы и т.д.).
В Межотраслевом научно-техническом центре космической техники и
двигателей проводится полный цикл испытаний безнакальных полых катодов ЭРД.
Были проведены исследования катода-нейтрализатора для Холловского двигателя
на четырех режимах его работы с массовым расходом рабочего тела(ксенона) 0,3 мг
в сек. Зондовые измерения проводились при величине разрядного тока 4, 7, 12, 18А.
Зонд был изготовлен из молибденового корпуса, в который была вставлена
керамическая трубка с вольфрамовой проволокой диаметром 0,1 мм. Державка зонда
была присоединена к механизму перемещения, который обеспечивает перемещение
зонда по сечению плазмы факела катода. Блок зондовых измерений позволяет в
автоматическом режиме производить регистрацию и расчет необходимых параметров
плазмы катода.
По результатам цикла экспериментов были получены зависимости
концентрации ионов и температуры электронов от положения зонда относительно
оси катода при разных режимах его работы. После каждого эксперимента были
произведены измерения формы зонда при помощи инструментального цифрового
микроскопа БМИ-1Ц для получения эрозионных характеристик и определения
ресурса зонда.
Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию формы и
положения зонда относительно оси катода, что возможно обеспечит стабильность и
минимальную погрешность измеряемых параметров.
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THE STUDY OF MELTING FUELS BASED ON ALKANES
FOR ROCKET HYBRID ENGINES
An urgent task for the space industry is to search for new efficient and
environmentally friendly rocket fuels. Traditional rocket fuels are highly toxic and
explosive. The safest, in terms of transportation and operation, are hybrid fuels. This
environmentally friendly fuel can be paraffin-based fuels. It is known from the literature
that when using paraffin-based fuel, the regression speed of the hybrid engine increases.
The overall performance of the engine with paraffin as a fuel is comparable with other
technologies.
Paraffins or alkanes are marked by the fact that they are used in the solid state when
organizing the combustion process. These substances are flashing and burning in the
liquid state. Therefore, phase transitions - melting and evaporation are an integral part
of the solid paraffin burning process. Thus, to simulate the processes in the combustion
chamber of a hybrid rocket engine, reliable data are needed not only on combustion, but
also on the melting of individual droplets of paraffins. An important practical task is
the intensification of heat and mass transfer processes in the reaction chamber. It is
known that the electric field accelerates the process of burning hydrocarbon fuels. In
the literature there are no data on the effect of the electric field on the melting process
of paraffins and pure alkanes.
In this paper, we study the process of melting fuel based on n-alkane - octadecane.
Questions are considered on the effect of the electric field on the characteristics and
rate of melting.
Modern methods developed by us with the use of digital registration and image
processing allowed real-time study of the state of particles and paraffin droplets, melting
kinetics, determine the temperature, duration of individual stages prior to combustion.
The melting process is the initial stage of the induction period that precedes
burning. The effect of the oxidant temperature on the time and rate of melting of alkane
particles has been studied. It is proved that the melting rate is a linear function of time. It
has been established that in an electric field at high gas temperatures the melting process
can be divided into two stages with different melting rates. At first, the particle melts
slowly, then the melting process is accelerated. In an electric field during the melting
process, an unmelted nucleus rotates in a molten paraffin.
Physical and mathematical modeling of the melting of fuel particles on the basis
of alkanes in an oxidizing agent has been carried out; melting times and rates have been
calculated. The results of calculations and experiments are in good agreement with each
other.
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ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ КАТОДА ЭРД СПЕКТРАЛЬНЫМИ
И ЗОНДОВЫМИ МЕТОДАМИ
Катод является одним из основных узлов электроракетного двигателя (ЭРД).
Несмотря на многолетний опыт разработки и успешной эксплуатации ЭРД в космосе
полная теоретическая картина всего ансамбля процессов, происходящих в катодной
плазме, еще не исследована. Несмотря на это ведущие разработчики двигательных
установок видят дальнейшие перспективы развития ЭРД и пути повышения
надежности и интегральных характеристик катодов.
В Межотраслевом научно-техническом центре космической техники и
двигателей Национального аэрокосмического университета им. М. Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт» проводится полный цикл разработки,
исследований и испытаний ЭРД. Для исследования эрозионных характеристик
используются спектральные методы диагностики, а именно метод оптической
эмиссионной спектроскопии. Были проведены испытания безнакального полого
катода с расходом ксенона 0,3 мг/с.
Качественный анализ спектра катода показал присутствие огромного количества
линий ксенона, что значительно затруднило процесс расшифровки спектра. В связи с
этим был разработан следующий алгоритм исследований. Измерения производились
при трех режимах работы катода: 4, 7, 12 и 18 А. Сравнение интенсивностей линий
на различных режимах показало, что интенсивности линий ксенона падают при
увеличении разрядного тока, но интенсивности линий элементов эрозии возрастают,
что позволяет их легко выделить их из спектра рабочего тела.
Произведены измерение температуры электронов спектральных методом по
отношению интенсивностей спектральных линий ксенона. Результаты спектральных
измерений совпадают с результатами зондовых исследований.
Для определения концентрации ионов в потоке плазмы катода, температуры
электронов и потенциала плазмы использовались зондовые методы диагностики.
В качестве датчика использовался цилиндрический зонд, при помощи которого
производились измерения в различных точках плазменного образования. После
шести часов эксперимента проявились значительный разброс результатов
измерений при одном и том же режиме работы катода. Возможной причиной этого
стал значительный износ зонда. На данный момент проводятся исследования,
направленные на изучение зависимости измеряемых данных от ресурса зонда,
для определения максимально возможного времени эксперимента, целью которых
является разработки методики получения качественных данных с минимальной
погрешностью.
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РАЦИОНАЛЬНОE РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ НА
МИКРОСПУТНИКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В связи с интенсивным развитием и внедрением в работу космических аппаратов
для дистанционного зондирования Земли, актуальность приобретает проектирование
и разработка систем электроснабжения космических аппаратов данного класса,
а также рационализация их по массе и стоимости. Поэтому интерес представляет
зависимость потребной массы СЭС и, соответственно, стоимости проекта в части СЭС
от условий размещения неподвижных панелей солнечных батарей относительно
продольной оси КА для различных параметров орбиты (высота и местное время
прохождения восходящего узла).
Рассматриваемый класс космических аппаратов (КА) имеет следующие
особенности: орбиты солнечно-синхронные, т.е. направление ПОС (угол между
плоскостью орбиты спутника и направлением на Солнце) всегда, практически,
постоянно; из-за небольших размеров КА панели фотоэлектрических батарей (БФ), как
правило, неориентируемые; одна из осей КА преимущественно ориентирована в надир,
формируя местную вертикаль.
Главной задачей расчетов было определить зависимость изменения массы и
стоимости СЭС космического аппарата класса микроспутник для дистанционного
зондирования Земли от параметров орбиты космического аппарата, в частности угол
между плоскостью орбиты спутника и направлением на Солнце и угла установки
панелей. В качестве рабочей модели геометрии фотоэлектрической батареи был
принят конус с углом раскрытия 2γ.
Математическая модель освещенности панелей фотоэлектрических батарей
и предложенная методика расчета дает возможность проанализировать изменение
максимального коэффициента использование солнечного излучения в зависимости
от 3-х параметров — высота орбиты, угол раскрытия панелей и угол направления на
Солнце относительно плоскости орбиты, и определить рациональные значения углов
установки панелей для конкретных параметров запуска космического аппарата при
условии получения максимума энергоприхода.
Представленная методика дает возможность рассчитать ожидаемое значение
максимального коэффициента использования солнечного излучения для различных
значений высоты орбиты, угла установки БФ (угол γ) и местного времени прохождения
восходящего узла, определяемого углом ПОС (угол β). На основе полученных
результатов были определены необходимые для нормальной работы СЭС мощность
фотоэлектрической батареи и емкость химической батареи.

62

5

Динамика, баллистика и управление
движением летательных аппаратов

Координаторы:
Шептун Юрий Дмитриевич,
профессор кафедры механотроники ДНУ имени Олеся
Гончара, доктор технических наук, профессор
Хорошилов Виктор Сергеевич,
начальник расчетно-теоретического сектора
ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»,
профессор кафедры проектирования и конструкций ДНУ
имени Олеся Гончара, доктор технических наук, профессор

УДК 629.7.05
Р.В. Вороной, студент; А.В. Дымченко, студент; А.М. Кулабухов, к.т.н., доцент
Днепровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: Texsta96@gmail.com.
СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
НА ДВИГАТЕЛЯХ - МАХОВИКАХ
Многообразие проблем и задач, решаемых с помощью космических
аппаратов (КА), способствовало созданию большого их количества с различным
функциональным назначением. Одной из основных систем КА является система
угловой ориентации и стабилизации (СУОС), которая обеспечивает пространственную
угловую ориентацию и стабилизацию спутника необходимую для выполнения
целевой задачи.
Наиболее распространённая СУОС использует в качестве исполнительных
устройств двигатели-маховики (ДМ), так как обеспечивает высокую точность
ориентации и стабилизации по углу и угловой скорости и малое время программных
поворотов (особенно важно для КА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при
сьемке заданных участков земной поверхности, а также при стерео сьемке за один
виток объекта с двух или трех углов зрения).
Последнее время широкое распространение получили университетские
спутники, которые используются как в учебном процессе, так и при отработке новых
конструкторских, технологических и аппаратных решений.
Основной проблемой университетских спутников является высокая стоимость
оборудования. На данный момент стоимость ДМ, предлагаемых производителями,
составляет порядка 10 – 16 тысячи евро.
Основной задачей работы является использования в СУОС в качестве ДМ
относительно дешевого устройства. В качестве такого устройства предлагается
использовать трехфазный бес коллекторный двигатель типа PD7333885, который
использовался для стабилизации частоты вращения, и драйвер с возможностью
управления реверсом и оборотами двигателя.
Разрабатываемую СУОС предполагается использовать в университетском
спутнике с габаритами 400х400х600 и массой до 40 кг.
Разработана математическая модель углового движения КА, которая может
использоваться для оценки точности ориентации и стабилизации по углу и угловой
скорости и времени программных поворотов на заданный угол.
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КЕРУВАННЯ РУХОМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІНИ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРУ ТИСКУ
В залежності від розташування центру тиску відносно центру мас літального
апарата можна змінювати напрямок дії аеродинамічного моменту і керувати його
рухом.
В запропонованій роботі розглянуто декілька різних варіантів зміщення
положення центру тиску, в тому числі за рахунок:
• Нетрадиційних зовнішніх елементів, таких як стрічки, пересувні по
периметру рулі та т.п.
• Трансформації геометрії ЛА, наприклад, шляхом зміни конфігурації
хвостового відсіку, після виконання його основних функцій при старті, або
перехідних відсіків до відокремлення відпрацьованих маршових блоків.
Основна увага була зосереджена на компактному, не потребуючому доробок ЛА
засобі, а саме на використанні металевих смужок, що є частиною хвостового відсіку
РН знаходячись в підвісі та відхиляючись на певний кут за допомогою приводу,
змінює тиск в набігаючому потоці, що в свою чергу створює керуючий момент.
Вважається, що дана конструкція буде ефективною для зенітних керованих
ракет та РН в щільних шарах атмосфери. Конструкція дозволяє суттєво зменшити
габарити ракети, що є явною перевагою для зенітних ракет так як їх можна
зберігати та перевозити їх в спеціальних захисних контейнерах, а також, вважаючи
особливості конструкції, даними рулями можна змінювати положення центру
тиску ракети, що повинно добре відобразитись на маневрових характеристиках - на
стійкості чи навпаки на його схиленні до керованих відхилень.
Конструкція подібних аеродинамічних рулів може змінюватись в залежності
від характеристик ракети, власне як і їх розташування (для ЗКР вони можуть
розташовуватись на рівні приладового відсіку).
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АВТОНОМНАЯ ПОСАДКА МНОГОРОТОРНОГО БЕСПИЛОТНОГО АППАРАТА
НА ПОДВИЖНОЕ ОСНОВАНИЕ
Многороторные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие
высокую маневренность и возможность зависания в воздухе, широко используются
во многих областях, как цивильного применения, так и военного. Однако их
ограничения по времени полета затрудняет использования многороторных БПЛА
в полностью автономных операциях. За счет использования нескольких двигателей
БПЛА потребляют много энергии, из-за чего время автономного полета ограничено, а
установка более мощных источников энергии приводит к снижению массы полезной
нагрузки.
Частичным решение указанной проблемы, является введение в состав
беспилотного комплекса дополнительных мобильных транспортных средств
наземного, воздушного или морского базирования, которые будут исполнять роль
сервисной платформы с возможностью автоматической замены или зарядки батарей
БПЛА. Такой подход приводит к появлению не менее острой проблемы связанной
с необходимостью посадки многороторного БПЛА на подвижное основание, т.к. в
реальных условиях остановка транспортного средства для посадки БПЛА просто не
осуществима, особенно при использовании нескольких БПЛА.
Для достижения плавного взаимодействия между БПЛА и транспортным
средством, включая посадочную площадку, требуется, чтобы БПЛА мог выполнять
автономную посадку на платформу во время движения. Ниже приведены некоторые
возможные способы решения указанной задачи:
Датчики на БПЛА и на движущейся платформе определяющие их положение
относительно друг друга. Акселерометры и гироскопические датчики позволят
постоянно отслеживать углы тела в пространстве и его местоположение. Установка
этих датчиков, как на летательном аппарате, так и на движущейся платформе
позволит БПЛА определить оптимальную скорость и направление захода БПЛА
на платформу. Опционально к инерциальным датчикам добавить оптические или
ультразвуковые дальномеры.
Обработка изображения с камеры для определения окружающей среды и
обнаружения посадочной платформы. ПО камеры способно определить расстояние
между дроном и движущейся платформой и относительную скорость между ними.
Также это позволяет определить лучшее место на платформе для приземления (в
случае нахождения на платформе нескольких БПЛА) и скорректировать траекторию
полета.
Такой подход позволит осуществлять автономные операции с многороторными
беспилотными летательными аппаратами, выходящими за рамки сегодняшних
ограничений в отношении дальности и продолжительности полетов.
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ВИБІР ДВИГУНІВ-МАХОВИКІВ ДЛЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
Основними виконавчими органами, які забезпечують високу точність
стабілізації кутового положення космічних апаратів (КА), є двигуни-маховики (ДМ).
Найпоширеніший клас КА, який використовує ДМ – КА дистанційного зондування
Землі (ДЗЗ). Важливим критерієм для КА ДЗЗ є швидкість переорієнтації з одного
кутового положення в інше в процесі виконання цільових завдань на орбіті, у тому
числі для стерео знімків (знімки одного об’єкту за один оберт з двох або трьох кутів).
Режими роботи КА ДЗЗ є частиною технічного завдання (ТЗ) при розробці системи
кутової орієнтації та стабілізації (СКОС).
Основними характеристиками ДМ є кінетичний момент та момент керування.
Характеристики ДМ наводять різні виробники. Для вибору ДМ приходиться
враховувати конструктивні (масо-габаритні), енергетичні (напруга живлення,
потужність споживання, максимальні оберти) обмеження, алгоритми керування
(моментом або обертами, вихід на критичні режими), економічні обмеження
(собівартість КА або системи керування) та ін. Крім того важливою характеристикою
СКОС з використанням ДМ є точність стабілізації кутового положення. Для оцінки
точності стабілізації кутового положення існує достатньо багато методик.
Запропоновано спосіб вибору ДМ для КА ДЗЗ, який за характеристиками
КА (моментами інерції), характеристиками ДМ (кінетичний момент та момент
керування), вимогами до кутів програмних розворотів дозволяє визначати час
програмних розворотів з урахуванням режимів роботи ДМ без виходу на критичні
режими. Розроблено методичне забезпечення розрахунку часу програмних
розворотів, яке реалізовано у вигляді пакету прикладних програм і дозволяє
визначати можливості режимів зйомки КА ДЗЗ з даним ДМ .
Результати досліджень запропонованої методики показали можливість вибору
оптимального ДМ з урахуванням обмежень для конкретного КА ДЗЗ з забезпеченням
необхідних режимів зйомки з достатнім запасом до виходу на критичні режими
роботи. Зокрема для КА з моментом інерції по осі тангажу 8.4 кгм2, може бути
виконано три зйомки з висоти 600 км з послідовними розворотами на 15o та часом на
переорієнтацію 9 с. Для забезпечення цих умов обрано ДМ Sinclair RW3-1.0.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УГЛОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ МИКРОСПУТНИКА
В последнее время все чаще какая-либо коммерческая или образовательная
организация занимается разработкой столь высокотехнологического продукта,
как микроспутник. Если раньше, лет десять назад, запуск космического аппарата
требовал больших затрат и не каждая страна, даже космическая держава, могла
позволить себе заниматься подобного рода деятельностью, то сегодня положение
меняется. По сравнению с началом 1990-х гг. количество стран, проводящих
космические исследования, удвоилось. Современный уровень технического прогресса
дает возможность решать многие задачи с помощью небольших космических
аппаратов научного и прикладного назначения.
Одной из основных систем микроспутника является система управления
угловым положением, которая обеспечивает нужную переориентацию для
выполнения поставленных целей.
Основной задачей работы системы управления угловым положением, является
переориентация спутника за короткое время с минимальными затратами топлива.
Основной задачей работы является проведение исследования существующих
методов систем управления угловым положением и выявление среди них наиболее
эффективного.
Разработана математическая модель углового положения космического
аппарата которая может использоваться для исследований эффективности системы
управления угловым положением микроспутника.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ УВОДА ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
С НИЗКИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ
НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
Предложен способ увода объектов космического мусора (ОКМ) с помощью
устройств на постоянных магнитах (УПМ). Принцип действия способа базируется на
генерировании силы торможения, которая возникает при движении намагниченных
тел в плазме. Профессор Шувалов В.А. доказал существование сил, возникающих
при взаимодействии постоянного магнита с потоком ионосферной плазмы, которые
могут быть использованы для управления орбитальным движением космических
аппаратов (КА), в том числе для увода с орбит фрагментов ОКМ. Им выполнена
экспериментальная проверка этого эффекта и разработана соответствующая
математическая модель. С использованием модели профессора Шувалова В.А.
составлена математическая модель орбитального движения КА с УПМ.
Проведено исследование орбитального движения КА с УПМ и рассчитана
динамика снижения КА при использовании УПМ в активном режиме. Исходя из
полученных оценок, границей эффективного применения УПМ является высота
900 км в перигее. Следует отметить, что данный способ увода предлагается
исключительно для низких околоземных орбит (НОО), которые являются близкими
к круговым с эксцентриситетом не более 0,005. На таких орбитах, на протяжении
витка КА находятся более 70% своей траектории в слоях ионосферной плазмы, и
сила торможения оказывает существенное влияние на орбитальное движение.
Для исследования времени увода с помощью УПМ был выбран определенный
массогабаритный ряд ОКМ. Исследовались три ОКМ массой 100 кг, 500 кг и 1,5
т. Масса УПМ закладывалась по аналогии с массогабаритными требованиями
аэродинамических систем увода, где масса системы увода равна 3-5% от массы
уводимого ОКМ. Расчет времени увода производился с высот от 600 до 900 км в
перигее околокруговых орбит (эксцентриситет 0,005) с различных наклонений
(от приполярных орбит до экваториальных). Полученные результаты показали,
что использование УПМ в качестве системы увода с высоты 900 км полностью
удовлетворяет требованиям увода ОКМ в 25 лет. Также, было установлено, что
время увода зависит от соотношения между инерционными характеристиками
ОКМ и массой УПМ, которое устанавливается на этот ОКМ. Однако, при соблюдении
требований массового соотношения видно, что для разных масс и размеров ОКМ
наблюдаются разные значения времени увода с одной и той же орбиты. Это
можно объяснить тем, что генерируемая сила торможения, зависящая от размера
постоянных магнитов, возрастает не так быстро, как инерционные характеристики
космического аппарата в зависимости от увеличения массы.
Так, было установлено, что максимальная эффективность использования УПМ
наблюдается для ОКМ массой до 1,5-2 т .
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НЕТРАДИЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ СТУПЕНЕМ РАКЕТИ – НОСІЯ
Несиметричність масового компонування ракети відносно подовжньої вісі
обумовлює наявність детермінованого зміщення центру мас ступеня ракети за
нормаллю до її подовжньої вісі. Як наслідок , виникає детермінований момент сили
тяги ракетного двигуна відносно центру мас ракети, що збурює рух ракети. Зміщення
za звичайно близьке до нуля, якщо баки ступеня заповнені рідинним паливом, і
досягає найбільшого значення, якщо баки порожні.
Технологічні похибки виготовлення, складання і монтажу ракети і рушійної
установки, пружна деформація рами рушійної установки обумовлюють перекіс лінії
дії вектора тяги двигуна ступеня відносно поздовжньої осі ступеня. Зазначений
перекіс - величина випадкова, також є причиною збуреного руху ступеня ракети.
Для зменшення збурюючих сил і моментів, які впливають на рух ракети, доцільно
реалізовувати програмний поворот двигуна ракети виконують до проходження
лінії дії вектора тяги двигуна через центр мас ступеня шляхом повороту двигуна
в шарнірі, або несиметричного вприску компонента палива у надзвукову частину
сопла.
Одночасно з поворотом вектора тяги двигуна виконують перехід від
використання подовжньої вісі ступеня як “базової” при реалізації програмного
виведення ступенем корисного вантажу в задану точку простору, до використання
нового поточного напрямку лінії дії вектора тяги ступеня як “базового” замість
напрямку подовжньої вісі
Застосування зазначеного повороту до керування третім ступенем сучасної РН
середнього класу, дозволяє зменшити кількість рідинного палива на відпрацювання
сил і моментів, які збурюють рух ступеня на ~ 90кгс при загальній кількості палива
~ 9000 кгс. Зменшення ваги III-го ступеня на ~100 кгс дозволяє зменшити вагу 1-го
ступеня на ~ 1000 кгс.
Ефект відповідає застосуванню пропозицій при керуванні рухом III-го ступеня
сучасної РН з такими характеристиками.
1. Номінальна тяга двигуна в пустоті-7916 кгс, час роботи, – 470 с.
2. Зсув геометричної вісі камери двигуна відносно вісі рами, мм, не більше – 2.
3. Відхилення від перпендикулярності вісі камери двигуна до площини
стикування двигуна з рамою, під навантаженням, кутові хвилини, не більше – 15’
(~0.250).
4. Масова асиметрія, м, не більше:
- на початку руху yт = 0.003 м, zт = 0.0085 м,
- в кінці руху
yт = 0.017 м, zт = 0.05 м.
5. Відстань від площини зрізу сопла до центру мас ступеню – 3.1 м.
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НЕСТАЦІОНАРНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗБУРЕНОГО РУХУ
КОСМІЧНОГО СТУПЕНЯ РАКЕТИ НОСІЯ
Забезпечення керованості ракети – одне з найважливіших завдань динамічного
проектування, що зодиться до вибору типу і ефективності органів керуваня. В ході
динамічного проектування необхідна ефективність керуючих органів визначається
за результатами математичного моделювання двічі збуреного руху ракети, що
описується системою лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що є
функціями суттєво нестаціонарних фізичних параметрів ракети і як вихідні дані
звичайно задаються таблично.
В проектнх організаціях задача розв’зується з використанням спеціально
розроблених програм. Пакет математичних програм широкого використання
MathCad не пристосований для рішення рівнянь з коуфіцієнтами заданими таблично.
В монографії «Динамічне проектування ракет», автори Й.М.Ігдалов та інші,
запропоновано процедуру перетворення коефіцієнтів рівнянь, заданих таблично,
до вигляду функцій часу шляхом реалізації метода поліноміальної регресії з
використанням функцій regress та interp, і вбудованих в MathCad.
В доповіді, що пропонується, на основі аналіза умов збуреного руху космічних
ступенів ракет – носіїв (РН) порівняно з ступенями, що рухаються в щільних шарах
атмосфери, пропонується спрощена процедура перетворення табличних коефіціентів
в функції часу.
Аналізуються схеми впливу на рух космічного степеня РН збурюючих і
керуючих сил і моментів, відповідних двом варіантам виконуючих пристроїв
системи керування: 1). Стабілізація збуреного руху ступеня за тангажем і рисканням
забезпечуєтяся рульовими двигунами, розташованих по два в площинах тангажа
і рискання; 2). Стабілізацація збуреного руху ступеня за тангажем і рисканням
забезпечється хитанням маршового двигуна ступеня за командами системи
керування.
Висловлюються і обггунтовуються особливості збуреного руху космічних
ступенів РН порівняно з ступенями, які рухаються в щільних шаах атмосфери.
Висловлюються і обгунтовуються пропозиції, реалізація яких полегшує
отримання (виведення) рівнянь (математичних моделей) збуреного руху ступенів
РН. Виконується спрощення рівнянь (математичних моделей) руху ступенів.
Обговорюються значення, залежніст від часу польоту фізичних параметрів
космічних ступенів РН, залежність дінамічних властивостей ступенів як об’єктів
керування і замкнених систем «ступінь з системою керування» від названих значень
і залежностей.
Висловлюються певні рекомнндації щодо вибору значень фізичних параметрів
космічних ступенів РН, доцільності використання в якості виконуючих пристроїв
системи керування комплекса рульвих двигунів, або маршового двигуна.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СЕНСОРА КУТОВИХ КООРДИНАТ СОНЦЯ
ДЛЯ НАНОСУПУТНИКА POLYITAN-3
Розробка сенсорів кутових координат Сонця для наносупутників класу CubeSat
проводиться багатьма технічними університетами усього світу, в тому числі і НТУУ
«КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Для супутника PolyItan-2 розроблено щілинний сенсор кутових координат
Сонця, що задовольняв поставленим вимогам, а саме: сенсор мав такі масогабаритні
параметри, що дозволяли його встановлювати на наносупутники і точність не
гірше ±0,5°. Модель сенсора для супутника PolyItan-2 мала нелінійні кутові
характеристики, що ускладнювали обчислення координат супутника у космосі.
Тому виникло завдання розробити сенсор кутових координат Сонця з лінійними
кутовими характеристиками, також сенсор повинен мати масогабаритні параметри
і точність попередньої моделі.
Вирішення поставленого завдання реалізовано зміною геометричних розмірів
фоточутливих елементів та дослідженням впливу геометричних розмірів і форми
фотоелементів на визначення координат Сонця, а також на лінеаризацію кутових
характеристик сенсора. Для зміни розмірів і форми фоточутливих елементів
промодельований процес падіння сонячного світла крізь щілину на поверхню
світлочутливого елемента сенсора і встановлено як залежить вихідний сигнал сенсора
від геометричних розмірів фоточутливих елементів сенсора.
Моделювання процесу падіння сонячного світла на фоточутливі елементи
виявило, що для того щоб сигнал на виході був лінійним треба щоб одна зі сторін
фоточутливого елементу описувалася функцією, яка є обернено пропорційно до
функції втрати потужності на тому ж елементі, щоб компенсувати нелінійну складову
сигналу і на виході отримати лінійний сигнал. Після розробки експериментальної
моделі сенсора вимірювалися її кутові характеристики, які задовольнили умові
лінійності, а також експериментальний зразок задовольнив масогабаритним
параметрам і необхідній точності.
У результаті зміни фоточутливих елементів сенсора кутових координат Сонця
досягнута необхідна лінійність кутових координат експериментального зразка.
Варто відмітити, що для виробництва нової моделі сенсора можливе на відповідній
виробничій базі, як і для попередньої моделі, що значно знижує вартість кінцевих
пристроїв. Комплектом таких сенсорів укомплектовано бортову навігаційну систему
наносупутника PolyITAN-3, який розроблено і зібрано у НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського». Супутник наразі проходить випробування.
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ПОРІВНЯННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОНУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ:
СИСТЕМИ РУЛЬОВИХ ДВИГУНІВ І МАРШОВОГО ДВИГУНА З ХИТАННЯМ
Порівнюються динамічні властивості космічного ступеня, у складі системи
керування якого в якості виконуючого пристрою використовується система чотирьох
рульових двигуів, розташованих по два в площинх xoy, xoz зв’язаної системи
координат і космічного стуеня РН, що керується за тангажем, рисканням хитанням
маршового двигуна.
В якості критерія порівняння вибрано інтеграл за часом від модуля функції, що
характеризує заватаження виконуючих пристроїв: рулльових двигунів в разі ступеня
з системою рульових двигунів та маршового двигуна в разі ступеня, який керується
хитанням маршового двигуна.
Зазначені функції визначаються як результат математичного моделювання
збуреного руху ступенів з виконуючими пристроями систем керування видів,
що розглядаються. Математичне моделювання проводиться з використанням
нестаціонарних моделей збурених рухів ступеней, що розглядаються. Зазначені
математичні моделі побудовані на основі однакових припущень щодо властивостей,
спрощень і характеристик збурюючих сил і моментів, які обумовлюють збурений
рух ступенів, властивості яких порівнюються.
Математичне моделювання і розрахунок значень критерія порівняння
проводиться в середовищі пакета програм MathCad.
Висловлюється і обгрунтовується суттєва відмінність у відпрацювання
збурюючих сил і моментів, обумовлюючих збурений рух розглядаємих космічних
ступенів, при використанні системи рульових двигунів маршового двигуна з
властивістю хитання. Зазначена відмінність полягає у наступному:
-керуючі моменти при використанні системи рульових двигунів і при хитанні
маршового двигуна формуються за збуреннями пааметрів руху одного найменування
( ψ, ψ );
-збурення параметрів руху ( ψ, ψ ) обумовлюються збурюючими силами і
момнтами, сформованими однаковими причинами: масовою асиметрією і перекосом
вектор тя маршового двигуна у наслідок похибок виготовлення, складання, монтажа
ступеня і його двигунної установки;
-з висловленого випливає, що в початковий момент руху збурення ψ, ψ
параметрів руху порівнюємихступенів однакові і завантаження виконуючих
пристроїв також однакові. Однак, відхилення маршоваго двигуна спрямоване на
змншення збурень ψ, ψ є спрямованим також на зменшення значень масової
асиметрії і перкосу; також завантаження виконуючих пристроїв.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЗАПАСА ПРОДОЛЬНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОТ ВРЕМЕНИ ПОЛЕТА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАЕКТОРИЯХ ПЕРЕХВАТА
В настоящее время расширение гарантированных зон возможных пусков (ГЗВП)
летательных аппаратов (ЛА) является одним из важнейших направлений развития
класса «Воздух-Воздух». Превосходящая ширина ГЗВП позволяет производить пуск
без вхождения в зону действия ЛА противника, что является очень существенным
преимуществом в воздушном бою. В свою очередь для достижения большей ширины
ГЗВП необходимо увеличивать дальность полета ЛА, что может негативно повлиять
на запас продольной статической устойчивости и маневренность ЛА в процессе
полета.
В полете запас продольной статической устойчивости ЛА зависит от текущего
взаимного положения аэродинамического фокуса и центра масс ЛА. При допущении
(в исследовании не учитывается зависимость скорость горения заряда от начальной
температуры), что секундный расход топлива ЛА с ракетным двигателем твердого
топлива никак не зависит от текущих параметров полета, можно считать, что
положение центра масс ЛА не зависит от траектории полета. В то же время на
положение аэродинамического фокуса существенно влияет число М, которое
зависит от высоты и скорости полета. Координата пуска, начальная скорость и
потеря кинетической энергии ЛА в процессе маневрирования оказывают влияние
на текущие скорость и высоту полета. На основании этих рассуждений можно сделать
вывод, что для одного и того же ЛА запас продольной статической устойчивости при
различных траекториях перехвата имеет разную зависимость от времени полета.
Цель работы заключалась в определении и анализе зависимостей запаса
продольной статической устойчивости ЛА от времени полета для наиболее
вероятных сценариев атаки, а также в поиске возможных решений по обеспечению
рационального запаса устойчивости в процессе полета ЛА.
Для проверки влияния траекторий на запас продольной статической
устойчивости ЛА были смоделированы ряд перехватов целей в вертикальной
плоскости при различных начальных скоростях ЛА и цели, направлениях этих
скоростей, взаимных положениях перехватчика и цели, разных стратегиях
маневрирования цели. В ходе обработки результатов моделирования полета ЛА были
получены зависимости положения центра масс и фокуса ЛА от времени полета.
Анализ полученных зависимостей позволил оценить влияние траектории
на запас продольной статической устойчивости в процессе полета и предложить
решения по обеспечению рационального запаса устойчивости при перехвате.
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АЛГОРИТМ РОБОТИ РУШІЙНОЇ УСТАНОВКИ СУПУТНИКА
ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ЙОГО З ОРБІТИ
За сучасними даними, в близькому космосі перебуває понад чотирьох тисяч
тон космічних відходів, що становить понад 1 % маси повітря вище 200 км.
Спостереження стану навколоземного космічного простору проводиться мережею
наземних станцій, і їх дані показують, що переважна більшість супутників, які
втратили своє наукове і практичне значення, знаходиться на орбітах із середнім
значенням висоти в інтервалі 700 – 1000 км.
Метою роботи є оцінка ефективності використання рушійної установки (РУ)
супутника для виведення його з орбіти після закінчення терміну експлуатації.
Задачею роботи є розробка алгоритму роботи РУ в процесі зниження середньої
висоти орбіти і визначення таких показників як необхідні витрати палива для
досягнення висоти 400 км, де в результаті більшого аеродинамічного опору
тривалість його існування буде суттєво зменшена, і тривалість процесу в залежності
від тягооснащення та інших параметрів супутника.
З погляду витрат палива, як відомо, раціонально використовувати РУ електроракетного типу. Як відомо, їх перевагою у порівнянні з РУ на хімічному паливі є у
декілька разів більша питома тяга, а недолік в необхідності мати на борту джерело
високовольтної напруги (не менше 300 В) і в малій силі тяги (десяті долі грам-сили).
Математична модель процесу зменшення середньої висоти орбіти рушійною
установкою малої тяги включає в себе систему диференційних рівнянь збуреного
руху супутника шостого порядку. Приймаються до уваги основні збурення, які
діють на низькоорбітальні супутники, а саме відхилення гравітаційного поля від
центрального та аеродинамічний опір. Шляхом моделювання встановлено, що
найбільш раціональним алгоритмом роботи РУ з погляду вибраних показників
є використання розв’язку крайової задачі, що визначає розташування активних
дільниць траєкторії на елементарних квазігоманівських міжорбітальних переходах.
Висновок. Розроблена методика і програма розрахунку наближених оцінок
тривалості виведення з орбіти відпрацьованого низькоорбітального супутника у
щільні шари атмосфери і відповідних витрат палива РУ. Результати роботи можуть
бути використані як альтернативний варіант очищення навколоземного космічного
простору.
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АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИКИ УПРАВЛЯЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО
ПОЛЕТА НА ТОПОЛОГИЮ СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ КЛАСТЕРОВ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Перспективно применение кластерных группировок космических аппаратов для
задач использования космоса в практических целях. Разрабатываются концепции
спутниковых систем, в которых структурными единицами выступают уже не отдельные
космические аппараты, а «компактные» кластерные группы. Среди характеристик,
определяющих кластер, отметим наличие комплекса совместно решаемых задач, единой
стратегии управления и коммуникационной системы, связывающей его космические
аппараты. В данной работе рассматриваются кластеры, в которых связь реализована
на основе программно управляемых оптических линий. Космический аппарат может
реализовывать связи с другими космическими аппаратами, используя устройства связи
шести типов. Для каждого типа устройств определен сектор допустимого применения,
ось симметрии которого перпендикулярна одной из трех координатных плоскостей
барицентрической орбитальной системы координат и направлена в одну из сторон от
соответствующей плоскости. Рассматривается множество кластеров в торообразных
зонах пространства. Одна торообразная зона (центр тора совпадает с центром Земли)
охватывает все оскулирующие орбиты кластера (поддержание пребывания траекторий
кластерной группы космических аппаратов в одной торообразной зоне обеспечивается
периодической коррекцией рассогласования по долготе восходящего узла). В общем
случае коррекция по долготе восходящего узла не обеспечивает стационарности
положения торообразной зоны пребывания кластера, и эта зона вместе с входящими
в нее орбитами совершает вращение вокруг оси Земли. Текущая топология кластера
зависит от ряда факторов. Во-первых, от расположения космических аппаратов. Вовторых, от принципа установления связей (например, при создании коммуникационной
системы все спутники равноправны, каждый стремится оптимально использовать все
свои устройства связи для построения сети, или в кластере есть группы спутников, одни
из которых решают задачи управления и коммуникации, а другие прикладные задачи
и связываются через коммуникационные спутники). В-третьих, от вида коррекции
орбит спутников (в торообразной зоне возможны «пульсирующие» кластеры, кластеры
стационарного или «скользящего» состава). Возможно использование несколько
взаимодействующих кластеров, связывающихся через один или несколько космических
аппаратов каждого кластера. Разработан ряд характеристик, определяющих текущую
топологию сети связи взаимодействующих кластеров и ее динамику. Представлен анализ
влияния номинальных параметров орбит космических аппаратов и корректирующих
орбиты воздействий на топологию сети взаимодействующих кластеров для случая
нахождения кластеров в одной торообразной зоне и в нескольких торообразных зонах.
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КЕРУВАННЯ СТУПЕНЕМ РАКЕТИ – НОСІЯ ШЛЯХОМ ХИТАННЯ
МАРШОВОГО ДВИГУНА
Представлені, обгрунтовуються, аналізуються нестаціонарні математичні
моделі масово-інерційних, центрувальних параметрів космічного ступенів ракетносіїв, їх двигунних утановок; нестаціонарні математичні моделі ступенів, керуємих
хитанням маршових двигунів; нестаціонарні матеаатичні моделі збуреного руху
зазначених ступенів ракет.
На основі зазначених моделей проводиться побудова і аналіз амплітуднофазо-частотних характеристик космічного ступеня ракети як об’єкта керування,
визначаються вплив на частотні характеристики значень фазичних параметрів
ступеня і умови, при задоволенні яких, забезлечується стійкий рух ступеня.
Визначена залежність запасів стійкості незбуреного руху ступеня від значень йрго
конструктивних параметрів.
Побудовані області стійкості руху ступеня на площина статичного і динамічного
коефіцієнтів підсилення системи керування. Визначена залежність конфігурації
і размірів областей стійкості від значень конструктивних параметрів ступеня,
позтіцних часу системи керування і інерційності виконуючих пристроїв системи
керування.
Визначена структура роєфіціентів математичних моделей ступеня ракети –
нисія, керуємого хитанням маршового двигуна, досліджені особливостізбурених
рухів, обумовлених початковими звуреннями параметрів кутового і лінійного рухів,
також постійно діючими збурюючими силами і моментами.
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО НАНОСПУТНИКА HORYU-IV
Привлечение молодежи к участию в реальных космических проектах является
одним из эффективных путей в подготовке высококвалифицированных специалистов
для аэрокосмической отрасли. Разработка университетских спутников и
последующая их эксплуатация занимают важное место в этой подготовке. Статистика
показывает, что большой процент запущеных университетских спуников частично
или полностью выходят со строя после запуска. Основными причинами являются:
использование некосмического назначения компонентов и неопытность команды
разработчиков. Однако, образовательный эффект от этого не уменьшается, а иногда
становится более значительным в результате работы над ошибками.
В данной работе будет рассмотрен опыт разработки и эксплуатации системы
угловой ориентации (СОУ) японского наноспутника HORYU-IV, разработанного на
базе Кюсю Технологического Института (Kyutech) и успешно запущенного на низкую
околоземную орбиту 17-го февраля 2016.
Спутник имеет десять миссий на борту, двум из которых, CMOS камера и
измерение тока фотоэлектронов, необходима система угловой ориентации. В свою
очередь, СОУ также рассматривается как полезная нагрузка с целью наблюдения
пассивной стабилизации спутника и испытания солнечных датчиков, разработанных
и изготовленых в университете. Для этого HORYU-IV оснащен солнечным датчиком
на каждой из шести панелей спутника, одним GPS навигатором с двумя антеннами
и двумя MEMS гироскопами. Пасивная стабилизация осуществляется с помощью
постоянного магнита и гистерезисного демпфера.
После запуска спутника все подсистемы были активны. Большая часть миссий
была успешно выполнена. В результате эксплуатации также были обнаружены
неточности в разработке и непредвиденное поведение подсистем и их компонентов
в космической среде.
К проблемам системы угловой ориентация и факторам, которые повлияли на
стабильность ее работы, можно отнести: насыщение солнечных датчиков, деградация
одного из гироскопов после года пребывания на орбите, прерывание работы
подсистемы в результате сброса и презагрузки спутника системой безопасности.
Способы преодоления возникших трудностей будут также представлены.
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ПОШАГОВЫЙ АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЕ СЕАНСОВ
СОГЛАСОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СЕТЬЮ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В настоящее время значения орбитальных параметров каталогизированных
объектов уточняются в основном с использованием сети наземных станций. Однако
имеет перспективы использования еще один источник информации, – все чаще
рассматривают сети космических аппаратов-наблюдателей, которые реализуют
наблюдение орбитальных объектов с целью уточнения информации о них.
Рассматривается сеть NS космических аппаратов, которые наблюдают NO орбитальных
объектов, используя радиолокационные устройства наблюдения шести типов.
Устройства каждого типа реализуют наблюдение объектов в секторе с вершиной в
точке местоположения космического аппарата. Направление сектора определяется
следующим образом: для устройств типов 1 и 2 сектора направлены верх и вниз от
плоскости мгновенного местного горизонта соответственно; для устройств типа 3 и
4 – влево и вправо от плоскости обиты; для устройств 5 и 6 –вперед и назад по ходу
движения спутника. Наблюдение реализуется в ходе сеанса постоянной длительности,
в который включено максимальное время перенацеливания. Необходимо обеспечить
согласованное использование всех устройств наблюдения для контроля орбит
заданного множества объектов. Основная задача планирования – обеспечить
два взаимоисключающих требования: с одной стороны, необходимо наблюдение
как можно большего числа орбитальных объектов; с другой стороны – требуется
максимизировать число наблюдений каждого объекта. При этом предпочтительно
для каждого объекта относительно равномерно разнести во времени сеансы его
наблюдений и реализовать наблюдения в лучших условиях. Интервал времени
планирования разбивается на отрезки, равные длительности сеанса наблюдения.
Планирование реализуется уже в ходе составления плана (при реализации k-го шага
планирования определяются действия на n шагов вперед при заданном значении
n). Каждый космический аппарат рассчитывает план для всей сети наблюдения,
выполняя при этом свою составляющую. Известные неитерационные одноэтапные
методы планирования наблюдения орбитальных объектов развиты для случая,
когда в ходе планирования не только учитываются полученные на предыдущих
шагах результаты составления плана, но обеспечивается адаптация дальнейших
действий к поступающей по каналам спутниковой связи оперативной информации
об изменении условий наблюдений. Это такая информация: о смене состава средств
наблюдения или наблюдаемой группы объектов; о смене приоритетности объектов
наблюдения; об изменении качества функционирования какого-либо устройства
наблюдения; о не реализованных запланированных наблюдениях. Шаги планирования
синхронизированы с использованием навигационных систем, информация о текущих
изменениях приходит к космическим аппаратам не синхронно.
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ГРУППЫ УЗЛОВ
СПУТНИКОВОЙ СЕТИ СВЯЗИ, НЕСУЩИХ ФЛУКТУАЦИЮ ПОВЫШЕННОЙ
СЕТЕВОЙ НАГРУЗКИ
Среди активно развиваемых направлений практического использования
ближнего космоса – создание спутниковых сетей связи на основе многоспутниковых
орбитальных группировок (в общем случае построенных на разновысотных
орбитальных сегментах) с межспутниковыми коммуникационными линиями
(например, программно управляемыми оптическими линиями связи). Управление
функционированием спутниковых сетей может потребовать выявление групп связанных
коммуникационными линиями узлов спутниковой сети (фрагмента спутниковой сети),
удовлетворяющих некоторому признаку отбора (например, признаком может быть
превышение заданного предельного уровня загруженности накопителя узла) и учета
динамики (в том числе изменение пространственного положения и конфигурации). В
представляемом исследовании предлагается анализ изменения группы перегруженных
узлов спутниковой сети (узлов, несущих «флуктуацию» сетевой нагрузки), вызванного
орбитальным движением. Рассматривается спутниковая сеть, построенная на базе
нескольких разновысотных орбитальных группировках космических аппаратов
(имеется несколько разновысотных сегментов сети). В орбитальной группировке
каждого сегмента номинальные значения трех параметров одинаковы для всех
космических аппаратов группировки значения эксцентриситета, высоты перигея
и наклонения орбиты (предполагается возможным наиболее общий вариант системы
на эллиптических орбитах). Значения аргумента перигея, долготы восходящего
узла и времени прохождения перигея выбраны таким образом, чтобы обеспечить
симметричность орбитальной структуры и полный охват территории Земли в заданной
области широт. Неформально сегмент спутниковой сети можно описать как множество
узлов (космических аппаратов), расположенных на замкнутой выпуклой поверхности,
центр которой совпадает с центром Земли. Космический аппарат устанавливает связи
с другими космическими аппаратами в одном с ним сегменте (спереди и сзади на одной
номинальной орбите и слева и справа на ближайших орбитах), а также межсегментные
связи с ближайшими космическими аппаратами более высоких и более низких сегментов.
Разработан метод быстрого выявления групп связанных узлов спутниковой сети, несущих
«флуктуацию» повышенной сетевой нагрузки, комплекс характеристик этих групп (в
том числе пространственного описания) и алгоритмов их расчетов. Предложен подход
к обобщенному описанию и моделированию движения выделенной группы связанных
узлов как единого объекта движения в общем составе орбитальной группировки сети
и внутренних изменение конфигурации этой группы. Например, при моделировании
учитывается, что группа связанных узлов, включающая в себя несколько подгрупп узлов,
относящихся к разновысотным сегментам сети, стремится к расхождению на несколько
независимых подгрупп.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПЛАНОВ НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОТ ЗНАЧЕНИЙ ЭФЕМЕРИД НАБЛЮДАЕМОЙ ГРУППЫ
И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ-НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В недалеком будущем в качестве дополнительного источника информации
о множестве космических аппаратов в околоземном пространстве станет сеть
космических аппаратов-наблюдателей. В числе задач, решаемых с использованием
этого вида орбитальной техники, будут следующие: регистрация новых (не внесенных
в каталоги) орбитальных объектов, поддержание актуальной информации про уже
известные объекты (в частности, уточнение значений орбитальных параметров этих
объектов) и ряд других. В данной работе рассматривается задача периодического
уточнения орбитальных параметров на основе сеансов наблюдения постоянной
длительности, проводимых с помощью устройств наблюдения, установленных на
космических аппаратах (на каждом космическом аппарате несколько устройств
наблюдения; область пространства, в которой они могут быть использованы,
ограничена соответствующим каждому из них сектором возможных направлений).
Предлагается исследование взаимосвязи результатов составления квазиоптимальных
планов согласованных наблюдений, рассчитанных на основе неитерационных
методов планирования, с характеристиками орбитальной группировки космических
аппаратов-наблюдателей и характеристиками множества наблюдаемых орбитальных
объектов. В качестве характеристик рассматриваются следующие: число единиц
космических аппаратов или орбитальных объектов в группировке, а также значения
орбитальных параметров космических аппаратов-наблюдателей и объектов
наблюдаемой группы. Для анализа составленных планов разработан комплекс их
показателей (показателей качества плана), которые дают количественную оценку
реализации основных требований к составляемому плану. В числе требований
следующие: 1) наблюдать как можно большее число раз каждый орбитальный
объект, относительно равномерно разнеся сеансы наблюдений по интервалу времени
планирования; 2) обеспечивать относительно равное число наблюдений орбитальных
объектов для каждой группы приоритетности наблюдаемых объектов; 3) проводить
наблюдения при наилучших условиях. При исследовании выделены две основные
стратегии выбора конфигурации орбитальных групп космических аппаратовнаблюдателей. Первая – относительно симметричное разнесение орбитальных
плоскостей космических аппаратов-наблюдателей вокруг Земной сферы (в общем
случае – размещение космических аппаратов на нескольких разновысотных сферах
охвата Земли) с возможностью незначительной начальной адаптационной к задаче
наблюдения коррекцией их орбитальных параметров. Вторая – использование
изначально конфигурируемых групп космических аппаратов-наблюдателей с
«подстройкой» этой группы к несимметричности и «флуктуационности» групп
наблюдаемых объектов.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАНЬ
КОМП'ЮТЕРНОГО ПСИХОМЕТРИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ
Основними способами отримання інформації про стан людини для психологів і
психіатрів є спостереження, співбесіда та тестування. Сучасна медицина все частіше
використовує методи комп’ютерного тестування щодо виявлення психічних розладів
у людині. Методики комп’ютерного тестування дозволяють визначити не тільки
правильність відповіді на те, або інше запитання, але й проводити виміри часу, який
витрачається у ході тестування. Час, що вимірюється з моменту появи на екрані
монітору до моменту вибору відповіді шляхом натиснення на визначену клавішу
клавіатури, або екрані монітору в залежності від пристрою, на якому випробуваний
проходить тестування. Цей час містить інформацію про випробуваного, а саме час на
читання та час осмислення та підготовки відповіді на тестові запитання. Найбільш
вагомим показником мислення випробуваного при комп’ютерному психометричному
тестуванні є показник швидкості відповіді на кожне тестове запитання. Показник
швидкості розраховується за допомогою стимульної функції та функції часу.
Стимульна функція визначається як показник кількості знакової інформації у
тестовому завданні (літери, знаки питань). Таким чином, психологічна інформація
о випробуваному при комп’ютерному тестуванні міститься у вибірках стимульної
функції, функції часу, функції швидкості прийняття рішень та у функції прийняття
рішень у термінах нечіткої логіки. Всі ці вибірки є послідовності випадкових величин
при кожному комп’ютерному психометричному тестуванні.
Запропонована інформаційна технологія обробки психометричних вимірювань
при комп’ютерному тестуванні, використання якої дозволяє визначити психологічні
особливості кожного випробуваного, отримувати кількісні характеристики
випробуваного, проведення оцінок моніторингу при декількох тестуваннях
випробуваного.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ МЕТАЛУ
Удосконалення і створення нових технологічних процесів, пов'язаних з
термічною обробкою металу, вимагають значних витрат для проведення великої
кількості натурних експериментів на лабораторному, дослідно-промисловому
устаткуванні, а також в промислових умовах. Скорочення експериментальних
досліджень, часу на їх проведення та впровадження технологічних розробок
можна здійснити шляхом застосування багатопроцесорних обчислювальних
систем. Багатопроцесорна обчислювальна система монтується у вигляді окремого
модуля і дозволяє на основі математичної моделі процесу нагрівання зразка
вже у виробничних умовах контролювати нагрівання дроту під час переходу в
аустенітну область до температури фазової перекристалізації на всій площині
перерізу довгомірного сталевого виробу, а потім, розв’язавши обернену задачу
теплопровідності, здійснювати контроль необхідного режиму ізотермічної витримки
в інтервалі температур відпалювання на всій площині перерізу зразка.
В представленій роботі розглядається клас задач, що розв’язуються за
допомогою багатопроцесорної обчислювальної системи та проблема узгодження
можливостей процесорів і мережевого інтерфейсу кластерної системи.
При розв’язуванні задачі термічної обробки металовиробу були виведені
аналітичні співвідношення для визначення оптимального числа вузлів кластерної
системи у відповідності з обраними процесорами. Виведено значення коефіцієнта
узгодженості можливостей обраних процесорів, мереженого інтерфейсу і величини
області обчислень. Проведено аналіз коефіцієнта узгодженості.
Результатом роботи є висновок про те, що оптимальне число лез кластерної
системи, яке дає найбільшу його швидкодію, зменшується із збільшенням
обчислювальної потужності процесорів, з яких складається ця система. Адже
мережевий обмін даними між вузлами кластерної системи тим помітніше буде
гальмувати загальний процес обчислень, чим менше часу буде витрачатися
безпосередньо на обчислення відповідної задачі.
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО
РІВНЯ РОЗВИТКУ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
Машинне навчання (Machine Learning, далі ML) – основна сучасна
технологія напрямку «Штучний інтелект» (далі ШІ), широко використовується у
телекомунікаційній галузі. В роботі висвітлені основні задачі технології машинного
навчання, а саме: розробка систем розпізнавання, прогнозування та класифікації.
В залежності від класу задач відповідно обирається модель навчання з вчителем,
або без.
Системи розпізнавання виконують задачу розпізнавання образів, текстів (у
тому числі рукописних), мови, жестів. Результатом роботи систем класифікації є
створення набору ознак, за якими можна розділити вхідні дані (задача кластеризації).
Задача прогнозування використовується, коли необхідно зробити відповідний
прогноз для того чи іншого показника. Цей прогноз може бути як бінарним («так»
чи «ні»), так і мати певне конкретне значення, що виконати складніше.
Алгоритм машинного навчання для задач розподілу текстових документів
по наявним класам містить два основних етапи: етап перетворення і попередньої
обробки та етап навчання.
Етап перетворення і попередньої обробки включає в себе логічне уявлення
документів (витяг значущих термів і присвоювання кожному певної ваги) і подальше
перетворення послідовності термів в n-мірний векторний простір.
На етапі навчання проводиться спроба вивчення та аналізу обраного алгоритму
(або декількох алгоритмів): метод опорних векторів, Байєса, найближчих сусідів,
«випадковий ліс», дерева рішень та інші. По завершенні етапу навчання проводиться
аналіз результатів обраного алгоритму, перевіряються точність, повнота, зведені
характеристики оцінок якості. У разі незадовільних оцінок контролю, вживаються
заходи що до підвищення якості за кількома напрямками.
Представлена робота надає уяву про великі можливості сучасних технології
машинного навчання. В роботі проведено аналіз нових підходів подання інформації
для попередньої обробки – це додавання нових процедур, таких, як стемінг,
нормалізація тексту, угруповання слів (n-грами), зміна підходу зважування умов
(TF-IDF, TF -SLF).
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ОКО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ EYE-TRACKING
.
Аналіз взаємозв’язку окуломоторікі з центральною нервовою системою
сприяє вивченню механізмів роботи мозку і їх порушення, виявлення динаміки
психофізіологічних станів людини, закономірностей сприйняття, мислення, уявлень,
диференціації намірів і установок особистості. Широке застосування апаратних
засобів інноваційної інформаційної технології Eye-tracking в експериментальних
дослідженнях нейронних процесів обумовлює затребуваність спеціалізованого
програмного забезпечення для визначення координат зіниці ока в кадрах відеоряду,
отриманих в ході айтрекінга [1].
Розроблено інструментальні алгоритмічні та програмні засоби для побудови
непараметричної динамічної моделі око-рухової системи (ОРС) людини з урахуванням
її інерційних і нелінійних властивостей на основі даних експериментальних досліджень
ОРС “вхід-вихід” у вигляді багатовимірних перехідних функцій - багатовимірних
інтегральних перетворень ядер Вольтерра. Беручи до уваги фізіологічні особливості
досліджуваного об’єкта, для ідентифікації використовуються тестові ступінчасті
сигнали різної амплітуди, які реалізуються у вигляді яскравої точки на екрані
монітора комп’ютера з різною відстанню від початкової точки. Розроблено програму
генерування візуальних стимулів на екрані монітора комп’ютера – SignalManager,
яка формує тестові сигнали будь-якої конфігурації, а також програмні засоби, які
здійснюють автоматичне розпізнавання зображень об’єктів (обличчя, ока та зіниці)
на послідовності кадрів відеореєстрації та обчислення координат зіниць [2].
Важливою особливістю даної інформаційної технології є невимогливість до
апаратного забезпечення. Експериментальні дослідження ОРС можна здійснювати за
допомогою сучасного смартфону. При розробці програмних засобів були використані
операційна система для смартфонів та планшетних комп’ютерів – Андроід;
бібліотека алгоритмів комп’ютерного зору OpenCV; графічна бібліотека Android
MPAndroidChart; перетворення Хафа, каскад Хаара, мова Java.
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Engineering: AIP Conf. Proc. MMCTSE 2017, Cambridge, UK, 24-26 February 2017.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ МОДУЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Надана робота присвячена визначенню коефіцієнта уповільнення обчислень,
який пов’язаний із збільшенням області обчислень багатопроцесорної системи в
порівнянні з варіантом комп’ютера, який надає необмежену область обчислень.
Дослідження зазначених проблем є важливими і актуальними, що пояснюється
не лише принциповим обмеженням максимально можливої швидкодії звичайних
послідовних ЕОМ, але й практично постійним існуванням обчислювальних задач, для
вирішення яких недостатньо можливостей існуючих засобів обчислювальної техніки.
В роботі основна увага приділяється розгляду методики оцінювання
ефективності багатопроцесорної модульної обчислювальної системи, аналізу
показника уповільнення обчислень і особливостям впливу на даний показник
мережевого інтерфейсу багатопроцесорної системи.
Значення коефіцієнта уповільнення обчислень (K) ) подається наступним
співвідношенням:
T 
1
K = 1 + ex
(1)
,

N
TcN 
де N – число вузлів багатопроцесорної системи; ТсN – час обчислення однієї ітерації
при використанні N обчислювальних вузлів; Тех – час граничного обміну даних між
вузлами кластера, с.
Згідно співвідношення (1) було виконано етап моделювання коефіцієнта
уповільнення обчислень і встановлено закономірності його зміни в залежності
від застосування різних обчислювальних платформ. Виявлені тенденції зміни
такого коефіцієнта вказують на необхідність узгодження компонентів мережевого
інтерфейсу й обчислювальних можливостей обраної обчислювальної платформи.
На підставі виведених залежностей можна відзначити істотний вплив часу
граничного обміну даними на величину коефіцієнта уповільнення обчислень. Ця
обставина підкреслює необхідність виконання процедури узгодження мережевого
інтерфейсу й обчислювальних можливостей обраної комп’ютерної платформи.
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МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
В СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
Недалеко время полноценного использования информационных технологий
в космосе. Стартовали грандиозные проекты спутниковых сетей, реализующих
связь на основе технологий Internet, все чаще звучат предложения о хранении и
обработке информации в космосе. Во многих работах выдвигаются концепции
многофункциональных информационных спутниковых систем, предоставляющих
возможность передачи, хранения и обработки данных. В наиболее общем варианте
в такой системе несколько разновысотных орбитальных сегментов, каждый
космический аппарат включен в единую сеть посредством поддержания линий связи
с другими космическими аппаратами (как в одном с ним орбитальном сегменте,
так и в разных сегментах). Любой пакет данных может передаваться по всей сети
на основе единой технологии коммутации пакетов. Основная функция большинства
сегментов спутниковой сети – транспортировка информации (с возможной адаптацией
сегмента к виду конкретной пользовательской нагрузки). Для ряда сегментов основное
предназначение может быть связано с решением задач, отличных от передачи
информации. В том числе в системе возможен сегмент (сегменты), предназначенный
для решения вычислительных задач (например, для обработки данных дистанционного
зондирования Земли). Назовем такой сегмент вычислительным. В общем случае
концепция вычислительного сегмента формулируется следующим образом.
Каждый космический аппарат сегмента оснащен вычислительными средствами,
предоставляемыми пользователям на коммерческой основе, и комплексом прикладных
программ, загруженных для решения задач различных пользователей. В систему
поступают задачи, каждая их которых требует времени вычислительных ресурсов
(полагается, что длительность интервала времени решения задачи – случайная
величина с экспоненциальным законом распределения). Принято, что потребитель
вычислительных услуг самостоятельно разбивает задачу на блоки, каждый из
которых может независимо обрабатываться на одном из космических аппаратов.
При поступлении задачи в систему нужно доставить задание и исходные данные для
расчетов одному из космических аппаратов вычислительного сегмента. В общем случае
поставщик задачи и получатель результатов вычислений не совпадают. Рассмотрен
случай обработки задач космических пользователей (поставщики и получатели задач
– космические аппараты, не входящие в состав описанной системы). Разработан метод
управления потоками поступающих вычислительных задач (распределения их по
космическим аппаратам-расчетчикам). Метод основывается на выборе космического
аппарата-расчетчика с учетом взятых с весовыми коэффициентами оценок следующих
факторов: 1) загруженность космических аппаратов вычислительными задачами, 2)
общая загруженность космического аппарата задачами (с учетом задач транзитной
передачи данных); 3) близость узла к отправителю; 4) близость узла к получателю.
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АНАЛИЗ ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ
На сегодняшний день разработано множество разнообразных методик
обучения, в том числе и дистанционных, однако все они оптимизированы для
обучения конкретных прикладных задач и для оценки продуктивности той или иной
задачи появляется необходимость разработки методик, которые позволят оценить
функционирование и применения их для повышения качества профессионального
проблемно-ориентированного обучения в высшей технической школе. Системы
обучения, основа которых составляет использование компьютеров, как
неотъемлемого элемента обучающей системы, относятся к эргатическим системам
обучения. Эргатические системы обучения в высшей школе положили начало
развитию теорий и практик интеллектуального обеспечения таких систем, а именно
исследования и разработки математических моделей и методов системного подхода
к повышению эффективности профессиональных знаний учащихся. Решение
проблемных вопросов повышения информативности эргатических систем обучения,
контроля и управления путем компьютерной автоматизации мыслительной
деятельности, проведение вычислительных экспериментов и факторного визуальноаналитического анализа их результатов, все это составляющие современных
эргатических систем.
Особое внимание сейчас уделяется системе контроля знаний в эргатических
системах обучения. Система тестирования - как один из видов возможного проведения
контроля знаний, который может обеспечить равные условия для каждого, кто
проходит обучение. Что в свою очередь позволяет реализовать индивидуализацию
и дифференциацию обучения, а также дает возможность оперативно получать
результаты проверки знаний умений и навыков.
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА - «HYPERLOOP»
С каждым годом люди проектируют более быстрые, безопасные и экологичные
виды транспорта. Существуют разные способы перемещения с пункта «А» в пункт «Б».
Самым распространенным является – автомобиль, а самым быстрым – самолет. Но в
21 веке, поскольку это век информационных технологий и технологий будущего, уже
никого не удивишь электромобилями или беспилотным транспортом. Поэтому в данном
докладе, хотел бы рассказать Вам о транспортной системе, которая будет доступна
каждому из нас уже в ближайшем будущем.
В прошлом году была анонсирована транспортная система - «Hyperloop». В наши
дни, уже ведутся испытания первых прототипов Hyperloop на трассе, и очень скоро
станет ясно, насколько близка к воплощению эта технология.
Выглядит она следующим образом: между начальной и конечной точками
маршрута построена труба большого диаметра. Внутри этой трубы перемещается
специальная капсула (pod, как назвали её разработчики). Пассажиры, решившие
путешествовать при помощи Hyperloop, будут преодолевать расстояние длиной 1200
километров за один час.
Согласно первоначальной концепции, капсула, которая перемещается в стальной
трубе, будет оснащена специальными «аэролыжами» — и благодаря им сможет
приподниматься для скольжения над поверхностью трассы.
Разгон и торможение капсулы производят линейные индукционные двигатели. Они
размещаются в трубе, на расстоянии друг от друга. Статор этих двигателей расположен
в капсуле. Таким образом, pod, передвигаясь над двигателем, будет получать импульс
ускорения или, наоборот, замедлять скорость. Для питания двигателей электроэнергией
сверху на трубе будут размещены солнечные панели. Согласно произведенным расчетам
энергии, вырабатываемой фотоэлементами, будет хватать с избытком для всех нужд
транспортной системы. Кроме того, во время торможения капсулы кинетическая
энергия при помощи тех же линейных двигателей будет преобразована в электрическую.
Для того чтобы преодолеть сопротивление воздуха, которое становится весьма
серьёзным препятствием для капсулы, летящей со сверхзвуковой скоростью, создатели
Hyperloop предусмотрели встроенный канальный вентилятор, воздушный компрессор
и систему воздуховодов в передней части транспортного средства.
Подводя итог ко всему выше сказанному, возникает ряд вопросов, в частности
и о пригодности этого вида транспорта для перевозки людей. По словам создателей
Hyperloop, перегрузки, которые пассажиры будут испытывать при ускорении и
торможении капсулы, не будут превышать подобные при взлёте и посадке обычного
пассажирского.
Подводя итог, хотелось бы добавить, что если данный вид транспорта станет
доступным и будет практичным, не исключено что эта технология положит начало
новой эры.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
РАКЕТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
В современной электрической ракетной двигательной установке (ЭРДУ) можно
выделить следующие основные элементы: электрический ракетный двигатель,
систему хранения и подачи рабочего вещества, систему преобразования энергии, а
также информационно-измерительную систему (ИИС) для контроля и управления
всех элементов ЭРДУ.
При разработке ЭРДУ существует необходимость создания ИИС в двух
вариантах — ИИС в составе лабораторного оборудования для испытания подсистем
ЭРДУ и ИИС в составе бортовой системы управления ЭРДУ. ИИС в составе
лабораторного оборудования необходимо обеспечить регистрацию основных
параметров подсистем ЭРДУ для выбора оптимальных значений и определения
предельные режимы работы. ИИС в составе бортовой системы управления должна
обеспечить текущий контроль параметров подсистем ЭРДУ с целью обеспечения
функционирования ЭРДУ и выполнения поставленной перед ней задачи. В данном
докладе рассматривается ИИС в рамках лабораторного оборудования.
Состав ИИС в рамках лабораторного оборудования для испытаний подсистем
ЭРДУ включает:
• датчики напряжений и токов лабораторных источников электропитания;
• датчики температуры узлов ЭРДУ;
• датчики давления узлов ЭРДУ и вакуумной камеры;
• модуль аналого-цифрового преобразования сигналов;
• устройство хранения, обработки и визуализации экспериментальных данных.
Научно-техническим проблемами при создании ИИС являются:
• определение статистических свойств измеряемых сигналов и их помех;
• фильтрация сигналов, снимаемых с датчиков параметров ЭРДУ, включая
измерение тяги двигателя;
• определение нахождения параметров сигналов в заданных диапазонах;
• определение наличия в составе измеряемых сигналов трендов и скачкообразных
изменений;
• решение задач сжатия данных и их преобразование с целью хранения;
• решение задачи визуализации данных, полученных в результате лабораторных
испытаний подсистем ЭРДУ.
Рассматриваемая ИИС разрабатывается для испытаний подсистем
электрических ракетных двигательных установок на базе холловских двигателей.
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ДРОНЫ – КАК НОВЫЙ ВИД ДОСТАВКИ ТОВАРОВ
Дроны широко применяются в современном мире. Их применяют не только для
развлечения, фото и видео съемки, но и для полезных целей, таких как спасательные
операции или при поиске человека, а также для доставки товаров. Множество
отдаленных регионов обеспечиваются грузами и почтой с помощью наземногФо та
водного транспорта и авиатехники, что приводит к долгому ожиданию прибытия
груза к получателю. Используя беспилотные аппараты (дроны) для доставки посылок
и товаров можно значительно ускорить и автоматизировать процесс доставки.
Такая доставка является не только быстрой, но и оказывает значительно
меньшее влияние на окружающую среду, чем наземный транспорт (например,
легковой автомобиль).
Высокая скорость получения товара обеспечивается тем, что беспилотная
доставка обладает рядом преимуществ над другими типами доставки. Дроны
не зависимы от ситуации на дорогах, а также не ограничены транспортной
инфраструктурой или сложным рельефом местности. Дроны легко преодолевают все
эти преграды и способны строить маршрут своего передвижения, так что во многих
случаях он уменьшается по сравнению с маршрутом стандартной доставки. Поэтому
никакие пробки, разбитые дороги либо горы с реками на пути не уменьшают время
доставки.
Для генерации маршрута и доставки груза, на беспилотник прикрепляют
посылку и подключают электропитание, система управления дрона подключается
к базе данных компаФнии, после чего выбирается пункт назначения и генерируется
маршрут.
Генерация проходит на основе четырех факторов. Данных местности
(квадракоптер распознает и обходит различные преграды, такие как деревья, дома
и линии электропередач). Данные о воздушном пространстве (система избегает
прокладывания маршрута вблизи аэропортов). Данные о плотности населения
(беспилотники избегают полетов в общественных и людных местах). Данные о погоде
(туман, дождь и другие погодные условия что создают плохую видимость могут стать
существенным препятствием). После генерации идет взлет и доставка и открепление
посылки. Возврат квадракоптера происходит по тому же маршруту.
В 2016 году немецкая компания Deutsche Post DHL завершила трехмесячные
испытания доставки используя дрон Parcelcopter. Было проведено 130 успешных
вылетов в городке Райт-им-Винкль. В данном эксперименте дроны преодолевали
большие дистанции, расстояния с большим весом посылки и строили маршруты по
трудной горной местности.
Уверена всего через несколько лет мы будем получать самые разные посылки,
которые будут доставлять дроны – от еды и до лекарственных препаратов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКОРОСТНОЙ
СФЕРОИДИЗИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
В работе представлены экспериментальные результаты исследования процесса
сфероидизирующей обработки стали. Классический аппарат решения таких задач –
теория полиноминальных и дробно-рациональных приближений. Интерполирование
функций, заданных в неравноотстоящих узлах сетки, производится при помощи
интерполяционного полинома Лагранжа. Для выполнения необходимых расчетов
задача была сформулирована математически и приняты следующие обозначения: u
– характеристика твердости стали; V2 – объемная доля структурной составляющей.
При решении задачи приближенного восстановления функции V2(u) в произвольной
точке u пользуются построением алгебраического многочлена Ln(u) степени n,
который в точках ui принимает заданные значения, т.е.
Ln(u)=V2i, i=0,1,...,n.
(1)
Точки ui, для i=0,1,2,…,n, являются узлами интерполяции. Пусть заданы
дискретные значения твердости стали u1, u2, u3, …, un и функциональные значения
V(u) доли ферритной составляющей структуры с соответствующими значениями
V21, V22, V23,…, V2n. Необходимо построить интерполяционную функцию Ln(un),
причем такую, которая в указанных точках принимает те же значения, т.е.
V2(u0)=L0(u0); V2(u1)=L1(u1); V2(u2)=L2(u2); V2(u3)=L3(u3),…, V2(un)=Ln(un). С
точки зрения геометрической постановки данная задача означает, что необходимо
построить кривую соответствия объемной доли феррита V2 от твердости U, которая
будет проходить через систему заданных точек. Математическое выражение,
удовлетворяющее условию (1) при n =1 имеет вид:
u − u0
u − u1
L1 (u) =
(2)
⋅ V20 +
⋅ V21
u0 − u1
u1 − u0
В общем случае при любом натуральном n и i=0,1,2,...,n имеем
n

Ln (u) = ∑ pni (u) * V2i
i=0

(3)

(u − u0 )...(u − ui−1 ) ⋅ (u − u i+1 )...(u − un )
(4)
(ui − u0 )...(ui − ui−1 ) ⋅ (ui − ui+1 )...(ui − un )
При произвольном натуральном значении n функции (4) являются
алгебраическими многочленами степени n. Следовательно, функция (3) также
является многочленом степени n, причем поскольку pni(ui)=1, а pni(uj)=0 при j≠i,
0≤j≤n, то выполняются требования (1).
В соответствие с приведенной методикой разработан алгоритм и составлена
программа в среде VB Excel. Анализ результатов показал, что на гладких участках
сетки полином дает хорошее совпадение с экспериментальными данными.
pni (u) =
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СЕТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ КЛАСТЕРОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Представлена концепция сети связи взаимодействующих кластеров
космических аппаратов (кластер – группировка космических аппаратов,
обеспечивающих квазиоптимальное совместное решение комплекса задач на основе
единой стратегии централизованного или распределенного управления). Сеть – с
технологией коммутации пакетов. Сеть кластера построена либо только на основе
реализации программно управляемых оптических линий межспутниковой связи,
либо на основе комбинирования «ненаправленной» радиосвязи и оптических линий
[1]. Космический аппарат кластера поддерживает у себя глобальную информацию о
состоянии всей сети. Топология сети рассчитывается на борту каждого космического
аппарата на основе моделирования движения всех космических аппаратов
взаимодействующих кластеров с использованием относительно несложных моделей
орбитального движения. Значения эфемерид космических аппаратов обновляются
трансляцией их с использованием системы специального назначения (например, по
технологии навигационных систем). Накопитель узла разбит на уровни заполнения,
загруженность узла – номер заполняемого уровня. Информация о загруженности
узлов распространяется в сети волновым методом. Управление потоками информации
– на основе выбора пути наименьшей стоимости с учетом классификации
передаваемых данных. Нагрузка, создаваемая потоком данных в узлах (космических
аппаратах) кластера с учетом его включения в систему кластеров разбита на три
вида. Первый – внутрикластерная нагрузка (потоки данных, обеспечивающие
задачи функционирования кластера). Второй – потоки информации единой
кластерной сети, обеспечивающие связь кластеров в ходе комплексного решения
общей задачи. Третий – избыточная информация, поступающая от близлежащих
кластеров (если сеть кластера перегружена, а загрузка соседних невысока, то
часть внутрикластерных потоков будет проходить через соседние кластеры). У
внутрикластерной нагрузки выделяются четыре вида приоритетности. Пакеты
первого высшего уровня – общесетевые информационно-управляющие. В пакетах
второго уровня – информация согласованного управления космическими аппаратами
группировки кластера. Пакеты третьего уровня обеспечивают совместную обработку
данных внутри кластера. Пакеты четвертого уровня используются для передачи
больших объемов данных между узлами кластера.
Литература
1. Капштик С.В. Низькорбітальна супутникова система широкосмугового
доступу для інтернету речей. / С.В. Капштик, М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник,
В.І. Присяжний, С.А. Матвієнко // 18 Українська конференція з космічних
досліджень, Киев, Украина, 17-2- сентября 2018. – С. 126.
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ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПРОСОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ В PDM-СИСТЕМЕ
AUTODESK VAULT PROFESSIONAL
С увеличением сложности разрабатываемых проектов для поддержания
качества продукта, сроков изготовления и контроля используемых ресурсов
применяется системы управления данными продукта (PDM), которые в свою
очередь могут быть частью управления жизненного цикла изделия (PLM). Процессы
проектирования подразумевают постоянные изменения, при этом необходимо
чтобы изменения в продукте были доступны участникам проекта своевременно,
наглядно и в полном объеме. Технология выпуска извещения об изменение (ИИ) на
бланках (ГОСТ 2.503-90) в бумажном виде не позволяет оперативно распространять
информацию об изменениях, поддерживать связь с 3D-моделью и документами. При
этом вся информация о изделии и проведенных изменениях должна хранится на
протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ) изделия.
На нашем предприятии применяется PDM-система Autodesk Vault Professional.
Обычно на стадии завершения эскизного проекта фиксируется конфигурация и
дальнейшие изменения производятся с выпуском соответствующих документов.
Согласование и изменение документации внутри PDM-системы позволяет
отслеживать соблюдение требований по контролю конфигурации продукта. PDMсистема позволяет организовать схему проведения согласования и изменения. В
PDM-системе Autodesk Vault Professional есть встроенный инструмент Engineering
Change Order (ЕСО) для описания процесса проведения изменений. Для настройки
ЕСО необходимо определить роли участников процесса (трассировка). Для каждого
состояния документа и 3D-модели определяется свой статус ЖЦ в проекте
(Разработка → Согласование → Утвержден). В процессе согласования документов
и 3D-модели изменяется статус документов. В результате использования ЕСО
пользователи получают возможность формирования запросов на изменение для
любых данных в хранилище. PDM-система отслеживает связи между файлами и
запросами на изменение. Запрос содержит обязательные для заполнения реквизиты
и ссылки на изменяемые документы. Система поддерживает автоматическое
оповещение всех участников процесса. Изменённые документы в составе ЕСО
переходят в состояние обзора, и участники трассировки утверждают запрос на
изменение. Только на основании утвержденного запроса на изменение измененные
3D модели и документы получают статус Утвержден.
PDM-система и ECO позволяют взаимодействовать участникам проекта более
эффективно, быстрее решать вопросы согласования, в том числе и с помощью других
средств взаимодействия (IT-технологии). Единая структура изделия в PDM-системе
наглядно отражает полную информацию о внесенных изменениях.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РОБОТОВ
Промышленные роботы являются гибким средством для производства
авиационных деталей и сборки аэрокосмической техники. Производство самолетов,
в отличие от изготовления обычной наземной техники, имеет свои ключевые
особенности, которые и определяют между ними разницу автоматизации. Для
аэрокосмического производства требуется гораздо более высокая точность, а
сборочные узлы характеризуются значительно бћльшими габаритами и весом. По
сравнению с автомобилестроением, объемы выпуска здесь гораздо ниже, а ожидаемая
продолжительность службы коммерческих самолетов измеряется не годами, а
десятилетиями.
Однако, раскрыть потенциал роботов в полной мере не удается, если для
их программирования задействовать только традиционные CAD/CAM-системы.
Эффективное программное обеспечение для офлайн-программирования роботов
должно иметь еще и возможности симуляции всех операций с использованием
виртуальных роботизированных ячеек, что позволяет полностью контролировать
поведение робота на компьютере, а также инструменты оптимизации траекторий
и генерации кода . Это делает процесс подготовки производства рациональным и
бесшовным, избавляет от ошибок и брака. Таким уникальным и мощным решением
для программирования роботов является комбинация двух программных продуктов
– лидеров рынка: CAD/CAM-системы Mastercam и специализированного приложения
Robotmaster. Специально разработанная для программирования роботов CAD/CAMсистема решает вопросы сингулярности, коллизий, ограничений при вращении
суставов, пределов досягаемости и переворота кисти. Правильное ПО должно
автоматически рассчитывать и оптимизировать траектории для роботов (даже если в
роботизированной ячейке применяется управление внешними осями), и обеспечивать
мгновенную визуальную обратную связь. При этом оно должно быть настолько
простым для понимания, чтобы им мог пользоваться оператор-новичок в деле
роботизации. Кроме того, это ПО должно обеспечивать офлайн-программирование,
то есть подготовку управляющей программы без прерывания выпуска продукции в
цехе – даже для окончательного тестирования УП и тонкой доводки. Переналадка
ячейки должна вестись параллельно с разработкой УП, а не последовательно.
Роботы уже доказали свою пригодность для авиационной промышленности. Но для
полной реализации их потенциала требуется применять правильное программное
обеспечение.
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АКТУАЛЬНЫ ЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ КРИПТОСИСТЕМЫ СЕГОДНЯ?
Криптография является методологической основой современных систем
обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях. Наиболее
высокой скоростью шифрования характеризуются симметричные криптосистемы,
и с их помощью обеспечиваются как конфиденциальность и подлинность, так и
целостность передаваемой информации.
В докладе рассматривается большинство симметричных шифров, которые
используют сложную комбинацию большого количества подстановок и перестановок.
Иными словами, речь идёт о гибких шифрах и блуждающих ключах, что вне
сомнения является большим плюсом для стойкости.
Особое внимание стоит уделить недостаткам симметричных криптосистем, а
именно: проблеме распределения секретных ключей. Эта проблема при большом
числе пользователей является весьма трудоемкой и сложной задачей. Алгоритмы
шифрования/дешифрования обычно не являются секретными и публикуются
открыто или почти открыто в специальной литературе. Основную нагрузку по
защите информации методами шифрования несут ключи. Администрирование
ключей призвано придать им необходимые свойства и обеспечить нормальное
функционирование на всех стадиях жизни (использования) ключей. В сети
на N пользователей необходимо распределить N(N-1)/2 секретных ключей, т. е. число
распределяемых секретных ключей растет по квадратичному закону с увеличением
числа абонентов сети.
Несомненно, симметричные криптографические системы имеют целый
ряд достоинств, сряди которых: скорость, простота реализации (за счёт более
простых операций), меньшая требуемая длина ключа для сопоставимой стойкости,
изученность (за счёт большего возраста). Но есть и недостаток, а именно сложность
как распределения ключей, так и их управления в большой сети. Важным
недостатком симметричных шифров является невозможность их использования в
механизмах формирования электронной цифровой подписи и сертификатов, так как
ключ известен каждой стороне.
Как известно, для компенсации недостатков симметричного шифрования
в настоящее время широко применяется комбинированная (гибридная)
криптографическая схема, где с помощью асимметричного шифрования передаётся
сеансовый ключ, используемый сторонами для обмена данными с помощью
симметричного шифрования. По этому, симметричные криптосистемы остаются
актуальными с самого их основания по сегодняшний день.
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Ю.О. Уколова, студент; С.В. Клименко, к.т.н., доцент; О.Д. Клименко, студент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: ukolovauliya@gmail.com
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ
При вивченні психіки і моніторингу психічного стану людини, а також виводах
о нормі або психічних розладів, слід пам’ятати, що людина це не стандартна особа:
«кожен з нас – це особистість, єдина і не повторна. Ідея про безліч однакових людей
протиприродна» [1]. Результати комп’ютерного психометричного тестування –
це емпіричні вимірювання. Їх статистична обробка не доведена, а обґрунтовані
висновки і діагностичні рішення. Емпіричні дані завжди повинні бути отримані
в логічному (розумовому), що обґрунтовані психологами і навпаки, висновки
психолога повинні підтверджуватися психометричними даними. Тільки тоді
діагностичне рішення можна вважати доброякісним твердженням, якщо його
можна пояснити. Людина, як особистість унікальна і унікальна його психіка.
Результати її психометричного тестування теж унікальні і їх можна порівнювати
тільки в процесі моніторингу при повторних дослідженнях. Так як вимірювання
при психометричних дослідженнях психіки людини є випадковими величинами з
невідомими статистичними закономірностями, то для вивчення, аналізу і порівняння
їх повинні використовуватися методи теорії ймовірності та математичної статистики.
Психометричні вимірювання як функції часу містять інформацію про ставлення
піддослідних до методу, цілям і завданням вивчення їхньої психіки, а також про
особливості їх розумової діяльності, про реакцію на ті чи інші стимули в процесі
конкретного тестування. Як і в будь-якому емпіричному дослідженні стоїть питання
про якість його проведення, наскільки можна вірити отриманим результатам, так і
в нашому випадку треба знати, наскільки можна вірити випробуваному, наскільки
він правдиво виконує завдання тесту. Це дуже важлива інформація для психіатрів
і психологів: не можна приймати рішення, якщо є сумнів у щирості випробуваного,
його правдивості.
Запропоновано інформаційну технологію підтримки прийняття рішення в
задачах моніторингу психічного стану особистості, яка заснована на кореляційному
зв’язку між значеннями інформативності стимулів і тимчасовими показниками їх
обробки випробуваних, визначення розкиду і оцінки викидів тимчасового параметра
при проходженні людиною комп’ютерного психометричного тестування.
Література
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие
для студ. высш. уч. заведений / Е.А. Климов – 4-е изд., М.: издательский центр
«Академия», 2010. – 304с.
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В.В. Чередайко, студент; Т.П. Мандрика, преподаватель; В.Н. Малюженко, студент
Колледж ракетно-космического машиностроения
Днепровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail:tmandrika80@ukr.net
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОКОЛЕНИЯ Z
Высокие технологии, частный капитал и предпринимательская инициатива
постепенно делают космос доступным для обычного человека. Сегодня, студенты
являются свидетелями глобальной цифровой трансформации во всех сферах
жизни– передовые технологии разработки, развитие искусственного интеллекта
ІТ-специалистов.
Основные потребности студентов XXI века меняются и поэтому в современных
учебных заведениях происходит адаптация учебных программ под эти потребности.
Поколение Z – цифровое поколение, дети высоких технологий, живущие в
виртуальном пространстве, рожденные с 1995 по 2010 год.
Основные критерии для представителей поколения Z:
– скорость получения знаний (никто не желает долго и методично вырабатывать
какие-либо навыки и знания);
– цифровизация всего учебного материала и процессов.
Современный студент желает видеть немедленные результаты. Важную роль
для современной студенческой молодежи играет возможность выбора собственного
направления. Монопрофильные программы теряют актуальность, студент хочет
самостоятельно выстраивать свою траекторию подготовки.
Возникает ускоренная необходимость модернизации образовательных
программ. Возможно, учитывая участие студентов в различных хакатонах,
конкурсах, необходимо включать в программы больше командных проектов
– это важная часть образования для специальности «Инженерия програмного
обеспечения».
На основе анализа полученных данных был составлен среднестатистический
портрет современного первокурсника колледжа. Анализ результатов анкетирования
выявил, что студенты плохо представляют себе обучение в колледже, слабо
понимают, с какими трудностями им придется столкнуться, настроены чересчур
оптимистично, и сохраняют иллюзорные перспективы в отношении своих учебных
достижений.
Актуальной задачей становится создание узко-тематических видеороликов,
презентаций с наглядными примерами, задачами и экспериментами.
Образовательную деятельность студента первокурсника необходимо проектировать
по шагам. Таким образом, в условиях динамически меняющейся социальной среды
повышается роль психолого-педагогического сопровождения процесса обучения.
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Д.И. Шабазов, студент; Т.В. Лабуткина, к.т.н., доцент, доцент; И.А. Саенко, студент
Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: shabazovdenis@gmail.com
МЕТОД УСКОРЕННОГО СГЛАЖИВАНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ ПОВЫШЕННОЙ
СЕТЕВОЙ НАГРУЗКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
Мир стоит на пороге создания глобальных, качественно новых технологий
передачи, хранения и обработки информации в космосе. Выход новейших
информационных технологий на орбиты Земли возможен на основе качественно
новых спутниковых сетей связи, построенных на многоспутниковых орбитальных
группировках из тысяч космических аппаратов (в том числе, включающих в себя
несколько разновысотных сегментов). Результаты представляемого исследования
касаются вопросов управления сетевой нагрузкой в сети коммутации пакетов с учетом
особенностей этой задачи для спутниковых сетей. В частности, исследуется задача
борьбы с флуктуациями повышенной сетевой нагрузки. Под флуктуацией повышенной
нагрузки понимается превышение заданной границы загруженности накопителя узла
для группы связанных узлов, число единиц которой невелико относительно общего
числа узлов сети (например, не превышает одного процента этот состава или заданной
доли процента). В сети может быть несколько флуктуаций повышенной нагрузки
при близком к среднему уровне загруженности большинства других узлов. Основным
подходом к управлению сетевой нагрузкой с целью выравнивания загруженности
накопителей является адаптивная к сетевой нагрузке маршрутизация и возможное
для многоспутниковых систем управление варьированием выбора для коммуникации
с абонентами сети тех узлов, которые доступны им в текущее время. В данной работе
рассмотрена возможность использования гибридного метода маршрутизации,
сочетающего в себе основной метод маршрутизации, используемый в сети, и метод
маршрутизации в локальных фрагментах сети (в частности в группах связанных узлов,
являющихся носителями флуктуационной нагрузки). На первом этапе проработки
сформулированного концептуально подхода полагается, что все узлы сети имеют
глобальную текущую информацию обо всей сети (моделируют на борту на основе
упрощенных моделей движение всех космических аппаратов, рассчитывают текущую
топологию сети, а также получают обновленную информацию об уровне загруженности
накопителей других узлов). На основе этой информации каждый узел может выделить
в сети флуктуационые группы узлов с повышенной нагрузкой. Для этого предлагается
метод быстрого выделения в сети групп связанных узлов, каждый из которых
имеет заданный признак отбора (в частности – признак превышения порогового
уровня загруженности накопителя). Концепция сочетания основной и локальной
маршрутизации предполагает различие стратегий маршрутизации, используемой
узлами флуктуационных групп и узлами сети, не входящими во флуктуационные
группы. При этом алгоритм выбора пути наименьшей стоимости может быть одинаков
для всех узлов, однако правила назначения стоимостей линиями связи между
смежными узлами, используемые узлами флуктуационных групп и отличными от
них узлами различаются.
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ВЛИЯНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО СТАБИЛИЗАТОРА В БАКЕ КОСМИЧЕСКОЙ
СТУПЕНИ НА ВЕЛИЧИНУ ОСТАТКА КОМПОНЕНТА ТОПЛИВА
Эффективность космической ступени с жидкостным ракетным двигателем в
значительной степени зависит от полноты использования заправленного топлива.
В вопросе повышения эффективности выведения полезного груза на околоземную
орбиту важную роль играет уменьшение неиспользуемого остатка топлива. Масса
остатка топлива определяется количеством топлива, оставшегося в баке и расходной
магистрали на момент попадания газа наддува на вход в жидкостный ракетный
двигатель.
Исследования проводились в статических условиях на модельной емкости,
представляющей собой нижнюю часть бака окислителя с заборным устройством
в масштабе 1:1 с установленным капиллярным стабилизатором и без него для
различных модельных жидкостей (вода дистиллированная и бензин). Параметры
моделирования определялись при помощи критерия подобия Фруда (Fr).
В результате проведенных работ были получены зависимости величины остатка
в баке окислителя от числа Фруда без установки капиллярного стабилизатора и с его
установкой для различных модельных жидкостей.
Показано, что установка капиллярного стабилизатора дает прибавку к
гидравлическому остатку в баке окислителя более 15% в зависимости от вида
модельной жидкости. Проведена оценка влияния свойств модельной жидкости на
изменение величины остатка в баке окислителя при установленном капиллярном
стабилизаторе. Даны рекомендации по учету влияния установки капиллярного
стабилизатора над заборным устройством при проектировании средств обеспечения
сплошности.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ПАЛИВНИХ БАКІВ
РІДИННИХ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ МАНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
Герметичність паливних баків ракетних двигунів (РД) значною мірою
відповідає за надійність ракетної техніки, безпеку її експлуатації, транспортування,
зберігання. Найбільш поширеними методами контролю герметичності паливних
баків РД є газо-аналітичний (масс-спектрометричний) контроль та гідравлічні
випробування. Але їх застосування вимагає наявності на підприємствах-виробниках
випробувальних комплексів і апаратури значних габаритів і високої вартості, а також
призводить до значних витрат, пов’язаних із вартістю та обсягами випробувальної
речовини, що в свою чергу знижує ефективність виробництва і впливає на кінцеву
вартість виробів. Тому на даний час значна увага приділяється розвитку методів і
апаратури для акусто-емісійного контролю, цифрової ультразвукової та радіаційної
томографії, а також оптичних методів високої роздільної здатності.
Мета даної розробки – розробка пристрою для експрес-контролю герметичності
паливних баків РД. Герметичність оцінюється шляхом визначення деформації
сенсорної мембрани за допомогою методу спекл-інтерферометрії і порівняння її із
критичним значенням, що визначається габаритами досліджуваного об’єкта, а також
геометричними характеристиками та фізичними властивостями сенсорної мембрани.
Висока чутливість методу спекл-інтерферометрії до переміщень точок поверхні
сенсорної мембрани, швидкодія сучасної апаратної бази обчислень та алгоритмів
цифрової обробки зображень повинні забезпечити ефективність та достовірність
контролю герметичності.
В ході досліджень розроблений 3-D макет пристрою для проведення експресконтролю герметичності паливного баку манометричним методом. В якості
чутливого елементу розробленого пристрою запропоновано використовувати
мембрану, виготовлену з тонкої еластомерної плівки. Шляхом математичного
моделювання здійснена оцінка чутливості даного методу. Розроблені алгоритми
оцінки герметичності паливного баку за густиною індикаторних смуг на цифровому
зображенні сенсорної мембрани цифрового манометра.
Простота апаратної реалізації методу контролю герметичності на основі методу
спекл-інтерферометрії обумовлює можливість його використання не лише в умовах
виробництва, але й для контролю в експлуатаційних умовах транспортування та
зберігання.
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СЪЕМКА ТЕПЛОГРАММ В ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВИЗОРОВ
На сегодняшний день ГП «КБ «Южное» для повышения информативности при
испытаниях ракетных двигателей решает актуальные задачи измерения температуры
высокотехнологичным оборудованием, таким как тепловизоры (делающим видимым
инфракрасное излучение).
Для оценки теплового состояния РДТТ обычно используются датчики замера
температуры. Но датчики, установленные в локальных местах, не дают полной
тепловой картины испытываемого изделия.
Метод измерений температуры с использованием регистрации инфракрасного
излучения с помощью тепловизоров позволяет контролировать изменения
температуры всего изделия в процессе испытаний и после них.
Конструкция изделия не всегда позволяет установку датчиков температуры
на поверхность изделия. Выполнения измерений температуры в инфракрасном
диапазоне при испытаниях дает возможность получить распределение
температурного поля по поверхности конструкции.
Такие приборы дают возможность в режиме реального времени осуществлять
безопасный для людей удаленный мониторинг температуры. Дальнейший
опыт применения может позволить более эффективно применять их не только
с технической стороны, но и с эконмической (экономия затрат на проведение
испытаний).
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УДК 532.68:621.45.046.4
Н.О. Позднышев, инженер-конструктор
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: n.pozdnyshev@gmail.com
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ В
КАПИЛЛЯРНЫХ КАНАЛАХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕВЕСОМОСТИ
Эффект перемещения жидкости под действием капиллярных сил во время
действия невесомости широко используется в системах обеспечения сплошности
компонентов топлива для повторного запуска двигательной установки космических
летательных аппаратов. Для управления перемещением жидкости в топливных
баках проектируют специальные внутрибаковые устройства и конструкционные
элементы, которые выполняют роль капиллярных каналов.
Методы аналитического расчета основных характеристик капиллярных каналов
существуют лишь для основных типов конструкции каналов. При этом разработка
новых конструкций со сложной геометрией требует определенных допущений и
упрощений математической модели. В связи с этим каждая новая разработка в итоге
требует проведения сложного комплекса экспериментальной отработки.
В процессе экспериментов измерялась скорость перемещения жидкости при
заполнении капиллярных каналов, длительность переходных процессов в момент
возникновения невесомости, а также изменение формы свободной поверхности при
перемещении жидкости. Исследовались следующие типы капиллярных каналов:
– каналы закрытого сечения (трубки круглого, прямоугольного, шестиугольного
сечений);
– каналы открытого сечения (с одной, двумя открытыми стенками, а также
каналы из ориентированных нитей);
– каналы с непараллельными стенками и изменяющимися размерами
(выполняющие роль капиллярных насосов);
– каналы с перфорированными стенками.
В результате, получены эмпирические зависимости, которые могут быть
использованы при проектировании современных и перспективных систем
обеспечения сплошности компонентов топлива капиллярного типа космических
аппаратов, разгонных блоков, космических буксиров и др. Данные зависимости
повышают точность проектировочных расчетов, тем самым возможно уменьшить
объем последующей экспериментальной отработки при разработке новых изделий.
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УДК 621.454.2.046.4.018
И.В. Седых, начальник группы
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: sh4nder@gmail.com
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОСАЖДЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА
В БАКАХ КОСМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТ
РАСЧЕТНЫМ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДАМИ
При выведении космических аппаратов на орбиту, с длительными паузами
между включениями маршевого двигателя требуется обеспечить запуск двигателя
в космосе, для чего необходимо гарантировать наличие топлива у входа в расходные
магистрали. Перемещение топлива к расходным магистралям проводиться путем
создания продольного ускорения с помощью двигателей малой тяги. Время полного
перемещения жидкости из одного положения в другое, является важнейшим
параметром, влияющим на количество топлива и соответственно на энергетические
характеристики ступени.
Теоретические расчеты данных гидродинамических процессов взаимосвязаны
со значительными математическими трудностями, из-за со сложности
гидродинамических задач определения движения жидкости со свободной
поверхностью, с учетом поверхностного натяжения жидкости, а также с учетом
множества других геометрических, кинематических и динамических факторов.
Поэтому наиболее достоверные данные по решению этих задачам в текущее время
получаются только на модельных гидродинамических стендах, на которых возможно
смоделировать поведение жидкости в баках в условиях переменной гравитации.
В данной работе описана методика расчета времени осаждения компонентов
топлива при полете апогейной ступени ракеты, а также приведена методика выбора
параметров (масштаба, времени и ускорения моделирования) для обеспечения
экспериментальной отработки в условиях ограниченной стендовой базы.
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УДК 536.483, 621.565.93/.95
И.В. Селезнёва, инженер-конструктор II кат.;
Р.А. Мочёнов, инженер-конструктор I кат.;
Я.В. Семененко, инженер-конструктор II кат. М.П.
Сало, начальник сектора; Г.М. Иваницкий, начальник отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: seleznevairen1@gmail.com
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
НЕКОНДЕНСИРУЮЩЕГО ГАЗА В КРИОГЕННОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ
Одним из вопросов проектирования системы заправки ракет-носителей (РН)
жидким кислородом является задача по охлаждению неконденсирующегося газа –
гелия, заправляемого в шар-баллоны ракеты до температур в диапазоне температур
от минус 183 до минус 172 0С.
Это требование обусловлено тем, что необходимо исключить негативные
факторы, возникающие при попадании теплой фазы в криогенную: дополнительный
тепловой поток, возможные тепловые удары в системе подачи гелия, предотвращения
интенсивного кипения и испарения кислорода и т.д. Охлаждение гелия дает
возможность заправить шар-баллоны большим количеством вещества, чем при
нормальных условиях.
Для реализации охлаждения гелия, подаваемого на борт РН в составе системы
необходимо иметь теплообменное оборудование, имеющее нестандартное исполнение.
Учитывая, что данный вопрос не нашел широкого освещения в литературе, то
для установления практических закономерностей по данной задаче на стендовой
базе ГП «КБ «Южное» была создана стендовая установка на базе криогенного
теплообменника. Задача испытаний состояла в проверке технологии и оценке
эффективности охлаждения гелия, пропускаемого через змеевик, погруженный в
жидкий азот.
Задачи проведения испытаний:
- определение расхода газа, подаваемого в теплообменник;
- определение времени выхода теплообменника на режим в зависимости от
расхода газа;
- определение степени охлаждения газа в теплообменнике (контроль
температуры);
- подтверждение конструктивных параметров теплообменника.
С учётом проведенных работ выработаны общее рекомендации по выбору
проектных и конструктивных параметров теплообменников для охлаждения
неконденсирующихся газов.
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УДК 620.179.1
В.О. Федченко, студентка; О.Т. Кудрєватих, завідувач навчальної лабораторії
неруйнівних методів контролю
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: nmk.kafedra@gmail.ua
НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТЕПЛОЗАХИСНОГО
ПОКРИТТЯ РАКЕТНОГО ТВЕРДОПАЛИВНОГО ДВИГУНА
Сучасні ракетні твердопаливні двигуни (РТПД) мають внутрішнє багатошарове
теплозахисне покриття (ТЗП), що складається з закріплюючого, бар’єрного,
герметизуючого та адгезійного шарів. Працездатність РТПД суттєво залежить від
якості кожного з шарів та їх надійного з’єднання один з одним. Для неруйнівного
контролю відшарування герметизуючого шару від корпусу РТПД використовують
ультразвуковий метод. Неруйнівний контроль розшарування між закріплюючим
та герметизуючим шарами на даний час здійснюється лише візуально за непрямими
ознаками. Таким чином, надійність та достовірність результатів контролю значною
мірою залежать від кваліфікації та фізичного стану оператора контролю.
Мета даного дослідження - розробити спосіб неруйнівного контролю
відшарування закріплюючого шару ТЗП РТПД, який дозволить суттєво знизити
вплив суб’єктивних чинників на результати контролю.
Для досягнення цієї мети було запропоновано здійснювати неруйнівний
контроль розшарування між закріплюючим та герметизуючим шарами із
використанням методу цифрової кореляції зображень (ЦКЗ). Даний метод дозволяє
здійснювати неруйнівний контроль у напівавтоматичному режимі. Необхідною
умовою при використанні даного методу є наявність на зображенні об’єкта контролю
контрастної плямистої структури, так званої спекл-структури, за допомогою
якої програмним шляхом відстежуються зміни стану поверхні об’єкта. Зазвичай
створення такої структури здійснюється шляхом розпилення дрібнодисперсної фарби
на поверхню об’єкта. Але такий підхід є неприпустимим при неруйнівному контролі
внутрішньої поверхні РТПД. Тому було запропоновано використати для створення
спекл-структури когерентне лазерне випромінювання. Це дозволяє використовувати
метод цифрової кореляції зображень для контролю об’єкта з підвищеними вимогами
щодо чистоти поверхні.
Експериментальні випробування запропонованого методу на тестових зразках
довели високу ефективність запропонованого методу для неруйнівного контролю
відшарування закріплюючого шару від герметизуючого.
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K.A. Благодаров, учащийся; С.Г. Бондаренко, к.т.н. доцент
НЦАОМ им. А.М. Макарова
E-mail: andrewblagodarov@gmail.com
МНОГОЦЕЛЕВОЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СПУТНИКОВ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
Глобальная экономика и безопасность многих стран зависят от гарантированного
и безопасного доступа к спутникам на геостационарной земной орбите (GSO).
Все более интенсивное использование этой орбиты и запуск новых аппаратов
приводит к тому, что на ней скоро может не остаться места для новых спутников.
Кроме того, даже полностью функциональные спутники иногда выходят из строя
по техническим причинам или в результате столкновения с космическим мусором.
Вместе с тем, спутники на GSO подвергаются воздействию внешних сил, которые
изменяют параметры их орбиты и для компенсации возмущений аппараты
корректируют курс с помощью установленных на них двигателей малой тяги. Обычно
запаса топлива для этого хватает на 15 лет, после чего орбита спутника постепенно
деградирует, а сам он прекращает работу, принося убытки для владельцев на сотни
миллионов долл. США.
До недавнего времени считалось, что единственный выход в такой
ситуации – считать спутник утраченным и готовить к запуску новый. Но сегодня
специалисты считают, что спутники можно и нужно дозаправлять, ремонтировать
и модернизировать непосредственно на орбите. При этом, главным элементом
программы сервисного обслуживания должен стать робот.
Согласно спутниковой базы данных (UCS Satellite Database) и материалам 68го Международного астронавтического конгресса всего на GSO сегодня размещено
около 600 спутников, из которых активными являются менее 500. При этом 90 %
оборудования этих спутников наверняка находится в работоспособном состоянии.
В докладе рассматривается возможность создания многоцелевого
роботизированного сервисного комплекса для обслуживания неактивных спутников
на GSO. Этот сервисный аппарат представляет собой усовершенствованный
космический корабль со специализированным набором инструментов и
роботизированным устройством для захвата, взаимодействия со спутником-клиентом
и манипулирования им, программным обеспечением для управления автономными
и полуавтономными задачами обслуживания и расширенный набор датчиков для
тщательных операций сближения и контакта. Его конструктивные особенности
позволят автономно сближаться с неактивным спутником, оценивать характер
неисправности, захватывать, дозаправлять, ремонтировать, оказывать помощь в
орбитальных маневрах, в т.ч. возвращении на «точку стояния».
Таким образом, создание сервисных межорбитальных космических аппаратов
заметно улучшит ситуацию с телекоммуникационными спутниками на GSO и даст
существенную экономию материальных и финансовых ресурсов многим странам.
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П.А. Джусов, студент; А.М. Кулабухов, к.т.н., доцент
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: pavua@mail.ru
КОНТРОЛЛЕР ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПУТНИКА
В последнее время широкое применение находят университетские спутники,
которые благодаря своей дешевизне позволяют эффективно решать целевые задачи,
а результаты их использования позволяют существенно расширить использование
элементной базы широкого применения в условиях космоса.
Университетский спутник предназначен для съемки участков земной
поверхности с различным оптическим увеличением. Для этого на спутнике
устанавливается цифровая камера с ультра зумом, позволяющая осуществлять не
только фотосъемку, но видео съемку. Такие цифровые камеры широко доступны
и стоимость их находится в пределах от 6 до 16 тыс. грн. В качестве таких
цифровых камер могут использоваться: Canon Powershot SX530HS, имеющей 50
кратное оптическое увеличение и 4 кратное цифровое увеличение с фокусным
расстоянием 24-1200 мм; Canon PowerShot SX40 HS, имеющей 35 кратное оптическое
увеличение и 4 кратное цифровое увеличение с фокусным расстоянием 24-840
мм; Nikon Coolpix Р900, имеющей 83 кратное оптическое увеличение и 4 кратное
цифровое увеличение с фокусным расстоянием 24-2000 мм. Расчеты показывают,
что использование таких цифровых камер позволяет с высоты 600 км снимать
участки 1100x825 км с разрешением 270 м и участки 38x29 км с разрешением 5 м.
Однако цифровые камеры с ультра зумом не предусматривают возможности
дистанционного управления, что затрудняет их использование на космических
аппаратах. Для реализации такой возможности и согласования с бортовым
цифровым вычислительным комплексом (БЦВК) разработан контроллер, который
подключается через USB и RS разъемы к БЦВК и USB разъем и специальный разъем
для управления кнопками цифровой камеры. Это позволило управлять от БЦВК
режимами съемки и передавать снимки и видеозапись в БЦВК по USB интерфейсу.
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УДК 629.7.05
А.В. Димченко, студент; Р.В. Вороной, студент; А.М. Кулабухов, к.т.н., доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: bkwolf888@gmail.com
КОНТРОЛЕР ДВИГУНА МАХОВИКА МІКРОСУПУТНИКА
На сьогоднішній день людство поставило перед собою багато різноманітних
задач дослідження та спостереження за земною поверхнею. Такі задачі допомагають
віршувати мікросупутники із різними функціональними призначеннями. Однією із
основних систем супутника, яка впливає на функціональні можливості, є система
кутової орієнтації та стабілізації (СКОС), яка забезпечує просторову і кутову
орієнтацію супутника, необхідну для виконання цільового завдання.
Найбільш розповсюдженою системою СКОС є система, яка використовує в
якості виконавчого органу двигун-маховик (ДМ). Така система забезпечує високу
точність стабілізації по куту і кутової швидкості та малий час для програмних
розворотів, що є особливо важливим при виконанні стереозйомки земної поверхні.
З розвитком технологій, широке розповсюдження отримали університетські
мікросупутники, які використовуються як в начальному процесі, так і для
практичного відпрацювання нових алгоритмів керування СКОС, апаратури,
матеріалів та технологій в умовах космічного простору.
Проблематика розробки високотехнологічних мікросупутників в університетах
тісно пов’язана із обмеженими фінансовими можливостями, оскільки основний
елемент системи СКОС – двигун-маховик із контролером коштує приблизно 18 тисяч
євро.
Розглядається задача реалізації контролера, який дозволить регулювати
та контролювати параметри відносно дешевого уніфікованого трифазного
безколекторного двигуна типу PD7333885, що зменшить витрати на проектування
та виготовлення ДМ СКОС.
Оскільки дана модель двигуна використовувалась для підтримання постійної
частоти обертання в одному напрямку, то для використання його в якості органу
керування необхідно забезпечити можливість зміни його параметрів.
Розроблено експериментальний зразок контролера, який дозволяє регулювати
момент обертання на валу двигуна та забезпечує реверсивний рух. В процесі
проектування та виготовлення використовувались розповсюджені деталі. В якості
обчислювального пристрою використано 8-ми бітовий контролер сімейства Atmel
– Atmega88, датчики для вимірювання струму, кутової швидкості та силові ключі,
виконані у вигляді мікросхем.
Алгоритм управління поєднує у собі принципи пропорціонального інтегральнодиференційного методу управління потужністю та принцип керування трифазним
двигуном на програмному рівні, із використанням високого та низького рівнів
програмування.
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КОСМІЧНІ АПАРАТИ: РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Текст тез: Галузі застосування космічних апаратів визначають їхній поділ на
такі групи: суборбітальні; навколоземні орбітальні, тобто такі, що рухаються по
геоцентричних орбітах штучних супутників Землі; міжпланетні (експедиційні);
напланетні.
Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) — спостереження поверхні Землі
авіаційними і космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної
апаратури.Космічні апарати дистанційного зондування можуть використовуватись
для цивільних завдань і для здійснення розвідки.
Космічні технології знімання земної поверхні дозволяють суттєво підвищити
ефективність досліджень у різних галузях геології: геологічній зйомці та пошук
корисних копалин, неотектонічних дослідженнях, геоекології тощо.
За роки незалежності Україна запустила в космос три супутники для
дистанційного зондування Землі власної розробки і виробництва-”Січ-1”, “Січ-1М”,
“Січ-2”.
Розробник: Державне конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля.
Виробник: Державне підприємство «Виробниче об'єднання „Південний
машинобудівний завод ім. О. М. Макарова“».
Запущений 31 серпня 1995 р. з космодрому «Плесецьк» (Росія) за допомогою
ракети-носія «Циклон-3» разом з чилійським супутником зв’язку «Фасат Альфа».
Аварійне розведення супутників призвело до неможливості експлуатації останнього.
Призначений для спостереження поверхні Землі в оптичному і середньому
інфрачервоному діапазонах.
В комплект входить багатозональний скануючий пристрій і сканер середнього
інфрачервоного діапазону — забезпечує отримання цифрових оптико-електронних
знімків поверхні Землі в панхроматичному і багатоспектральному діапазонах, а
також у середньому інфрачервоному діапазоні.
За дуже короткий історичний термін космонавтика стала невід’ємною
частиною нашого життя, вірним помічником у господарських справах і пізнанні
навколишнього світу. Освоєння космосу - ї цієї «провінції всього людства» продовжується наростаючими темпами і сьогодні.
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ТОНКОПЛІВКОВИЙ НАГРІВНИК СИСТЕМ ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ СКАНЕРІВ
ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
Для належного функціонування супутникових систем дистанційного
зондування Землі необхідно забезпечити захист їх компонентів від прямого
сонячного випромінювання, а також підтримку стабільного температурного режиму.
Для виконання даного завдання було розроблено тонкоплівковий нагрівник заданої
форми.
Оскільки завжди прагнуть мінімізувати масогабаритні параметри супутника,
то і його компоненти повинні мати мінімально допустимі розміри. Більшість
тонкоплівкових нагрівників виготовлюються на замовлення, а серед тих нагрівників,
що виготовлюються серійно, відсутні нагрівники, що відповідають поставленим
вимогам. Тому виникло завдання розробити тонкоплівковий нагрівник, який
забезпечував би підтримку стабільного температурного режиму систем дистанційного
зондування незалежно від температури навколишнього середовища. При цьому,
нагрівник повинен забезпечувати плавність нагріву при різних умовах температурної
експлуатації.
Розроблена конструкція тонкоплівкового нагрівника задовольняє вимогам
щодо стійкості, зовнішніх впливів та механічної міцності. Для забезпечення
мінімально допустимих розмірів обрано технологію тонких плівок. Конструкція
нагрівника передбачає наявність резервного нагрівного каналу для підвищенні
надійності нагрівника. Топологія нагрівних каналів забезпечує магнітну
компенсацію струмової складової.
За розробленою конструкцією виготовлено тестовий зразок тонкоплівкового
нагрівника. Після виготовлення нагрівник проходить ряд випробувань, які імітують
робочий режим нагрівника, для контролю його основних параметрів.
Розроблений тонкоплівковий нагрівник має наступні масогабаритні
параметри: 0.5х297х40.5 мм, вага складає 11.428 г. Нагрівник досліджувався на
термостабільність. Також було проведено дослідження плавності нагріву нагрівника
при різних умовах температурної експлуатації. Після проведених досліджень було
зроблено висновок, що розроблений нагрівник рекомендується для встановлення на
супутникові системи дистанційного зондування Землі.
Використання в якості нагрівного елемента сплаву нікелю та ванадію підвищує
термостабільність нагрівника. Даний сплав має високий температурний коефіцієнт
опору, що дало можливість автоматичної стабілізації отримання температури
поверхні об’єкта нагріву пропорційно прикладеній потужності, а також забезпечило
плавність нагріву та економію електроенергії. При цьому забезпечується відсутність
локального та загального теплового контакту з об’єктом нагріву.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОСПУТНИКОВ
СЕРИИ POLYITAN
Целью данной работы является разработка и создание оборудования для
исследования подсистемы электромагнитной ориентации спутника путем имитации
магнитного поля Земли на его орбите. Стенд с динамически изменяющимся
магнитным полем включает в себя три пары взаимно перпендикулярных катушек
Фанселау, которые обеспечивают имитацию условий, в которых движется спутник по
орбите. Тем самым будут отрабатываться методы и способы циклов работы системы
ориентации наноспутников разрабатываемых в КПИ им. Игоря Сикорского
Особенность моделирования- расположение катушек попарно на каждую ось
исходя из соображений повышения размера сферы однородности напряженности
магнитного поля создаваемого стендом. Для обеспечения наибольшей сферы
однородности магнитного поля квадратные катушки следует размещать на
расстоянии 0.5445 L друг от друга, где L- сторона катушки.
Для определения ампер-витков катушек на стенде было проведено
компьютерное моделирование напряженности магнитного поля с величиной
модуля магнитной индукции 200 мкТл. Результаты моделирования показали, что
потребуется 192 ампер-виток для создания магнитного поля с модулем вектора
магнитной индукции 200 мкТл. Компьютерное моделирование проводилось в самом
напряженном по току режиме, когда задействована только одна пара катушек.
Для испытаний наноспутников определена однородность поля – отклонение
до 1% от номинального значения модуля магнитной индукции, что соответствует
сфере диаметром 40 см. Для определения этого значения диаметра было проведено
компьютерное моделирование поля создаваемого стендом, когда задействованы все
три пары катушек одновременно.
Были выбраны источники постоянного тока, которые обеспечивают требуемую
магнитную индукцию с точки зрения тока в режиме испытаний и возможности
подключения нескольких катушек. В результате проведенных экспериментов выбран
источник для силы тока до 3 А, напряжения до 30 В, величины изменения модуля
магнитной индукции создаваемого магнитного поля 20 нТл.
При разработке и создании имитационного стенда получено динамически
изменяющееся однородное поле, необходимое для испытаний работы системы
ориентации и стабилизации наноспутников формата CubeSat от 1U до 12U.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Все космические аппараты требуют угловой ориентации в космическом
пространстве. Их ориентацию и стабилизацию обеспечивает система угловой
ориентации и стабилизации (СУОС). Наибольшее применение получила СУОС с
использованием двигателей-маховиков, которая обеспечивает высокую точность
ориентации и малое время программных разворотов. Однако такая СУОС имеет
существенный недостаток - выход со временем на предельные режимы и потерю
управляемости.
Для того, чтобы предотвратить это недостаток используются дополнительные
исполнительные органы, которые разгружают двигатели-маховики от накопленного
кинетического момента. Чаще всего для этого используют электромагнитную систему
ориентации и стабилизации, которая осуществляет ориентацию по магнитному
полю Земли. Во время полета в разных точках орбиты меняется проекция вектора
магнитного поля на осях КА, которую нужно учитывать для стабилизации в заданном
угловом положении. Для оценки характеристик СУОС проводится математическое и
компьютерное моделирование, которое не всегда отображает реальный процесс. Для
подтверждения характеристик СУОС (точность отработки по углу, угловой скорости
и время поворотов на заданные углы) необходимо проводить испытания СУОС в
наземных условиях, которые могут осуществляться двумя способами.
Вариант 1. Отработка СУОС с постоянным вектором магнитного поля Земли. В
состав такого стенда входит макет системы ориентации, датчики, исполнительные
органы и аэродинамический подвес. В некоторых случаях вместо аэродинамического
подвеса используют струнный подвес, но в таком случае макет имеет только одну
степень свободы, и может вращаться вокруг оси подвеса.
Основная проблема проведения таких испытаний - постоянство вектора
магнитного поля Земли в зоне испытаний.
Вариант 2. Отработка СУОС с использованием системы колец Гельмгольца.
Данная система состоит из трех пар катушек, расположенных взаимно
перпендикулярно, которые способны создавать практически однородное магнитное
поле определенного модуля напряженности и направления.
Рассматривается задача создания испытательной аппаратуры с использованием
колец Гельмгольца. Для этого создается алгоритм управления токовыми катушками,
который должен формировать управляющие сигналы в зависимости от параметров
движения КА – высоты орбиты, угла наклона и эксцентриситета с учетом модели
магнитного поля Земли.
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СПУТНИК ПО ДОБЫЧИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ
Использование солнечного излучения для получения электроэнергии в космосе,
является неисчерпаемым источником энергии. В космосе отсутствует какая-либо
облачность, дожди и прочие погодные препятствия. Поэтому будет резонно это
использовать по максимуму, для выработка энергии. Солнечные панели, которые
находятся на Земле, получают не весь потенциал этой выработки энергии. Поэтому,
будет правильным выводить спутники, которые будут собирать эту энергию и
передавать её на Землю.
Выводить спутник нужно на геостационарную орбиту. Это нужно для того,
чтобы спутник мог передавать из космоса солнечную энергию 24 часа в сутки, и
с продолжительностью в круглый год. Вся стадия сбора солнечной энергии будет
проводится в три этапа: первый – сбор этой энергии в космическом пространстве;
второй – передача этой самой энергии на Землю; третий – её получения уже на
самой Земле. С первым этапом всё ясно, что сбор энергии осуществляется через
солнечные панели. Подходя ко второму этапу, на данный момент известно пока
два вида передачи энергии из космоса на Землю: это лазерная передача, либо
через СВЧ(Сверхвысокие частоты). Как по мне, передачу стоит проводить через
сверхвысокие частоты, так как эти волны не зависят от погодных условий, в отличии
от лазерной передачи. И третий этап включает в себя приём этих частот на Земле,
где будет улавливать антенна, которая будет преобразовывать поток стремящихся в
неё волн, в энергию постоянного тока.
Польза такого спутника невероятно высока, в разы больше, по сравнению с
Земными солнечными панелями. Всему виной погодные условия, по которым лучи
солнца с трудом преодолевают все эти препятствия, поэтому такая большая разница
будет в результате получения энергии. Кроме того, эти спутники могут питать этой
полученной энергией другие космические станции. То есть приспособление такому
спутнику можно найти самые разные. Естественно, существуют и недостатки такой
технологии. Главный минус – это высокая стоимость. Будут затрачены огромные
ресурсы для вывода такого спутника на орбиту, а окупаемость такого спутника и
дальнейшей прибыли возникнут совсем не скоро после его вывода, а через года, а то
и десятилетия.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДНОЇ ТА ФАЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ
У ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРУ
STM32F407
Важливим питанням є вивчення об’єктів без руйнування їх структури та функцій,
а також автоматизація таких процесів.
Метою роботи є - створити прилад, на базі мікроконтролера STM32F407, для
багатоточкового вимірювання імпедансу біологічних або інших об’єктів із змінною
провідністю.
Електроімпедансна томографія (ЕІТ) - це метод реконструкції розподілу провідності
усередині об’єкту на основі результатів електричних вимірів на поверхні.

Рисунок 1. Блок схема вимірювальної частини ЕІТ.

Було створено блок схему приладу, яку наведено на рис. 1. З цифро аналогово
перетворювача (ЦАП), мікроконтролера STM32F407, подається синусоїда, яка слугує,
як опорна напруга для джерела струму. Згенерований струм подається на один із
пари мультиплексорів. Тому ті електроди, що до нього підключені, виступають
як подразники, завдяки чому струм починає поширюватись по досліджувальній
ділянці об’єкту дослідження. До другого, із пари, мультиплексора підключаються ті
електроди, що слугують як приймачі. Сигнал, отриманий з мультиплексора поступає
на диференційний підсилювач та на АЦП, мікроконтролера STM32F407. Після
виконання цього кола, програмне забезпечення на мікроконтролері виконує алгоритм
синхронного детектування. Оскільки у результаті роботи системи отримаємо приблизно
200 зразків, тому подальша обробка інформації та побудова зображення відбуватиметься
на персональному комп’ютері.
Розроблено структурну схему приладу та алгоритм визначення амплітудної та
фазової складових корисного сигналу.
Отже сутність роботи полягає у підвищенні якості відтворювального зображення,
структури біологічного об’єкту, у методі “Електроімпедансної томографії”, при
використанні у процесі відтворення обох складових корисного сигналу. Це є суттєвою
різницею між типовою реалізацію методу ЕІТ, при використанні синхронного детектору,
де у відтворенні зображення приймає участь лише одна, амплітудна складова.
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АКТИВНІСТЬ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ ММП2/ММП9
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МІОКАРДА У ЩУРІВ
Дослідження останніх років доводять, що система протеолізу розглядається,
як особлива форма біологічного контролю, що займає центральне місце в реалізації
численних біохімічних реакцій. Розглядаючи дію протеїназ в астрономії – можемо
припустити пряму залежність цих ензимів до сили тяжіння. Той факт, що при
довготривалому перебуванні астронавтів в невагомості – виявлено остеопороз,
викликаний розщепленням екстрацелюлярного матриксу, так як зменшення дії
гравітації веде до активації металпротеїназ та карбонгідралаз остеобластів. Також
виявлено і в інших системах організму активацію цих ензимів в тому числі і серцева.
В якості основних діючих ферментів системи протеолізу, що беруть участь в різних
патогенетичних механізмах запалення, ішемічної хвороби та ін. патологічних станів
розглядаються матриксні металпротеїнази (ММP) - сімейство позаклітинних цинкзалежних ендопептідаз, функція яких пов’язана з обміном білків, екстрацелюлярного
матриксу (ЕЦМ). Наслідки ССЗ можуть впливати на поведінку та адаптацію
космонавтів, тому метою нашої роботи було визначення та порівняння активності
ММП2 та MMП9 за умов експериментального адреналін-індукованого ушкодження
міокарда (АУМ) та пітуїтрин-ізадрин індукованого ушкодження міокарда (ПІУМ).
АУМ моделювали на лінії Вістар за схемою, запропонованою Л.Д. Хідіровою
(Hidirova, 2010). ПІУМ моделювали на щурах лінії Вістар, шляхом комбінованого
введення пітуїтрину та ізадріну за схемою, запропонованою Бєлєнічевим та
ін. (2012). Всі щурі були розділенні на 3 групи: 1 група – контрольна (n=10),
щурам вводили фізіологічний розчин, 2 група-щури з АУМ (n=10), 3 група після
моделювання ПІУМ (n=10). Щурів утримували в стандартних умовах віварію,
контролюючи фізіологічний стан – вагу, ЕКГ та поведінкові реакції. Виводили щурів
з експерименту відповідно до вимог Міжнародної конвенції за правилами гуманного
поводження з лабораторними тваринами. Активність MMП2 та MMП9 досліджували
методом желатин-зимографії в нашій модифікації (Шевцова, 2013).
За результатами моделювання АУМ та ПІУМ встановлено, що у тварин
спостерігаються пригнічення поведінкових реакцій внаслідок погіршення фізичного
стану. За умов АУМ у плазмі крові щурів достовірно підвищується відносна
активність MMП9 та спостерігається тенденція до збільшення проформ MMP9/2,
хоча активність MMП2 залишається незмінною. За умов ПІУМ мають місце інші
зміни активності зазначених ферментів проММП9 та ММП2 знижується, в той час як
ММП9 та проММП2 підвищується. Отже, активність матрикс-деградуючих ензимів
залежить від типу ушкодження міокарду.
Виходячи з отриманих результатів, можна говорити, що такі дослідження
необхідно проводити з метою вивчення та корегування патологічних станів учасників
довгострокових космічних експедицій.
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УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ ДНК
ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Різкі зміни тиску від перевантаження до невагомості при виведенні космічного
корабля на орбіту можуть привести к порушенню системи гемокоагуляції, тому
дослідження факторів, що впливають на процес згортання крові є актуальною
задачею. Окрім відомих компонентов тромбоутворення останнім часом сталі
приділяти увагу циркулюючої ДНК, яка існує в крові в двох формах: вільна
молекула ДНК і ДНК, яка перебуває у комплексі з білками, за участі яких вона
може адсорбуватися на поверхні формених елементів крові. За стимуляції
нейтрофілів мікробними агентами та активними формами кисню можуть
запускатись молекулярні механізми, які призводять до руйнування ядерної
мембрани, вивільнення вмісту гранул та формування нейтрофільної пастки, яка
має вигляд сіткоподібної структури, що побудована на основі ДНК, гістонів та
протеїнів цитоплазматичних гранул. Це явище отримало назву НЕТОЗ або NET (
Neutrophil Extracellular Trap). Доведено, що цей процес може сприяти утворенню
тромбіну за допомогою активації або зовнішніх, або власних коагуляційних шляхів.
Встановлено, що вДНК може зв'язувати фактори коагуляції XII і XI, що призводить
до їх активації. При окремих розладах, пов’язаних з порушенням регуляції системи
гемокоагуляції, підвищена концентрація ДНК може призводити до тромботичних
ускладнень, що може мати велике значення у діагностиці та моніторингу серцевосудинних ускладнень.
Труднощі визначення цДНК в плазмі крові зумовлені ії надзвичайно
низькою концентрацією та комплексоутворенням з різними молекулами, в тому
числі циркуляцію у складі нуклеосом. Для визначення вДНК використовують
різні методичні підходи: імуноферментний аналіз, ПЛР-аналіз, флуоресцентний
аналіз та ін.. Кожен з перелічених методів має свої переваги та недоліки. Одним з
перспективних підходів є концентрування ДНК з біологічних рідин за допомогою
ДНК-зв’язуючих сорбентів. В нашій роботі ми зробили спробу опрацювати методичні
підходи до визначення вільної ДНК у плазмі крові за допомогою кремнієвого
сорбенту та подальшого визначення цДНК за флуоресцентним аналізом. Результати
роботи свідчать про перспективність цього методу при оцінці ризику тромботичних
ускладнень, що можуть виникнути внаслідок застосування антикоагулянтної
терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, або у людей, що тривалий час
перебували у невагомості..
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МЕДИЧНІ РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я КОСМОНАВТІВ
Чим далі ми віддаляємося від нашої планети, тим важливіше контролювати
ризики для здоров’я космонавтів. Один із таких ризиків — знижена гравітація.
Така, яку ми можемо відчути на Марсі чи Місяці. У космосі гравітація взагалі може
впасти до нуля.
Якщо не зважати на це — в астронавтів знижуватиметься щільність кісток
та м’язів. Аби цього не трапилося, наші астронавти щодня займаються фізичною
активністю на доріжках та велосипедах. Акцент ми ставимо на вправах із вагою,
наприклад, присідання. Це допомагає астронавтам повернутися на Землю майже у
тому ж стані (я кажу про щільність кісток, м’язову вагу), у якому вони стартували.
Щоб підготувати космонавтів до умов космосу, вони проходять програму
навчання та тренінгів для астронавтів. У нашому центрі є лабораторія нейтральної
плавучості. Це басейн. Його довжина – 61 метр, ширина 30 метрів, а глибина — 12
метрів. Дайвери знають, що коли пірнаєш на глибину понад сім метрів, зіштовхуєшся
з такою проблемою, як декомпресія (аварійне падіння тиску повітря у закритому
об’ємі води — ред.). Ми приділяємо цьому увагу на тренуваннях.
Двигуни космічних польотів, освітлених інших планет то, про що раніше
писали фантастики Айзек Азимов, Станіслав Лем, Олександр Беляєв та ін., Стають
можливими завдяки фізиці Аллатра. Так як при відтворенні земного рівня гравітації
ми зможемо уникнути негативних ударів мікроскопії (невідомості) для людини
(атрофія мишці, сенсорних, динамічних і вегетативних розладів). Це означає
практично будь-який бажаючий зможе побувати в космосі незалежно від фізичних
особливостей тіла. При цьому перебивання на борту космічного корабля стає більш
комфортним. Люди можуть використовувати вже існуючі, привабливі для них
прилади, засоби (наприклад, душ, туалет).
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УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ОЧИСНИХ СПОРУД
ІЗ НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
За сучасних умов розвитку суспільства неминучими стають проблеми
мікробіологічного та хімічного забруднення навколишнього середовища. Зокрема,
міські та промислові очисні споруди на потужних промислових підприємствах
машинобудівної, хімічної та металургійної галузей утворюють відходи піску і
зважених часток в ході механічної очистки на механічних гратках, у пісколовках та
у первинних відстійниках, а також надлишкового активного мулу в ході біологічної
очистки води в аеротенках та вторинних відстійниках. Крім цього, відходи містять
патогенні мікроорганізми і, зокрема, бактерії групи кишкової палички. Для
більшості підприємств України, зокрема для тих, що розташовані у містах із великою
кількістю жителів або у промислово розвинених регіонах, гостро стоїть проблема
розміщення або утилізації таких відходів.
Сьогодні у всьому світі активно впроваджуються технології переробки осадів
стічних вод у органо-мінеральні добрива, біопаливо. В світі активно розвиваються
технології щодо екологічно безпечного спалювання органічної частини відходів. В
той же час на Україні в більшості випадків такі відходи зберігаються на мулових
картах, що займають сотні гектарів земель країни. Авторами розглянута територія,
де зберігаються відходи очисних споруд, та запропонована технологія їх переробки
у будівельні матеріали шляхом нагрівання і зв’язування вказаних відходів із
поліетиленом низького тиску. Така технологія коректна для відходів із низьким
вмістом органічних речовин та може бути застосована як на міських очисних
спорудах так і на очисних спорудах промислових підприємств. Перевагою даної
технології є те, що в ході нагрівання складових сировинних сумішей відбувається
знешкодження патогенних мікроорганізмів. Для реалізації технології виготовлення
будівельних матеріалів із використанням осадів стічних вод експериментальним
шляхом визначені найбільш ефективні з точки зору практичного застосування
співвідношення сировинних компонентів за міцністю, морозостійкістю та
водопоглинанням отриманих зразків будівельних блоків та щебеню. При
використанні оптимальних співвідношень сировинних компонентів якісні
характеристики отриманих зразків будівельної продукції відповідають діючим
нормативним вимогам та аналогам будівельної продукції із традиційної сировини.
Враховуючи вміст металів та сполук азоту, фосфору, калію, натрію, кальцію у
відходах очисних споруд, продукцію на їх основі коректно застосовувати для кладки
устаткування, споруд та стін будівель, в яких не передбачене постійне перебування
людей, тварин та продуктів харчування або сировини для харчової продукції. В
роботі визначені поточні, капітальні та амортизаційні витрати, окупність вказаних
технологій.
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КОСМІЧНА МЕДИЦИНА
Космічна медицина — сукупність медичних наук, що займаються медичними,
біологічними, інженерними та іншими науковими дослідженнями, метою яких
є забезпечення безпеки і оптимальних умов існування людини при пілотованому
космічному польоті або у відкритому космосі.
За рекомендаціями космічної медицини добирають кандидатів у космонавти,
здійснюють лікарський контроль за станом здоров’я під час космічної подорожі.
За рекомендаціями космічної біології розроблено цілий комплекс заходів, що
гарантують безпеку польоту.
Під час польоту на космічному кораблі космонавта чекають: шум на активній
ділянці, коли працюють потужні ракетні двигуни; вібрації, що в цей момент
стрясають тіло ракети; перевантаження, зумовлені колосальним прискоренням;
невагомість, яка виникає після виведення корабля на орбіту.
Шум у кабінах зводять до мінімуму, застосовуючи звукоізоляцію, вплив
вібрацій на організм знижують за допомогою різних амортизаторів. А як підвищити
стійкість організму людини до дії перевантажень? Дослідженнями встановлено, що
перевантаження краще переносити, коли вони спрямовані в напрямку «груди—
спина», і гірше — якщо вздовж тіла. Ось чому в кабіні космічного корабля
космонавти розміщуються завжди так, що перевантаження діють перпендикулярно
до поздовжньої осі їх тіла або під незначним кутом. У цьому разі вони можуть
переносити значне «збільшення» своєї ваги протягом тривалого часу.
Космічна психологія - наукова дисципліна, яка вивчає питання, пов’язані з
психологічною підготовкою, тренуванням і відбором космонавтів, режимом їх праці
й відпочинку, підвищенням їх працездатності й оперативної пильності
Психологічний відбір проводять, моделюючи умови космічного польоту.
Для цього, зокрема, використовують барокамеру, сурдокамеру, термокамеру,
центрифугу.
Як показали дослідження, значне психологічне напруження викликають у
космонавтів екстремальні фактори польоту.
Зокрема, відомо, що під час зльоту та спуску у космонавтів різко зростає частота
дихання і серцевих скорочень.
І тут космічна психологія дає свої рекомендації щодо саморегуляції
емоціонального стану й подолання згаданого напруження.
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ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ПОВЕДІНКОВІ
РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ІШЕМІЧНИМ УШКОДЖЕННЯМ МІОКАРДА
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) знаходяться на першому місці серед
причин інвалідизації та смертності у світі. Професія космонавта пов’язана з
постійними стресами та емоційним напруженням, тому є великий ризик розвитку
серцево-судинних патрологій, особливо дуже складним для їх організму є адаптація в
умовах невагомості. У FASEB Journal (США), було опубліковані матеріали наукового
дослідження про здатність мікрогравітації прискорювати біологічне старіння
клітин ендотелію і провокувати окисний стрес. Серед факторів, що провокують
ССЗ є активні форми кисню (АФК) та які активують процес перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ). Ці патологічні чинники призводять до порушення структури та
функціонування мембран кардіоміоцитів, внаслідок чого відбувається дисбаланс
систем про- та антиоксидантного захисту.
Тваринні моделі, які надають важливу інформацію про патофізіологію
цих захворювань, були визнані важливими інструментами для оцінки нових
терапевтичних стратегій, прогнозування перебігу та попередження цих патологічних
станів. Дослідження фізіологічної активності щурів проводили за тестом Буреша
у відкритому полі, у ході поведінкового тестування визначали кількість ліній,
які перетнула тварина, вертикальні стійки, зазирання у нірки, дефекацію.
Функціональний стан міокарда оцінювали наприкінці експерименту за даними
електрокардіограми (ЕКГ) у другому стандартному відведенні, за допомогою
комп’ютерного кардіографічного комплексу CardioLab2000 («ХАИ-Медика»,
Харків). Виведення тварин з експерименту проводили відповідно до вимог
Міжнародної конвенції з правил гуманного поводження з дослідними тваринами.
Дослідження поведінкових реакцій експериментальних тварин у відкритому
полі показало, що у них достовірно зменшується рухова та пізнавальна активність,
яка обумовлена не тільки больовим синдромом, але й порушенням діяльності мозку.
Подібні зміни поведінки тварин мають місце за фокальної моделі церебральної
ішемії. Результати гістопатологічного дослідження сердець підтвердили наявність
морфологічних змін у експериментальних щурів. За пітуїтрин-ізадринового
ушкодження міокарду у щурів спостерігали також зміни біохімічних показників,
що є характерними для ішемічного стану. Після застосування антиоксидантів
спостерігалось відновлення показників опорно-рухової та пізнавальної діяльності
щурів, відбувалась активація ензимів антиоксидантної системи.
Подібні дослідження необхідні для розробки методів профілактики або
реабілітації учасників довгострокових космічних експедицій.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЗДАНИЙ
Необходимость данного исследования обусловлена
наличием практического применения, которое связано
с учетом ветровой нагрузки, действующей на элементы
строительных и инженерных сооружений. Как показала
практика и различные исследования, при наличии у таких
объектов острых кромок, для обеспечения конечности
скоростей в поток сходят вихри, которые приводят к
образованию возвратных вихревых течений, что нарушает
Рис.1. Схема
параметры микроклимата около зданий.
моделирования
В работе моделирование выполняется в потоке идеальной невязкой жидкости
со скоростью набегающего потока U ∞ . Необходимо рассчитать структуру вихревого
потока около одиночного здания.
Для этого применяется метод дискретных вихрей - один из наиболее активно
развивающихся и широко применяемых методов аэрогидродинамики. В основе
вихревого подхода лежит выражение поля скоростей через поле завихренности.
Особенностью метода является то, что от непрерывного распределения
параметров по поверхности здания выполняется переход к дискретным величинам.
На начальный момент времени, когда в поток не сходят вихревые пелены,
решается задача относительно циркуляции присоединенных вихрей ( ), которыми
моделируется поверхность здания и которые отображают разрыв скорости потока на
её поверхности. Дополнительно вводится в рассмотрение совокупность контрольных
точек ( ), в которых выполняется граничное условие непротекания потока через
поверхность тела. Также ставится граничное условие о постоянстве циркуляции
по замкнутому контуру. Выполнение этих условий приводит к решению системы
линейных алгебраических уравнений (1) относительно неизвестных циркуляций
присоединенных вихрей, используя численные методы.
N −1

∑a

kv

Γ v = − cos( nk , x ), k = 0,1,..., N − 1,

v =0

(1)

N −1

∑Γ

v

= 0, k = N .

0
где Γ v – циркуляцияv =присоединенных
вихрей; akv – нормальная составляющая
скорости в k -ой контрольной точке от v -ого присоединенного вихря; k –
количество присоединенных вихрей в потоке.
Решение этой системы позволяет получить циркуляции присоединенных
вихрей, которыми моделируется поверхность здания. Моделирование структуры
вихревого потока в дальнейшем предполагает использование найденных значений
циркуляции.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ
В СИСТЕМАХ ХІМІЧНОГО ТА РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
Сьогодні в геоінформатиці для представлення різних поверхонь, зокрема
рельєфу, застосовуються дві основні моделі. По-перше це регулярна сітка точок
(GRID) або матричне представлення рельєфу. По-друге – тріангуляційна модель
(TIN), побудована за нерегулярною сіткою вузлів. Обидві моделі мають свої переваги
та недоліки, тому вибір моделі, що застосовується, залежить від конкретної ситуації.
Матриця рельєфу являє собою регулярну двовимірну таблицю, координатноприв’язану до місцевості, в комірках якої зберігаються значення висот, що
відповідають або центру комірки, або середньому значенню висоти по площині даної
комірки. Серед переваг матриці – можливість швидкого доступу до її елементів
та простота побудови. До недоліків можна віднести великі обсяги інформації, що
зберігається. Найчастіше, ця інформація надлишкова. Тріангуляційна модель
являє собою систему трикутників, що не перетинаються, які опираються своїми
вершинами на нерегулярно-розташовані на земній поверхні точки. Площини
трикутників апроксимують рельєф місцевості. Відмітною особливістю та перевагою
тріангуляційної моделі є те, що в ній відсутні перетворення початкових даних, що
не дає використовувати такі моделі для детального аналізу. Однак дослідник завжди
знає, що в цій моделі немає привнесених перетвореннями погрішностей. В багатьох
випадках, особливо коли початкових точок небагато і вони розташовані нерегулярно,
тріангуляційна модель описує рельєф значно більш економно, з точки зору обсягів
інформації, що зберігається.
Щодо методів обробки нерегулярних даних, то в більшості сучасних ГІС при
роботі з такими даними використовуються різновиди тріангуляції Делоне .
При побудові поверхонь за даними, заданими на регулярній сітці вузлів, сучасні
ІС використовують методи побудовані на параметричному представленні поверхні, а
саме методи, що базуються на використанні сплайн-операторів. До числа основних
переваг сплайн-апроксимації можна віднести наступні:
– стійкість сплайнів відносно локальних похибок (поведінка сплайну в околиці
будь-якої точки не впливає або мало впливає на поведінку сплайну в цілому);
– хороша збіжність сплайн-інтерполяції на відміну від багаточленної;
– простота реалізації сплайн-функцій на ЕОМ та економічність алгоритмів їх
побудові.
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МЕТОД ПОСТАНОВКИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ГАЗОДИНАМИКИ В ОБЛАСТЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Современная вычислительная гидрогазодинамика благодаря стремительному
развитию компьютерных технологий позволяет решать задачи практически
любой сложности и, как следствие, получать параметры потока любых течений
для объектов произвольной формы. Однако при увеличении сложности геометрии
существенно возрастает время, требуемое для решения поставленной задачи. Одной
из причин этого является необходимость учета криволинейных границ расчетной
области. Это приводит к применению громоздких преобразований систем координат
для отображений физической области на вычислительную либо к использованию
нерегулярных неструктурированных сеток.
В данной работе предлагается способ постановки граничных условий при
решении уравнений законов сохранения сплошной среды методом контрольного
объема в областях сложной формы с использованием регулярных прямоугольных
сеток в декартовой ортогональной системе координат. Суть его заключается в
коррекции потоков на границах контрольных объемов, через которые проходят
границы расчетной области, таким образом, чтобы, при выбранной реконструкции
параметров потока, на линии границы внутри контрольного объема выполнялись
заданные граничные условия.
В качестве основной модели была выбрана модель идеального сжимаемого
газа, описываемая уравнениями Эйлера в двумерной постановке и замыкаемая
уравнением состояния. Для решения вышеприведенной системы нестационарных
гиперболических уравнений был использован метод контрольного объема, при этом
использовалась реконструкция параметров потока первого порядка точности, задача
о распаде разрыва решалась приближенно по Лаксу-Фридрихсу, интегрирование по
времени проводилось явным методом Эйлера.
Для подтверждения корректности предлагаемого способа постановки
граничных условий были решены две тестовые задачи. Везде использовалась
регулярная прямоугольная сетка с постоянными по осям шагами. Были решены
нестационарная задача о Маховском отражении ударной волны, набегающей на
плоскую поверхность, и задача о стационарном течении продуктов сгорания в
сопле жидкостного ракетного двигателя. Результаты расчетов сравнивались с
решением этих задач при традиционных способах постановки граничных условий.
Сопоставление результатов показало хорошее качественное и удовлетворительное
количественное совпадение полученных полей физических параметров газового
потока при значительном (до полутора раз) сокращении времени расчетов. Это дает
возможность утверждать о возможности применения данного метода вычисления
граничных условий в дальнейшем для сокращения временных затрат, необходимых
для вычислений параметров потока в областях со сложной геометрией.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СКОРОСТНОЙ
СФЕРОИДИЗИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
При разработке скоростных режимов сфероидизирующей обработки
металлоизделий необходимо учитывать специфическое влияние высоких
скоростей нагрева и интенсивного охлаждения металла на кинетику и механизм
структурных изменений стали. Построение математической модели процесса
структурообразования для выбора оптимальных технологических параметров при
термической обработке низкоуглеродистых сталей является актуальной задачей.
Для построения математических моделей выбора параметров процесса
термической обработки использовали термокинетические диаграммы (ТДК)
с указанием твердости стали HV в единицах по Виккерсу. Обозначим начало
образования и конец превращения феррита соответственно через Fs и Ff, начало
и окончание перлитного превращения Ps и Pf, начало и окончание бейнитного
превращения Bs и Bf, а также начало и конец мартенситного превращения Ms и Mf.
По ТКД для требуемой твердости стали выбираем кривую изменения температуры,
по которой определяем время начала τFs и окончания τFf процесса ферритного
превращения. При этом после прохождения зоны превращения феррита будет известна
его объемная доля V в структуре. Фазовый состав стали определяется в объемных долях
Vi (i=1-5), где V1 – объемная доля аустенита, V2 – феррита, V3 –перлита, V4 – бейнита,
V5 – мартенсита. На каждом шаге превращения должно выполняться условие:
5

∑Vi = 1 .
i =1

Температурно-временные интервалы процесса охлаждения, в пределах которых
выполнено построение математической модели, составили: температурный интервал
– от Ас1 до Мs, а временной – от 0.1 до 3000 с. Длительность ферритного превращения
τF определяли как разницу координат опорных точек начала и окончания процесса
превращения: τF = SK - SN.
По полученным экспериментальным данным (обработано 10 ТКД) выполнен
графический анализ и построены кривые соответствия твердости HV и доли феррита
V2, а также доли феррита V2 и длительности ферритного превращения τF.
Анализ результатов показал, что кривые соответствия имеют значительную
нелинейность. Применение этих зависимостей при моделировании требует как
можно более точного их описания. Это достигается методами приближенного
представления функций. В этой связи, задача построения математической
модели разбивается на два последовательных этапа. Первый – построение модели
с применением математического аппарата методом интерполирования функций.
Второй – окончательное построение компьютерной модели расчета параметров
термической обработки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА РДТТ, СОДЕРЖАЩЕГО РЕЗЬБОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
В конструкциях маршевых ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ)
ракет малого и среднего калибра различного назначения широко используются
резьбовые соединения (для крепления передней крышки и сопла к корпусу, а также
для соединения секций корпуса между собой).
С использованием пакета конечно-элементного анализа конструкций ANSYS
разработана методология исследования напряженно-деформированного состояния
(НДС) силовой конструкции маршевого РДТТ с металлическим корпусом, содержащим
резьбовые соединения, при комплексном действии силовых и тепловых нагрузок для
основного расчетного случая (работа двигателя на максимальном режиме).
Исследование НДС проводится с использованием системы конечно-элементного
анализа ANSYS в нелинейной осесимметричной постановке.
Геометрическая модель РДТТ включает силовые элементы: корпус, переднее
днище и сопло, которые соединены между собой с помощью резьбовых соединений.
Материалы представляются как упруго-пластические с учетом нагрева. При
построении конечно-элементной модели использовались осесимметричные 8-ми
узловые конечные элементы PLANE183. Контактное взаимодействие в резьбе
соединяемых деталей имитировалось с помощью конечных элементов TARGE169 и
CONTA172. Разбивка на конечные элементы производилась в полуавтоматическом
режиме с измельчением сетки в зонах концентрации напряжений и в зонах контакта.
При задании граничных условий и приложении нагрузок имитировались
натурные условия, действующие на РДТТ в составе ракеты. Модель закреплялась
в осевом направлении в зоне переднего шпангоута корпуса, к внутренней
поверхности прикладывалось равномерное избыточное давление в камере сгорания
и неравномерное давление по тракту сопла, к заднему шпангоуту прикладывалась
эквивалентная осевая сила, передающаяся от смежного отсека. К узлам модели
прикладывались тепловые нагрузки (температуры) в соответствии с проведенным
ранее тепловым анализом РДТТ.
В результате решения квазистатической задачи получено распределение
параметров НДС в табличном виде и в виде изолиний равного уровня: перемещений,
деформаций, напряжений, контактных давлений. Определены критичные
зоны конструкции: резьбовые канавки, оболочки в своей средней части и в зоне
шпангоутов. Определены расчетные запасы прочности
На основании проведенной работы разработана и выпущена методология работы
с покупным ПО ANSYS «Анализ прочности силовой конструкции маршевого РДТТ с
металлическим корпусом, содержащим резьбовые соединения. Описание методики
и последовательности расчета».
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И АНАЛИЗ ВОЛНОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ЖИДКОСТИ
Исследование волновых движений жидкости – одна из самых важных и в
тоже время сложных проблем современной гидродинамики. Различные виды
существующих в природе волновых движений жидкости возникают под действием
внешних возмущений и представляю собой процесс передачи этих возмущений в
жидкой среде. В работе рассматриваются поверхностные гравитационные волны,
как наиболее важные с точки зрения изучения морского ветрового волнения и волн
зыби. Возникновение гравитационных волн служит также причиной появления
дополнительных гидродинамических сил и моментов, действующих на тела,
движущиеся по свободной поверхности или поверхности раздела жидкости, а также
вблизи нее и вызывающие в ней волнообразование.
Гравитационные волны возникают вследствие того, что жидкость находится
в поле действия силы тяжести. Внешние причины создают возмущения ее
поверхности, которые порождают колебания частиц жидкости около положения
равновесия. Процесс возникновения и передачи этих колебаний, обусловленный
восстанавливающим действием силы тяжести, воспринимается наблюдательной и
регистрирующей аппаратурой как волнообразованием. С появлением и развитием
космической индустрии исследования земной, и особенно океанической, поверхности
начался новый этап изучения и предсказания волновых течений мирового
океана в глобальном планетарном масштабе. При этом значительно вырос объем
получаемой информации, что вызвало необходимость разработки и создания новых
математических моделей и информационных систем для моделирования волновых
движений жидкости в глобальном масштабе.
В данной работе построена математическая модель движения возмущенной
жидкости, которое возникает во время различных физических действий на ее
поверхность, а также в результате движения тела в этой жидкости и создание
программных продуктов, с помощью которых осуществляется реализация и
исследование предложенной модели, в зависимости от различных физических факторов.
Среди методов решения был выбран один из самых точных методов расчета
потенциальных течений – численный метод граничных интегральных уравнений.
Проведено вычислительный эксперимент исследования волнового движения
жидкости при различных начальных условиях и условиях движения тела в
жидкости. Результаты вычислительного эксперимента сравнивались с данными
физических экспериментов и установлено хорошая согласованность.
Разработанный программный продукт может быть использован в практических
и учебных целях, а также при дальнейшем его усовершенствовании возможно
расширение области его применимости к исследовании физических явлений с учетом
более широкого круга действующих факторов.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Актуальны задачи передачи и обработки информации с использованием
спутниковых систем в околоземном пространстве. В том числе перспективны
спутниковые системы с межспутниковыми линиями связи, построенные на
разновысотных орбитальных группировках (сегментах). В некоторых сегментах
такой системы космические аппараты могут быть оснащены мощными
вычислительными средствами и предоставлять эти вычислительные ресурсы
потребителям. Такими потребителями могут стать, например, космические
аппараты дистанционного зондирования Земли или околоземного пространства
(космические пользователи). Один из аспектов анализа подобных космических
систем – рассмотрение их как сетей массового обслуживания. Для проведения
подобного исследования разработана упрощенная имитационная модель системы.
Полагается, что задачу транспортировки данных решают все узлы, а вычислительные
задачи – узлы одного или нескольких сегментов. В общем случае моделируется
загруженность накопителей узлов двумя видами нагрузки (это нагрузка, связанная
с передачей информации в сети, и нагрузка, связанная с обработкой данных). При
моделировании за основу принят подход, предложенный, например, в работе [1].
Суммарная область возможного заполнения накопителя (объем накопителя) разбита
на уровни заполнения. При этом в общем случае можно выделить число уровней
накопителя, заполненных информацией, ожидающей передачи, и число уровней,
заполненных заданиями, ожидающими вычисления. Можно рассматривать эти две
части накопителя как два накопителя, входящих в состав суммарного накопителя.
Число уровней заполнения каждого из них можно принять за его состояние. Переход
между состояниями моделируется как процесс размножения и гибели независимо
для этих двух накопителей, но связь обеспечивается за счет того, что изменение
значений интенсивностей переходов между состояниями определяются на основе
комплексного учета загруженности в узлах сети каждого из двух видов накопителей
и суммарного накопителя. В данном исследовании подход, представленный в
работе [1], развит на основе учета расположения узлов, реализующих вычисления,
относительно отправителей и получателей информации.
Литература
1. Лабуткина Т.В. Информация в космосе: передача, обработка и хранение
информации на основе спутниковых сетей./ Т.В. Лабуткина, А.В. Бабанина,
И.А. Саенко, Я.А. Скородень // Цифрова-революція в соціально-економічній
сфері: історія і перспективи. Матеріали 6-ої Всеукр. наук.-практ. конф.
«Глушковські читання», Київ ТОВ НВП. – 13 грудня 2017. – С. 94-96.
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ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ БАГАТОВИМІРНИХ ЧАСТОТНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі,
що виявляється в підвищенні точності та завадостійкості методів побудови
інформаційних моделей нелінійних динамічних систем (НДС) у вигляді рядів
Вольтерра в частотній області.
Отримав подальший розвиток апроксимаційний метод побудови моделі
Вольтерра в частотній області з визначенням оптимальних амплітуд тестових
полігармонічних сигналів та відповідних коефіцієнтів в лінійній комбінації
відгуків системи, який дозволив підвищити точність ідентифікації по відношенню
до існуючого і зменшити похибку ідентифікації у 1,5–2 рази [1].
Вперше запропоновано метод ідентифікації нелінійних динамічних систем на
основі апроксимаційної моделі у вигляді полінома Вольтерра в частотній області.
Це дозволяє наближено описувати властивості досліджуваної системи з істотною
нелінійністю на основі співвідношення “вхід-вихід”. Обгрунтування застосування
поліномів Вольтерра для апроксимації нелінійних функціоналів (ідентифікації НДС)
грунтується на теоремі Фреше [2].
Обчислювальна стійкість процедури ідентифікації забезпечується за допомогою
методу регуляризації некоректних задач. Для згладжування оцінок отриманих
характеристик використовується вейвлет-фільтрація з автоматичним вибором
параметрів і типу базових вейвлет-функцій, який дозволив мінімізувати вплив
похибок вимірювань на точність ідентифікації у 1,3–3,5 рази [2].
Розроблено апаратно-програмний комплекс інструментальних засобів
з використанням стандартного апаратного забезпечення IBM PC та мови
програмування в математичному пакеті MATLAB, на основі якого проведено аналіз
похибок розроблених методів оцінки багаточастотних характеристик. Розроблені
інструментальні засоби побудови непараметричних моделей НДС перевірено на
тестових системах та використано для отримання частотних характеристик каналу
зв’язку з метою подальшого відновлення даних, що передаються.
Список літератури:
1. Pavlenko V. Identification of systems using Volterra model in time and frequency
domain / V. Pavlenko, S. Pavlenko, V. Speranskyy // In book: «Advanced Data
Acquisition and Intelligent Data Processing». V. Haasz and K. Madani (Eds.).
Chapter 10. – River Publishers, 2014. – P. 233-270.
2. Павленко В.Д. Побудова апроксимаційної моделі нелінійної динамічної системи
у вигляді полінома Вольтерра / В.Д. Павленко, В.І. Ломовий // Вчені записки
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія:
Технічні науки. – 2018. – Том 29 (68). – № 6. – С. 200-205.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОБОТА-БАЛАНСИРОВЩИКА
ДЛЯ СИНТЕЗА РЕГУЛЯТОРА
Рассматривается робот-балансировщик (РБ), который представляет собой
двухколесную тележку, оснащенную двумя двигателями и датчиком освещенности.
Если робот падает назад, датчик освещенности поднимается над поверхностью
и его показания уменьшаются; если робот падает вперед, показания датчика
увеличиваются. Строго вертикальное положение РБ обеспечивается ПИДрегулятором. Этот регулятор выбран за свою гибкость и надежность.
При выборе параметров ПИД-регулятора часто пользуются методом проб и
ошибок, что занимает много времени. Также может помочь метод Зиглера-Никольса
[1], но для этого необходимо привести систему к автоколебаниям, что для РБ тяжело.
Для облегчения нахождения параметров ПИД-регулятора было решено построить
математическую модель системы: объект+регулятор (объект представляет собой
тележку с колесами и привод).
Построено уравнение Лагранжа второго рода, описывающее манипулятор
[2] (были приняты упрощения относительно трения и массово-инерциальных
характеристик), уравнение описывающее двигатели [3].
Применив к дифференциальным уравнениям системы объект+регулятор
преобразование Лапласа получили передаточную функцию замкнутой системы и
характеристический полином (ХП) с неизвестными коэффициентами регулятора.
Составили желаемый ХП с нужным перерегулированием и временем переходного
процесса. Прировняв найденный ХП и желаемый ХП нашли параметры регулятора.
Запрограммировали РБ с этими коэффициентами регулятора. Устойчивость
системы слабая, требуется дальнейшая настройка параметров ПИД-регулятора.
Построение математической модели РБ трудоемко и не позволило найти
требуемые коэффициенты регулятора, поскольку не учитывалось ограничение
на управляющее воздействие, приняты упрощения при расчете трения и массовоинерциальных характеристик.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ
И ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ РДТТ
На различных этапах разработки ракет производится расчет нагрузок для всех
случаев их эксплуатации: транспортирование всеми предусмотренными видами
транспорта, кантование, старта и полета и пр. При расчете рассматривается большое
количество случаев нагружения ракеты и определяют расчетные случаи, для
которых проводят расчет нагрузок на ракету. Общее количество расчетных случаев,
как правило, может достигать двадцати и более. Для каждого расчетного случая
по результатам расчета нагрузок получают в дискретных точках по длине ракеты
значения внутренних силовых факторов (так называемых «балочных» нагрузок):
осевой и поперечных сил, изгибающих моментов. С целью оперативного анализа
нагрузок, действующих на корпус ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) при
автономной эксплуатации и в составе ракеты, и проектной оценки прочности разработана
программа расчета в среде MathCad и методология работы с программным обеспечением
(ПО) MathCad «Проектный анализ прочности металлического корпуса РДТТ. Описание
методики и последовательности расчета».
При анализе корпус РДТТ представляется как цилиндрическая оболочка с
переменными по длине внутренним диаметром и толщиной стенки. Материал корпуса
представляется как идеально упругий изотропный, свойства которого зависят от
температуры. Корпус в общем случае нагружен по длине корпуса переменными
изгибающими моментами, осевой силой, внутренним избыточным давлением (для случаев
старта и полета), а также средней температурой стенки, переменной по длине корпуса.
Все необходимые исходные данные для расчета задаются в текстовых файлах.
Для каждого расчетного случая определяется эквивалентная эксплуатационная
и расчетная осевые растягивающие и сжимающие силы по длине корпуса РДТТ, а
также сечения, в которых они достигают своих экстремальных значений.
При оценке прочности рассматривается безмоментное напряженное состояние
цилиндрической оболочки с переменными по длине параметрами. Для каждого
расчетного случая определяются переменные по длине корпуса РДТТ осевые и
кольцевые напряжения, коэффициенты запаса прочности, а также минимальные
значения этих параметров и сечения, в которых они реализуются. Результаты
расчета нагрузок и параметров прочности выдаются в табличном и графическом
виде, что обеспечивает большую информативность данных.
Применение разработанной методики позволяет оперативно проводить
анализ нагруженности и оценку прочности металлического корпуса РДТТ для всех
расчетных случаев, выбирать основные расчетные случаи, для которых необходимо в
дальнейшем проводить уточненные расчеты прочности, например с использованием
систем конечно-элементного анализа ANSYS.
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МЕТОДЫ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛОВ
В ЗАДАЧАХ ПРОНИКАНИЯ ТЕЛ В ЖИДКОСТЬ
В процессе проникания осесимметричного тела в жидкость закон изменения
скорости и ускорения конуса в функции глубины проникания определяется
следующими факторами: начальной скоростью движения, углом полураствора
конуса, его массой и плотностью жидкости.
В последнее время намечается тенденция спасать отработанные элементы
ракетной техники для повторного использования или утилизации их элементов.
В связи с этим стала актуальной задача о пересечении тел свободной поверхности
жидкости.
Как правило, мягкая посадка осуществляется с помощью парашютов, обратных
двигателей или подстилающих поверхностей, расположенных на воде.
В данной работе рассматривается одна из простейших задач об определении
силового воздействия со стороны жидкости на тело, проникающего в воду. В качестве
такого тела было выбрано простейшее геометрическое осесимметричное тело.
Жидкость считается идеальной и несжимаемой.
Рассматриваемая задача решается в предположении о проникании тонкого
заостренного тела, проникающего перпендикулярно к свободной поверхности
жидкости. В качестве метода решения используется аппарат краевых задач теории
потенциала; математическая задача сводится к краевой задаче теории потенциала,
которая допускает точное аналитическое решение: определяется поле скоростей,
потенциал и распределение давления, как во всей жидкости, так и на поверхности
тела.
Основной величиной, которая подлежит определению, является сила
сопротивления жидкости прониканию тела. Зная найденные в процессе решения
этой задачи значение силы, можно предугадать последствия проникания тела в воду.
С помощью методики, применяемой в данной работе, в перспективе можно будет
находить решения для задач о проникании тел, движущихся под углом атаки или
наклона тела к поверхности жидкости.
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УДАР КРУГЛОГО ТІЛА О ПОВЕРХНЮ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ
Однією із класичних задач гідромеханіки є задачі про ударну взаємодію твердих
тіл з поверхнею рідини, які дуже часто зустрічаються на практиці. До таких задач
зводяться проблеми взаємодії води та поверхонь суден, гідролітаків, тощо. Також
на практиці часто зустрічаються задачі про швидкісне занурення тіл у рідину при
термообробці.
Однак, при ударі тіла об поверхню рідини можуть виникати одна або декілька
зон відриву рідини від тіла. Положення таких зон заздалегідь невідомо, а з їх появою
задача стає нелінійною та суттєво ускладнюється. Визначення місцеположення зони
або зон відриву є принципово важливим для коректного визначення діючої на тіло
імпульсної сили та приєднаних мас рідини до тіла при ударі.
В роботі розглядається удар твердого тіла о поверхню нестисливої рідини.
Частина тіла занурена у рідину та має форму кругового сегменту. В мить удару
на тіло діє така сила, в результаті якої тіло отримує вертикальну поступальну
швидкість. Задача розглядається у плоскій постановці; та за допомогою конформних
відображень маємо можливість звести цю задачу до класичної задачі КелдишаСєдова, щоб знайти комплексний потенціал руху рідини. Після удару тіло може
рухатися як без відриву рідини від тіла, так і з відривом. Було знайдено, що при дії
з боку тіла тільки вертикальної компоненти швидкості при кутах сегмента менше 90
° відрив рідини від поверхні тіла виникати не буде. Але при кутах сегмента більше
90 ° виникне одразу дві зони відриву, розташовані на поверхні симетрично. Та в
залежності від кута сегмента буде змінюватися також і положення відривних зон.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБТЕКАНИЯ
ПРОФИЛЯ ВБЛИЗИ ТВЁРДОЙ ГРАНИЦЫ
В данной работе в рамках модели идеальной несжимаемой жидкости на
базе численного метода дискретных вихрей разработана методика отрывного
и безотрывного обтекания профиля движущегося вблизи твердой границы по
заданному закону.
Следуя данной методике, поверхность профиля и сходящих свободных
вихревых пелен моделировались системами дискретных вихревых нитей. Граничные
условия непроницаемости удовлетворялись в контрольных точках, расположенных
посередине между соседними дискретными вихрями. В случае моделирования
отрывного обтекания гладких осесимметричных тел места отрыва свободных
вихревых пелен брались из экспериментальных данных.
В случае движения профиля вдоль бесконечной плоской поверхности граничные
условия на плоской стенке выполнялись за счет введения зеркально отображенной
вихревой системы с вихрями равнопротивоположной циркуляции по сравнению с
вихрями системы моделирующей реальное тело и свободные пелены.
На базе предложенной методики создана программа расчета отрывного и
безотрывного обтекания произвольных профилей движущихся как в безграничной
жидкости, так и в присутствии твердых границ. Данная программа позволяет на
каждом шаге по времени определять: структуры свободных вихревых пелен, поля
скоростей и аэродинамические характеристики (коэффициенты подъемной силы и
силы сопротивления) профиля в зависимости от расстояния до твердой границы.
Апробация разработанной программы проведена на примере безотрывного
и отрывного обтекания цилиндрического профиля, движущегося в безграничной
жидкости. Численные результаты по распределению касательных скоростей
и коэффициента давления по поверхности цилиндрического профиля
удовлетворительно согласовываются с имеющимися экспериментальными данными.
Из полученных расчетов следует, что присутствие твердой стенки оказывает
существенное влияние, как на аэродинамические характеристики профиля, так и на
распределение скоростей и коэффициента давления по поверхности раздела.
Разработанная программа и полученные результаты представляют
практический интерес и могут быть использованы при изучении движения
разнообразных летательных аппаратов, проектировании новых образцов техники,
моделирования режимов взлета и посадки авиационной техники.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АНІЗОГРІДНИХ СІТЧАСТИХ СТРУКТУР
В КОНСТРУКЦІЯХ АДАПТЕРІВ РАКЕТ-НОСІЇВ
Зменшення маси конструкції залишається однією з найбільш актуальних проблем
ракетно-космічної техніки. Особливо гостро стоїть питання зменшення маси конструкції
верхніх ступенів ракет-носіїв, так як це дає на порядок більший приріст енергетичних
характеристик ракети-носія. До конструкцій, що розташовуються на верхніх ступенях
ракет-носіїв належать зокрема адаптери. Основним їх призначенням є кріплення
корисного вантажу до конструкції ракети-носія. Також адаптери можуть виконувати
деякі додаткові функції. Наприклад, містити у своєму складі системи відокремлення
корисного вантажу, на них можуть бути встановлені прилади та прокладені мережі
для обміну даними між системою керування ракети-носія та космічним апаратом тощо.
На адаптер під час польоту діють різного роду навантаження, основні з яких
зумовлені вагою закріпленого корисного вантажу та перевантаженнями, що діють на
ракету-носій. Сучасні адаптери, що експлуатуються на даний момент представляють
собою оболонки циліндричної чи конічної форми, які можуть бути підкріпленими
ребрами або виконуватися у вигляді ферм. Такі адаптери виготовляються зазвичай зі
сплавів алюмінію та титану чи композиційних матеріалів, які набувають все більшого
поширення. Провівши аналіз конструкції сучасних адаптерів та проаналізувавши
отримані дані, можна зробити висновок, що їх маса лежить у межах від однієї до кількох
сотень кілограмів в залежності від навантажень та вимог, які до них висуваються.
Зменшення маси конструкції адаптерів ракет-носіїв можна досягнути при
застосуванні анізогрідних сітчастих конструкцій замість традиційних. Основними
перевагами таких конструкцій є висока ефективність використання композиційних
матеріалів, за рахунок того, що ребра цієї конструкції виготовляються з одно
направлених волокон, а також за рахунок використання технології безперервної
намотки , яка дозволяє створити цілісну конструкцію без використання кріплень
у вузлових точках. Крім того, у визначенні параметрів анізогрідної конструкції
на першому етапі закладаються умови рівноміцності конструкції при загальній та
місцевій втраті стійкості, а також міцності. Параметричне задання геометрії моделі,
дозволяє виконати оптимізацією конструкції по кільком параметрам. Такий підхід
дозволяє досягти максимального зниження маси при збереженні роботоспроможності
конструкції, що розглядається. Оптимізацію та аналіз анізогрідної конструкції
адаптера пропонується проводити методом кінцевого елемента за допомогою пакету
програмного забезпечення Ansys.
Порівнюючи отримані результати проектування анізогрідної конструкції з
реальною конструкцією адаптера ракети-носія, що перебуває в експлуатації, можна
зробити висновок, що маса анізогрідної конструкції адаптера виявляється на 30-60%
нижчою в порівнянні з традиційними конструкціями адаптерів.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАВИГАЦИИ
И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Рассматривается актуальная комплексная задача навигации и ориентации
малого космического аппарата (КА). Орбита КА – околокруговая, приполярная,
солнечно-синхронная.
Автономная система навигации и ориентации КА оснащена чувствительными
элементами - трёхосными магнитометром (ММ) и датчиком угловых скоростей (ДУС).
Исполнительными органами системы являются управляющие электромагниты.
Показания ММ и ДУС соответственно позволяют сформировать вектор
напряжённости геомагнитного поля Земли в месте нахождения КА на орбите и вектор
угловой скорости КА в связанной системе координат.
Такие системы просты в изготовлении, имеют относительно малое
энергопотребление и массу, обеспечивают приемлемую точность навигации и
ориентации для проведения научных экспериментов.
Для проведения необходимых численных расчетов и анализа динамики
возмущенного углового движения КА в каналах тангажа, крена, рыскания
разработана математическая модель для моделирования процессов навигации и
ориентации.
Математическая модель движения КА содержит шесть уравнений для
оскулирующих элементов орбиты КА и шесть уравнений Эйлера-Крылова для
угловых скоростей КА в связанной системе координат и углов ориентации КА по
крену, тангажу и рысканию.
Математическая модель фильтрации зашумленных данных ММ и ДУС
основывается на применении однопараметрического фильтра экспоненциального
сглаживания и двухпараметрического фильтра.
Фильтры используют модель динамической системы для получения оценок,
которые корректируются в результате анализа каждой новой выборки измерений
во временной последовательности.
В качестве математической модели магнитного поля Земли принята дипольная.
Написана программа для ПЭВМ, позволяющая моделировать движение КА по
орбите, имитировать показания ММ и ДУС и таким образом, моделировать работу
алгоритмов фильтрации.
Полученные результаты имеют практическую значимость, могут быть
использованы для проведения численных расчетов по оценке точности угловой
ориентации и стабилизации КА на орбите, при формировании состава и оценке
характеристик навигационной системы КА.
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АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ В ЗОНЕ ЗАПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РДТТ
Объектом исследования данной работы являются геометрические параметры
теплозащитного покрытия (ТЗП) в зоне запального устройства ракетного двигателя
на твердом топливе. Особенностью рассматриваемой конструкции является, то, что
анализируемая геометрия теплозащитного покрытия определяет работоспособность
крышки РДТТ. Крышка фиксирует запальное устройство и замыкает силовые
потоки со стороны композитного днища корпуса РДТТ через закладной элемент.
Конструкция крышки имеет сложную осесиметричную форму, работающую в
условиях высокой температуры и повышенного давления. Работоспособность
крышки определяется величиной коэффициента запаса прочности. Напряжения, в
крышке являются переменными во времени и значительно зависят от температурного
градиента, возникающего в течение времени работы двигателя.
Расчет термонапряженного состояния анализируемой конструкции выполнен
в квазистатической не связанной постановке. Для каждого момента времени
рассчитывалось распределение температуры в ТЗП и крышке РДТТ, по температурам
и действующим нагрузкам рассчитывались поля напряжение и деформаций. Расчет
выполнен при помощи комплекса программ ANSYS. Выполнено параметрическое
моделирование исходной геометрии конструкции. При помощи пакета ANSYS
проведен численный эксперимент для различных параметров поперечного сечения
ТЗП. Варьируемой величиной в рассмотренных видах конструкции части РДТТ была
высота стенки теплозащитного покрытия крышки. Анализ исходной конструкции
выявил необходимость изменения конфигурации поверхности покрытия ТЗП.
Для измененной конструкции при помощи инструмента Response Surface
были определены максимальные и минимальные значения входных параметров
и построена поверхность зависимости веса конструкции от ее вида. При помощи
инструмента Response Surface Optimization были найдены оптимальные виды
конструкций, которые реализуют минимум массы конструкции при условии
выполнения условий прочности. Численный анализ выполнен для различных видов
ТЗП. Проведенная работа на этапе эскизного проектирования позволила определить
оптимальные геометрические размеры и вид ТЗП конструкции крышки корпуса
РДТТ.

143

УДК 629.7.058.6
А.С. Смирнов, студент; О.В. Голубек, к.т.н., доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: aguitaristsmirnov@gmail.com
АПРІОРНА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ
НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РАКЕТИ-НОСІЯ НАДЛЕГКОГО КЛАСУ
Виходячи з існуючої динаміки розвитку світової ракетно-космічної галузі
можна зробити висновок щодо постійної мініатюризації супутників а також засобів
їх виведення. Так, наприклад, ракета-носій надлегкого класу «Електрон» вже
експлуатується для виконання задач виведення на навколоземні орбіти супутників,
а за 2018 рік виведено на навколоземні орбіти не менше 50 різноманітних кубсатів.
До систем навігації подібних ракет висуваються жорсткі вимоги по габаритномасовим характеристикам, що призводить до недоцільності використання
гіростабілізованих платформ а також ряду датчиків поступального і обертального
руху, які широко використовуються в ракетах-носіях легкого класу і вище. Крім
того, в останнє десятиліття спостерігається тенденція до збільшення точнісних
характеристик датчиків поступального і обертального руху, побудованих за
мікромеханічним принципом, що разом із низьким енергоспоживанням та
малими габаритно-масовими характеристиками робить їх дуже привабливими для
використання в безплатформних системах навігації ракет-носіїв надлегкого класу.
Але головним обмежуючим фактором їх використання залишається відносно низька
точність визначення параметрів руху ракети.
Доповідь присвячена апріорній оцінці характеристик точності виведення
ракети-носія надлегкого класу, в умовах дії інструментальних збурень комплексу
командних приладів безплатформної інерціальної навігаційної системи, побудованої
із використанням мікромеханічних гіроскопів та акселерометрів. Розроблена
математична модель руху ракети-носія надлегкого класу з урахуванням похибок
комплексу командних приладів, проведено апріорний пофакторний аналіз внеску
кожної з інструментальних похибок у рішення навігаційної задачі, отримані
розподіли помилок орбітальних параметрів руху ракети-носія. Намічено програму
подальших досліджень.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ВЫБОРКАМ ИЗМЕРЕНИЙ
В задачах неразрушающего контроля и технической диагностики известно
классическое решение задачи проверки гипотезы о сравнении экспериментальных
выборок независимых случайных величин X(1), X(2),…,X(k),…,X(n),
которые описываются законом распределения вероятности W(x) и функцией
распределения F(x). Рассмотрим задачу проверки гипотезы о том, что выборки
измерений случайных величин X(k) однородны с эталонной выборкой X1(k), если
статистические закономерности ее и исследуемой выборки неизвестны. Классическое
решение предложено Смирновым. Если известна F(x), задана выборка X(k), то
вычислив математическое значение квадрата разности теоретической функции
распределения F(x) и экспериментальной функции F*(x/|x|), где |x|=|X(k)|
экспериментальная выборка. Критерием сравнения является пороговое значение
∞

V1 = n ∫ ( F ( x ) − F * ( x / | x |)) 2 W ( x )dx ,
−∞

где V1 – случайная величина с распределением nw2 , функция распределения
вероятности которой табулирована.
Другой классический критерий – это показатель Колмогорова-Смирнова Sm –
максимальное значение модуля разности теоретической F(x) и экспериментальной
F*(x) функциями распределения вероятности выборки X(k) размером n.
Sm =| F ( x ) − F * ( x / | x |) | .
Этот показатель – также случайная величина. Авторы метода показали, что
вероятность того, что Sm ≤ λ / n равна
∞

P = P ( Sm < λ / n ) = 1 − 2∑ (−1) k −1 exp(−2k 2 λ 2 ) .
k =1

Также на практике решается другая задача. Известна эталонная выборка
измерений случайных величин, характеризующая нормальное состояние
контролируемого объекта X(k), k=1,2,…,n. Получена выборка измерений этого
объекта в процессе наблюдения за его состоянием и необходимо выяснить –
изменилось ли его состояние. По эталонной и контрольной выборкам можно оценить
функции распределения вероятности F1* ( x / | x |) эталонной выборки и F2* ( x / | x |) –
выборки текущего контроля и сравнить их эмпирические цифровые функции
распределения вероятности. Дополнительными сравнительными характеристиками
могут быть, также, математическое ожидание, дисперсия, коэффициент
автокорреляции.
В данной работе исследуются эмпирические цифровые функции распределения
вероятности. В частности, способы их получения, сравнения и анализа.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА
Мониторинг экологического и гидрогеологического состояния водохранилищ
предусматривает использование новейших космических технологий, а именно,
обработку большого объема спутниковых фотографий и численных данных.
Необходимость в довольно сжатые сроки обрабатывать большие объемы информации
о состоянии водохранилища и окружающей его среды требует разработки новейших
математических моделей для распространения загрязнений при хранении
промышленных отходов.
В работе представлены две математические модели для исследования и оценки
уровня загрязнений водохранилища и окружающей среды в случае сохранения
отходов предприятий металлургической и химической промышленности.
Рассматривается сценарий распространения внесенных в водохранилище
загрязнений в зависимости от течения времени при дополнительном их внесении и
без него. Прогноз уровня загрязнений выполняется в двух масштабах: в глобальном
(«urban») и в масштабе «microscale».
Для моделирования процесса распространения загрязнений в масштабе
«microscale» разработана числовая модель, основанная на применении уравнений
Навье-Стокса. Эти уравнения моделируют поля скоростей переноса загрязнений
около водохранилища. Для расчета рассеивания примесей в этом случае применяется
двохмерное уравнение массопереноса. Для численного интегрирования массопереноса
загрязнений используется неявная переменно-треугольная разностная схема.
При построении разностной схемы осуществляется физическое и
геометрическое расщепление уравнение переноса на четыре шага. Неизвестное
значение концентраций загрязнений на каждом шаге расщепления определяется
из явной схемы бегущего счета.
Разработана численная модель была использована для расчета зоны
распространения загрязнений при разных геометрических и гидродинамических
условиях, а именно, форма и размеры водохранилищ, разных типов загрязняющих
веществ от твердых частиц до жидкостей различной плотности и вязкости, разных
скоростях течений жидкости в водохранилищах. Построено поле концентраций
опасных веществ, а также, проанализировано развитие этого поля на протяжении
действий указанных процессов.
Математическая модель и ее программное обеспечения апробировано
на экспериментальных данных. Результаты апробации показали высокую
эффективность созданных алгоритмов, которые в достаточное для экспресс прогнозу
моделировать зону распространения загрязнений и оценить ее опасность для
окружающей среды и его обитателей.
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ONE OF THE OPTIONS FOR USING THE MODIFIED METHOD
OF GEOMETRIC THERMODYNAMICS
The problem of establishing the true internal temperatures of combustion of exothermic
mixtures is that the adiabatic combustion temperatures reach 2400-3500 K, and when used in
combined exothermic reactions of chromium oxides – 6300 K. To determine the real extremely
high combustion temperature, it is impossible to use pyrometric and television dynamic
thermometric methods, because of the possibility of determining only the temperature of the
radiation-emitting surface, it is also impossible to use thermometric contact methods due to the
destruction of temperature sensors and due to changes in the position of the front combustion
space and dynamic changes in the temperature of the sample. Therefore, methods of geometric
thermodynamics are the most appropriate for determining the phase composition of the alloy.
With the use of the classical Hillert method [1] and its modifications, the most important
initial value in the calculations of the activities ai along the two-phase region conode of the
isothermal cut-off of the three-component system (the angle h of the system h-i-j) state
diagrams is the activity of ai0 along the double-hid conode of the same name hi. This implies that
the considered two-phase region is located close to the hi diagram. And if not, it is necessary
to know the activity ai0 along at least one conode of the three-component two-phase domain
α+β, and then this conode is taken as the base, although it is inclined to the hi hi (νj=0) axis
and the latter is distant from area α+β. Isothermal cut is performed in the coordinates of
the Skreinemakkers because it allows us to use in the calculations a very simple and exact
equation in which there are no coordinates of nodes or figurative points of alloys [1]. It’s easy
to make sure that the Hillert equation [1], which includes the coordinates of the nodes (not to
mention the large approximations that were needed when it was deduced), is not adapted for
such calculations, because in the transition from the cone α0β0 to the cone αΙβΙ, and then, to the
horse αΙΙβΙΙ, they change substantially.
Analysis of obtained theoretical results. The obtained results testify to the possibility
of calculating the character of phase diagrams by means of the modified method of geometric
interpretation of the Hiller’s equation in the coordinates of the Skreinemakkers. Thus, the
successful application of the approximations made to the Hillert equation have a certain
theoretical basis. Using the coordinates of the Skreinemakkers instead of the regular
coordinates gives a unique opportunity to simplify and solve the Hillert equation and reduces
the number of approximations to only two, both of which are fully supported in most cases in
practical application.
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УСТАНОВКА ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ
У сучасному світі однією з важливих проблем є збереження навколишнього
середовища. На всіх підприємствах слідкують за виконанням екологічних норм
небезпечних факторів. Особливі вимоги висуваються до транспорту. Здавна відомо,
що водень є екологічно чистим паливом та при горінні утворює воду.
Мета цього дослідження - побудувати електролізер, який буде виробляти водень
за допомогою електролізу та закачувати в баки. Його можна буде використовувати
для різноманітних технологічних цілей: різки, паяння, зварювання, очищення
двигунів.
Для побудування установки було проаналізовані різні варіанти електролізу. За
ефективністю електрохімічної реакції був обраний в якості електроліту луг ИаОН та
як електроди - сплав нержавіючої сталі 12Х18Н10Т. В результаті електролізу водень
буде підніматися по трубам до вихідного колектору, звідки, після очищення у бакові
з водою, компресором буде закачуватися до ємностей зберігання.
Кількість речовини, яка виділяється на електродах під час електролізу,
пропорційна кількості пропущеного струму. Була отримана залежність між струмом,
об’ємами водню й кисню та кількістю осаджень на електродах.
Виходячи з потреб запасу водню у технологічних цілях та часу між очищенням
електродів було сформульовано технічне завдання на проектування дослідної
установки електролізера.
В результаті була спроектована та виготовлена дослідна установка по
виробництву водню з продуктивністю 35 л за годину. Пристрій включає в
себе: установку для отримання водню; баки з накопиченим воднем та киснем;
розподільний бак; гідрозатвори. Для живлення використовується електрична мережа
напругою 220 В та струмом 20 А.
Зменшену копію установки можна використовувати як джерело додаткового
палива для автомобіля. Тоді конструкція спрощується, так як водень подається до
циліндру двигуна, практично, прямоточно. Також можна отримати киснево-водневу
суміш без поділу на компоненти та використовувати для живлення акумуляторну
батарею з напругою 12 - 24 В. Додатковим ефектом вприскування водневої суміші є
очищення деталей двигуна.
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БЕЗКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ «КОСМИЧЕСКОГО ЛИФТА»
Введение
В наше время человечество достигло многих высот в науке и технике, но по
прежнему остаётся загадочным и неповторимым космическое пространство.
Человечество запустило множество космических аппаратов в глубины
космического пространства, но всегда, когда бы не запускали такие аппараты, одной
из главных проблем была стоимость таких запусков и исследований.
Из-за этого закрываются космические программы, такие как «Space Shuttle», и
др. И человечество вынуждено идти на ухищрения ради уменьшения цены полёта.
Есть множество проектов, которые могли бы удешевить стоимость полёта, но
незначительно. Так как же решить данную проблему? С помощью устройства под.
названием «космический лифт».
Концепция
Космический лифт — концепция гипотетического инженерного сооружения
для безракетного запуска грузов в космос. Данная конструкция основана
на применении троса, протянутого от поверхности планеты к орбитальной
станции, находящейся на ГСО. Впервые подобную мысль высказал Константин
Циолковский в 1895 году, детальную разработку идея получила в трудах Юрия
Арцутанова.
Решение проблемы проекта «Космический лифт»
Как уже известно одной из главных проблем данного проекта, является
отсутствие достаточно прочного материала, для троса данной конструкции. Ведь
трос предстоит протянуть на (ГСО) ( геостационарную орбиту), а это примерно 35
786 км. Нужен материал по плотности, сравнимый с графитом, и прочностью около
65—120ГПа
прочность в пределах 2,6—4,1 ГПа имеется у стали, а у кварцевого волокна —
до 20 ГПа и выше. Теоретическая прочность алмазных волокон может быть немного
выше. Нано углеродные трубки достаточно перспективный проект, но так же
существуют и более необычные ответвления в конструкции «лифта», о которых я
расскажу в данном докладе.
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ВИКОРИСТАННЯ ДВИГУНІВ МАЛОЇ ТЯГИ
ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ КРУПНОГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ
При рішенні багатьох цивілізаційних задач виникає потреба в доставці
крупногабаритних вантажів у важкодоступні для звичайних транспортних засобів
куточків планети. Задача може бути вирішена різними шляхами, в тому числі з
використанням двигунів малої тяги, особливо там, де посадка літаків, морська
доставка, чи доставка наземнім транспортом буде неможлива або малоефективна
через певні умови (такі як погодні або зв’язані з місцем розташування місця
доставки).
Сама конструкція може являти собою як контейнер певної форми з
влаштованими в ньому двигунами малої тяги так і певну навісну конструкцію,
що буде прилаштовуватись до вже існуючих контейнерів, що в свою чергу може
здешевити и надати універсальності конструкції.
Доставка контейнер до місця призначення передбачається літаком чи
дирижаблем і за допомогою маневрових двигунів та двигунів м’якої посадки
здійснюється їх приземлення в призначеній точці. Після чого контейнер або
прилаштування збирається і відправляться до місця доставки при наявній
можливості.
При використанні прилаштувань відправлення буде здійснюватися при
накопиченні, конструкція контейнерів планується швидкорозбірною або з
можливістю трансформації в компактний стан, так як відправка контейнерів по
одному не вважається раціональною.
Даного спосіб доставки є спеціалізованим, тому планується використання
його у співпраці з дослідними лабораторіями за полярним колом, океанологічних
лабораторіях, на нафтовидобувних платформах, та промислових комплексів в
пустелях.
Конструкція має бути максимально надійною при невисокій ціні та габаритах,
що дозволить використовувати її в різноманітних умовах та більшому спектру
літаків.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В настоящие время мир технологий не стоит на месте, с каждым днем они
развиваются с невероятной скоростью. И все для того что бы облегчить жизнь
людям и обезопасить окружающую среду, одним из таких изобретений являются
электромобили. На данный момент марок таких автомобилей насчитывается более
сотни. Одной из самых популярных является марка автомобилей Тесла. Так ли на
самом деле популярны эти электромобили, и оправдают ли они свою себестоимость?
В электромобилях зачастую используют литий-ионные батареи. Существуют
три основных типа литий-ионных источников питания: цилиндрические,
призматические и пакетные. Tesla использует именно стандартные цилиндрические
батареи, тогда как электромобили «Лиф» и «Вольт» используют пакетные батареи.
У компании Tesla с цилиндрическими батареями есть свои преимущества.
Электромобиль параллельно использует несколько блоков батарей, то есть, если один
из аккумуляторов выйдет из строя, вся аккумуляторная батарея будет продолжать
работать. Для сравнения в «Вольте» и в «Ниссане Лиф», ячейки подключены
последовательно, то есть, если одно звено выйдет из строя, то перестанет работать
вся батарея. Помимо этого по данным от владельцев была простроена статистика, что,
проехав примерно 250 000 км, качество батареи электромобиля Tesla ухудшается на
9,2%. Что же касается Nissan Leaf, то у этого самого продаваемого электромобиля в
мире скорость деградации аккумулятора оказалась хуже Теслы. Данные показали,
что его батарея с исходной емкостью 24 кВт·ч за 250 000 км пробега теряет около
20% своей емкости. А аккумулятор емкостью 30 кВт·ч деградирует еще быстрее.
На сегодняшний день успешно прошла презентация первого в Украине
электробуса. Автобус работает от трех аккумуляторных блоков общим объемом 150
кВт·ч, такого объема достаточно, чтобы машина проехала 300 км без подзаряда.
Из анализа публикаций сравнительный анализ эксплуатационных
характеристик батарей на основе литий-ионных аккумуляторов и свинцовокислотных аккумуляторов (серий СКА) показал, что срок службы последних
в условиях нерегламентированного графика нагрузки и глубоких разрядов
недопустимо мал - не более года, они также уступают литий-ионным по следующим
параметрам: удельным энергетическим и мощностным характеристикам (в 3-5 раз);
сроку службы (1,5-2 раза); максимальной величине зарядных токов (в 5-10 раз).
Однако при эксплуатации литий-ионных аккумуляторов необходимо учитывать
требования по устойчивости к внешним воздействиям и надежности.
Данная работа направлена на исследование конструктивных особенностей и
изучение характеристик литий-ионных аккумуляторных батарей эксплуатируемых
в электромобилях.
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СТАРОДАВНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ
В усі часи важливою і актуальною проблемою було збереження багатьох видів
сільськогосподарської продукції, особливо харчової, впродовж тривалого часу.
Існуючі на сьогодні технології охолодження, для збільшення терміну зберігання,
енергоємними і потребують доволі дорогого обладнання, що суттєво позначається
на кінцевій вартості продукції.
В пошуках рішення даної проблеми нашу увагу привернула дещо забута
технологія м’ясомолочної продукції, що ще декілька десятків років тому за
відсутності необхідного холодильного устаткування. З цією метою в землі, чи
в її заглибленях облаштовують природні холодильники, в яких під захистом
нетеплопровідних матеріалів (соломи, очерету, опилок та ін.) криги у великих
об’ємах, що забезпечувало окрім всього ще й малу зовнішню поверхню криги при
«кубічному» зростанні маси криги.
В місцях зберігання значної кількості сільськогосподарської продукції, перш
за все в природних заглибленнях створюється комбінований теплозахисний шар
із синтетичної плівки і наповнювача із пінопласту. На дану основу укладається
сформовані взимку кригоблоки заданої конфігурації з метою щільного заповнення
об’єму зберігання, або із формуванням внутрішніх камер в яких температура буде в
межах 00. Зверху «кригосховище-холодильник» також теплоізолюється матеріалом
з люками для доступу до холодильних камер, в які закладається продукція і
зберігається без відкриття до часу споживання.
Гарантією ефективності запропонованої технології є дуже велика теплоемність
переходу твердого стану води в рідкий, що відповідає еквівалентним затратам енергії
на підтримку низьких температур при зберіганні продукції, а також практична
відсутність складного і дорогого холодильного обладнання. Окрім того тала вода
може використовуватись як дуже ефективний чинник Життєдіяльності багатьох
видів рослинництва.
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ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТЕОРИТНОГО ЗАХИСТУ
ДЛЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
На даний момент, в районі низьких навколоземних орбіт, аж до висот близько
2000 км знаходиться, за різними оцінками близько 220 тис. техногенних об'єктів
загальною масою до 5000 тон. Внаслідок величезного запасу кінетичної енергії
зіткнення будь-якого з цих об'єктів до чинного космічним літальним апаратом
може пошкодити його, або навіть вивести з ладу. Для огляду існуючих конструкцій
захисту була обрана орбітальна станція тому, що на відміну від інших технічних
об'єктів, на її борту знаходиться людський екіпаж.
Фізичні принципи, на яких може будуватися захист космічних орбітальних
станцій: динамічний захист; захисний екран та електромагнітний захист.
Динамічний захист застосовується в більшій мірі на танках. Прикладами їм
служать українська система «Заслон», що встановлюється на Т-64В. Перевагами
такого захисту є те, що вона може захищати від частинок великих розмірів (більше
2 см). Недоліками такого захисту є те, що вибух в декількох метрах від об'єкта, що
захищається найімовірніше зашкодить його, а також те, що така система не дозволяє
відображати множинні удари з одного напрямку.
Захисні екрани використовуються на модулях Міжнародної космічної станції
(МКС). До переваг цього захисту можна віднести відносну простоту виготовлення.
До недоліків те, що вони не захищають від частинок, величиною понад 2 см, тому
космічна станція повинна постійно маневрувати.
Електромагнітний захист на даний момент не використовувався на космічних
апаратах, але Європа і Японія до 2020 року мають намір провести доопрацювання
своїх вантажних кораблів (ATV і HTV відповідно) для здійснення пілотованих
польотів до МКС, де планується встановити такий захист. Недоліками такого захисту
є, то що вона потребує джерела живлення і також як захисні екрани захищає від
частинок, величиною не більше 2 см.
Існуючі конструкції протиметеоритного захисту космічних орбітальних станцій це протиметеоритні екрани та захисні стінки надувної конструкції. Надувні конструкції
за своїми властивостями не поступаються захисним екранам, так як їх стінки - це велика
кількість прошарків, всередині надувної оболонки модуля гермо-перегородки, і також
всередині газ. Наприклад, багатошарова стінка модулю Hab має товщину 30 см та має
наступний склад шарів: зовнішня ізоляція, шари тканини Nextel та піни, тканий Kevlar,
шари Kevlar Combitherm та термостійка внутрішня стінка Nomex.
Розглянувши існуючі конструкції захисту, ми можемо класифікувати наявні
конструкції за величиною кінетичної енергії, яку вони можуть витримати: захисний
екран і електромагнітний захист можуть витримати удар частинки, що має кінетичну
енергію менше 750 тис. Дж, а ось динамічний захист може витримати удар частки
більш високої енергії.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА
В ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
В настоящее время наблюдается тенденция миниатюризации спутников
и роста рынка микро- и наноспутников. Для запусков космических аппаратов
приведенных выше классов во многих странах мира (США, Китай, Япония и т.д.)
разрабатываются ракеты-носители легкого и сверхлегкого классов. В то же время,
отсутствие на территории Украины космодрома и невозможность обеспечения зон
падения ступеней в малонаселенных местах вызывает необходимость использования
космических систем альтернативных видов базирования. Учитывая актуальность
темы, в данном докладе приведен анализ возможности использования беспилотных
летательных аппаратов в качестве первой ступени воздушно-космической системы
на базе ракеты-носителя сверхлегкого класса.
Беспилотный летательный аппарат может быть выполнен в виде аппарата легче
воздуха (аэростат, дирижабль), либо с использованием самолетной схемы (подъёмная
сила в полёте создаётся в основном за счёт аэродинамических поверхностей).
Учитывая географические условия Украины, использование БПЛА легче
воздуха нерационально. Недостатками применения аппаратов данного типа
является незначительный выигрыш в энергетике (не может быть обеспечена высокая
начальная скорость), ограниченная мобильность (сложности с перебазированием в
район пуска), необходимость ангаров, имеющих большие габариты (для дирижаблей
жесткой схемы).
БПЛА самолетного типа может быть дозвуковым, сверхзвуковым либо
гиперзвуковым. Применение БПЛА данного типа позволяет исключить возможность
падения ступеней ракеты на густонаселенные регионы за счет запуска ракетыносителя над морской поверхностью (при старте БПЛА с территории Украины
возможными местами запуска являются западная часть Средиземного моря
либо северо-западная часть Индийского океана). Кроме того в Украине имеется
кооперация авиастроительных предприятий, обеспечивающая выпуск пассажирских
и военно-транспортных самолетов, а также турбореактивных двигателей. Проектноконструкторские решения, используемые в данных проектах, будут заимствоваться
при разработке БПЛА. Таким образом, для разработки и производства
дозвукового БПЛА в Украине имеются все необходимые условия, в т.ч. научная и
производственная база, а также высококвалифицированный персонал.
Следующим этапом является разработка гиперзвукового БПЛА, сочетающего
в себе маршевый дозвуковой полет до точки пуска с последующим набором высоты
и скорости. Предварительные параметры старта ракеты-носителя:
Высота пуска – 20-25 км
Скорость пуска – 5-7 М
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ОГЛЯД СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ КА
За кордоном земної атмосфери теплообмін значно відрізняється. Його характер
в космічному просторі підпорядрядковується ряду законів і співвідношень. Слід
зазначити, що він в своїй більшості залежить від особливостей космічного простору,
положення відносно джерела тепла та його властивостей. В межах земної орбіти
найбільшим джерелом теплового випромінювання є Сонце. Також КА отримує тепло
від: внутрішні джерела, віддзеркалення сонячного випромінювання від Землі,
випромінювання власне Землі та її атмосфери. Теплове випромінювання – процес
перенесення тепла за допомогою електромагнітних хвиль в діапазоні 0.3…100 мкм.
Воно ділиться на видиме світло, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.
Тепловий захист виконує різні цільові функції , а саме –захист космічного
апарату та захист і забезпечення робочого діапазону функціювання приладів
та агрегатів космічного апарату. С перших років зародження космонавтики
використовувався абляційний захист космічних апаратів(таких як «Восход»,
«Восток», «Аполлон», «Союз» тощо). Але вона ефективна для захисту при
нагріванні під час входу в щільні шари атмосфери. Цільовий захист апаратури
на прикладі супутників дистанційного зондування Землі(ДЗЗ) впроваджено за
допомогою системи забезпечення теплового режиму(СЗТР) . В умовах орбітального
польоту проблему теплового режиму неможливо вирішити шляхом нанесення
покриття з певними характеристиками. Також можливі способи регулювання
теплообміну: регулювання його орієнтації відносно джерела тепла; регулювання
теплообміну шляхом використання рухомих екранів; створення спеціальних
радіаційних поверхонь окремих від корпуса КА; регулюючі заходи, які можуть
звести до мінімуму теплообмін(екранізація або ізоляція поверхні); використання
систем випарювання; тощо. Слід зазначити, що СЗТР можна поділити на три
підсистеми(теплозахисту; формування температурно-вологісних і циркулярних полів
газів; терморегулювання), які нерозривно пов’язані між собою. Для забезпечення
бортового температурного режиму використовують: рідке термостатування
теплоносія; повітряне термостатування.
Прикладом використання другого варіанта може послужити КА «ГЛОНАСС».
Повітря входить в систему з робочого відділу, до котрого приєднана холодильна
машина, яка забезпечує охолодження до потрібної температури та роботу
холодоносія. Завдяки цьому забезпечується робота приладів.
Задачею СЗТР є постійне підтримання робочих параметрів КА. Функціонування
систем в таких екстремальних температурних умовах є однією з багатьох проблем,
з якими стикається космонавтика. Тому пошук ефективних шляхів її вирішення
залишається актуальною і досі.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМНИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕРОБКИ
КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
Останнім часом дуже гостро стоїть питання про космічне сміття. За десятиліття
освоєння космосу там накопичилось безліч об’єктів. Нажаль, як і на Землі, у космосі
сміття – справа людських рук. Це відпрацьовані ступені ракет-носіїв, уламки
відпрацьованих супутників. Загальна кількість апаратів, відправлених в космічний
простір сягнула понад 15 тисяч. Частина техніки застаріває - у деяких апаратів
закінчується паливо, у інших виходить з ладу обладнання. Такі супутники вже не
піддаються управлінню, а тільки відстеженню.
Людство на даний час не знайшло оптимального методу вирішення цього
питання. Якщо з навколишньої орбіти будь-який об’єкт може спуститись в атмосферу
та швидко й повністю згоріти, то безліч невеликих залишків залишаються на
орбіті. Супутники з геостаціонарної орбіти, що застаріли або припинили нормально
функціонувати заштовхують подалі, на висоту близько 40 тисяч кілометрів, щоб
звільнити місце для нових претендентів. Так, за геостаціонаром, утворилась орбіта
поховання, де «померлі» супутники будуть за інерцією літати ще сотні років.
Таким чином основними способами боротьби з космічним засміченням є
варіанти затопити в океані, запустити подалі чи спалити в атмосфері. Дані способи
є марнотратними з погляду нинішньої проблеми виснаження земних природних
ресурсів, враховуючи, що ракети та супутники створюються з таких матеріалів
як алюміній, залізо, мідь, срібло, титан і титанові сплави, та недалекоглядними
з погляду того, що найближчим часом космічне сміття завадить новим космічним
програмам своєю присутністю на орбіті.
Наразі людство веде кілька наукових досліджень в цьому напрямі - створювати
мікросупутники, подовжувати їх термін експлуатації, проте це не є вирішенням
питання.
Зараз в процесі розробки знаходяться такі космічні проекти: неводи, які
призначені для забору об’єктів безпілотним космічним кораблем (Японія), вітрила
(NASA) та лазер, який призначений для знищення або дроблення великих об’єктів
(Китай та інші країни).
В даній роботі пропонуємо альтернативний ресурсозберігаюий спосіб вирішення
даної проблеми, а саме збирати космічне сміття вищезазначеними способами,
сортувати його на орбіті на предмет можливості повторного використання деталей на
космічній станції, космічних кораблях чи Землі, або їх переробки. Космічне сміття
за допомогою програм «невід» або «парус» може бути зібраним, потім відсортованим
з урахуванням того, з якого матеріалу виготовлені ті чи інші частини. Найцінніші
екземпляри будуть відправлені на переробку, а непотрібні або малоцінні об’єкти
знищені на орбіті, наприклад, за допомогою спеціального лазера.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВАРІАНТ МАРСІАНСЬКОГО МОДУЛЯ
ПОМЕШКАННЯ КОСМІЧНИХ ЕКІПАЖІВ
Одним із перспективних напрямів наукових досліджень насьогодні є
дослідження планет Сонячної системи, перш за все найближчих до Землі Марса і
Венери. При цьому якщо дистанційні чи локальні дослідження можливі і ефективні
за допомогою різних, призначених для рішення конкретних задач видів космічної
техніки, то вивчення можливостей тривалого перебування людини в умовах далеких
планет без присутності самої людини неможливе. В той же час для забезпечення умов
притаманної людині життєдіяльності необхідно вирішити цілий ряд досить складних
питань, в тому числі і питання розбудови помешкання придатного не лише для
тривалого безпечного перебування людини, але й для виконання нею поставлених
задач наукових досліджень. При цьому самі приміщення мають бути габаритними,
тримати тиск повітря притаманний атмосфері життєдіяльності людського організму,
і захищати від несприятливих факторів впливу ззовні.
Для рішення даної задачі в представленій роботі розроблена конструкція
першо-початкового адаптивного модуля-помешкання для марсіанських умов. Основу
оболонку модуля складають еластичні разові кулі 1, наповнені нетеплопровідним
газом, із прозорого для сонячного проміння матеріалу, що кріпляться до центру
фіксації 2 тросами 3. Ззовні і з середини двох чи більш шарова оболонка обмежується
сітками 4.
Запропонована конструкція в неробочому стані необмежена габаритами
космічного корабля, не потребує після посадки роботи з матеріалами планети,
дозволяє швидко зібрати її, і зробити герметичною за рахунок тиску в кулях і їх
притисканню одна до одної і забезпечити можливості підтримки необхідної для
життя температури. Окрім того
поступове зниження тиску від
атмосферного всередині модуля
P, за схемою P1>P2>P3…
дозволяє суттєво знизити
навантаження на матеріал
куль, і відповідно зменшити
їх вагу. Ще однією перевагою
даної конструкції є те, що при
пошкодженні одної з куль її
функції розподіляються між
сусідніми, це в свою чергу
збільшує надійність системи в
цілому.
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ВПЛИВ ГРАНИЧНИХ УМОВ ПЕРЕХОДІВ ФІЗИЧНИХ ПОТОКІВ
МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Надійність функціонування складних технічних систем залежить як від
надійності складових елементів, так і від впливу внутрішніх і зовнішніх потоків
фізичних параметрів та їх дії як на окремі конструкції, так і на систему в цілому.
Якщо фізико-математичні моделі розрахунків надійності окремих конструкцій,
вузлів і інших комплектуючих системи, що розглядається, відомі, випробувані
і у більшості випадків не потребують додаткових досліджень, то моделі оцінки
одночасного впливу різних фізичних потоків, особливо комбінованого характеру,
практично відсутні.
В роботі, що пропонується, розглядається два типи потоків хвильового
характеру, які в залежності від початкових і граничних умов можуть призвести до
руйнації системи, а саме: а) потоки з резонансним накопиченням енергії в елементах
зв’язку між деталями чи вузлами конструкції; б) при взаємодії двох хвильових
потоків одної фізичної природи, але різної частоти і амплітуди.
Як показали попередні дослідження у випадку а) суттєву роль відіграють
граничні умови в місцях переходів потоків від елементів зв’язку до елементів
конструкції, перш за все, від можливості проходження потоку визначального
параметру: силового, теплового, електричного, магнітного, звукового, променевого
і т.д. У випадку б) особливо небезпечним є динамічне навантаження від зустрічних
потоків у протифазі на стику конструкцій, задіяних у функціонуванні системи.
Для нейтралізації дії зазначених факторів, в залежності від конкретних граничних
умов, можуть використовуватись різні механізми, наприклад зменшення жорсткості
конструкції зі збільшенням її відносної пружності.
За результатами попередніх досліджень систем навантажених різними
фізичними потоками, обов’язковими мають бути дослідження саме граничних умов
в місцях їх переходу від одного елемента системи до іншого.
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ЗАСОБИ ПОРЯТУНКУ АСТРОНАВТІВ В АВАРІЙНИХ УМОВАХ
Під час виходу астронавтів у відкритий космічний простір їх пересування по
зовнішній стороні орбітальної станції відбувається шляхом тримання за спеціальні
конструкції, найчастіше скоби, при наявності страхувального фала. Тим не менше,
завжди існує імовірність ситуації, при якій астронавт може відштовхнувшись від
орбітальної станції відправитись в «самостійний» космічний політ без шансів на
порятунок.
Для вирішення питання порятунку астронавтів в подібній ситуації в даній
роботі запропоновані механізми їх повернення до станції, що функціонують завдяки
використанню магнітних та електричних видів взаємодії. З цією метою в скафандрі
астронавта мають бути елементи виконані з матеріалів з магнітними властивостями
або з провідників. На поверхні самої станції розміщується “гарпун” відповідно з
електричним або магнітним наконечником. Після виникнення аварійної ситуації
і віддаленні астронавта від станції на небезпечну відстань система страхування
автоматично запускає у відповідному напрямі страхувальний фал (рис.1.).
Запропонована система може також використовуватись для підбирання
окремих конструкцій, космічного сміття, а також при зборці різних конструкцій
космічної техніки.

Рис.1. Схема спасіння астронавта. 1 – космічний апарат; 2 – скоби;
3 – розірваний страхувальний трос; 4 – магнітний фал; 5 – астронавт.
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ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ЇХ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ
І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Досвід експлуатації складних технічних об’єктів, зібраних з надійних
елементів із надійними зв’язками між ними, говорить, що сам об’єкт при цьому
може бути ненадійним. В той же час відомі випадки, ідентичні об’єкти, зібрані
з менш надійних конструкцій, зберігають свою працездатність навіть при
катастрофічних, нерозрахункових навантаженнях. Показовим прикладом можуть
бути деякі архітектурні споруди, що витримують дію потужних землетрусів
впродовж тисячоліть, на відміну від сучасних, та ще й розрахованих на екстремальні
навантаження .
Як показав аналіз геометричних співвідношень між конструкціями штучних
стійких об’єктів, вони знаходяться в гармонічному співвідношенні з габаритними
розмірами самого об’єкта. Якщо умовно прирівняти діаметр, чи інший геометричний
параметр об’єкта до довжини хвилі, то всі його конструкції повинні мати розміри
половини, чверті, восьмої частини і т.д. від параметра. Подібну ситуацію можна
спостерігати на прикладі геометричних форм усіх природніх об’єктів від діаметра
і маси планети. Пояснення феномену стійкості складних споруд давнини був і є
“метр”, яким користувався архітектор, задаючи геометричні параметри всіх
конструкцій в цілочисельному співвідношенні одна до одної, і тим самим, підсвідомо,
перетворюючи її в свого роду музичний інструмент з вільним потоком звуку, з
можливістю вивільнення енергії “хвилі” назовні.
Даний висновок стосується не лише статичних конструкцій на зразок
будівельних споруд, а взагалі, яких завгодно складних технічних систем. Одним
із обов’язкових принципів конструювання має бути принцип “гармонійної
геометричної взаємоув’язки” всіх складових елементів конструкцій, а при
неможливості повної взаємоув’язки - її збереження хоча б у найбільш небезпечних,
з точки зору дії фізичних навантажень, вузлах і агрегатах об’єкта.

161

УДК 629.7036.52
А.А. Кривенко, студент; В.Ю. Шевцов, к.т.н., доцент
Дніпровський національный університет імені Олеся Гончара
E-mail: krivenko1tol@gmail.com
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ПРОТИГРАДОВОЇ РАКЕТИ
БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
Одним із особливо небезпечних для сільського господарства природних
явищ є випадання граду. Для захисту від пошкоджень садів і посівів від граду
використовуються протиградові ракети, що при загрозі його утворення розпилюють
в грозових хмарах активні речовини, на частинках яких конденсується волога і
випадає дощ. У даного виду захисту є два суттєвих недоліки. По-перше це небезпечні
у використанні порохові ракети одноразового використання з непрогнозованим
місцем падіння і завданої шкоди, і, по-друге, наявність викиду шкідливих газів в
оточуючу атмосферу.
В якості радикального рішення даної проблеми пропонується використання
багаторазових ракет, що використовують в якості робочого тіла перегріту до
температури 300-400 С воду, при тиску в камері до 30-40 атмосфер. В критичному
перерізі сопла ставиться, змінна перед кожним запуском, мембрана, що проривається
при досягненні в камері розрахункового тиску. При цьому тиск в камері падає
до атмосферного і перегріта вода миттєво перетворюється в пар – робоче тіло
реактивного руху. При швидкості витоку реактивного струменя більше швидкості
звуку вдвічі і співвідношенні початкової маси ракети до кінцевої – 2.7, така ракета
може досягнути висоти до 10-15 км. Після припинення по сигналу радіо датчика
ракету буде нескладно знайти і знову використати для повторного запуску.
Запропонований варіант є не лише ідеальним з екологічної точки зору, але й
безпечним по причині неможливості вибуху, на відміну від порохових ракет.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) все чаще используются
как резервные, так и основные источники питания, а их широкая область применения
говорит об актуальности исследования этого типа химических источников тока (ХИТ).
Наибольшее количество ЛИА используется в телефонах. Так, 67 % всех литий-ионных
и литий-полимерных аккумуляторов было предназначено для телефонов, 24 % —
для ноутбуков и 9 % приходилось на все остальные области применения. Однако,
информации о взрывах ЛИА с каждым годом становится всё больше, и не единожды
в прессе появляются сообщения, что тот или иной производитель отзывает очередную
партию устройств в связи с дефектными аккумуляторными батареями.
ЛИА характеризуются рядом преимуществ перед другими батареями: высокой
удельной энергией, широким диапазоном рабочих температур, долгим сроком
хранения и эксплуатации вследствие низкого саморазряда. Все эти показатели
в значительной степени обеспечиваются за счет использования лития в качестве
анодного материала. С другой стороны, характеристики зависят от химических
и структурных свойств используемых катодных материалов, технологических
особенностей их производства, наличия примесей, а также природы и свойств
неводных электролитов.
В результате анализа публикаций было установлено, что в ходе циклирования
литиевых ХИТ основными причинами выхода их из строя являются: физическое
повреждение аккумулятора; нарушение производственной технологии – попадание
частиц металла между катодом и анодом; «прорастание» через сепаратор дендритов
лития. Нештатные режимы эксплуатации происходят также из-за низких
температур и чрезмерно быстрого заряда – когда ионы лития не успевают занять
свои места в кристалле анода. Таким образом, короткое замыкание приводит
к нагреву аккумулятора, разложению ион-проводящего слоя на аноде (при
70…90 °С), реакции лития с электролитом, выделению летучих углеводородов. При
нагреве до 180…200°С материал катода вступает в реакцию диспропорционирования,
выделяется кислород и начинается самовозгорание со стремительным ростом
температуры.
Во избежание нештатных режимов и для обеспечения безопасности эксплуатации,
каждый аккумулятор (или батарея) должен быть оборудован контроллером, который
может быть выполнен в виде отдельного устройства или в виде встроенной микросхемы.
Большинство производителей предусматривают системы защиты, предохранители и
клапана, которые при повышении давления и температуры внутри либо отключают
электроды от цепи, либо способствуют выходу наружу скопившегося газа.
Данная работа направлена на изучение процессов в ЛИА с целью обеспечения
безопасности и долговечности их эксплуатации.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА САМОУСТАНАВЛИВАЕМОСТИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
Одной из проблем в проектировании машин и механизмов является поиск
оптимальных и правильных решений в структурных схемах, зачастую решение этой
задачи сопровождается высокими требованиями к точности сопрягаемых деталей.
Сталкиваемся с тем, что вновь создаваемые механизмы сконструированы хуже, чем
в прошлом веке, такие случаи известны, а правильные конструкторские решения
появляются в результате многих проб и ошибок.
На сегодняшний день существует эффективный метод создания новых
и усовершенствования классических механизмов, который пока не получил
соответствующего его достоинствам распространения.
Метод самоустанавливаемости позволяет понизить требований к точности
(расширить допуска), уменьшить трудоемкость изготовления и повысить надежность
машин и механизмов.
Надежная работа любого механизма обеспечивается, только если каждая из
его деталей соединяется с другими по статически определимой схеме, то есть на
нее наложено минимально необходимое число связей. К примеру, известно, что
точная обработка детали достигается при закреплении заготовки в приспособлении
по статически определимой схеме, то есть когда на нее наложено шесть минимально
необходимых связей. Любые связи, наложенные сверх этих шести – избыточны и
приводят к снижению точности обработки.
В механизмах наложенные на детали избыточные связи вызывают вредные
натяги в сопряженных деталях и их ускоренный износ. Удовлетворительная работа
такого механизма обеспечивается только очень высокой точностью обработки деталей
или пригонкой и регулировкой «по месту».
Большинство разработок с применением метода самоустанавливаемости
так и остается на стадии опытных образцов или в виде опубликованных, но не
востребованных предложений по той или иной причине.
Применение данного метода на практике позволило решить существующие
проблемы не на проценты, а в разы. Снижающий износ, увеличивающий
наработку на отказ, повышающий нагрузочную способность и т.п. такой метод
доработки, классического механизма наряду с существующим повышением его
работоспособности приводит к упрощению и удешевлению конструкции.
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОРАЗОВОМУ ЗАПУСКУ
РІДКОПАЛИВНИХ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ
Для запуску рідкопаливних ракетних двигунів в невагомості необхідною
умовою є нерозривність потоку компонентів палива. На ракетах-носіях нерозривність
потоку досягається створенням штучного перевантаження, найчастіше шляхом
застосування попереднього запуску рульових двигунів або за допомогою
твердопаливних прискорювачів. У випадку дорозгінних ракетних блоків чи
активних космічних апаратів з необхідністю багаторазового запуску для досягнення
нерозривності використовуються, в основному, витиснювальні системи при значних
об’ємах палива та «капілярні» при потребі невеликих значень тяги.
В даній роботі розглядається альтернативний до зазначених засіб забезпечення
нерозривності потоку шляхом створення необхідного перевантаження за допомогою
відцентрового прискорення компонентів палива. На відміну від насосної подачі
компонентів палива в запропонованому засобі передбачається обертання паливної
ємкості разом з паливом, яке притискується до заборного пристрою відцентровою
силою. Як показує аналіз ефективності даного засобу, в порівнянні з існуючими,
запропонований засіб може застосовуватись як проміжний варіант між капілярною
і витиснювальною (чи насосною) системами подачі.
Розкручування паливних ємкостей з паливом може здійснюватись ще при
запуску ракети-носія і потребуватиме зовсім невеликих затрат енергії на підтримку
заданої кутової швидкості. В той же час наявність постійно діючої відцентрової сили
дозволяє як запустити, так і вимкнути двигун в залежності від потреби.
Для уникнення впливу гіроефекту від моменту обертання паливних баків на
рух дорозгінного ракетного блоку (чи космічного апарата) бажано передбачити
різноспрямоване обертання баків окисника і пального. Окрім того в деяких
випадках, наприклад при дії збурюючих факторів відокремлення ДРБ чи КА від
РН, баки з паливом, що обертаються, можуть використовуватись в якості елементів
гіростабілізації руху.
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СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО АВАРІЙНОГО КАТАПУЛЬТУВАННЯ
В ситуації авіакатастроф порятунок пасажирів і екіпажу за допомогою
звичайних індивідуальних катапультних систем на сьогодні неможливий. В той же
час не приділяється достатньої уваги варіантам одночасного групового порятунку,
хоча відоме десантування вантажів значної ваги, на зразок танків.
Для рішення даної проблеми пропонується система одночасного аварійного
порятунку наступної конструкції: силовий каркас під сидінням розроблено за
критеріями мінімальної маси та витримки навантаження під час удару об землю;
пружина, що вмонтована в каркас слугує додатковим амортизатором в разі поломки
основного каркасу. Сам каркас з’єднано трубками , що утворюють перехрестя для
того, щоб ніякі уламки нижньої конструкції не нанесли пошкодження людині під
час удару; В подушку сидіння вмонтовано наддуті рятувальні круги (2 круги. Один
в спинці), для того,щоб ще раз пом’якшити падіння людини в разі спуску системи на
воду, а також для порятунку на воді; Спеціальні паски безпеки та ручки для опору
допоможуть пасажирові триматись міцно в кріслі під час польоту; сама система
повинна витягуватись з літака за допомогою виштовхувальних парашутів,що будуть
вистрелюватись за допомогою піропатронів; д ля забезпечення мінімального тертя
системи об кабіну літака було вирішено зробити силову основу у вигляді санок.
Запропонована система порятунку може бути використана як для порятунку
людей так і для авіаперевезень. Мінусом є те, що при ідеальному конструкторському
рішенні такої системи, вага літака збільшується, що впливатиме на додаткову ціну
на квиток. До того ж, літак повинен бути вантажопасажирський на зразок АН -225.
Беззаперечним плюсом рішення, що пропонується, є те, що воно може врятувати
десятки життів. Така система була б гарним додатком для потреб високомобільних
десантних військ ЗСУ.
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АРХІТЕКТУРНИЙ МОБІЛЬНИЙ РОЗГОРТАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЖИТТЄВОЇ
ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАРСІАНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Дана робота є частиною активного інтересу в освоєнні планети Марс. Програми
Mars Exploration (NASA, 2003-наразі) та ExoMars (ESA, 2016-наразі), архітектурні
проекти Mars Ice House (SEArch+, 2015), Mars Habitats (Foster + Partners, 2015,
2017), Mars Science City (BIG, 2016) є прикладами цього процесу.
Принаймні дві характеристики об’єднують більшість наявних архітектурних
проектів для марсіанського середовища: 1) усі вони являють собою статичні будівлі;
2) майже усі вони передбачають роботичне будівництво, попереднє прибуттю перших
людей. У порівнянні з кількістю таких проектів, тема заздалегідь виготовленої
мобільної архітектури для дослідження марсіанського середовища видається значно
менш розвиненою.
Метою даної роботи є архітектурний ескізний проект мобільного розгортального
модуля, збудованого на Землі, для використання під час дослідницьких експедицій
майбутніх марсонавтів на теренах Червоної Планети.
Методом проектування було послідовне співвідношення проектних мет із
наступними умовами конструювання, доставки та використання модуля: 1) умова
наявних технологій: проект має базуватись на існуючих технологіях; 2) умова
наявної логістичності: розміри модуля у зібраному вигляді повинні задовольняти
можливості існуючого космічного транспорту; 3) умова структурного навантаження:
проект має врахувати значну різницю в рівнях атмосферного тиску ззовні та
всередині модуля в режимі експлуатації; 4) умова космічної радіації: модуль має бути
обладнаний системою захисту внутрішнього середовища від зовнішньої космічної
радіації; 5) умова негайного використання: модуль має бути оперативним відразу по
прибутті на Марс; 6) умова універсальності: модуль має функціонувати як автономно
та самодостатньо, так і в ролі одного з компонентів архітектурного комплексу; 7)
умова земних якостей: проект має врахувати як фізичні так і психологічні потреби
людей під час тривалого перебування на Марсі.
За результатами проектування було створено цілком параметричну
ескізну модель мобільного модуля, готову для попередніх фізичних симуляцій з
використанням належних програм, та наступної, робочої, стадії проектування. Дана
ескізна модель може бути застосована як база для подальшого розвитку в рамках
роботи PhD за напрямком архітектури для життєдіяльності на інших планетах в
залежності від зовнішніх умов.
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ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕПЛОВИХ ІСНУЮЧИХ ЕКРАНІВ КА
Об’єктом дослідження є конструкції космічних апаратів (КА) призначених
для польоту до Сонця, які можуть забезпечити функціонування наукової та
службової апаратури в надзвичайно екстремальних умовах впливу сонячної корони.
Дослідження цієї частки сонячної атмосфери є важливим для вивчення різного
роду питань, такі як визначення механізму нагріву сонячної корони і прискорення
сонячного вітру, вивчення Сонця, як потужний і мінливий прискорювач частинок,
досліджування сонячної атмосфери і корони в полярних і екваторіальних областях
та ін.
Тепловий екран – це ключова частина обладнання по захисту КА від високих
температур. Будучи трохи більше за корпус КА він забезпечує те, що апарат буде
залишатися в тіні та потік сонячного випромінювання буде обмеженим.
Конструкція захисного теплового екрану певного діаметру, включає в себе
зовнішній (направлений на Сонце) та внутрішній екрани, а також певний силовий
набір розміщений поміж цих екранів. Конструкція виготовляється з вуглецьвуглецевих композиційних матеріалів. Так як цей матеріал є теплостійким то
завдяки цьому температура на зовнішній оболонці не перевищує 6000 C.
Ще один спосіб теплового захисту в тому, що охолоджуюче рідке середовище
подають до теплового екрану, випаровують його на внутрішній стороні зовнішньої
оболонки екрану шляхом розбризкування с забезпеченням виходу пару в
навколишню атмосферу через пори на поверхні екрану. Подачу охолоджуючого
середовища регулюють за допомогою форсунок в залежності від показників датчиків
орієнтації, завдяки магістралям з системою подачі, контрольною та регулюючою
апаратурою. В результаті зовнішня оболонка теплового екрану підтримує задану
температуру протягом зазначеного часу.
Теплоізоляційний щит, який застосовується на Сонячному зонді «Паркер» (нині
дійсний) являє собою дві вуглеродні пластини, між якими залита композиційна піна
товщиною близько 10 см. Цей легкий щит доповнюється керамічним напиленням на
той стороні, яка буде повернута до Сонця – це дозволить відображати якомога більше
тепла. Екран подає великі надії через те що може витримати температуру за 15000 C
залишаючи прилади в безпеці.
Сонце грає велику роль в житті на Землі, воно дає нам світло, тепло, енергію.
Але разом з тим, сонячні спалахи і викиди плазми можуть значно вплинути
на геомагнітний фон, викликаючи магнітні бурі, що призводять до порушення
радіозв'язку, виникнення поверхневих зарядів на елементах енергетичних систем,
і які становлять загрозу для супутникової навігації, а також погрожуючи здоров'ю
не тільки космонавтам на орбіті, але самопочуттю людей на поверхні Землі. Для того
щоб цього не сталося варто навчитися передбачати дії та зрозуміти сутність Сонця,
а це можливо тільки завдяки Сонячному зонду.
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«ВОДЯНИЙ» МЕХАНІЗМ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЄМКОСТЕЙ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ АГРЕСИВНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Зберігання агресивних,по відношенню до оточуючого середовища, речовин тісно
пов`язано з герметичністю ємкостей, в яких вони знаходяться. Відомо, що абсолютно
герметичних конструкцій в природі не існує. В якому завгодно конструкційному
матеріалі існує рівноважна для даної температури конструкцій концентрація
вакансій і дислокацій, не кажучи про наявність між кристалами та однорідними
зернами даного матеріалу зон стиковки з сіткою мікропустот і капілярів між ними.
За існуючих умов формування масиву матеріалу ці зони заповнені
адсорбованими газами,окислами і домішками різних речовин, що витиснняються
«зернами-кристалами» під час свого формування у міжкристалічній простір. Якщо
агресивна речовина проникне через «мікрокапіляри,що знаходиться в матеріалі
конструкції,то з`явиться реальна загроза розгерметизації ,особливо у випадку
наявності «герметичних» роз`ємних з`єднань і зварювальних швів. З метою
запобігання «розгерметизації» ємкостей передбачена їх «сушка» у вакуумкамерах
з підвищеною температурою , але й ця технологія не гарантує того, що під час
експлуатації не відбувається їх розгерметизація.
Аналіз фізичних процесів, що відбуваються в міжкапілярних під час
формування матеріалу конструкцій і н а границях їх стиковки,показав , що одним
із суттєвих факторів , впливаючих на герметичність, є наявність сконденсованої
води, яка за даних температур і відносній вологості не може переходити з газового
стану в рідину. Для пояснення даного феномену була розвинута гіпотеза «аномальної
»конденсації водяних парів в тих частинках мікрокапілярів , діаметр яких менше
довжини вільного пробігу молекул води. В разі такого «штучного» обмеження
вільного пробігу в даному напрямку штучно збільшується парціальний тиск,
досягаючи порогу «насиченого» пару з переходом газового стану в рідкий.
Підвищення температури і зниження тиску в барокамерах дозволить звільнити
капіляри від частини водних «пробок» ,але завжди залишиться їх частка з
діаметром менше довжини вільного пробігу , яка буде заповнена водою. Таким
чином, при формуванні вимог до герметичності конструкцій необхідно враховувати
допустимі значення проникаючих речовин і в залежності від цього формувати
вимоги до технологій їх перевірки на герметичність, особливо під час сушки у
вакуумкамерах.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В настоящее время практически во всех странах мира, в том числе и в Украине,
нашли широкое и повсеместное применение системы кондиционирования воздуха.
Это соответствует естественному стремлению современных людей к бытовому
комфорту и соблюдению элементарных санитарных норм, особенно в регионах
с жарким климатом в теплый период года. Ежегодный объем продаж бытовых и
полупромышленных кондиционеров достигает более 100 млн. изделий в год. При
этом одним из негативных последствий использования систем кондиционирования
воздуха является большое количество теплоты, исчисляемое миллионами ГДж,
бесполезно выделяемое в окружающую среду.
Кроме того, в коммунальном хозяйстве Украины остро стоит проблема
централизованного горячего водоснабжения. В большинстве случаев для горячего
водоснабжения население применяет электрические бойлеры, что является очень
дорогим мероприятием и имеет явную тенденцию к постоянному подорожанию. То
же можно сказать и в отношении газовых колонок и, соответственно, стоимости газа.
Было решено проанализировать возможность применения такого
нетрадиционного метода как посуточное аккумулирование тепловой энергии системы
кондиционирования в теплый период с последующим ее использованием в системе
горячего водоснабжения.
В качестве аккумулятора был выбран вытеснительный жидкостной тепловой
аккумулятор на основе воды. Ранее авторами была исследована возможность
применения данного подхода для утилизации тепловой энергии системы
кондиционирования в теплый период для работы теплонасосной системы отопления
в отопительный период. Анализ показал существенную экономию условного
топлива (до 39 %), однако при этом оптимальный объем теплового аккумулятора
был соизмерим с объемом здания, что вводило реальные ограничения по габаритам
здания на применение данной схемы.
В свою очередь, анализ схемы с утилизацией теплоты системы
кондиционирования для системы горячего водоснабжения показал, что в этом случае
требуется приемлемый объем теплового аккумулятора на воде (из соотношения 1
м3 на 200 м2 жилой площади). А это дает возможность применять данную схему не
только в индивидуальных домах, но и в квартирах.
Таким образом, используя разработанную автоматизированную методику, было
определено, что применение данной схемы горячего водоснабжения в теплый период
позволит гарантированно обеспечить горячей водой потребителей за счет системы
кондиционирования, которая на свою работу и на нагрев воды будет затрачивать на
60 % меньше условного топлива, чем газовая колонка для горячего водоснабжения.
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РАЗРАБОТКА ОТСЕКА УДЕРЖАНИЯ РКН ПРИ 100% ТЯГЕ ДВИГАТЕЛЯ
Исходя из потребности космической отрасли в безопасности при проведении
пуска РКН становится необходимым создание оборудования для фиксации РКН на
пусковом столе при 100% тяги двигателя решением этой задачи стала разработка
специального оборудования – отсека удержания.
Отсек удержания является составной частью наземного технологического
оборудования стартового комплекса и предназначен для удержания РКН при
стоянке на пусковом столе и удержании РКН во время набора маршевым двигателем
100 % тяги, а также при аварийном прекращении пуска, стыковки (отстыковки)
размещенных на отсеке удержания коммуникаций с соответствующими
интерфейсами РКН и коммуникациями наземного комплекса, а также расстыковки
РКН при пуске по команде системы управления.
Эффективная система удержания РКН, обеспечивает точное и надежное
размещение РКН на стартовом столе.
Оригинальность конструкции отсека удержания заключается в том, что раннее
не было потребности в удержании РКН во время пуска до набора двигательной
установки 100 % тяги.
Проведен анализ целесообразности многоразового использования отсека
удержания для снижения затрат на изготовление.
Разработка отсека удержания позволит обеспечить безопасность при проведении
пуска РКН и сократить затраты времени и средств, при проведении проектных работ.

171

УДК 629.7.012
В.А. Пророка, студент; В.Ю. Шевцов, доцент
Дніпровський національный університет імені Олеся Гончара
E-mail: v.proroka@gmail.com
ЕЛЕКТРОННО-АКУСТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ
В ракетно-космічній техніці оптимальною за критерієм мінімуму маси є
конструкція, що витримує навантаження менші за руйнівні зазвичай на 25-35%. Але
при цьому значення руйнівних напружень із одного і того ж матеріалу в залежності
від вихідної сировини, умов виробництва і експлуатації можуть коливатись в досить
широкому діапазоні, що призводить до зростання значень коефіцієнтів безпеки.
По-друге, за деяким виключенням, геометрія конструкцій не відповідає принципу
рівнонапруженості по всьому її масиву.
В роботі запропонована технологія експериментальної електронно-акустичної
оптимізації міцності конструкцій. На початковому етапі інженер-конструктор за
спрощеною оцінкою міцності у відповідності до власного досвіду задає наближені
геометричні розміри деталі. На наступному кроці ця деталь виготовляється і
піддається випробовуванню на розрахункові навантаження. Значення напружень
при цьому контролюється датчиками електронно-акустичної апаратури. За
відсутності сигналів початку «тріску-руйнації» розміри конструкції зменшують і
операція повторюється до тих пір, доки в місцях розташування датчиків не буде
отриманий сигнал. Отримані таким чином геометричні розміри збільшуються на
коефіцієнт безпеки, а отримана конструкція буде рівно- напруженою, оптимальною
за масою та геометрією.
Можливий також інший підхід до реалізації даної технології, коли з самого
початку конструкція навантажується силовими чинниками, що перевищують
розрахункові на значення коефіцієнта безпеки, і при отриманні електронноакустичного сигналу даний геометричний розмір у подальшому не змінюється.
Запропонована технологія експериментальної оптимізації міцності
конструкцій може бути досить ефективною при обмеженнях на час проектування і
експериментальних випробувань конструкцій на міцність і функціональність.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
В БУДОВІ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Одним із принципів раціонального проектування і конструювання є
принцип багатофункціональності, прикладом якого в ракетно-космічній техніці
є паливні баки, що виконують одночасно декілька функцій. Вони зберігають
паливо: працюють, як частина конструкції корпусу, на міцність; забезпечують без
кавітаційну роботу турбонасосних агрегатів; являються частиною систем контролю
рівня і витрат компонентів палива. В той же час у складі конструкцій ракетнокосмічної техніки значна частина конструкцій відіграє якщо і не допоміжні функції,
то виконує одну, рідко більше функцій, що призводить о збільшення кінцевої маси
літального апарату.
Звичайно, надання додаткових функцій багато в чому залежить від призначення
і умов функціонування, а тому в кожному конкретному випадку має розглядатись
окремо. Стосовно ракетно-космічної техніки в роботі розглянуті два можливі
варіанти застосування принципу багатофункціональності.
В першому варіанті розглядається можливість використання конструкцій,
що виконали своє призначення, в якості робочого палива, чи його компонентів,
для роботи рушійних установок і пристроїв; в першу чергу для функціонування
газореактивних сопел у складі систем орієнтації і стабілізації руху. Особливістю
даних конструкцій має бути можливість їх трансформації в газовий стан, а тому вони
виготовлятись із матеріалів, здатних до газотворення.
В другому варіантів для конструкцій, не працюючих на міцність і виконуючих
в основному «геометричну» чи іншу функцію без ймовірності зміни структури
під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, пропонується структурно
використовувати їх у вигляді «флешек» і «смартфонів». Подібні конструкції
можуть не лише зберігати надвеликі обсяги інформації, а й надавати можливість,
за необхідності,керувати всіма системами космічної техніки з якої завгодно точки
і в яку завгодно мить.
Розглянуті приклади доводять можливість застосування принципу
багатофункціональності і перспективності його використання, перш за все, в
ракетно-космічній галузі.
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EFFICIENT COMBINATION OF SOLAR ENERGY
AND RADIATION COOLING TECHNOLOGIES
Solar modules, like the rest of electronic equipment, are operated by electrical
processes controlled by the laws of thermodynamics. Increasing temperature creates
internal resistance inside the solar cell, which reduces its efficiency and service life.
The work determines the most efficient method for cooling system of photovoltaic
cells. The main characteristics of the technology are the parameters of the occupied
space and the total cost. A common solution is the organization of active air or water
cooling or protective coatings. However, active systems require mandatory energy costs,
protective coatings and diffusers do not allow the module to make maximum use of the
space it occupies.
In areas with a dry hot climate at night, some surfaces emit large amounts of heat.
This phenomenon is called the effective night sky radiation or thermal radiation [1]. For
the analysis was selected a developed device that combines thermal radiation with solar
absorption technology [2]. The device consists of a germanium solar absorber on top of a
radiation cooler with silicon nitride, silicon and aluminum layers enclosed in a vacuum
to minimize unwanted heat loss.
The technology is at the development stage and has significant disadvantages
associated with the high cost of the necessary materials. However, the team demonstrated
the practical effectiveness of the combined device. The main advantage of the current
installation is that it can collect solar energy and dissipate heat at the same time, using
the same physical area.
During the research it was determined that photovoltaic cells can be used instead
of the solar absorber. Together with the radiation cooler, the technologies can be used
to increase each other’s performance and control the temperature. If the concept is
developed, the future solar cell will be able to generate electricity and cool on its own
without energy waste.
Bibliography:
1. Wikipedia: Thermal Radiation [Electronic resource]. - https://en.wikipedia.org/
wiki/Thermal_radiation. – (Date of appeal: 10.02.2019).
2. Chen Zhen. Simultaneously and Synergistically Harvest Energy from the Sun and
Outer Space / Zhen Chen, Linxiao Zhu, Wei Li, Sha nhui Fan // Joule – 2018. Vol.
3. № 1. – P.101-110.
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ЧИ Є МІСЯЦЬ ПРИРОДНІМ СУПУТНИКОМ ЗЕМЛІ?
Близько 60000 років тому на Землі почалась епоха зледеніння, що тривала
близько 50000 років. Початок зледеніння пов’язується зі зменшенням радіаційного
потоку від Сонця обумовленим забрудненням атмосфери через активну вулканічну
діяльність планети. Причиною різкого зростання нестабільності земної кори могла
бути дія на планету ззовні досить масивного космічного об’єкта.
За легендами і міфами багатьох народів у давні часи Земля не мала свого
супутника Місяця. Вірогідність цієї інформації підтверджується побічно тим фактом,
що планети земної групи, окрім самої Землі, не мають великих супутників. Окрім
того, за деякими геологічними і кліматичними даними швидкість обертання самої
планети була більшою, а тривалість доби була близько до 10 годин.
Якщо Місяць не був природнім супутником Землі, то його захоплення
гравітаційним полем планети якраз і могло призвести до зростання активності
геологічних процесів, а також до зміни тривалості доби за рахунок перерозподілу
моменту кількості руху між планетою і її супутником. Дійсно, як показують
наближені розрахунки, момент кількості руху планети без Місяця при
десятигодинному періоді обертання дорівнює сумі моментів обертання Землі навколо
осі при 24-годинній добі і моменту обертання Місяця навколо Землі.
Висловлене припущення відносно захоплення Місяця Землею не дає відповіді
на багато інших питань, наприклад: «чому Місяць на разі обертається майже по
коловій орбіті, а не по еліптичній ?», «чому його кутовий розмір вписується в кутовий
розмір Сонця?» та на багато інших. В той же час дана гіпотеза може бути реальним
моментом визначної космічної події, що відбулась кілька десятків тисяч років тому.

175

УДК 53.047
І.А. Склярський, студент; В.Ю. Шевцов, к.т.н., доцент
Дніпровський націнальний університет імені Олеся Гончара
E-mail: igor.sklyarskiy21@gmail.com
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ
ДЛЯ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КОСМІЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ
З появою перших електронних обчислювальних машин у людства з’явилась
можливість ускладнювати математичні та фізичні моделі тих чи інших процесів. Ці
ускладнення потребують нових математичних моделей, вимоги та критерії до яких
безперервно зростають. Математичне моделювання застосовується в багатьох областях
науки. Зокрема, одним із цікавих і складних напрямків є моделювання процесів в
біології та медицині. Для того щоб побудувати вірогідну модель, в її основі повинні бути
головні, найбільш істотні для певного дослідження властивості об’єкта. В реальності
більшість об’єктів та процесів експериментально дослідити складно, особливо для умов,
в яких вони перебувають. Побудувавши певну модель, можна отримати результати з
досить значними відхиленнями від реальних, але за допомогою яких можна отримати
хоча б початкову оцінку.
Нині людство переживає період освоєння космічного простору. Одною з головних
проблем цього напрямку є життєздатність людини поза межами Землі. При цьому,
одним із суттєвих факторів, впливаючих на загальний стан космонавтів, є магнітне поле.
Деякі вчені вважають, що магнітні поля, які діють в ультранизькому діапазоні частот,
відповідають основним фізіологічним ритмам - серцевому, мозковому, ритму дихання.
Зокрема, підтверджено, що частоти так званого «резонансу Шумана» (посилення
електромагнітних атмосферних шумів) збігаються з частотами функціонування мозку.
Збурення магнітного поля призводить, як показують дослідження, до надзвичайно
негативних наслідків не лише на самопочуття людини, але й на їх безпроблемну
діяльність. Магнітне поле також має значний влив на психічне здоров’я людини: при
неузгодженості циркадних ритмів організму воно призводить до збою у виробленні
основного гормону мелатаніну для функціонування епіфізу. За свідченням психіаторів,
це є поясненням залежності між збуреннями магнітного поля Землі і багатьма
психічними захворюваннями.
Рішенням даної проблеми може бути проведення експерименту з наступною
розробкою моделі, яку можна було б застосувати для оцінки стану людини. Експеримент
полягає у тому, щоб помістити деякий живий організм (наприклад пацюка) в
приміщення зі штучним магнітним полем з можливістю його варіацій в широкому
діапазоні характеристик (магнітної і електричної напруженості, магнітної індукції та
самоіндукції, інших параметрів).
Але й експерименти за допомогою такого поля можуть не до кінця змоделювати
вплив магнітних полів на космонавтів через недостатність повної ситуаційної інформації
про середовище перебування космонавта. Приведені аргументи на даному етапі
досліджень є, перш за все, попередженням людству про недопустимість польотів за межі
Землі без досліджень даного питання і розуміння наслідків його космічної діяльності.
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НЕСТАНДАРТНІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Одною із суттєвих ознак сучасної епохи розвитку і діяльності людства є
проблема донесення цільової інформації до її споживачів. Значну частину всіх
інформаційних потоків займає «реклама», на яку витрачається близько третини
прибутків від планетарного товарообігу. Не обійшла «реклама» і «ракетно-космічну
галузь», хоча в порівнянні з іншими сферами людської діяльності вона не сягає тих
масштабності і впливовості, як в інших галузях. На заваді поширення технологій
впровадження реклами в ракетно-космічну галузь є та обставина, що близько 80%
цієї інформації, що сприймається людиною, надходить через канал зору, в той час
як віддаленість і розміри космічних об’єктів не дозволяють реалізувати наглядну
рекламу на рівні їх геометричних параметрів.
В даній роботі пропонуються засоби збільшення видимих параметрів космічних
апаратів за рахунок використання сучасних технологій побудованих на різних
фізико-технічних ефектах переведення «невидимих» фізичних потоків у видимі.
Перш за все пропонується використання «кометного» ефекту, для реалізації якого на
космічному апараті, призначеному для реклами, облаштовується ємкостями з газочи пилоподібною робочою речовиною окремих хімічних елементів, при їх розпиленні
в просторі під дією сонячного проміння світитимуться різними кольорами. Подібний
ефект можна отримати застосовуючи переломлення світлових променів на «кульках»
речовини, як це відбувається на краплинах води (ефект райдуги).
Перспективними для впровадження реклами в космосі можуть бути також
«лазерні технології», особливо для передачі інформації на обмежені територіально
ділянки поверхні Землі.
Окрім використання розглянутих технологій для «рекламних цілей» важливою
сферою їх використання може бути «екологічна», особливо в плані планетарного
видимого всім попередження про швидкоплинні масштабні кліматичні, геологічні
і цивілізаційні «катастрофи».
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СОНЯЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ
В позаземному просторі найбільш доступним із зовнішніх ресурсів для
використання в ракетно-космічній галузі є радіаційний потік електромагнітного
випромінювання Сонця. На орбіті Землі потужність цього потоку становить
близько 1,4 кВт/м2. Незважаючи на доступність джерела сонячної енергії, останнє
в первісній формі практично не використовується. В трансформованому вигляді в
якості електричного струму із загального потоку використовується близько 20%,
а з часом експлуатації фотобатарей падає до 4-5%. Безпосередньому використанню
сонячної енергії заважає відсутність необхідних технологій. В той час як сонячне
світло може застосовуватись для багатьох технологічних операцій, побутових і
санітарних потреб. В своїй переважній можливості регулювання потужності потоку,
але й частоти випромінення.
Для рішення задачі концентрації сонячної енергії з метою підвищення
щільності потоку і його температури в даній роботі пропонується застосування
порожнистого світловоду конічної геометрії з пост уповим зменшенням вхідного
діаметра до кінцевого на кілька порядків. Так при площі входу в 1 м2 на площі виходу
в 1мм2 матимемо питому потужність в 106 раз більшу за вхідну, що в ідеальному
випадку відповідатиме температурі на поверхні, опромінюваній потоком, в сотні
тисяч градусів.
Регулювання співвідношення вхідної на вихідної площі світловода дозволить
регулювати його для операції різання конструкційних матеріалів і т.д. В побуті
екіпажів сонячне світло можна використати для освітлення і для вирощування
рослинності, підігріву їжі і води, а також для знешкодження шкідливих видів
мікрофлори та мікрофауни. Не залишається осторонь і мікрохвильова частина
сонячного випромінення, яка при застосуванні новітніх технологій модуляції
електромагнітного випромінення дозволить використовувати його для передачі
значних об’ємів інформації.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ
ВІД ЇХ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ НА МІКРОРІВНІ
Загальновідомо, що міцність кристалів конструкційних матеріалів на порядок
і більше перевищує міцність конструкцій виготовлених із однорідного суцільного
масиву даного матеріалу. Неоднорідності на зразок «зерен-кристалів» в такому масиві
утворюють практично однорідне середовище, яке характеризуються інтегральними
параметрами механічної міцності. Зовсім інша картина спостерігається у випадку,
коли значення геометричних розмірів «зерен-кристалів» знаходяться в межах
близьких до розмірів елементів механічних конструкцій.
Для дослідження впливу розмірів «зерен-кристалів» на міцність, конкретно
на «поріг текучості» використовувався алюміній марки АМГ у вигляді полос
шириною і висотою від одного до п’яти міліметрів. При стисканні таких полос
рівнорозподіленим навантаженням значення прогу текучості σs змінювалось із
зменшенням розмірів і досягло значень втричі більших за значення стандартних
макророзмірів з даного матеріалу. Форма вільної зовнішньої поверхні при цьому
набувала форми характерної для течії рідини між двома площинами, а її рельєф
нагадував рельєф «мішка за картоплею».
Проведені досліди дозволили зробити наступні висновки:
-механічні характеристики конструкцій них матеріалів при зміні макророзмірів
до мікророзмірів не залишаються постійними і залежать від розмірів «зеренкристалів» даного матеріалу;
-при наближенні розмірів конструкцій до розмірів «зерен-кристалів» даного
матеріалу сам матеріал має розглядатись як неоднорідний або двофазовий;
-загальноприйняті параметри міцності механічних конструкцій можуть
застосовуватись в розрахунках лише у випадку перевищення розмірів елементів
конструкції відносно розмірів «зерен-кристалів» на порядок і більше;
Приведені висновки не стосуються конструкційних матеріалів в яких при
охолодженні розплаву кристали, розростаючись, утворюють тримірну «сіткуформу».
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ
ДЛЯ НЕРАЗРУШИМОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЯ
На данный момент, новой тенденцией, которую задала американская компания
Rocket Lab, есть усложнение конфигурации деталей для сокращения их количества,
что, несомненно, приводит к упрощению монтажа. Но для достижения данного
результата необходимо провести достаточно сложные, долгие и ресурсозатратные
манипуляции над заготовкой. Обратной стороной изготовления ДСЕ сложной
конфигурации, является сложность их контроля. Иногда, изготовление прототипа
детали для испытания на разрушительные методы контроля, является настолько
дорогой, что существует соблазн упростить установку, ради сокращения стоимости
отработки прототипов. Ведь не всегда прототипы с первого раза являются удачными.
Одним из методов неразрушимого метода контроля есть ультразвуковая
дефектоскопия, возникновение которой уходит корнями в далекие 1930-е. Более
компактные и доступные рабочие установки были произведены в 1980-х, а большого
распространения набирают только сейчас.
Преимущества ультразвукового контроля очевидны: обнаружения включений,
пор, расслоений, непроваров, трещин, коррозионного повреждения, недопустимых
утончений с определением координаты залегания и оцениванием размеров дефектов
без разрушения контрольного образца. Если учитывать малое время подготовки к
контролю, отсутствие вреда производства пользователю, то можно предположить,
что данный способ является одним из самых востребованных.
Как пример, инновационного ультразвукового дефектоскопа можно рассмотреть
устройство USE-55 от отечественной компании UKRINTECH. Умение работать с
дефектоскопом позволяет повысить квалификацию, как молодых специалистов, так
и уже опытных работников.
Доклад будет включать в себя видеофрагменты работы данной установки с
проверкой различных контрольных образцов и описания.
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ТРЕНАЖЕР МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ
Сегодняшнее развитие научно-технического потенциала невозможно без
освоения космоса. Именно вопросы, поднимаемые во время изучения околоземного
пространства, приносят новейшие решения и идеи. Многие технологии, изначально
предназначенные для космической отрасли, нашли применение в повседневной
жизни на Земле.
В наше время опыты и эксперименты на земной орбите зачастую не обходятся
без участия человека. Помимо ряда проблем до запуска человека на орбиту и во время
пребывания его там, возникают послереабилитационные проблемы.
Длительное пребывание в невесомости отрицательно сказывается на
человеческом организме. В первую очередь оказывает влияние отсутствие земного
притяжения.
В условиях невесомости атрофируются мышцы и ослабевают кости. Слабость
костей связана с вымыванием кальция из них. Атрофированние же связано с тем, что
любое движение человека не встречает препятствия, которое следует преодолевать –
земное притяжение. Любое действие, либо перемещение человека, либо перемещение
им других объектов не требует энергетических затрат мышц. Вследствие не
нагружённого состояния, мышечные ткани не испытывают требуемую нагрузку и
атрофируются.
Эта проблема дает о себе знать после возвращения на Землю. Атрофированным
мышцам требуется длительный срок реабилитации, без которого космонавты не
способны даже стоять.
Предлагаемое решение – это создание экзоскелета для космонавта.
Общественности известны экзоскелеты, применяемые на Земле, которые снижают
нагрузку на мышцы.
Предлагаемый экзоскелет наоборот усложняет движения. Он представлен
легким каркасом, одеваемым поверх формы. В местах сгибов и поворотов
человеческого тела будут установлены функциональные узлы, представленные
электроприводами. Датчики оборотов фиксируют движение и его направление. В
обратную сторону запускается привод, затрудняющий движение и имитирующий
земное притяжение, приложенное к конечностям и телу человека. Аккумуляторные
батареи располагаются на набедренной части экзоскелета для большей эргономики.
Экзоскелет также предполагает выключенный режим для отдыха или в
экстренных ситуациях, во время которого электроприводы могут работать как
генераторы, подзаряжая аккумуляторы.
Такое решение приведет к сокращению срока реабилитации и позволит
организму космонавтов испытывать нагрузки - аналог земного притяжения,
поддерживая мышцы в тонусе.
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КАРАНОГРАФ
Глибокому вивченні сонячної корони заважає одна обставина, яскравість
корони значно менша від яскравості поверхні сонця. Рішенням проблеми може бути
так званий об'ємний сонячний затемнювач, куля розміром трохи більше тенісного
м'яча, виконаний з сверхтемного сплаву титану.
Суть затемнення полягає в наступному: він встановлюється перед
спектрографом, спрямованим на Сонце, і створює тим самим мініатюрне сонячної
затемнення залишаючи тільки сонячну корону. На даний момент аерокосмічне
агентство NASA на своїх космічних апаратах SOHO і STEREO використовує плоскі
сонячні затемнювачі, однак плоский дизайн таких пристроїв створює деяку
розпливчастість зображення і зайві спотворення.
Об'ємний затемнювач NASA повинен буде відтворювати ефект місячного
затемнення, звичайно ж, тільки для космічного апарату, який буде досліджувати
Сонце, проте перебуваючи на відстані двох метрів від його спектрографа, затемнювач
допоможе досліджувати сонячну корону без будь-яких проблем, перешкод і
спотворень.
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НЕТРАДИЦІЙНЕ ЕФЕКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РАКЕТ МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ
Реактивні системи, оснащені ракетами малої дальності, використовуються
майже стовідсотково в військовій сфері. Тим не менше вони можуть бути
ефективними при рішенні задач в різних, мирних сферах діяльності людства,
прикладом якох є застосування ракет малої дальності (РМД) в метеорології та в
захисті виноградників від граду.
В представленій роботі проведений аналіз можливих сфер ефективного
застосування РМД, перш за все в сільськогосподарській галузі та при вирішенні
нестандартних ситуативних задач в екології.
В якості прикладів ефективного застосування РМД розглядались варіанти
задач, в яких за тих чи інших причин і обставин застосування традиційних засобів
і технологій є неможливим, або дуже обмеженим.
Однією з важковирішуваних задач, за допомогою існуючої техніки, є
заліснення важкодоступних гірських схилів, ярів та берегів рік. За виключенням
ручної посадки і її обмежених можливостей на сьогодні рішення даної задачі за
допомогою існуючої сільськогосподарської техніки не є можливим. Висів насіння
з літака не заглиблює його в грунт і воно або не проростає, або стає здобиччю для
птахів і гризунів, а існуюча техніка не лише не може працювати на крутих схилах,
а й, навіть, не може бути, в більшості випадків, доставлена до них. Вирішити задачу
можуть РМД оснащені касетними головками, що споряджені касетними «бойовими
елементами» з ростками необхідних насаджень в середині. Касета розсипається на
заданій висоті і «бойовими елементами» проникають в грунт на необхідну глибину.
«Бомби» виготовляються з матеріалу, що швидко розкладається на поживні
речовини. Також можуть використовуватися РМД головками цілеспрямованої
фугасної дії, начинених насінням вибраних видів насаджень. При вибуху порохового
заряду, чи під високим тиском із кулебалонів на заданій висоті над поверхнею,
насіння спрямовується задану площу з прониканням в грунт на необхідну глибину,
без пошкодження його життєздатності.
Прикладом рішення задач екологічного характеру є застосування РМД для
ініціації сходження лавин при неможливості їх «розстрілу» гарматнім засобом;
для звільнення рік від крижаних заторів для утворення зон-перепон на шляху
розповсюдження лісових і степових пожеж (гасіння очагів пожежі вибуховою
хвилею), та інших подібних до приведених ситуаціях.
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КОСМИЧЕСКИЙ ФОНТАН
В отличие от оригинальной конструкции космического лифта, фонтан является
чрезвычайно высокой башней, поскольку такая высокая башня не может поддержать
свой вес с использованием традиционных материалов, планируется, что этот вес
будет поддерживаться следующим образом: внутри башня будет полая, внутри этой
полости находятся специальное гранулированное вещество. Это вещество, после
передачи ему кинетической энергии, быстро движется вверх от нижней части башни
и передает эту энергию в верхней её части, после чего под воздействием силы тяжести
падает обратно, это будет удерживать башню от падения.
Космический фонтан использует непрерывный поток электромагнитноускоренных металлических гранул, чтобы доставить груз на запредельные высоты,
используя те же основные физические принципы, которые обычный фонтан
удерживает пластиковый мячик наверху вертикальной струи воды.
Небольшие металлические гранулы миллионами будут выпущены к станции
«дефлектора» высоко над землей, которая будет использовать магнитное поле и
ловить гранулы, пуская их по кривой электромагнитным ускорителем и возвращать
их обратно на землю. Наземная станция, в свою очередь, будет использовать
магнитный «совок», чтобы поймать шарики, пускать их по кривой обратно
мощным электромагнитным ускорителем на станцию и все это в одном непрерывном
цикле. Давление, оказываемое на магнитные поля совка и изогнутого ускорителя
непрерывным потоком гранул будет поддерживать в воздухе всю конструкцию.
Кроме того, важно понимать, что гранулы и станция никогда не будут иметь
физический контакт. Магнитные поля совка и изогнутого ускорителя выступают в
качестве своего рода буфера, предотвращая любые повреждения от гранул мчащихся
к станции со скоростью 4 км/с. Тем не менее, гранулы оказывают давление на
магнитные поля, проходя через них, и эта сила, в свою очередь передаются станции,
держа ее в воздухе.
Используя эту технологию фонтан мог бы поднять полностью оборудованную
космическую станцию весом 40 тонн или более на любую высоту, даже на высоту
космического лифта (40000 км). Однако, чем больше высота, тем больше требуется
энергии (об этом ниже). Для поддержания космического фонтана около 2000 км в
высоту требуется постоянная энергия сравнимая с потреблением современного города.
Но одним из преимуществ фонтана заключается в том, что после того, как будет
запущена система, энергия, необходимая для поддержания будет гораздо меньше,
чем энергия для его запуска. Потеря импульса от силы тяжести, когда поток гранул
взлетает будет точно уравновешивается усилением импульса силы тяжести, когда
поток будет падать на наземную станцию и полный импульс системы никогда не
изменяется.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ВОЗНИКШИХ ГОФР НА ТОНКИХ СТЕНКАХ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК
ПРИ ИЗГИБЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАНГОУТОВ
В процессе изгиба профильных заготовок, тонкие стенки, расположенные
в зоне сжатия могут терять устойчивость (на них образовываются гофры), в этом
случае технологический процесс изготовления должен предусматривать операцию
калибровки.
Калибровкой в данном случае будем называть, заключительный этап гибки
профилей имеющих тонкую стенку в штампах. Операция калибровки обычно
предусматривается технологическим процессом для обеспечения необходимых
сборочных размеров при изготовлении гибкой тонкостенных профилей шпангоутов
изделий ракетно-космической техники. Началом этого процесса считается тот
момент, когда внешняя сторона тонкой стенки коснулась рабочей поверхности
матрицы. В результате калибровки стенки, попадающие между сопряженными
поверхностями матрицы и пуансона, выравниваются.
Исходными данными для расчета калибровки являются результаты,
получаемые при математическом моделировании процесса деформирования
поперечного сечения тонкостенного профиля, а именно: компоненты тензора
напряжений и деформаций в узлах тонкой стенки; значения радиальных смещений
и меридиональной кривизны в узловых сечениях. Разработанная математическая
модель позволяет также прогнозировать потерю устойчивости тонких стенок
профилей при изгибе и определить потребность в калибровочных операциях.
При выполнении операций калибровки считаем, что цилиндрические и
конические стенки профиля подвергаются простому нагружению. Это вполне
допустимо, т.к. величина изгибающего момента и калибрующее усилие от начала
своего действия возрастают пропорционально одному параметру – времени.
Анализ напряженно деформированного состояния при калибровке позволяет
определить величину изгибающего момента в конце активной стадии и в дальнейшем
рассчитывать упругую разгрузку профилей, после гибки и калибровки. Разработана
методика расчета распорной силы, необходимой для выравнивания тонких стенок
профилей, попадающих между сопряженными поверхностями матрицы и пуансона.
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА СТУПЕНЕЙ РН
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ К МЕСТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПОДГОТОВКЕ К ПУСКУ
Транспортировка к месту будущего пуска является обязательным этапом в
процессе подготовки ракет-носителей (РН) к пуску. Расстояние между заводомизготовителем и пусковым центром обычно составляет тысячи километров. Для
транспортировки ступеней РН используется автомобильный, железнодорожный,
морской и авиационный транспорты.
Баки РН конструктивно представляют собой тонкостенную оболочку,
которые в большой степени подвержены температурным расширениям. К ним
предъявляются жесткие требования по влажности и чистоте воздуха во внутренних
полостях. Разница давлений окружающей среды и внутри бака может привести к
деформированию стенок бака. Для исключения перепадов давления баки сообщаются
с окружающей средой через открытые дренажные клапаны. Заправка ступеней
компонентами топлива происходит при низких температурах. При повышенной
влажности в баках образовываются кристаллы льда, что может привести к аварийной
ситуации.
Для поддержания допустимого уровня влажности, а также для исключения
попадания пыли и посторонних предметов во внутренние полости баков ступеней
РН, к переходникам дренажных горловин подсоединяется комплекты А, Б, Г, Д
средств обеспечения влажностного режима (СОВР). В состав комплектов СОВР входят
устройства осушки воздуха (УОВ), трубопроводы, фильтры и переходники.
Рассмотрены четыре вида комплектов СОВР, применяемых на разных этапах
транспортировки и подготовки РКН к пуску, которые обеспечивают поддержание
чистоты и допустимой влажности во внутренних полостях баков РН с момента
отправки РКН с завода-изготовителя и до заправки баков компонентами топлива
непосредственно перед пуском.
Предложены новые конструктивные решения и материалы элементов СОВР,
которые позволяют значительно упростить и уменьшить стоимость СОВР.

187

УДК 621.9
М.А. Далик, студент; С.В. Алексеенко, к.т.н., доцент
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: dalikmaxim@gmail.com
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В настоящее время одной из наиболее перспективных и активно развивающихся
технологий производства является трехмерная (3D) печать. Во всем мире
ведутся активные разработки новых методик 3D печати, разрабатываются и
усовершенствуются технологии с использованием новых типов материалов,
открываются новые сферы применения. Методика способна полностью перевернуть
привычный уклад жизни, изменив способ производства большинства вещей.
Перспективы 3D печати во многом основаны на ее способности воспроизводить в
кратчайшие сроки практически любые элементы не зависимо от их сложности,
причем 3D принтеры способны значительно снизить затраты на производство таких
деталей, особенно для небольших партий изделий.
В целом, технологии 3D печати находят применение в таких сферах, как:
образование, машиностроение, строительство, электроника, автомобильная,
пищевая промышленность. При этом одной из наиболее перспективной, с точки
зрения внедрения технологий 3D печати, можно назвать аэрокосмическую
промышленность. Уже сейчас 3D принтеры используются для изготовления
прототипов, производственной оснастки, появляются полностью напечатанные
ракетные двигатели, при создании спутников. Устанавливаются системы для
переработки пластика и дальнейшей печати на орбите, переработки и дальнейшего
использования космического мусора. Технология является перспективной при
колонизации Луны и Марса, биопечати для космических миссий.
Не смотря на перспективы этой технологии в будущем, в настоящее время
возникает множество проблем при печати, требующих решения, такие как:
отклеивание первого слоя, смещение первого слоя, смещение слоев в модели, плохое
заполнение, засорение сопла, обламывание филамента, стачивание филамента, и
многие другие.
В работе рассмотрены основные дефекты, возникающие при 3D печати,
предложены и проверены способы их устранения. Проведен анализ существующих
пластиков для 3D печати и выработаны рекомендация для выбора материала в
зависимости от назначения изделия.
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РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПІДКЛАДКИ
ПРИ 3D ДРУКУ
3D-принтер — пристрій, що використовує метод пошарового створення фізичного
об’єкта за цифровою 3D-моделлю. За допомогою адитивних технологій можливе
створення об’єктів з різних матеріалів, включаючи метали, полімери, кераміки.
Відповідно до цього створені 3D принтери різного призначення, але їх конструкція
має спільні елементи. Типовий 3D-принтер складається з корпусу, механізмів руху
по вісям, напрямних, друкувальної головки, стола з підкладкою та блоку системи
керування. Одним з основних елементів є стіл з підкладкою, до яких пред’являють
особливі вимоги.
Підкладка покращує якість друку, підвищує адгезію, полегшує зняття виробу
зі столу та допомагає уникнути теплових деформацій виробу. У процесі охолодження
пластик стискається. Коли процес стиснення відбувається не рівномірно по всій
надрукованій частині, відбувається загинання поверхні та зміна геометрії деталі.
Підкладка дозволяє надрукованій частини залишатися теплою в процесі друку і
забезпечує більш рівномірне стискання застигаючого пластику. В процесі нагрівання
підкладка деформується, що може призвести до утворення тріщин, вигинів і
негативно позначитися на якості ЗD друку.
Метою роботи був розрахунок величини деформації підкладки при
температурних навантаженнях відповідних режимам 3D друку. Розрахунки
проводилися в модулі Static Structural системи ANSYS методом кінцевих елементів.
Для розрахунку була обрана пластина 200х200х3мм. Як матеріал були вибрано
акрил і гартоване скло. Температурний діапазон розрахунку 60-120°С.
За результатами розрахунків величина деформацій не перевищила допустимих
значень та залишилась в межах 0,1мм, що означає правильність вибору матеріалу
підкладки.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ В КОНСТРУКЦИИ РДТТ
ПО АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
Для выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) с минимальными
затратами на изготовление опытных образцов, была применена технология 3D
печати, которая позволила получить робочий прототип детали - типа мембрана
в короткий срок. Основным преимуществом данного метода является отсутствие
потребности в изготовлении специальной оснастки, и вносить необходимые
изменения в конструкцию при отработке.
Аддитивные технологии в последнее время все чаще и чаще применяются
для изготовления полностью функциональных прототипов. В ГП «КБ «Южное»
на этапе первоочередных ОКР проводились работы, подтверждающие возможность
применения данной технологии производства.
Проведены расчеты детали типа мембрана, изготовление которой выполнялось
по аддитивной технологии производства 3D печати из термопластика. Проведены
функциональные испытания, подтверждающие работоспособность данной детали.
Полученные результаты при проведении испытаний имеют высокую сходимость с
расчетными значениями.
Вопросом требующем дополнительных исследований является обеспечение
герметичности деталей, получаемых по технологии fused deposition modeling (FDM)
из термопластиков в случаях когда это необходимо.
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ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЇХ ОБРОБКИ
ПРИ КОНСТРУЮВАННІ РАКЕТ НАДЛЕГКОГО КЛАСУ
При конструюванні ракети надлегкого класу виникла необхідність вибору
матеріалу для стикувальних шпангоутів. Вздовж відсіків проходять антени
радіопередавача і тому шпангоути не повинні перешкоджати проходженню
радіосигналу. Звісно, для ракетної техніки необхідна достатня міцність та
жорсткість, при мінімальній масі, тому важливим критерієм для шпангоута є питома
міцність та жорсткість. Так як обробка матеріалів виконується малопрофесійними
кадрами необхідною є простота механічної обробки, тобто технологічність. У
сучасних умовах, простежується тенденція до здешевлення, тому треба щоб готовий
продукт був як умога дешевший. В Україні, через політичні причини, суттєвою
проблемою є малодоступність деяких матеріалів, тому шпангоут повинен бути
виконаний з доступніх матеріалів. Деякі матеріали можуть мати непомітні дефекти
(наприклад пори в чавуні, алюмінії та пластиках), тому важливо, щоб матеріал був
надійним.
Виходячи з першого критерію радіопрозорості можемо використовувати
пластики та композитні конструкційні матеріали. Спираючись на наступні
критерії було прийнято рішення використовувати термопласти, а саме поліацеталь,
та конструкційний текстоліт. Так як серед відомих матеріалів вони найкраще
відповідають поставленим вимогам.
Для цих матеріалів є критичною температура механічної обробки 180 і 130 для
поліацеталю та текстоліту відповідно, тому необхідно користуватися особливими
режимами різання, матеріалом ріжучого інструменту та геометрією різця. Була
побудована модель в SolidWorks і проведений розрахунок в ANSYS.
За результатами обробки розрахункових даних було виявлено що інструмент
та деталь не нагрівається до критичних температур, тобто тепловідвід за рахунок
стружки, інструменту та ЗОР є достатнім. Результат розрахунків був підтверджений
експериментально при виготовленні реальних деталей.

191

УДК: 621.01
О.О. Добродомов, студент; В.Є. Шевцов, к.т.н, доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: aleksandrdobrodomov0@gmail.com
КОНСТРУКТИВНІ ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ХВИЛЬОВОЇ СКЛАДОВОЇ
ЛОБОВОГО ОПОРУ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Значення сили лобового опору літального апарату обумовленно кількома
складовими, а саме:
1) Тиском набігаючого потоку;
2) Тертям між поверхнею літального апарату а потоком повітря;
3) Індуктивним перетіканням повітря між ділянками поверхні з відмінними
значеннями зовнішнього тиску;
4) Донним підсосом;
5) Хвильовою складовою при надзвукових швидкостях.
Найбільш суттєвою складовою при швидкостях руху близьких до звукової
та надзвукової є хвильова, значення якої відповідає зростанню «аеродинамічної
площі» міделя за рахунок стрибка тиску і його кута до осі літального апарату. Окрім
того, підвищення тиску при гальмуванні на границі стрибка призводить до різкого
зростання температури, що потребує значних теплових потоків зовні.
Ефективним засобом зменшенням значення і впливу. Хвильової складової є
зниження тиску всередині конуса стрибка і, відповідно, навколо поверхні літального
апарату. Засоби штучного зниження тиску в указаній області на сьогодні виявились
не лише малоефективними, але й досить складними та затратними. В пошуках
більш ефективних рішень даної проблеми в представленій роботі пропонується
зниження тиску шляхом утворення вихрового руху повітря набігаючого потоку
навколо корпусу літального апарату осесиметричної конструкції на зразок ракети
носія. Для зміни напрямку руху набігаючого потоку з осьового в круговий в якості
оголовкиконуса аеродинамічного обтікача застосовується зіркогвинтоподібна
насадка з вільним обертанням навколо осі, закріпленій на корпусі обтікача.
Створення «вихору» навколо літального апарату, чи зони зі зниженим тиском
в межах стрибка можливе й іншими засобами, наприклад, забором повітря в районі
оголовки обтікача. Але така схема генерації аеродинамічного вихору призведе
до обертання літального апарату в протилежному напрямку, а тому може бути
застосована лише в разі необхідності додаткової гіростабілізації його руху.

192

УДК 621.9
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЕТАЛИ
Ракетостроение требует создания деталей с наилучшими показателями
аэродинамики. В данном докладе представлена деталь с криволинейной
аэродинамической формой.
Рассмотрены основные методы производства деталей с криволинейной
аэродинамической формой, при помощи следующих технологических операций:
штамповка, механическая обработка, сборка. Приведены недостатки существующих
методов изготовления и обоснование выбора оптимального метода.
Предложена конструкция оснастки позволяющая изготавливать детали
данного типа на существующем металлообрабатывающем оборудовании с высокими
экономическими и техническими показателями.
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УПРУГАЯ РАЗГРУЗКА ПРИ ИЗГИБЕ С РАСТЯЖЕНИЕМ ПРОФИЛЬНЫХ
ЗАГОТОВОК ДЛЯ ШПАНГОУТОВ
При изгибе профильных заготовок для шпангоутов по оправкам с приложением
растягивающих усилий упругая разгрузка (пружинение) уменьшается. Тем не
менее, оправки изготавливают с учетом ожидаемой упругой разгрузки профильных
заготовок при изгибе с растяжением, основываясь на обобщенных и недостаточных
рекомендациях. Изгиб с растяжением реализуется в следующих схемах
деформирования профильных заготовок: растяжение и последующий изгиб при
постоянной растягивающей силе; изгиб с последующим растяжением; растяжение
и последующий изгиб с увеличением растягивающей силы после изгиба. Разгрузка
происходит в этих случаях в два этапа: на первом этапе снимается растягивающая
сила, которая вызывает продольное сжатие заготовки без изменения кривизны,
на втором – снимается изгибающая нагрузка, концы заготовки освобождаются от
зажимов, и кривизна её уменьшается.
В случаях, когда деформирование проводится по схемам изгиб с последующим
растяжением и растяжение и последующий изгиб при увеличивающейся
растягивающей силе, процессы разгрузки протекают упруго. Согласно принципу
независимого действия сил можно рассчитывать изменение кривизны заготовки
на втором этапе разгрузки, опуская расчеты, относящиеся к первому этапу.
Данное положение не выполняется, когда деформирование осуществляется по
схеме растяжение и последующий изгиб при постоянной растягивающей силе. В
этом случае деформации первого этапа имеют пластический характер в некоторой
части заготовки, что вызывает уменьшение изгибающего момента при неизменной
кривизне заготовки. Поскольку пластические деформации разгрузки вызывают
значительное уменьшение изгибающего момента, соответственно уменьшается и
упругая деформация разгрузки на втором этапе разгрузки.
Разработаны алгоритмы для математического моделирования процесса упругой
разгрузки по схеме растяжение и изгиб при постоянной растягивающей силе с учетом
особенностей данной схемы изгиба профильных заготовок.
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БИОНИЧЕСКИЙ (ГЕНЕРАТИВНЫЙ) ДИЗАЙН АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ
В 60-х годах в науке появилось новое направление — бионика (от греческого
слова bion — элемент жизни), объединяющее интересы биологии и техники. Цель
новой науки — решение инженерных и технических задач на основе изучения
структуры и жизнедеятельности живых органи змов.
Бионический дизайн — способ проектирования различных объектов, при
котором для снижения веса и увеличения прочности применяются отличные от
традиционных решения. Внешне объекты, произведенные подобным образом,
отличаются от обычных техногенных изделий. Они имеют выраженные черты,
присущие, например, растениям, имитируют строение конечностей или костей.
Именно поэтому такой способ проектирования часто называют бионическим
дизайном.
Другой термин, «генеративный дизайн», используется в связи с тем, что
геометрия подобных конструкций автоматически рассчитывается («генерируется»)
в специальном программном обеспечении.
Главная задача бионического дизайна — снижение веса объекта при сохранении
(или увеличении) исходной прочности. Именно поэтому такие решения чаще
используют в сферах, где важно сэкономить каждый грамм: космические аппараты,
авиастроение, инновационное машиностроение.
Другая смежная задача — экономия дорогих материалов (сложные сплавы,
редкие металлы). Бионический подход в проектировании позволяет некоторым
компаниям тратить на 30-50% меньше материала, что положительно влияет на цену
и прибыль.
Создание конструкций на основе генеративного проектирования в большинстве
случаев возможно только с помощью аддитивных технологий. Дело в том, что
традиционные методы производства не в состоянии реализовать проекты со
сложной структурой нестандартных элементов, которую предлагает бионический
дизайн. С помощью 3D-печати можно изготовить элементы с любыми толщинами,
искривлениями, полостями, сетчатой и ячеистой структурами. К тому же послойное
построение придает бионическим объектам еще большую прочность и устойчивость
к нагрузкам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖЕСТКОСТИ ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ
В процессе обработки на станках с ЧПУ действуют множество факторов,
которые препятствуют достижению высокой точности. Даже на станках полностью
соответствующих паспортным данным могут возникать погрешности, вызываемые
упругими деформациями элементов станка под действием усилий резания.
Сложность устранения возможных погрешностей путем введения коррекций,
объясняется различными величинами отклонений при различных режимах резания.
Более того, на станках даже одной модели параметры жесткости узлов могут иметь
значительный разброс. Поэтому важно иметь достоверные данные о податливости
узлов конкретного станка при различных усилиях резания.
При наличии информации о податливости на стадии подготовки управляющих
программ можно предусмотреть введение предварительных искажений в траекторию
движения формообразующего инструмента для компенсации ожидаемых
отклонений. Данные о податливости могут быть получены путем испытания станка
методом имитации различных усилий резания и замера величины отклонения
измерительными приборами.
Для проведения испытаний токарных станков с ЧПУ в производственных
условиях разработано устройство для имитации нагрузок [1]. Оно состоит
из нагружаемого ступенчатого вала, на поверхностях которого размещены
контактные кольцевые канавки. Нагружаемое устройство, выполненное в виде
инструментального блока и устанавливается непосредственно в резцедержателе
вместо режущего инструмента. На свободном конце такого устройства выполнен
наконечник сферической формы, предназначенный для контакта с кольцевой
канавкой на валу и передачи имитационного усилия. Сами усилия создаются
тарельчатыми пружинами, размещенными внутри нагружаемого устройства.
В ручном режиме или по управляющей программе производится подвод
устройства к одной из контактных канавок с последующей имитацией нагрузки в
требуемом направлении. Возникающие отклонения нагружаемого вала измеряются
датчиком линейных перемещений.
Полученные результаты могут быть использованы для коррекции траектории
движения режущего формообразующего инструмента и, следовательно, для
компенсации возможных погрешностей обработки.
Литература
1. Пристрій для імітації навантажень в металорізальних верстатах. Патент на
корисну модель №121091 В23 В25/06, 2017.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО АДДИТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА В КОНСТРУКЦИИ РДДТ
В настоящее время требование к изготовлению изделий в кратчайшие сроки и с
минимальными затратами на этапе опытно-конструкторских работ (ОКР) является
актуальной задачей.
При классическом изготовлении опытных партий (либо одной детали) требуется
подготовка производства и оснастка – пресс-форма, штамп и т.д.
При использовании аддитивных технологий, необходимость в изготовлении
оснастки отсутствует.
В настоящее время в ГП «КБ «Южное» ведутся работы по подтверждению
возможности применения в конструкции РДТТ отдельных деталей изготовленных
по аддитивной технологии производства изготовленных из промышленных
термопластиков.
На этапе ОКР имеется возможность получения рабочего прототипа детали и в
случае необходимости, имеется возможность внесения оперативной корректировки
конструкции.
Данная технология является показателем значительного преимущества как с
технической стороны, так и с экономической, перед ранее применяемой технологией
изготовления.
Используемые термопластики прошли первоочередные исследования физикомеханических свойств в температурном диапазоне эксплуатации изделий, что
позволяет рассматривать эту технологию производства для штатных деталей в
конструкции РДТТ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ РАКЕТЫ
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Как известно из теории Циолковского и проверенно много раз расчетами
одноступенчатая ракета выполненная из металла не может развить 1-ю космическую
скорость. В настоящее время в США ведутся разработки над одноступенчатой ракетой
выполненной из композиционного материала, из-за понятных причин информации
об этих разработках очень мало.
В настоящей работе сделана попытка хотя бы в первом приближении оценить
преимущества ракеты выполненной из композиционного материала, хотя прекрасно
понятно, что большое количество узлов и деталей ракеты невозможно изготовить из
композита, но удельная прочность этого материала настолько привлекательна, что
подвигает к исследованию в данной области.
В данной работе были рассчитаны массовые характеристики одноступенчатой
ракеты, ее энергетический потенциал и примерные габариты ракеты, а также ту
необходимую плотность композита, которая позволит ракете приобрести 1-ю
космическую скорость.
Хотя, прекрасно понятно, что расчеты имеют довольно приблизительный
характер и основаны на использовании различных допущений снижающих
достоверность результатов проектирования, но полученный в работе запас энергетики
внушает определенный оптимизм, что в этой идеи есть разумное зерно.
Аналитические зависимости принятые для расчета соответствуют расчетам
предэскизного проекта, выполняемых студентами колледжа ракетно-космического
машиностроения в процессе дипломного проектирования на тему:
«Проектирование двухступенчатой ракеты для выведения на околоземную
орбиту космического аппарата.» Справочные данные по статистическим
коэффициентам и по применяемым материалам ограничены, а также не существует
методик расчета ракеты из композиционного материала, поэтому данные расчеты
требуют дальнейшего уточнения и исследования, которые и предусмотрены автором
в дальнейшей работе.
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СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
В ГУМО-АРМОВАНИХ ВИРОБАХ
В об’єктах ракетно-космічної техніки використовується значна кількість
гумо-армованих виробів з тонкостінними металевими пластинами, наприклад,
елементів опорно-амортизаційних поясів ракети, що запускається з транспортнопускового контейнера (ТПК). Однією з основних вимог до аналогічних виробів
крім забезпечення пружно-деформаційних властивостей є велика міцність зв’язку
гуми з металом. В противному разі при старті ракети із ТПК гумова частина з
антифрикційним башмаком може відшаруватися від металевої частини і призвести
до аварійної ситуації.
Для забезпечення високої міцності зв’язку гуми з металом і запобігання
аварійних ситуацій металеву арматуру зі сторони гумування піддають
піскоструминній обробці, що призводить до виникнення на її поверхні наклепу і
деформації металевої арматури. Тобто, арматура перейшла в пружно-деформований
стан, який тепер став для неї рівноважним. В процесі вулканізації виробу під тиском
здеформована арматура вирівнюється до початкових розмірів. Деформація арматури
тимчасово зникне за рахунок адгезійного зв’язку гуми з металевою арматурою, але
в останній залишаються внутрішні напруження, що переходять в потенціальну
енергію. Після закінчення процесу вулканізації в системі «метал-адгезив-гума»
виникає напружено-деформований стан, так як «вирівняна» арматура намагається
повернутися до попереднього отриманого після піскоструминної обробки так
званого «рівноважного» стану. З терміном часу, враховуючи релаксаційні процеси
в зазначеній системі (зокрема повзучість) внутрішні напруження в арматурі
призводять до розшарування між гумою і арматурою. При цьому плівка адгезиву
(або декількох адгезивів)може залишитися на металі або на гумі, в тому числі і при
когезійному руйнуванні гуми в зоні розтягувальних напружень.
З метою запобігання виникнення внутрішніх напружень в гумо-армованих
виробах, потрібно здійснити моделювання технологічного процесу піскоструминної
обробки, визначити величину деформаціїі модельної арматури і реальну арматуру
для виробу виготовляти уже з урахуванням коригування геометричних розмірів,
які будуть відрізнятися від кінцевих. Але після піскоструминної обробки і
вулканізації виробу напружено-деформованого стану в системі «метал-адгезив-гума»
спостерігатися не буде.
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РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ АРМИРОВАНИЯ
ДЛЯ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Обычно такие трубы применяют в авиа – космической промышленности.
Для изготовления ферменных конструкций, которые не имеют температурных
деформаций. Углепластик, для изготовления труб, укладывают специальным
образом под такими углами, чтобы КЛТР равнялся «0». Прямоугольные мотанные
трубы применяют также для спортивного инвентаря, например в профессиональном
хоккее, ручки хоккейных клюшек, в автоспорте силовой набор кузова спортивных
машин, где необходим минимальный вес и прочность.
Почему же не применить круглые трубы для этих целей: причина тут одна –
удобство монтажа (к плоским граням удобнее прикручивать панели). В спорте из
соображений удобства и эргономики.
Перейдем теперь к сути изложения определения траекторий армирования труб
прямоугольного сечения - почему нельзя использовать методики для определения
траекторий круглых труб.
Труба круглого сечения условно разбивалась по длине на 3 части. В четырех
точках задаются углы армирования, причем в крайних точках эти углы всегда
90 градусов для того, чтобы развернуть виток. Для каждого участка решается
дифференциальное уравнение.
Трубы прямоугольного сечения в первую очередь не осесимметричны, что
приводит к зависимости периода витка от начальной ориентации трубы и к тому,
что одна и та же лента раскладывается по разному в сечении трубы в зависимости
от углового положения.
Угол армирования на плоских гранях трубы не может изменяться, т.к. угол
трения (угол негеодезического отклонения) не может принимать значения отличные
от нуля.
Зависимость периода витка от начальной ориентации трубы приводит к
бессмысленности подбирать рисунок намотки, т.к. один виток будет отличаться от
другого и закольцевать один виток не удаться. Поэтому рисунок намотки можно
выбрать заранее и желательно попроще, т.к. в дальнейшем расчеты будут легче.
Например авторы предпочитают выбирать однозаходную намотку со способом
укладки лент – «сверху».
Отсутствие зацикливания предполагает на каждый виток делать отдельную
программу.
Для совмещения витков используются 2 параметра: закрутка перехода и тангенс
угла негеодезического отклонения на участке.
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Любое современное предприятие стремиться создавать более дешевую,
надежную и качественную продукцию, используя при этом самые совершенные
методы и материалы. Использование аддитивных технологий — один из примеров
того, как новые разработки и оборудование могут существенно улучшать
традиционное производство.
Аддитивные технологии производства позволяют изготавливать любое изделие
послойно на основе компьютерной 3D-модели.Такой процесс создания объекта
также называют «выращиванием» из-за постепенности изготовления. Если при
традиционном производстве вначале мы имеем заготовку, от которой потом отсекаем
все лишнее, либо деформируем ее, то в случае с аддитивными технологиями из
аморфного расходного материала выстраивается новое изделие. В зависимости от
технологии, объект может строиться снизу-вверх или наоборот и получать при этом
различные свойства.
При использовании аддитивных технологий все стадии реализации проекта
от идеи до материализации находятся в единой технологической цепочке, в
которой каждая технологическая операция выполняется в цифровой CAD/CAM/
CAE-системе. Практически это означает реальный переход к «безбумажным»
технологиям, когда для изготовления детали традиционной бумажной чертёжной
документации в принципе не требуется.
Первые аддитивные системы производства работали главным образом
с полимерными материалами. Сегодня 3D-принтеры, олицетворяющие аддитивное
производство, способны работать с любыми материалами: инженерными
пластиками, композитными порошками, различными типами металлов, керамикой,
строительными материалами. Аддитивные технологии активно используются
в машиностроении, промышленности, науке, образовании, проектировании,
медицине, строительстве, литейном производстве и многих других сферах.
В аэрокосмической и оборонной отраслях сейчас особое внимание уделяется
«выращиванию» деталей из металлов и композитних материалов с помощью
аддитивных технологий.
Машины, строящие детали из металла – поистине верх инженерного искуства.
Здесь сконцентрированы самые передовые знания по металлургии, лазерной технике,
оптике, электронике, системам управления, измерительным устройствам, механике,
вакуумной технике и т.д.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ
НА СТАНКЕ С ЧПУ
Обеспечение высокой точности обработки деталей сложной конфигурации
на станках с ЧПУ, в условиях реального производства, является задачей сложной
и трудно достижимой. Для этого необходимо обеспечить промежуточный и
окончательный контроль точности формообразования непосредственно на станке.
Трудности возникают в случаях, когда обработка производится поверхностей
заданных или набором координатных точек или описанных сплайнами.
При подготовке управляющих программ с использованием средств
автоматизации трудоемкость процесса уменьшается, а возможности моделирования
обработки позволяют свести к минимуму возможные погрешности в расчетах
траекторий движения инструментов. Однако в реальных условиях производства
действует множество факторов, которые могут внести недопустимые отклонения
размеров и привести к браку продукции. Например, упругие и тепловые деформации
технологической системы, износ инструмента, ошибки системы управления и т.п.
Для сведения к минимуму вероятности появления погрешностей
разработаны применяются автоматизированные измерительные системы на
базе измерительных головок [1,2]. В ручном режиме или по управляющей
программе, на каком либо технологическом переходе, предусматривается касание
измерительным наконечником прибора поверхности детали и определение
координаты точки касания. После сравнивания запрограммированных координат
с результатами измерения определяется величина возможной погрешности. При
наличии соответствующего программного обеспечения в системе ЧПУ возможна
автоматизированная коррекция траектории движения инструмента на последующих
переходах.
В случаях задания исходной геометрической информации сплайнами и
последующего расчета траектории движения инструмента разработана методика
определения точек касания измерителем обрабатываемых поверхностей. По
полученным данным определяется величина и направление вводимой коррекции в
управляющую программу для компенсации обнаруженной погрешности.
Практическая реализация методики создает условия для уменьшения
погрешностей обработки и уменьшения неисправимого брака продукции.
Литература
1. А. Веретнов Контроль точности обработки изделий на станках с ЧПУ при
помощи PowerINSPECT OMV. САПР и графика. №6 2012. С.76-79.
2. Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ. Продукция компании
Renishaw. Каталог 2016г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Обработка сложных по форме ответственных деталей на станках с ЧПУ требует
выполнения множества специфических предварительных работ на стадии подготовки
производства. Необходимо, например, контролировать техническое состояние
станка, оснастки, качество режущего инструмента, настройку систем управления
и т. п. При необходимости переналадки оборудования для обработки других деталей
добавляется ряд дополнительных задач по отработке технологических решений,
связанных с определением количества переходов, величин припусков на переходах,
режимов обработки и т.д. Изготовление первых деталей, как правило, требует затрат
времени и усилий для отработки и возможных коррекций управляющей программы.
На этапе подготовки управляющих программ в настоящее время
используются системы автоматизированного проектирования и программирования
(CAD/САМ-системы) [1], которые снижают трудоемкость процесса выполнения
множества расчетов и кодирования полученных результатов для ввода в систему
ЧПУ. Во многих случаях технологам предоставляется также возможность
моделирования движений инструментов по полученной управляющей программе.
Однако это не дает возможности получить полную картину предстоящей обработки
из-за сложности учета выбранных режимов обработки и их влияние на точность
формообразования и качество поверхностей.
Для получения более полной картины при моделировании процессов
разработана математическая модель формирования погрешностей металлообработки,
которая на этапе подготовки управляющей программы позволяет сделать прогноз
ожидаемой геометрической точности и качества поверхности детали для известных
режимов обработки, данных по ожидаемым упругим деформациям технологической
системы, динамике износа инструмента.
Математическая модель построена на основе универсальной матрицы
преобразования координат [2], описания поверхности формообразующего
инструмента и корректирующего коэффициента, учитывающего ожидаемые
отклонения от деформаций и износа инструмента.
Литература
1. К. Евченко, С.Прядильщиков Delcam for SolidWorks — высокоэффективная
CAM-система для решения сложных производственных задач. САПР и графика.
№7, 2013 С.50-53.
2. Лигун А.А., Шумейко А.А., Коротков В.С., Завацкий В.Л. Об универсальной
матрице для описания формообразования поверхностей в трехмерном
пространстве. – К., 1988. -10с. – Деп. в УкНИИНТИ 29.03.88.№754.
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СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ
ГУМО-АРМОВАНИХ ВИРОБІВ В ОБ’ЄКТАХ РКТ
При виготовленні гумо-армованих виробів (ГАВ), зокрема гумометалевих
(ГМВ) для об’єктів ракетно-космічної техніки (РКТ) і їх складових частин (СЧ) з
використанням тонкостінної металевої арматури, в останніх виникають внутрішні
напруження, які призводять до відшарування гуми від металевої арматури з
терміном часу. Вироби з дефектами не можуть бути встановлені як на об’єкти РКТ,
так і на їх СЧ, але в даному випадку важливо знати, через який проміжок часу
може розпочатися процес відшарування і за яких умов. Для ГМВ відшарування
гуми від металу є критичним показником, а тому потрібно уміти прогнозувати і
розробляти заходи для його запобігання. Відомі стандартизовані методи випробувань
з визначення міцності зв’язку гуми з металом не можуть дати відповіді на поставлені
питання. В той же час, з використанням відомих методів і їх доопрацювання можливе
моделювання релаксаційних процесів в ГАВ і спрогнозувати їх роботоздатність.
Слід зазначити, що релаксаційні процеси в гумі підпорядковуються принципу
температурно-часовій суперпозиції. Тобто, підвищуючи температуру випробувань,
можна з імітувати термін забезпечення роботоздатності виробу, якщо він не
розшарувався, або, знаючи умови, за яких спостерігається розшарування, можна
спрогнозувати терміни роботоздатності таких виробів. Випробування щодо
дослідження роботоздатності на готових виробах - це надто дороге задоволення. В
даній доповіді автори пропонують більш дешевий і надійний спосіб прогнозування
роботоздатності ГМВ. Він заснований на тому, що в конкретному виробі арматура
піддається піскоструминній обробці, в результаті якої здійснюється прогин металевої
арматури. Після виготовлення ГМВ в зоні прогину арматури виникають внутрішні
напруження, які в кінці-кінців призведуть до розшарування ГМВ. Випробування
щодо визначення міцності зв’язку гуми з металом здійснюється за методикою ГОСТ
209 на дисках грибоподібної форми діаметром 25 мм. Тому, визначивши прогин
арматури, виготовляємо з заданої марки гуми зразки діаметром 25мм, розтягуємо на
величину прогину арматури і в заданому напружено-деформованому стані поміщаємо
в термостат для прискореного старіння, витримуючи в такому стані до руйнування.
За визначеним терміном руйнування і температурними умовами випробувань можна
спрогнозувати термін роботоздатності ГМВ.
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УТОНЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ И ВЫПРЯМЛЕНИИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Схема четырехугловой гибки применяется при штамповке профилей, скоб и
других деталей преимущественно небольшой высоты в качестве альтернативной
по отношению к двухугловой гибке по переходам. Вертикальные стенки детали
формируются из материала, подвергшегося изгибу и выпрямлению в условиях
плоской деформации. Подобная схема имеет место также при вытяжке коробок, за
исключением скругленных углов. Перемещение материала по кромкам матрицы
сопровождается его утонением, особенно значительным при малом относительном
радиусе кромки. Выбор варианта технологического процесса и определение размеров
развертки детали основываются на расчете утонения и сопоставлении результата с
техническими требованиями к детали.
Применяемые для расчетов аналитические зависимости дают завышенный
результат и, как следствие, весьма грубую оценку утонения, так как не учитывают:
уменьшение изгибающих моментов под действием продольных сил; упрочнение
материала; давление кромок матрицы и радиальные напряжения.
Приведены решения и рассчитаны значения толщины материала после изгиба
и выпрямления в зависимости от относительного радиуса матрицы и силы прижима
с учётом уменьшения изгибающих моментов под действием продольных сил;
упрочнения материала; давления кромок матрицы, радиальных напряжений. Дана
оценка влияния различных факторов на утонение материала, перемещающегося по
кромке матрицы. Приведенные зависимости позволяют прогнозировать утонение
материала при четырехугловой гибке с учетом всех значимых факторов и достоверно
определять размеры разверток деталей.
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СОВРЕМЕННАЯ ТАРА ДЛЯ УПАКОВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Основной задачей при проектировании упаковки для опасных грузов, входящих
в комплект поставки ракеты – носителя, является обеспечение требований по
надежной сохранности при транспортировке с завода – изготовителя к месту
эксплуатации, где производится их установка на изделие.
Упаковка для перевозки опасных грузов должна обеспечивать решение
следующих задач:
– защиту от воздействия механических и климатических факторов внешней
среды;
– установку и закрепление комплектующего элемента внутри тары;
– удобство проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и
складирования.
Существуют различные конструкции упаковок для опасных грузов. Например,
для взрывчатых изделий комплекта поставки РКН «Зенит-2S», «Циклон-4»
(пиропатроны, разрывные болты, пирозамки и др.) разработана комбинированная
упаковка, состоящая из наружной (транспортной) тары, в которую вложено одно или
несколько изделий, упакованных во внутреннюю тару. В качестве транспортной тары
используется деревянный ящик из древесины хвойных пород.
С развитием техники комплекс требований к таре все время ужесточается,
что приводит к необходимости искать новые материалы и конструкции для
удовлетворения все новых требований к упаковке. Предлагаемая конструкция
транспортной тары состоит из монолитного корпуса и крышки, усиленных литыми
ребрами жесткости, что позволяет выдерживать высокие нагрузки и защищать ручки
и защелки от срыва. Вместо подставок и наполнителя тара заполняется вспененным
полимером (пеноматериал), что позволяет фиксировать в нем изделия любой сложной
конфигурации. Имеется автоматический клапан выравнивания давления.
Предлагаемая конструкция транспортной тары из композитного полимерного
материала обладает следующими преимуществами:
• более высокая прочность при сохранении или снижении массы тары;
• товарный вид и долговечность;
• отказ от использования дефицитной и дорогой древесины;
• отсутствие необходимости прохождения фитосанитарного контроля при
отправке за пределы Украины;
• устойчивость к климатическим воздействиям;
• возможность многоразового использования.
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УТОНЕНИЕ ПРИ ВЫТЯЖКЕ СФЕРИЧЕСКИХ ДНИЩ ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
При любой схеме (прямая, реверсивная, со сменными матричными кольцами
увеличивающего диаметра и др.) реализации процесса вытяжки сферических
днищ фланец и цилиндрическая часть окончательного перехода, как правило, не
предусмотрены конструкцией детали и
Из-за относительно большой площади припуска (диаметр заготовки, как
правило в 1,5 – 2 раза превышает диаметр днища), напряжения и деформации при
вытяжке, могут достигать критических значений. Утонение этой части днища
может превысить допустимое значение ранее, чем начнется перемещения фланца
вытягиваемого днища. В этом случае следует либо уменьшить диаметр заготовки,
за счет технологического припуска (если это возможно), либо обеспечение заданной
конструктивно толщины сферического днища невозможно.
Разработана математическая модель процесса формирования центральной
куполообразной зоны сферического днища, прилегающей к вытяжному пуансону.
Плоская круглая заготовка, начиная от точки контакта со сферическим пуансоном,
разбивалась на элементы, для которых определялось напряженно-деформированное
состояние и толщина, в зависимости от их расположения в процессе пластического
формообразования куполообразной части заготовки. Математическая модель
позволяет определить влияние анизотропии свойств листового материала и его
упрочнение на деформацию по толщине центральной куполообразной части
сферического днища.
Целью математического моделирования являлась проверка возможности
вытяжки днища на основе анализа напряженно-деформированного состояния
в момент перехода в пластическое состояние всей заготовки, включая фланец и
прогнозирование максимального утонения в куполообразной части сферического
днища. Результаты полученные, при математическом моделировании хорошо
согласуются с проведенными экспериментальными исследованиями (погрешность
математического моделирования 5 – 7%).
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ГУМОМЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
В об’єктах ракетно-космічної техніки використовується значна кількість
гумотехнічних виробів (ГТВ) різноманітного призначення завдяки унікальним
властивостям гуми як високоеластичного конструкційного матеріалу. Порівняно
з металевими матеріалами гума має модуль, що на чотири порядки менше, ніж
у металів. Для гуми він має назву умовно-рівноважний модуль, оскільки в гумі
під дією зовнішніх чинників протікають ярко виражені релаксаційні процеси.
Вказані властивості гуми спонукають використовувати її для виготовлення
виробів для герметизації робочого середовища (рідинного, газоподібного або
комбінованого) в пристроях з рухомими і нерухомими з’єднаннями або в пристроях
періодичної дії, для забезпечення амортизації і компенсації переміщень тощо. В
багатьох випадках використання гуми дає можливість створювати вироби, які у
відповідних конструкціях можуть виконувати декілька функцій одночасно. Такі
вироби отримали назву багатофункціональних. Але для того, щоб такий виріб
став багатофункціональним і при цьому забезпечував надійну роботоздатність
пристрою, його потрібно так спроектувати, щоб в ньому були мінімальні внутрішні
напруження і їх концентратори. В даній доповіді показані деякі особливості
проектування багатофункціональних гумометалевих виробів на прикладі
проектування гумометалевого сильфону (ГМС) для клапану роз’єму питної води,
що використовується космонавтами на орбітальних станціях.
Конструкція ГМС передбачає наявність металевої фланцевої втулки з
привулканізованою до неї гумовою частиною у вигляді сильфона з фланцем для
забезпечення одного нерухомого роз’ємного з’єднання по фланцевій частині і двох
з’єднань періодичної дії по гумометалевій частині для забезпечення жорсткості
конструкції при подачі або зупинці постачання питної води. В зоні приєднання
гумової частини до металевої потрібно віддалити концентратор напруження
шляхом зменшення розтягувальних напружень при збільшенні тиску води. Цього
можна досягнути, якщо на зовнішній частині фланця втулки виконати проточку
і заповнити її гумою в процесі вулканізації до підготовленої фланцевої металевої
частини. Глибина і ширина проточки повинні бути такими, що при дії тиску робочого
середовища відносне подовження гуми в точці перетину поверхонь повинне бути
менше критичного на 30-40%. Слід зазначити, що гума не повинна виділяти в питну
воду шкідливих речовин і повинна мати хороші адгезивні властивості.
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ВПЛИВ РЕЖИМІВ 3D-ДРУКУ НА РОЗМІРНУ ТОЧНІСТЬ ВИРОБІВ
Адитивні технології виробництва, насамперед – 3d-друк, дозволяють
виготовляти вироби широкої номенклатури форм та із різних матеріалів. На
даний час найбільшу популярність набув такий метод, як FDM-друк, у якому
використовуються полімерні матеріали. Продуктивність цього методу залежить,
у більшій степені, від швидкості переміщення друкувальної головки, але із
збільшенням швидкості може бути погіршення якості та точності виробу. В роботі
визначається залежність якості деталі від режимів друку.
Мета цього дослідження – встановлення граничних параметрів режимів в
області допустимої якості друку. Аналіз виконувався з такими вхідними даними:
тип пластику – ABS; швидкість друку – від 5 мм/с до 50 мм/с з кроком 5 мм/с;
товщини шару – 0.2 мм, 0.3 мм та 0.4 мм; відхилення температури від оптимальної
для даного типу пластику - ±20 °С.
Друк дослідних зразків проводився на 3d-принтерах з кінематикою типа
Ultimaker та Prusa, діаметри сопла друкувальної головки – 0.4 мм і 0.6 мм. Похибка
від теплової деформації пластику після друку, отримана з даних виробника та
по дослідним калібрувальним зразкам, враховувалася у досліджені. Зразки
друкувалися у партіях для виявлення як системної, так і випадкової похибки.
Точність вимірювання отриманих розмірів – до 0.01 мм.
Встановлена залежність похибки розмірів, на основі даних побудовані
графіки по температурам від 200 °С до 240 °С з кроком 10 °С. Також за результатами
досліджень складені рекомендації щодо зменшення похибок розмірів та
запропоновані оптимальні режими друку.
На якість виробів також, окрім режимів друку, впливають точність конструкції
принтеру, якість сировини та коливання діаметру прутка. Тенденції залежності
похибок від режимів друку співпадатимуть на принтерах будь-якої конструкції,
якщо вважати задовільними точність переміщень передавальних пар, якість і
швидкість обробки даних керуючими системами та відповідність подачі матеріалу
та температури до швидкості руху. У випадку недостатньої точності, слід зменшувати
швидкість друку або враховувати можливу похибку розмірів на етапі створення
моделі.
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ГОФРЫ НА ТОНКИХ СТЕНКАХ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК ПОСЛЕ ИЗГИБА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ
Для изготовления шпангоутов изделий ракетно-космической техники широко
применяют различные способы изгиба профильных заготовок. Значительная
часть профильных заготовок имеет тонкую стенку. Для радиусов гибки, которые
характерны при производстве шпангоутов, профиля у которых отношение длины
стенки к её толщине более 10 относятся к разряду тонкостенных. В научнотехнической литературе отсутствуют рекомендации по обоснованному выбору
способов и технологического маршрута гибки при производстве шпангоутов (других
изделий) из профилей, имеющих тонкую стенку. Эти обстоятельства приводят к
значительному объему доводочных и слесарных работ и неоправданному увеличению
сроков и стоимости технологической подготовки производства изделий новой
техники. Необходимо оценить возможность потери устойчивости стенки – появление
гофр или следов гофр на стенке. Если же гофры или следы гофров определенной
величины допускаются, следует предусмотреть калибровку в штампах, которая
почти полностью устраняет волны, но в этом случае необходимо еще на стадии
технологической подготовки производства предусмотреть проектирование и
изготовление калибровочных штампов. Разработана математическая модель для
прогнозирования появления гофр на тонких стенках профильных заготовок,
находящихся в зоне сжатия при изгибе. Исходными данными при математическом
моделировании являются: толщина и ширина стенки профиля; угол наклона
полки профиля, механические характеристики материала профиля. В результате
математического моделирования прогнозируется вероятность появления гофр, а
в результате вычислительных экспериментов с использованием математической
модели получены геометрические зависимости критического радиуса изгиба
(минимального радиуса изгиба, при котором на тонких стенках возникают гофры) от
механических характеристик материала профиля, ширины, толщины и угла наклона
стенок профиля.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАГОТІВОК ДИСКІВ ТУРБІН ТНА
Для дисків турбіни та їх лопаток в ТНА (турбонасосний агрегат)
характерні високі швидкості обертання (понад 30000 хв-1), робота в середовищі
високотемпературних корозійно-активних газів. До дисків турбіни в цілому
висуваються високі вимоги: точність посадочних місць повинна відповідати 7-12
квалітетам, биття зовнішніх посадкових місць відносно осі ротора і центральної
виточки отвору або шийки повинно знаходитися в межах 0,001-0,1 мм; дисбаланс
дисків не більше 5гс·см на плече в 100 мм, поверхні диска задля уникнення
концентрації напруження не повинні мати рисок і різких переходів.
Забезпечення цих вимог, серед іншого, забезпечується використанням
унікальних і наукомістких технологій виготовлення, таких як виготовлення дисків
турбін методом лиття, штампуванням або зварюванням. Заготівки для дисків турбін
отримують штампуванням в закритих штампах або литтям по виплавлюваних
моделях. Застосування того чи іншого традиційного методу тягне за собою
використання методів подальшого їх складання (застосування замкового з’єднання
лопаток та диска турбіни), зварювання, випробування, великої кількості операцій
механічної обробки та вхідного контролю, наявності спеціального технологічного
обладнання, пристосувань і працівників високої кваліфікації. Наслідком цього є
те, що в собівартість турбіни це одна з найбільших складових – це технологічна
собівартість, як турбіни в цілому так і ТНА загалом.
Основною метою роботи є порівняльний аналіз існуючих технологій
виготовлення дисків турбін і дослідження можливості зниження технологічної
собівартості виготовлення таких високоточних деталей шляхом використання
адитивних технологій (3D-друк металом).
Можливості адитивних технології дозволяють надрукувати диск турбіни
виконаний одночасно з лопатками, що дозволяє отримати високу конструктивну
міцність при мінімальній масі та з мінімальним припуском, що в свою чергу дозволяє
значно зменшити кількість засобів технологічного оснащення та суттєво скоротити
виробничий цикл.
Актуальність розглянутих питань для ракетно-космічної галузі України є
одним із шляхів зниження собівартості виготовлення і трудомісткості складових
частин ДУ РН, і відповідно підвищення конкурентної собівартості вітчизняної
ракетно-космічної техніки.

211

14

Радиоэлектронная аппаратура
ракетно-космических систем

Координатор:
Малайчук Валентин Павлович,
заведующий кафедрой радиоэлектронной автоматики
ДНУ имени Олеся Гончара, доктор технических наук,
профессор

УДК 681.3
Ю.В. Додонова, студентка; В.М. Сарана, к.т.н, доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: dodonova25074@gmail.com
ЛАБОРАТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ ЯК ПРИСТАВКА ДО ПК
Важливою складовою багатьох радіоелектронних пристроїв є генератори
імпульсів різних типів, зокрема функціональні.
Основним призначенням генераторів прийнято вважати синхронізацію та
перевірку процесів в електронних пристроях широкого спектру застосування:
від лічильників та інтегральних мікросхем до складного телекомунікаційного,
космічного і медичного обладнання, побутової техніки.
Існуючі на теперішній час численні генератори мають певні недоліки, пов’язані
переважно із складнощами налаштування й управління частотою та формою
сигналу. В цих умовах актуальною є задача розробки нескладного універсального
функціонального генератора з широкими можливостями та простими процедурами
управління і налаштування.
В цих умовах виготовлення приладу генератор сигналів як приставка до ПК
актуальне по ряду причин:
-живлення генератору відбувається через USB-порт, під час підключення до ПК;
-управління частотою і формою відбуваються через програму на комп’ютері.
Метою роботи була розробка генератора імпульсів на мікроконтролері як
приставки до персонального комп’ютера. Розроблено структурну та принципову
схеми пристрою, виготовлено макет та готовий генератор.
Схема базується на сучасній елементній базі, зокрема на базі інтегрального
генератору прямого цифрового синтезу AD9833 (Analog Device) та на мікроконтролері
ATmega328, що забезпечує компактність, високі технічні характеристики та
енергоефективність розробки при її відносно низькій вартості.
Пристрій створено як приставку до ПК, де управління частотою і формою
сигналу відбувається з використанням спеціально розробленого програмного
забезпечення мовою програмування Java. При цьому схема живиться від комп’ютера
через USB-кабель і не потребує додаткового блоку живлення.
Розроблене власне оригінальне програмне забезпечення на мові програмування
Java дозволяє управляти формою та частотою імпульсів генератора безпосередньо з
ПК. З створеного інтерфейсу можна: обрати COM-порт до якого під’єднано генератор
сигналів; перевірити чи є доступ до пристрою на вказаному COM-порті; вибрати одну
з трьох форм сигналу; ввести значення частоти, яка задається у герцах; є дві кнопки
для застосування налаштувань та виходу з програми. Проведені випробування
генератора довели його працездатність, легкість та зручність у використанні та
перепрограмуванні. Генератор може генерувати сигнал синусоїдальної, трикутної
та прямокутної форми з частотою в діапазоні від 1 Гц до 25 Мгц.
Розроблений функціональний генератор може бути корисним у космічній
техніці, навчальних лабораторіях та під час метрологічних випробувань апаратури.
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УМЕНЬШЕНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН
Антенны являются одной из важнейших частей современных космических
аппаратов.
Складная космическая антенна – антенна, где при прохождении через
атмосферу космическим летательным аппаратом пребывает в собранном виде и не
занимает много пространства, а при попадании в космос по команде от программновременного устройства раскрывается и преобразуется в нужное для оптимальной
работы состояние, направление и масштаб.
Актуальность уменьшения массогабаритных характеристик очень высока,
это связано с тем, что расходы на транспортировку и вывод антенны на орбиту
значительно уменьшаются, а их характеристики остаются прежними.
Самые первые антенны были из жесткой конструкции из-за чего, у них был
маленький диаметр, разрешающий разместить конструкцию под обтекателем
космического аппарата. Вместе с этим, увеличение рабочих диапазонов частот
вызвало потребность в увеличении диаметра апертуры космических антенн.
Следовательно, антенны жесткой конструкции из-за ограничения размеров под
обтекателем не применимы для всего диапазона частот. Трансформируемые
космические антенны не имеют этого изъяна и в развернутом состоянии могут быть
достаточно большого диаметра апертуры.
К трансформируемым аппаратам предъявляют, в первую очередь, условия
на жесткость, из-за потребности ориентации антенны и предоставления точности
рабочей поверхности рефлектора.
Антенны кроме того обязаны обладать как можно меньшей массой и размером
в собранном состоянии, у них должна быть надежная система развертывания и они
должны сохранять свои характеристики при работе [1].
В ходе усовершенствования антенн они усложнялись, из-за чего появлялись
принципиально новые их классы, расширялись выполняемые ими функции. Как
правило, антенны из простых устройств превращались в сложные динамические
системы, содержащие в большинстве случаев сотни, тысячи различных элементов.
Следовательно, конструкции крупных космических отражателей созданы
на принципах изменения геометрии объекта, например, таких, как механическое
развертывание или выдвижение стержней, наполнение воздухом компактно
сложенных структур и натягивание мембраны между элементами конструкции.
На кафедре радиотехники и защиты информации, в программном продукте Feko
смоделирована и изготовлена зональная антенна Френеля.
Литература
1. Лопатин, А.В. Обзор конструкций современных космических антенн (Часть 1)
/ А.В. Лопатин. – М.: Наука и техника, 2007.

214

УДК 681.7.068
Е.И. Зиновьев, студент; В.В. Паслён, к.т.н., доцент, зав. каф.
Донецкий национальный технический университет
E-mail: evzinovyev@gmail.com
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ GEPON
Построение мультисервисной высокоскоростной сети с предоставлением набора
соответствующих современным стандартам качества услуг требует использования
такого оборудования, которое поддерживает пропускные способности и качественные
характеристики, которые еще не используются широко и уверенно, по крайней мере
сегодня. Это приводит к выводу, что проект такого типа является актуальным и
целесообразным.
В задачи проектов построения мультисервисных сетей входит обеспечение
потенциальных абонентов такими услугами, которые являются для них интересными
сегодня и на определенный срок вперед, и выгодность именно для них пользования
этими услугами. С другой стороны, окупаемость объекта проектирования определяет,
возможен ли вообще такой вариант построения сети, когда это имеет смысл.
Целью проектирования является достижение определенного социального,
экономического эффекта. Социальным эффектом является предоставление абонентам
услуг, которые удовлетворяют их потребностям и приводят к улучшению условий
жизни и труда.
Сетевая инфраструктура, эксплуатирующая оптические линии связи
с технологией GEPON способна предоставить офисным абонентам услуги
широкополосного доступа и телефонии, и частным абонентам - услуги передачи
данных, голоса и видео по одному каналу - Triple Play - высокоскоростной доступ в
Internet, IPTV и VoIP. Есть возможности подключения многих производных услуг,
базирующихся на вышеупомянутых основных типах услуг.
Большой проблемой большинства сетей доступа является невозможность
организации других услуг, кроме выхода в Интернет, потому что технологии
построения этих сетей не поддерживают необходимые для качественного
предоставления услуг реального времени параметры QoS. Это также делает
задачу проектирования, основанный на использовании волоконно-оптических
кабелей и современных FTTx-технологиях актуальной. При проектировании на
кафедре радиотехники и защиты информации оптико-волоконной лини связи с
использованием технологии GEPON, было проведено имитационное моделирование,
которое подтверждает возможность реализации данной технологии в физической
среде, в соответствии с заданными параметрами.
Литература
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОПЛЕНОК КАРБИДА ТИТАНА
В АНТЕННОЙ ТЕХНИКЕ
Эффективность тонких металлических антенн ограничена параметром,
называемым глубиной скин-слоя, которая представляет собой толщину материала,
где электрический ток высокой частоты протекает с наибольшей эффективностью.
Таким образом, для уменьшение массогабаритных характеристик антенн
необходимо применение альтернативных материалов с малой глубиной скин-слоя,
например наноматериалов. Среди всех рассматриваемых двумерных материалов,
которые сейчас известны, MXene пленки карбида титана имеют самую высокую
удельную электрическую проводимость (до 5000 ÷ 10 000 См/см) [1], что выше, чем
у других двумерных материалов, известных на данный момент.
Цель работы – выявить возможность и целесообразность использования
нанопленок карбида титана в антенной технике.
В исследованиях 2018 года учеными университета Дрекселя были созданы
первые гибкие дипольные антенны MXene с толщиной от 62 нм до 1,4 мкм,
распыленные на листах полиэтилентерефталата (ПЭТ), работающие в полосах
частот Wi-Fi и Bluetooth (2,4 ГГц). Основные характеристики дипольной антенны
толщиной 1,4 мкм: сопротивление листа напыленной пленки R=0,77 Ом/кв;
коэффициент усиления G=1,7 дБ; коэффициент обратных потерь S11=-36 дБ [1],
что превосходит графен размером 12 мкм или печатные серебряные чернила.
Проведенное учеными электродинамическое моделирование показало совпадение
моделируемых параметров антенны с полученными экспериментально.
Из рассмотренного выше можно сделать вывод, что использование нанопленок
карбида титана в антенной технике возможно и технически реализуемо, более
того, распыление нанопленки Ti3C2 на полимерной подложке должно позволить
конструировать оптически прозрачные и гибкие антенны. Такие антенны будут
иметь меньший вес и объем, и технические характеристики сравнимые с антеннами
из металла. Благодаря наличию большого количества программных продуктов
электродинамического моделирования имеется возможность в большом объеме
исследовать антенны на основе нанопленок Ti3C2 без создания физической модели,
а также значительных временных и финансовых затрат. Это позволит выявить какие
именно антенны стоит конструировать в действительности, а какие - нет, а также
все их недостатки и преимущества. В настоящее время на кафедре радиотехники
и защиты информации проводятся работы по созданию модели антенны на основе
нанопленки Ti3C2 в программном продукте CST Microwave Studio.
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БОРТОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Бортовой комплекс управления — комплекс систем, расположенных на борту
космического летательного аппарата и позволяющих осуществлять управление этим
аппаратом. В состав бортового комплекса управления может входить более 50 различных
систем, отвечающих за функционирование космического аппарата. Рассмотрим основные
системы, которые обязательно входят в состав бортового комплекса управления
космическим аппаратом. Первой является бортовая вычислительная система, которая
служит для управления бортовыми системами и для координации их совместной
работы. Может решать задачи автономного управления, планирования, обеспечивать
связь с системой управления бортовой аппаратуры. Второй системой, составляющей
бортовой комплекс управления, является система управления бортовой аппаратурой, в
функциональные обязанности которой входит решение задач по управлению, контролю
и диагностике состояния бортовых систем. Очень важной составляющей бортового
комплекса управления является система управления движением и навигацией, которая
совместно с комплексом управления, датчиками и исполнительными органами составляет
единый комплекс по управлению движением космического летательного аппарата. Эта
система позволяет решать важный комплекс задач: стабилизация летательного аппарата
после отделения ракеты-носителя, ориентация в расчетных режимах, выполнение
программных разворотов в любом режиме ориентации, проведение коррекции орбиты
с помощью специальных двигателей, управление панелями солнечных батарей,
проведение операций стыковки, расстыковки и по необходимости многие другие.
Помимо перечисленных систем, в состав бортового комплекса управления входят:
система бортовых измерений, предназначенная для получения и передачи на Землю
информации о состоянии и работе систем, научного оборудования и состояния здоровья
членов экипажа; бортовой радиокомплекс, обеспечивающий двустороннюю голосовую
связь, обмен командно-программной информацией, телеметрической, телевизионной
информацией. Обеспечение связи происходит через наземные комплексы или через
спутник-ретранслятор, находящийся на геостационарной орбите.
При построении БКУ учитывают помимо функциональных и эксплуатационных
требований, предъявляемых к КА, такие специфические требования, как:
• степень его автономности при выполнении полетных операций;
• возможность оперативного вмешательства в процессы управления БКУ со стороны НКУ.
Бортовой комплекс управления обычно имеет четыре режима работы:
• управление от НКУ;
• автономное управление, т. е. управление всеми системами по внутренним
программам БКУ;
• смешанный режим, при котором часть управляющих воздействий формирует и
передает на борт НКУ, а часть формирует и исполняет БКУ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШТУЧНОГО СВІТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОКО ЛЮДИНИ
Світло впливає на фізіологію людини. Тому зараз, коли усе наше оточення –
від годинника на руці і смартфона в кишені, до LCD білбордів на вулицях, може
викликати зміни в функціонуванні організму, потрібно пильно стежити за тим, з
яким світлом ми працюємо. З відносної функції видимості відомо, що максимально
чутливо око сприймає випромінювання с довжиною хвилі 555 нм, що відповідає
зеленому кольору.
Не менш важливими у питанні сприйняття світла є таки характеристики, як
спектр випромінювання, його яскравість та освітленість. Ці переліченні чинники
можуть значно погіршити зір людини, спричинив розвиток захворювань ока або
зменшив продуктивність. Наприклад, дослідження показали, що робота при
слабкому освітленні знижує зв’язок між нейронами мозку. Також штучне освітлення
має вплив на циркадні ритми, тим самим контролюючи продуктивність.
Об’єктом дослідження роботи були спектральні характеристики штучного
світового випромінювання. Під час дослідження була поставлена мета створення
доступного пристрою та програмного забезпечення для вимірювання, збереження
та обробки даних про рівень фонового освітлення та аналізу спектральних
характеристик світла.
Згідно із поставленої мети, було створено пристрій на базі Arduino Uno R3
з наступними модулями: датчиком контролю загального освітлення BH1750,
спектральним аналізатором AS7262. Для візуалізації даних використовується OLEDдисплей. Для зв’язку з сервером використовується вбудований у Arduino Uno R3
Wi-Fi модуль ESP8266. У якості штучного джерела освітлення використовується
регульована RGB-лампа. Згідно із задачами, програма для керування пристроєм
виконує такі функції: зчитування даних з датчику фонового освітлювання та
аналізатору спектра з заданим інтервалом, виведення даних на дисплей, відправка
даних до локального серверу на ПК та керування штучним джерелом освітлення.
У результаті роботи було створено пристрій, розроблено програму для зняття
та обробки характеристик джерел (освітлення, яскравості фону, спектра світла),
створено локальний сервер, який отримує дані з пристрою та зберігає їх у файлах на
ПК. З проведеного аналізу даних було побудовано графіки залежності рівня фонового
освітлення та спектра світла від яскравості джерела та знайдено максимуми спектрів
протягом часу експерименту.
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО РАДІОЛІНІЙ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ І СПОСОБІВ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Ефективність і оперативність використання супутників різного призначення
в першу чергу пов’язано із зростаючим об’ємом передаваємої з них інформації.
Рішення цих задач досягається в першу чергу підвищенням швидкості передачі
та тривалості сеансів зв’язку. Задачі підвищення швидкості та тривалості
необхідно вирішувати з наступними обмеженнями: габаритними, енергетичними,
електромагнітними (пов’язаних із магнітною та електромагнітною сумісністю),
обмеженням в частотному діапазоні і завантаженістю каналів зв’язку та ін.
Вимоги до радіоліній визначаються їх призначенням. Згідно функціонального
призначення лінії зв’язку поділяють на телеметричні, командні, команднотелеметричні та інформаційні. Командні радіолінії використовуються для передачі
команд керування, телеметричні – для прийому параметрів бортової апаратури
супутника і квитанції щодо виконання команд. Оскільки обсяг інформації
невеликий, то їх об’єднують у командно-телеметричну радіолінію. Для комерційного
призначення, зазвичай, використовують L або S діапазони, а для університетських
супутників – радіоаматорський діапазон.
При великому обсязі корисної інформації використовують окремі інформаційні
радіолінії в більш високочастотних діапазонах (Х та вище). При стрімкому зростанні
обсягу корисної інформації необхідно забезпечити оперативну та якісну передачу
збільшуючи швидкість та/або тривалість сеансів зв’язку. Це питання дуже актуальне
для супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та супутників зв’язку. Для
підвищення ефективності і оперативності передачі інформації супутники об’єднують
у єдині мережі організовуючи міжсупутниковий зв'язок. Щоб забезпечити більшу
тривалість зв’язку, збільшують кількість наземних станцій, або використовують
станції, розташовані за полярним колом з більшою тривалістю зв’язку в порівнянні
з середніми та екваторіальним широтами.
Для підвищення обсягу передачі інформації з супутників ДЗЗ використовують
оптичні лінії з високою швидкістю передачі на геостаціонарні супутники, а потім
передача цієї інформації на наземну станцію у радіочастотному діапазоні, з меншою
швидкістю та за більш тривалий час. Скорочення часу передачі інформації з
супутника досягається також шляхом її стискання на борту космічного апарату.
За результатами проведеного аналізу з урахуванням наведених вище обмежень
для ефективної передачі інформації найбільш перспективними слід вважати:
досконаліші алгоритми, турбокодування, перехід у більш високочастотні діапазони,
збільшення кількості передатчиків та розвиток наземної інфраструктури.
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ОБЗОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДАВЛЕНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)
В настоящее время радиоэлектронная борьба находится в новой фазе своего
бурного развития. Как показали события, ни один бой, ни одна операция любого
вида вооруженных сил не начинается и не ведется без широкого применения сил и
средств радиоэлектронной борьбы. При этом особое значении придается способам
улучшения качественных характеристик постановочных помех. Усовершенствование
постановочных помех является сложной задачей, поскольку весьма часто факторы,
способствующие улучшению одного из свойств, вызывают нежелательное изменение
другого.
Рассмотрены методы и средства подавления радиотехнических средств. Целью
методов является эффективное информационное подавление радиотехнических
средств позволяющих осуществить временное выведение из строя аппаратуры. Для
решения поставленной задачи использованы материалы открытых источников.
В качестве источника помех использовались активные помехи. Технический
результат экспериментальной части работы - снижение энергоемкости постановщика
активной помехи и повышение эффективности подавления.
Мною в программном продукте LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench) cмоделирована принципиальная схема генератора шума
основанного на белом шуме которые охватывает большой спектр частот. Шум
распространяется по нормальному закону. Результаты исследования модели
показали эффективность применения как заградительной, так и прицельной помехи.
Воспользовался осциллографом, что бы проверить колебания шума на выходе в том
что он находится в заданных пределах, а всплески шума идут без ограничения.
Если наблюдать на осциллографе напряжение шумов с тиратрона, прошедших
через катодный повторитель то можно заметить, что отдельные положительные и
отрицательные всплески ограничиваются.
В результате обзора материалов открытых зарубежных источников можно
сделать вывод что применение активных помех для подавления РТС не имеющих
средств защиты от помех, не могут быть надежным видом информационной
безопасности. Поэтому развитие системы активных помех постоянно сопровождается
развитием средств радиопротиводействия, а это в свою очередь вынуждает
непрерывно совершенствовать РТС, усложнять аппаратуру, а иногда даже переходить
к новым принципам работы.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
В ПЛАЗМЕ
Исследования в области взаимодействия электромагнитных волн с плазменной
средой являются актуальными для сфер радиофизики и электроники. Антенны,
основанные на плазме, обладают свойствами и особенностями, которые перспективны
для многих отраслей радиотехники.
Плазма с точки зрения электромагнитных свойств неоднородная, нелинейная и
дисперсионная среда. Магнитная и диэлектрическая проницаемость и проводимость
в плазме могут варьироваться в зависимости от частоты и других параметров. Следует
различать понятие частоты плазмы и рабочей частоты плазменной антенны. Частота
плазмы – это частота продольных колебаний продольного заряда в плазме, а рабочая
частота плазменной антенны такая же, как и рабочая частота металлической антенны.
Частота плазмы зависит от массы ионов и электронов, и от плотности плазмы.
Чем выше плотность плазмы, тем выше ее частота. Когда электромагнитная волна
падает на объем плазмы, плазма реагирует в соответствии с соотношением частоты
волны и частоты плазмы. Если частота электромагнитной волны выше частоты
плазмы, волна беспрепятственно проходит через плазму, в ином случае плазма
отражает волну как проводящий материал.
При помощи программы электродинамического моделирования было проведено
исследования прохождения электромагнитных волн различной частоты через модель
плазмы с концентрацией свободных зарядов 2,472·1017 м-3. Собственная частота
плазмы при этом равна приблизительно 4,467 ГГц.
Исследование проводилось получением диаграммы направленности падающей
волны на область плазмы. Сначала были смоделированы падающие волны с
частотами меньшими собственной частоты плазмы. Волны с частотами меньшими,
чем частота плазмы отражались от модели плазмы, то есть плазма в этом случае
проявляла свойства подобные металлу. Затем был смоделирован случай, когда
частота падающей волны приблизительно равна частоте плазмы. Волна частично
прошла через объем плазмы, однако значительная часть энергии все еще отражалась
от него. Далее было смоделировано прохождение радиоволн с частотой превышающей
частоту плазмы. При частоте радиоволны превышающей частоту плазмы плазма уже
практически не оказывала отражающего действия. При частоте мало превышающей
частоту плазмы наблюдается незначительное отражение части энергии падающей
волны, а при частоте, заметно превышающей частоту плазмы, отражение уже
практически отсутствовало.
Таким образом, плазма меняет свои свойства для радиоволн различной частоты.
И меняя плотность плазмы, меняя ее частоту, можно управлять прохождение волн
различных частот, или зная параметры плазмы, вычислить частоты необходимые
для преодоления плазменного слоя.

221

15

Специальное материаловедение,
новые материалы и структуры

Координаторы:
Манько Тамара Антоновна,
профессор кафедры технологии производства ДНУ
имени Олеся Гончара, доктор технических наук, профессор
Потапов Александр Михайлович,
начальник комплекса новых материалов и перспективных
технологий ГП «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», кандидат технических наук
Пронцевич Оксана Александровна,
ведущий научный сотрудник ГП «Конструкторское бюро
«Южное» им. М.К. Янгеля», кандидат технических наук

UDC 678:686:678.86:537
Y. Bardadym, Candidate of Technical Science1; E. Sporyagin, Prof., Dr.of Tech. Sc.2;
O. Naumenko, Prof., Dr.of Tech. Sc.3
1
Institute of Macromolecular Chemistry of NAS of Ukraine
2
Oles Honchar Dnipro National University
3
Ukrainian State University of Chemical Technology
Е-mail: yuliia.bardadym@gmail.com
PHYSICAL MODIFICATION OF EPOXY COMPOSITE MATERIALS
Physical modification is a directed change in the physical properties of polymers
carried out by the transformation of their supramolecular structure under the influence
of physical influences.
Physical modification is a simpler and more economical method of obtaining new
materials than the synthesis of new polymers. Physical modification of polymers arises
under the influence of various force fields (mechanical, electrical, magnetic, etc.) or as
a result of thermal effects. The important role in the influence of magnetic field is the
processes of orientation of macromolecules.
This work is devoted to the study of the effect of external permanent magnetic
field on the structure, thermophysical, dielectric properties of epoxy polymers and their
composites containing Cr2O3.
Samples of nanocomposites were formed from epoxy resin ED-20 and
triethylenetetramine. Stoichiometric ratio was 1 mole of epoxy resin to 0,18 mole
triethylenetetramine. Powder Cr2O3 was used as filler. The content of metal oxide was 3
vol. %. Samples of nanocomposites were subjected to curing with different conditions.
The influence of constant magnetic field was 2·105 A/m. All curing processes were done
at 293 – 297 K for 24 hours. Then all polymeric samples were carried out temperature
stabilization at 333 ± 2 K for 24 hours.
System studies of structure, thermophysical, thermomechanical and dielectric
properties of composites filled with diamagnetic or paramagnetic metal oxides formed
under the influence of external constant physical field were carried out for the first time.
Patterns of connection between the structure and the physical and mechanical properties
of epoxy composites were first established.
The introduction of inorganic filler causes the epoxy polymer to dissolution of
the structure and reduces the glass transition temperature of the epoxy composite.
The estimation of the influence of constant physical fields on the tangent angle of
the dielectric losses of the filled composites shows that the orientation effect of
constant physical fields increases the free volume of molecular chains of the chemical
network of the epoxy polymer. As a result of the directed action of constant physical
fields an orientation effect is observed that causes the structure and compaction of
macromolecules and inorganic filler in epoxy composites to be streamlined. Also, the gel
fraction of the epoxy polymer and its composites was calculated. The values are constant
and range from 99,2 % to 97,98 % while the gel fraction of the polyepoxide matrix is
99,97 % to 99,3 %.
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СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМИ Al-Cu-Fe-Mn-Ni-Si
Протягом тривалого часу розвитку металургії основою більшості створених
сплавів був один, рідше два або три метали. Однак внаслідок зростаючих потреб
техніки в поліпшених конструкційних і функціональних металевих матеріалах
неперервно створюються нові технології і на їх основі розробляються перспективні
леговані стали і сплави. При цьому поступово збільшується кількість легуючих
елементів, які застосовуються для підвищення експлуатаційних характеристик
сплавів. В останні роки інтенсивно досліджується новий клас матеріалів, так званих
високоентропійних багатокомпонентних сплавів (ВЕС), що містять зазвичай від 5 до
13 основних елементів, в еквіатомних або близьких до еквіатомних концентраціях
(від 5 до 35%). Підбором кількості компонентів і співвідношенням їх концентрацій
в сплаві створюється підвищене значення ентропії змішення, яке зберігається не
лише у розплавленому стані, але й після затвердіння. ВЕС являють собою новий
клас матеріалів, які характеризуються унікальною структурою і цілим комплексом
високих експлуатаційних характеристик, таких як твердість, зносостійкість,
стійкість до окислення, корозії і іонізуючих випромінювань, висока термічна
стабільність, добра біологічна сумісність із живими тканинами.
Метою даної роботи було визначення структури і властивостей
багатокомпонентних сплавів системи Cu-Fe-Mn-Ni і впливу на них легуючих
елементів Al та Si. З метою дослідження впливу швидкості охолодження розплаву
на мікротвердість, фазовий склад і параметри тонкої структури досліджувалися
сплави у литому та загартованому з рідини станах.
Встановлено, що вивчені сплави за виключенням CuFeMnNiSi0.5 у литому стані
є однофазними ВЕС, в структурі яких присутні невпорядковані тверді розчини з
решітками типу ГЦК. Для сплаву CuFeMnNiSi0.5, який має складний фазовий
склад, характерні два простих твердих розчини типу ГЦК разом з інтерметалічними
фазами FeSi та FeSi2. Усі ЗРС сплави мають однофазну структуру, в якій присутні
однофазні тверді розчини із ГЦК решіткою. Зі збільшенням швидкості охолодження
спостерігається зменшення рівня мікронапружень та густини дислокацій, що
призводить до зменшення мікротвердості досліджених сплавів. Встановлено, що
литі ВЕС системи Al-Cu-Fe-Mn-Ni-Si характеризуються більш високими значеннями
мікротвердості і меншими значеннями пластичності, ніж ЗРС- сплави. Отримані
результати також вказують на чітку залежність між величиною мікротвердості та
вмістом Al та Si. Збільшення концентрації цих елементів у сплаві призводить до
різкого зростання мікротвердості від 1000 до 3300 МПа.
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RATIONALE FOR RECYCLING OF PRODUCTS
MADE OF THERMOSET CARBONFIBER COMPOSITE MATERIALS
Every year, composite materials gain more recognition in industries and everyday
life in general. Carbonfiber reinforced plastics get more and more widespread in the
modern aerospace industry. Such materials use carbonfiber as the reinforcing material
and thermoset polymers as the matrix. These materials have the highest values of
specific strength and stiffness. Moreover, the main advantage of thermosets is that they
irreversibly cure under high temperatures. This happens due to strong intermolecular
bonds formation as a result of the heating process.
European consumption rate of the thermoset-based carbonfiber plastics is more
than 1 Mt currently. This rate continues to grow. Constant consumption rate increase
causes growth in the composite waste production volumes. The main sources of composite
waste are as follows: outdated prepregs, production waste, testing materials and tooling,
end-of-life products.
The modern tendency is to minimize the environmental harm. Ecologic legislation
becomes stricter every year. The European Union has signed a range of directives
which change the approach to using and recycling of construction materials waste.
These directives have influenced the composite materials industry greatly. From this
perspective, the following directives are of the highest importance: Framework Directive
2008/98/EC that regulates different methods of materials recycling; Directive on Endof Life Vehicle 2000/53/EC which states that 95% of the end-of-life vehicle should be
recovered or reused; Directive on Landfill Waste 1999/31/EC that regulates the amount
of waste which can be landfilled.
The main thermoset material advantage is also its main flaw in terms of recycling.
The thing is, since it is almost impossible to break intermolecular bonds, it is also
impossible to recycle the material by melting it in order to reuse. Moreover, since it is
not possible to recycle the thermoset matrix, reusing reinforcing carbonfiber material
is not possible as well. It leads to huge energetic and financial expenses for producing
virgin carbonfiber material.
Efficient and economically rational carbonfiber composite materials recycling and
reuse are extremely important as they will eventually lead to closing the reinforcing
material usage loop. Also, it will help decrease expensive virgin material production
volumes. According to the economists calculations, carbonfiber recycling and recovery
at industrial scale can be cheaper than producing virgin carbonfiber.
To sum up, the problem of thermoset carbonfiber composite materials recycling is
relevant and prospective nowadays. Moreover, currently there are only a few products
made of second-life carbonfiber materials in the market. It is caused by the deficient
modern recycling methods and incomplete experimental data on second-life composite
materials behavior under stress.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРИГРАНИЧНЫХ ЗОН СОЕДИНЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ С СИЛОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ
КОРПУСА РДТТ
При изготовлении ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) одной
из основных задач является обеспечение прочного соединения внутреннего
теплозащитного покрытия (ВТЗП) с силовой оболочкой корпуса. Для ее решения
необходимо выбрать и исследовать целый спектр материалов. Это клеи, связующие
и ткани, которые гарантировали бы высокую адгезионную прочность в структуре
соединения внутреннего теплозащитного покрытия с силовой оболочкой корпуса.
До настоящего времени при изготовлении ракетных двигателей использовали
клей 51-к-35 производства РФ, который обеспечивает прочность при равномерном
поперечном отрыве внутреннего теплозащитного покрытия от силовой оболочки
корпуса РДТТ 1,20 МПа. Поскольку применение клея 51-к-35 не является
альтернативным решением и ввиду ограничения его поставок, в работе использовали
следующие клеевые составы и связующие: клеевой состав Хемосил-411; клей на
основе каландрованной резиновой смеси 1001, растворенной в нефрасе; пленочный
клей ВК-9; эпоксидная система Araldite LY 1135-1/Aradur 917/Accelerator 9601 HUNTSMAN, эпоксидное связующие ЭДТ-10. В результате исследований и
определения разрушающего напряжения при равномерном поперечном отрыве
установлено, что ни один из приведенных материалов не обеспечивает адгезионную
прочность соединения 1,20 МПа.
При решении задач по выбору материалов предложено применение технических
тканей: стеклоткань Т-10-80, углеродная ткань 3752, хлопчатобумажная ткань из
некрученых ниток перкаль. Доказано, что высокую адгезионную прочность соединения
внутреннего теплозащитного покрытия с силовой оболочкой корпуса ~1,63 1,66 МПа
обеспечивает хлопчатобумажная ткань из некрученых нитей перкаль, пропитанная
эпоксидной системой Araldite LY 1135-1/Aradur 917/Accelerator 960-1 HUNTSMAN.
При исследовании приграничных зон соединения в пакете внутреннее теплозащитное
покрытие – хлопчатобумажная ткань из некрученых ниток перкаль, пропитанная
эпоксидной системой Araldite LY 1135-1/Aradur 917/Accelerator 960-1 HUNTSMAN
– эпоксидный углепластик методом электронной микроскопии обнаружены четко
выраженные упорядоченные образования в надмолекулярной структуре аморфных
полимеров, которые характеризуют кластерную модель. Впервые методом инфракрасной
спектроскопии установлено, что в данной структуре инфракрасный спектр плоскости
отрыва со стороны внутреннего теплозащитного покрытия аналогичен инфракрасному
спектру резиновой смеси на основе этиленпропиленового каучука, что гарантирует
высокую адгезионную прочность соединения.
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THE USE OF LASERS FOR THE SYNTHESIS OF MATERIALS
The laser surface hardening (LSH) of metals was discovered in 1965. It has won
strong positions in technology of metals [1]. Nowadays in the whole world hundreds
of patents have been awarded to branch inventions including those dealing with
combination of LSH with SHS (self-propagating high-temperature synthesis). One
of them is dedicated to combining of LSH (Laser Surface Hardening) with SHS (selfpropagating high-temperature synthesis) [1]. Formerly SHS was combined with other
technologies of surface hardening of components [2].
The impotent problem within the LSH is the decreasing of the losses of beam
energy because of its reflection by the surface of metal under machining. In the given
investigation, as well as in the invention [1,2], the mixture of powders Ti (65%), carbon
in black state (18%) and Fe (14% by mass) were used in the role of light-absorbing paint.
The mixture was damped by solution of 2 % latex in gasoline, and then it was put on the
surface of stalls of mark 10 and 20 and was dried in an open air, forming the layer 80, 200
or 500 mkm thick. Thermochemical calculations showed that in such a mixture practically
all Ti interacts, thanks to non-oxygen combustion, with carbon, forming the carbide TiC.
The seer plus of carbon and very small account of Ti alloy the iron forming liquid steel of
condition, which under fast cooling turns into troostite in layers of 80 mkm thick.
The adiabatic temperature of non-oxygen combustion of equiatomic mixture Ti-C
equals to 3200 K. The real temperature of combustion of selected mixture 68% (% in
mass particles) is more than 1850 K that provides the formation of hard-liquid dross
(TiC-melding) with the large interval liquids solid us. The formation of dross instead of
one-phase alloy influences positively on the quality of surface of hardened layer after its
full growing hard and cooling as well as on supporting of this layer even on inclined planes.
The microstructure, and the range changed of microhardness by depth of structural
components of the surface layer (Fe-C-Ti system) within 1220-1570 HV.
Conclusions. 1. Combination of LSH and SHS in one operation allows to solve
the whole complex of technical problems connected with producing of materials with
high hardness like carbidosteels and hard alloys on metal surface. 2. Evolution of inner
chemical heat in SHS-mixtures allows to decrease the power of laser radiation. 3. New
complex technological process allows to build up wearied surfaces of parts of machines
and devices to the high of 0,5 mm.
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ОТРИМАННЯ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ПЛІВОК СИСТЕМ С-(Fe, Ni, Со)
ПРИ ІОННО-ПЛАЗМОВОМУ РОЗПИЛЕННІ
Відомо, що при гартуванні з розплаву в сплавах (Fe, Ni, Со)-С може формуватися
аморфна або нанокристалічних структура, з підвищеними фізичними властивостями.
Після відпалу можливе утворення структури нанорозмірних феромагнітних
областей, що приводить до підвищення магнітотвердих властивостей.
В роботі проаналізований взаємозв’язок умов формування, термічній стійкості
аморфних і мікрокристалічних фаз у високовуглецевих плівках систем (Fe, Ni, Со)-С
та їх фізичних властивостей. Отримані експериментальні докази, що із збільшенням
вмісту вуглецю у термооброблених плівках C-Fe (> 50 ат.%С), отриманих методом
іонно-плазмового розпилення, з’являється можливість за рахунок формування
метастабільних фаз значного розширення номіналів електроопору (до 0,5-1 кОм/
квадрат) і отримання прецизійних (~10-6 К-1) величин оберненого температурного
коефіцієнту опора, що може бути використано при розробці високоомних
прецизійних резисторів.
Встановлено, що іонно-плазмове розпилення сплавів Со-С призводить до
формування у широкому діапазоні концентрацій (5...52 %С) нерівноважних станів:
сильно пересиченого твердого розчину вуглецю у β-Со, метастабільних карбідів Со3С,
Со2С та фаз без дальнього кристалічного порядку. Отримала подальший розвиток
концепція діаграм метастабільної рівноваги у разі надшвидкої енергетичної
релаксації атомів при іонно-плазмовому розпиленні з урахуванням більших ступенів
переохолодження рідини, яка існує надкороткий час за механізмом: пар-рідинатвердий стан. Розпад нерівноважних структур відбувається у декілька стадій та
супроводжується стабілізацією саме високотемпературної ГЦК- модифікації β-Со.
Показано, що у результаті іонно-плазмового розпилення сплавів Ni-C
розширюється спектр метастабільних станів у порівнянні із гартуванням з рідкого
стану. Визначені інтервали концентрації вуглецю, в межах яких у сплавах Ni-С
при іонно-плазмовому розпиленні формуються: сильно пересичений твердий
розчин, аморфна фаза, нанокристалічна фаза (НКФ) та метастабільний карбід Ni3C.
Застосована технологія іонно-плазмового розпилення високовуглецевих плівок Ni(7...61,4) ат.%С дозволяє рекомендувати останні для практичного використання
у пристроях мікроелектроніки в якості високоомних корозійностійких плівкових
резисторів.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ 3D-ДРУКУ ДЕТАЛЕЙ
З ПОЛІМЕРНИХ АРМОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
Технологія 3D-друку є перспективним напрямком сучасної техніки, що
дозволяє створювати конструкції складної форми послідовним нанесенням шарів
металу, кераміки або термопластичного полімеру. Згідно з визначенням, яке
закріплене в стандарті ASTMF2792.1549323-1, адитивні технології - це процес
об'єднання матеріалу з метою створення об'єкта з даних 3D-моделі, як правило,
шар за шаром.
Технології адитивного виробництва часто дозволяють виготовляти вироби
значно швидше, ніж це відбувається при використанні традиційних технологій, що
включають проектування і виробництво інструменту. Можливо істотне підвищення
гнучкості технологій і зниження витрат у порівнянні з традиційними методами
виробництва.
Особливий інтерес до технологій адитивного виробництва проявляє авіаційнокосмічна промисловість, що закономірно. Ці галузі вимагають дрібносерійного і
середнесерійного виробництва високоякісних деталей. Разом з цим слід враховувати
дуже жорсткі сертифікаційні вимоги до виробів.
Застосування 3D-друку в технології композиційних матеріалів дозволяє
отримувати конструкції з просторовим армуванням по заданих траєкторіях. Однак
практична реалізація цього методу пов'язана зі значними технічними труднощами.
Для реалізаціі технологіі 3D-друку виробів армованих безперервним вуглецевим
волокном потрібні додаткові дослідження в області розробки нових вуглепластиків з
об'ємним різноспрямованим армуванням з метою, досягнення необхідного комплексу
фізико-механічних властивостей що дозволить використовувати дані матеріали у
виробах ракетно-космічної та авіаційної техніки.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА
С ФЛАНЦАМИ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
На государственном предприятии «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля проводятся работы по созданию криогенных топливных баков из
углепластика для ракетоносителей легкого класса.
Одной из основных критериев при проектировании является обеспечение
минимума массы конструкции. Учитывая, что большую часть конструкции РН
составляют топливные баки, одним из важнейших факторов, определяющих
совершенство конструкции, является создание принципиально новых технологий
и материалов, позволяющих существенно снизить массу баков и стоимость их
изготовления. Применение полимерных композиционных материалов на основе
высокопрочных угл еродных волокон позволяет получить значительный выигрыш
в массе по сравнению с металлическими аналогами и значительно повысить
эффективность ракетоносителя.
При этом главной проблемой при получении топливных баков из ПКМ является
обеспечение их герметичности в условиях эксплуатации.
Исходя из мирового и отечественного опыта проектирования и изготовления
топливных баков из углепластика, можно заключить, что композитные топливные
баки значительно превосходят аналогичные, выполненные из используемых ранее
традиционных материалов. Кроме того, использование композитных фланцев и
крышек в конструкции топливного бака снижает долю металлических элементов до
5% и существенно повышает массовою эффективность всей конструкции.
Также стоит акцентировать внимание на том, что для криогенных топливных
баков самым перспективными являются конструкции с неметаллическим
лейнером(тонкостенным) и безлейнерные топливные баки из композиционных
материалов.
Применение тонкостенного металлического лейнера возможно только для
изделий с небольшими габаритными размерами. В то же время такие конструкции
являются проблемными с точки зрения удельных весовых характеристик. Кроме
того, необходимо учитывать, что тепловые деформации металлического лейнера
существенно превышают тепловые деформации неметаллической части конструкции,
что особенно важно при условиях работы в криогенной среде.
Поэтому целесообразным, на наш взгляд, является создание полностью
композитных, безлейнерных топливных баков.
Разработанная конструкция предназначена для размещения компонентов
топлива, а именно жидкого кислорода, сжиженного природного газа, керосина и
должна при обеспечении герметичность быть работоспособной при давлении 1.5 МПа.
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МОДИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДНЫХ СИСТЕМ ПРОДУКТАМИ
ГЛИКОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
Наиболее распространенным типом полимерных матриц для создания
конструкционных деталей из полимерных композиционных материал (ПКМ)
являются эпоксидные олигомеры. Однако, данный тип олигомеров имеет ряд
недостатков, связанных с низкими физико-механическими характеристиками
в условиях криогенных температур. В связи с отсутствием технологических
возможность создания и внедрения в производство более эффективных полимерных
матриц на территории Украины применятся модифицированные эпоксидные
системы.
Одним из путей устранения некоторых недостатков эпоксидных систем является
внедрение пластификаторов, которые позволяют увеличить трещиностойкость и
ударную вязкость эпоксидных олигомеров путем увеличения расстояния между
ароматическими группами в макромолекуле полимерной матрицы и увеличение
содержания более крепких -С-С- связей.

В работе предлагается использовать в качестве пластификатора продукты
вторичной переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) – ПЭТ-олигомер. ПЭТолигомер образуется в ходе взаимодействия ПЭТ и 2-метил-1,3-пропандиол при
воздействии микроволнового излучения. Механизм отверждения эпоксидного
олигомера в присутствии пластификатора:
Благодаря модификации эпоксидной системы продуктами гликолитической
деполимеризации ПЭТ удается снизить стоимость полимерной матрицы, увеличить
ее физико-механические характеристики в условиях отрицательных температур без
существенного изменения технологии изготовления деталей из ПКМ.
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ОТРИМАННЯ МІДНИХ ОСАДІВ У ПРИСУТНОСТІ МАЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ
Дослідження наноструктурованих композиційних матеріалів набуло
швидкого розвитку в багатьох технологічних областях. Насамперед, слід виділити
нанодисперсні мідні порошки з інтеркальованою часткою органічного компоненту,
у вигляді функціонально заміщених алкенів, які за рахунок dϖ-pϖ-зв’язування
можуть стабілізувати хімічно нестійкі мідні наноструктури.
В даній роботі було проведено синтез та рентгеноструктурній аналіз
металоорганічних мідних порошків за модифікованою методикою отримання міді
цементацією з цинковим пилом. Модифікація полягає у введені у розчин CuSO4
еквімолярної кількості малеїнової кислоти (МК). Морфології отриманого порошку
досліджували методом растрової електронної мікроскопії із використанням
растрового електронного мікроскопа РЕМ-106И при збільшенні до 5 000 разів.
Фазовий склад порошків визначали методом рентгенівської дифракції за
допомогою рентгенівського дифрактометру ДРОН-2 у монохроматизованому CuK
випромінюванні (λKαcp = 1,54178 Å). Отриманні дифрактограми сканувалились, а
потім оцифровувались за допомогою програми Graph2Digit 0.7.1b.
Синтезована дисперсія мала жовто-зелений колір, об’єм якої в 2-3 рази
більший ніж у мідному порошку, отриманому з базового розчину, що говорить про
її низьку густину. За результатами ренгенофазового аналізу мідної дисперсії з МК
ідентифіковано Купрум(І) оксид, Купрум(ІІ) оксид, металічну мідь та комплексну
сполуку Cu(I) з малеїновою кислотою. Піки, що лежать у межах значень кута 2 20 –
30о відповідають кристалічній фазі нерозчинної комплексної сполуки Купруму. При
одночасному існуванні у розчині іонів Купруму(ІІ) та МК, перед початком додавання
порошку цинку, не спостерігалось випадіння будь-якого осаду. Тобто сполука, що
випала у процесі синтезу, утворилась під час відновлення катіонів Cu2+ та Cu+.
Вірогідність відновлення в умовах експерименту подвійного зв’язку МК воднем у
процесі перебігу реакції можна вважати низькою, оскільки для гідрогенізації за
кімнатної температури необхідна присутність каталізатора та підвищений тиск [1].
Цей факт узгоджується відмінністю дифрактограм сукцинату міді [2] та дисперсії
отриманої в даній роботі.
Література
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ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА, КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ
СПОСОБНОСТИ УГЛЕНАПОЛНИТЕЛЯ, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЕЙ
Физико-механические характеристики полимерных композиционных
материалов напрямую зависят от качества наполнителя, входящего в их состав, и
межфазной адгезии на границе «наполнитель-связующее».
С целью улучшения адгезионной связи на границе «наполнитель-связующее»
проводят плазменную обработку наполнителя, в частности углеродного волокна.
Основная цель плазменной обработки - модифицирование структуры поверхностного
слоя наполнителя для обеспечения получения заданных прочностных свойств и
адгезионных характеристик.
Плазменная обработка при различных режимах является более экономичной
и экологически безопасной технологией, не приводящей к деструкции материалов
в сравнении с традиционными методами модифицирования.
В работе с целью увеличения адгезионной связи между наполнителем
и связующим проводили атмосферную плазменную обработку углеродных
волокон УКН/5000 в среде акриловой кислоты (C3H4O2) и аллиламина (C3H4N) на
установке Plasma Line 200. Применение данных соединений, в качестве добавки
к плазмообразующему газу позволяет адсорбировать на поверхности наполнителя
молекул мономера, аналогичных с полимером матрицы.
Исследование влияния плазменной обработки на свойства полимерного
композиционного материала проводили на традиционных и модифицированных
микропластиках и многослойных однонаправленных углепластиках.
Установлено влияние плазменной обработки на качество поверхностного слоя
наполнителя. Подтверждено, что плазменная обработка поверхности углеродных
волокон приводит к повышению прочностных характеристик на границе раздела
соприкасающихся фаз (волокно-связующее).
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СВС ТА ЛПЗ
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ
Вступ. Починаючи з 1974 року інтенсивно розвиваються технології, які
поєднують у собі самопоширюваний високотемпературний синтез (СВС) і лазерне
поверхневе зміцнення матеріалів (ЛПЗ) [1]. Можливості застосування цих технологій
суттєво розширилися з появою комбінованих процесів (СВС+металотермія) і
потужних технологічних лазерів.
Мета роботи полягає у розробленні технології синтезу високотвердих матеріалів
та зміцнення поверхонь деталей космічної техніки.
Експериментальні дослідження. Карбідосталь марки В(Р18)15л металургійно
наплавлялася на основу деталі з вуглецевої інструментальної сталі У8. Для виявлення
трибологічних властивостей синтезованих матеріалів проведено мікроструктурні
дослідження і встановлено фазовий склад, структуру та рентгеноструктурним аналізом
– хімічний склад високотвердих фаз. Розрахований склад екзотермічної порошкової
суміші наносився на поверхню з використанням зв’язки у вигляді 3% розчину
силікатного клею (рідкого скла) у воді і після просушування підпалювався лазером. У
подальшому проводилося охолодження поверхні і обробка її розфокусованим променем
лазера для утворення додаткового зміцнення структурами швидкорізальної сталі у
вигляді легованого мартенситу гартування, який після прогрівання всієї поверхні
і охолодження перетворювався у легований мартенсит відпуску. Одночасно, на
поверхні після проходження пошарово фронту горіння утворювалися високотверді
фазові складові – карбіди вольфраму двох типів WC та W2C, які не тільки створювати
суцільний поверхневий шар на деталі, але і вкорінювалися під дією високих
температур (понад 2400К) у деталь з плавною зміною структури від карбідів вольфраму
зв’язаних між собою швидкорізальною сталлю на поверхні до карбідів вольфраму
зв’язаних інструментальною вуглецевою сталлю У8 на глибині 800-1200 мкм. Таким
чином вдалося отримати і дослідити синтезовані високотверді шари на поверхні деталі
з використанням СВС та ЛПЗ. Твердість цих шарів знаходилася у межах 2100-2200
НV на поверхні деталі і 1100-1250 НV на глибіні 900-1000 мкм.
Висновки. 1. В результаті теоретичних і експериментальних досліджень
виявлено склад порошкової високоекзотермічної суміші, яка після підпалювання
лазером, створювала монолітний високотвердий зносостійкий шар на поверхні
деталі. 2. Експериментальні дослідження виявили фазовий склад і структуру
синтезованого наплавленого матеріалу та його властивості. 3. Реалізована
безконтактна система лазерного підпалу та зміцнення гартуванням наплавленого
матеріалу на поверхні деталі.
Література
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234

УДК 539.30
В.Л.Ястремский1, инженер 1 кат.; А.К. Линник2, доцент
1
ГП «КБ «Южное»
2
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: yastvitaliy@gmail.com
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
За последние время полимерные композиционные материалы (ПКМ) - угле-,
органопластики и гибриды на их основе - прочно заняли одно из основных мест
среди конструкционных и специальных материалов в самолето-, вертолетостроении
и космической технике.
В современном авиа- и ракетостроении усиливается интерес к полимерным
композиционным материалам на основе эпоксисоеденений. Эти материалы
позволяют существенно снизить массу и повысить ресурс техники. Из широкого
разнообразия ПКМ особый интерес представляют материалы, прочностные свойства
которых на протяжении 25-30-летнего периода эксплуатации снижаются не более
чем на 10-20%. Обеспечение высокой стойкости к старению ПКМ внешнего контура
изделия невозможно без понимания сущности физико-химических превращений,
происходящих в материалах при эксплуатации.
Сильное влияние на механические свойства ПКМ оказывают условия
эксплуатации, а также температурно-временные факторы. Изделия из ПКМ в
большей степени, чем металлические, подвержены разрушающему агрессивному
влиянию температур и внешних условий.
Старение ПКМ является комплексным процессом, поэтому необходимо изучить
не только влияние отдельных агрессивных факторов, но и учитывать их совместное
ускоряющее воздействие на долговечность материала. К числу наиболее важных
факторов воздействия относятся: влагонасыщение, повышенные температуры,
термоциклирование и механические нагрузки.
Известно, что основные необратимые изменения механических свойств ПКМ
обусловлены их климатическим старением. Замедление климатического старения,
за счет повышения физико-мехнанических свойств связующего, открывает
широчайшие возможности для дальнейшего совершенствования конструкций из
ПКМ и расширения их функциональных возможностей.
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МОЖЛИВОСТІ СУБОРБІТАЛЬНИХ РАКЕТ В ЗАДАЧАХ ВІДВОДУ
НЕФУНКЦІОНУЮЧИХ ОБЬЄКТІВ З НИЗЬКИХ НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТ
На сьогоднішній день дуже гостро поставлена задача утилізації космічного
сміття, яке вже складає понад 500 тис. уламків, за загальною масою 7000 тонн, якщо
не позбутися його то постає проблема зіткнень з робочими космічними апаратами. Не
функціонуючі об’єкти рухаються зі швидкістю до 7 км/с, і при попаданні у супутник
навіть деталі з незначними розмірами можуть пробити обшивку, пошкодити
апаратуру та вивести зі строю космічний апарат. Більша частина космічного сміття
це супутники та ступені ракет, які завершили свій процес функціонування, але
продовжують подорожувати по своїй орбіті й надалі. У відпрацьованих ступенів
зазвичай залишаються 5-10% палива, яке згодом несе ризик вибуху, створюючи
тисячі різногабаритних уламків космічного сміття. Зіштовхуючись з малими
астероїдами та іншими відпрацьованими об’єктами вони можуть запустити так
званий ланцюг Кесслера і появу нових небезпечних уламків, створюючи вже реальну
загрозу майбутнім космічним проектам.
Деякі з суборбітальних ракет досягають висот до 1000 км та дозволяють
припустити можливість виводу засобів відводу космічних об’єктів масою до
800 кг на низькі навколоземні орбіти й можливість надання йому потрібної
швидкості. Технічні характеристики суборбітальних ракет надають можливість
розробляти та комбінувати різноманітні методи боротьби з комічним сміттям. До
того ж суборбітальні ракети мають можливість рухатися по еліптичній орбіті, що
заздалегідь попереджує її вихід на земну орбіту, а отже й подальше засмічення
космосу.
Проведено розгляд нетрадиційних методів та технічних засобів збору космічного
сміття, зокрема пасивних аеродинамічних та електродинамічних систем відведення,
їх аналіз та проблематика. Розгляд сучасних матеріалів за для “полювання” на
комічні уламки.
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Б.И. Букаев, студент; Ю.В. Ткачов, доцент
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: bogdanbukaev@gmail.com
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ ЛУННОЙ БАЗЫ
Объектом исследования данной работы является проблематика создания лунной
базы, которая будет предназначена для создания лунной колонии. Основными
целями создания колонии являются, разработка полезных ископаемых которыми
борат лунный грунт, в первую очередь Гелий-3, следующим вопросом будет создание
космодрома на луне, с целью как и бесперебойной связи с землей так и возможностью
отправлять с поверхности луны космические аппараты для более долгих космических
путешествий.
В ходе работы были рассмотрены первоочередные проблемы создания лунной
базы. В первую очередь это создание посадочной площадки крайне больших размеров.
Для беспроблемного подвоза всего оборудования.
В работе рассматриваться два основных подхода к проблеме нахождения
посадочной площадки, в первую очередь это поиск площадки при помощи спутников
и осмотр возможности посадки на этой площадке. Второй тип подхода к этому
вопросу это создание площадки при помощи специального оборудования, при
помощи которого территория которая не пригодна для посадки однако находиться
в интересном квадрате для разработки будет превращена в пригодную для посадки
большого количества аппаратов и без проблемой разработки базы.
В работе проведено сравнение этих двух методов и перспективы развития для
каждого из них вследствии чего был выбран грамотный симбиоз этих двух методов.
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УДК 62-119
А.Г. Гадюченко, инженер-конструктор 2 категории;
Е.С. Болюбаш, начальник группы
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: Gadyuchenko.sany@gmail.com
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗВРАЩАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ РН
Приводится обзор наиболее применяемых ракет-носителей (РН) и РН,
оснащенных системами спасения отдельных их элементов и ступеней.
По доступной информации получены структурированные данные в виде
таблиц и графиков. На их основании произведен анализ рынка РН, оснащенных
возвращаемыми элементами.
В результате анализа установлено, что эксплуатирующиеся РН с
возвращаемыми ступенями принадлежат частным компаниям с замкнутым
производственным циклом, а также учебным заведениям, в странах где имеется
слаборазвитая космическая деятельность.
Но анализируя космические программы стран, с планами по исследованию
небесных тел, такие как США и Китай, были получены данные о вложении
государственных средств в частные компании (заказ пусков на вывод
государственных полезных нагрузок), имеющие РН с возвращаемыми ступенями,
это свидетельствует о перспективности таких разработок в случаях, когда есть
необходимость многократного старта и мягкой посадки для доставки ПН, частых
стартов на ограниченном количестве носителей.
Технически обоснованы, детализированы главные критерии целесообразности
применения РН с возвращаемыми ступенями: в основном малый класс РН (нано
ИСЗ); благоприятные условия старта и посадки; наличие современной научнотехнической и производственной базы.
Предлагается приступить к разработкам по внедрению в новые РН
(модернизацию существующих) систем спасения ступеней. Это позволит поддержать
научный и технический ракетно-космический потенциал Украины на конкурентном
уровне
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В.И. Калинин, студент; З.В. Сазанишвили доцент
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: vladka19968@gmail.com
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РАЗНЫХ ЛУНОХОДОВ
Объектом исследования данной работы являются конструкции луноходов,
которые используются для изучения поверхности Луны, а так же для помощи при
создании лунных баз. За основу взяты типовые конструкции «Луноход-1» и марсоход
«Curiosity». Выполнен анализ типовой конструкции и выполнено определение
основных параметров лунохода. Численный эксперимент выполнен для различных
параметров двигателя и батарей лунохода и для различных вариантов конструкции
колес. Варьируемой величиной в рассмотренных видах конструкции лунохода было
количество колес, их расположение, размеры и вид. При помощи инструмента
Response Surface были определены максимальные и минимальные значения входных
параметров и построена поверхность зависимости веса конструкции от ее вида. При
помощи инструмента Response Surface Optimization были найдены оптимальные
виды конструкций, которые реализуют минимум массы конструкции при условии
выполнения условий прочности. Численный анализ выполнен для различных
материалов, а именно для алюминиевого сплава АМГ6Н и композита - углепластика.
Так же были рассмотрены разные варианты грунтозацепов на колесах. Анализ
показал, что конструкция колес из углепластика является наиболее оптимальной
по весу.
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УДК 629.764
К.В. Коростюк, аспирант; Н.М. Дронь, д.ф-т.н., профессор
Днепровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: keryhak@gmail.com
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МИКРОГРАВИТАЦИИ
СУБОРБИТАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ
На сегодняшний день значительную часть отрасли ракетной техники занимают
суборбитальные ракеты-носители (РН), которые являются востребованными на
мировом рынке.
Проведение каждой пусковой миссии суборбитального полета определяется
требованиями, предъявляющие к полезному грузу (ПГ):
1. Масса ПГ
2. Высотность РН
3. Длительность определенного режима микрогравитации
4. Ограниченность максимальной перегрузки на активном участке траектории
Именно длительная микрогравитация, которую невозможно достичь в земных
условиях, является одним из востребованных параметров суборбитальных полетов.
Еще одни важным критерий, описывающий микрогравитацию, является ее
качество.
Для проведения исследования возможностей обеспечения требуемого качества
микрогравитации суборбитальных полетов за основу были взяты суборбитальные
РН с РДТТ MH-300 и РН с ЖРД Arion-1, которые имеют стартовую массу 1570кг и
2550кг соответственно.
Во время полета суборбитальных РН с РДТТ реализуются продольные
перегрузки порядка 10 – 26g в зависимости от количества ступеней, с ЖРД
реализуются перегрузки до 5g. Для суборбитальных РН MH-300 и Arion-1
максимальные продольные перегрузки во время полета составляют 25g и 4g
соответственно.
При увеличении высотности суборбитальных РН – увеличивается
длительность режима микрогравитации. В работе предоставлены результаты
расчетов изменения длительности микрогравитации суборбитального полета от
высотности суборбитальных РН Arion-1 и MH-300 соответственно, для качества
микрогравитации 10-2, 10-3, 10-4.
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УДК 629.78.071.08
Н.О. Позднышев, инженер-конструктор; А.Н. Минай, начальник сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: n.pozdnyshev@gmail.com
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С АЭРОСТАТНОЙ ПУСКОВОЙ
ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МИКРОСПУТНИКОВ
На данный момент в мире ведутся активные разработки ракетно-космических
комплексов сверхлегкого класса, которые позволят выводить на орбиту микрои наноспутники. Системы запуска с аэростатной платформы могут позволить
значительно снизить стоимость пуска и тем самым дать существенное конкурентное
преимущество.
Проанализированы преимущества и недостатки системы старта ракетыносителя с аэростатной платформы, проведен сравнительный анализ с аналогичными
по характеристикам комплексами для выведения микроспутников.
Определен облик ракетно-космического комплекса и схема старта, проведен
проектировочный расчет ракеты-носителя с учетом возможности его изготовления
на предприятиях космической отрасли Украины.
Результаты анализа свидетельствуют, что подобный ракетно-космический
комплекс может быть создан кооперацией предприятий Украины, ракета-носитель
имеет меньшую массу по сравнению с аналогичной ракетой-носителем системой
наземного старта, что позволит снизить затраты на ее изготовление и снизить
стоимость пуска в целом.
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І.С. Савченко, студентка; М.М. Дронь, професор
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E-mail: savchenko3irina@gmail.com
ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО МЕТОДУ ВИБОРУ ОЦІНКИ
ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІД КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
По мірі інтенсивного освоєння навколоземного комічного простору стала
актуально проблема очистки низьких навколоземних орбіт від космічного сміття
(КС). Не функціонуючі космічні об’єкти, які запущені із Землі на ці орбіти навколо
неї, залишаються на них тривалий час, створюючи постійну загрозу для діючих
космічних літальних апаратів (КЛА) та об’єктів на Землі. КС створюється й при
запуску КЛА, при виведенні у космос, в процесі їх функціонування та завершення
(відкидання верхніх ступенів ракетоносіїв, розгінні блоки , дрібни частинок
продуктів згоряння, зламані супутники, не функціонуючі КЛА). У результаті
зіткнень КС з функціонуючими об’єктами останні частково, або повністю виходять
з ладу, що супроводжується їх механічним руйнуванням з утворенням великої
кількості уламків.
КС умовно поділяється на великогабаритне та дрібне. Великогабаритне КС
каталогізується за даними служб США, Росії, Європи та України, більшість з цього
фрагменти руйнувань. Дрібне КС має розміри менше 10см і являє собою операційні
елементи та елементи руйнування великого КС. Небезпека дрібного КС пов’язана не
стільки з його розмірами, скільки зі швидкістю, бо може нанести відчутну шкоду.
Тим-паче, що кожний КА має вразливі місця,коли навіть маленька подряпина
обертається відчутним пошкодженням, як, наприклад, оптика, сонячні панелі.
Відомо багато різноманітних методів для знешкодження КС: гальмування КС
з повним згорянням у земній атмосфері, захоплення КС з переведенням на орбіту
захоронення та пряме знищення на навколоземній орбіті. Для цього розробляються
ефективні технічні засоби, такі як, космічний сміттєзбирач, невід, гарпун,
космічні повітряні кулі, космічні буксири, сонячний парус, лазер та інші. Їх можна
розрізнити за критеріями вибору очистки : ефективність, надійність, мінімальні
витрати, простота конструктивного виконання, експресність. Слід відзначити,
що часто вибір технічного засобу очистки від КС краще здійснювати у поєднанні
декількох критеріїв, основними з яких є низька вартість та висока ефективність
знешкодження КС.
Прийнятним є метод багатокритеріального вибору пристрою для очищення,
заснований на побудові матриці парних порівнянь різних рівнів ієрархії, визначенні
векторів пріотетів та встановленні глобальних пріоритетів. В роботі проведена
порівняльна оцінка існуючих технічних засобів на основі вказаного методу.
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А.В. Сахно, ведущий инженер; В.П. Фролов к.т.н., доцент;
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E-mail: sahnovskiy92@gmail.com
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАЗЕМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РКН СВЕРХЛЕГКОГО КЛАССА
В настоящее время на рынке пусковых услуг является все более актуальным
запуск полезных грузов (ПГ) массой до 500 кг на низкие околоземные орбиты (НОО),
в том числе на солнечно-синхронную орбиту (ССО).
Выведение КА массой до 500 кг может осуществляться РКН легкого и среднего
классов кластерным способом или попутно с основной миссией.
Проблемы запуска малых КА с помощью таких РКН следующие:
– низкая оперативность – для планирования запуска КА необходимо
значительное время;
– ограниченные возможности выбора типа орбиты – определяется основной
миссией РН;
– невозможность применения в одиночном КА высокоэнергетических устройств
из-за угрозы повреждения других КА в кластере.
Все эти проблемы можно решить, создав пусковой комплекс специально для
запусков малых КА.
Такие пусковые комплексы должны характеризоваться максимальной
простотой и минимальной стоимостью.
Для определения оптимального облика пускового комплекса авторы выполнили
следующее:
1. Провели анализ существующих пусковых комплексов для жидкостных и
твердотопливных РКН;
2. Определили необходимые исходные данные, используемые при
проектировании пусковых комплексов;
3. Сформировали основные принципы укрупненной технологии работ на
пусковых комплексах с РКН сверхлегкого класса;
4. Определили состав и характеристики возможных пусковых комплексов.
5. Определили облик и состав универсального пускового комплекса наземного
базирования, обеспечивающего выведение всего спектра космических аппаратов
массой до 500 кг ракетами космического назначения как на жидких компонентах
топлива, так и на твердом топливе;
6. Предложены места возможного размещения универсального пускового
комплекса.
Предложенный универсальный пусковой комплекс, имея простую и надежную
структуру, сможет удовлетворить широкий спектр потребностей потенциальных
Заказчиков пусковых услуг малых КА и сможет легко быть адаптирован под особые
требования Заказчика.
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А.А. Чмона, студент;
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОТОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
В настоящее время в топливных системах космических межпланетных и
орбитальных летательных аппаратов всё более широкое распространение получают
капиллярные системы отбора жидкого топлива из бака. Обеспечение слива
топлива из баков летательного аппарата в условиях действия разнонаправленных
внешних силовых импульсов предполагает использование специальных средств
управления положением топлива (СУПТ). Выбор того или иного СУПТ определяется
уровнем и направлением действия силовых импульсов, геометрией топливного
бака, физическими свойствами топлива, небходимым количеством включений
двигателей для выполнения летательным аппаратом полетного задания. Наиболее
универсальными СУПТ являются устройства, в основу которых положено
использование капиллярных сил. К этому классу СУПТ относятся сетчатые
разделители фаз, перфорированные пластины, капиллярные насосы.
Объектом настоящих исследований являются капиллярные системы отбора
жидкости, основанные на эффекте капиллярного всасывания (капиллярные
насосы), основным рабочим элементом которых является сотовый накопитель.
Преимуществами капиллярных систем отбора жидкости данного типа является
относительная простота конструкции, независимость от геометрии топливного
бака, отсутствие ограничений на длительность функционирования и количество
запуском двигательной установки, совместимость с любыми видами топлив. В тоже
время КН имеют жесткие ограничения на величину внешних силовых импульсов и
значительную сухую массу.
Целью данной работы являлась разработка методики выбора оптимальных
проектных параметров сотовых накопителей с точки зрения минимальной массы
системы при заданном уровне внешних массовых ускорений, физических свойствах
топлива, необходимом минимальном объеме топлива вблизи сливного отверстия.
Использование данной методики в инженерной практике позволяет на этапе
эскизного проектирования минимизировать сухую массу СУПТ при априорно
заданных ограничениях на условия ее функционирования.
Результаты данной работы могут быть использованы на предприятиях, которые
занимаются проектирования и изготовлением изделий ракетно-космической
техники.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ СТЫКОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ТРАНСПОРТНО-КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Топливные баки из композиционных материалов представляют собой
конструкцию состоящую из силовой оболочки образованной намоткой по различным
траекториям высокопрочного волокна, пропитанного полимерным связующим и
фланцевых узлов стыка, для увязки с магистральными трубопроводами, штуцерами
подачи компонента топлива, конструктивного исполнения люков-лазов и т.д.
Основным требованием, предъявляемым к безлейнерному композиционному
топливному баку, является его минимальная масса и обеспечение работоспособности
при выполнении требований к топливному баку на криогенных компонентах
топлива. Наиболее важной задачей для обеспечения работоспособности топливных
баков из ПКМ, при проектировании, является обеспечение герметичности фланцевых
стыков.
В настоящем докладе рассмотрены варианты конструктивных решений
разъемных стыков ТБ, изготовляемого на съемной оправке. Элементами,
требующими обеспечения герметичности, являются:
- стык крышки с фланцем;
- стык фланца с силовой оболочкой;
- штуцер(трубопровод) для подачи компонента;
- крепежные элементы (болты, шпильки, кольца технологические, и т.д),
устанавливаемые во фланце из ПКМ для обеспечения требуемого усилия затяжки
герметизирующих прокладок между крышкой и фланцем.
Герметизация стыка «фланец – крышка» обеспечивается с помощью
обжатия следующих прокладок: алюминия, паронита, резины, фторопласта-4 для
определенных условий работы и вариантов исполнения фланца. Герметизация
стыка «фланец – силовая оболочка» реализуется специальной герметизирующей
подмоткой горловины фланца. Герметизация крепежных элементов выполняется
(при необходимости) клеем холодного отверждения типа Эпотерм-03.
Применение конструктивных решений обеспечения герметичности фланцев
полностью композиционных безлейнерных конструкций баков и балонов с
композиционными фланцами позволяет снизить вес ТБ до 20%. Композиционные
топливные баки с фланцевыми стыками из ПКМ целесообразно использовать на всех
ступенях жидкостных ракет-носителей ( в том числе многоразового использования),
БПЛА, КА, КК и орбитальных станций, самолетов так как большую долю массы
конструкций этих аппаратов составляют топливные баки.
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КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛА
В настоящий момент в мировой авиации происходит обновление парка
устаревающих машин, на современные самолеты, отвечающие последним
предъявляемым требованиям к машинам определенного класса. Так, транспортная
авиация также проходит этап обновления парка устаревающих машин, при чем
можно заметить что если раньше основным критерием была грузоподъемность, то
сейчас одними из основных требований являются экономичность, снижение уровня
шума ДУ, возможность быстрой модернизации или переоборудования в более
специализированные самолеты.
С учетом тенденции развития авиационной техники можно сделать вывод о
актуальности разработки беспилотного транспортного ЛА.
Пилотируемые ЛА имеют ряд недостатков – необходимость наличия систем
жизнеобеспечения и аварийного спасения (что приводит к массовым затратам),
ограничения на режимы полета, связанные с ограниченными возможностями
человеческого организма, труднопрогнозируемые риски, связанные с человеческим
фактором.
Создание транспортного БПЛА позволит уменьшить расходы на эксплуатацию
самолета и снизить стоимость перевозки груза, а также увеличить надежность
и безопасность исключением человеческого фактора, кроме того отсутствие
систем жизнеобеспечения и средств спасения экипажа позволит увеличить
грузоподъемность.
Перспективный беспилотный транспортный ЛА должен отвечать современным
требованиям, предъявляемым к современным транспортным самолетам:
• высокие летные характеристики;
• высокий показатель массового совершенства;
• высокую надежность силовых элементов конструкции, ДУ;
• независимость от метеоусловий и времени суток при эксплуатации;
• оснащенность специальными средствами, обеспечивающими удобство
погрузки/выгрузки (кран, рампа и т.п.);
• модульность конструкции, позволяющая в короткие сроки переоборудовать
самолет в узкоспециализированные ЛА (топливозаправщики, пожарные самолеты,
самолеты радиотехнической разведки, самолеты ДРЛО и т.п.).
Также перспективный беспилотный транспортный ЛА должен отвечать
требованиям к беспилотным ЛА – взлет и посадка в автоматическом режиме (без
участия человека).
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КОРОЗІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА ПОКРИТТІВ СПЛАВАМИ
Al-Cu-Fe І Al-Cu-Fe-Sc В РОЗЧИНАХ НАТРІЙ ХЛОРИДУ
Сплави алюмінію знаходять широке застосування завдяки таким їх цінним
властивостям, як високі міцність і пластичність, тепло- та електропровідність.
Алюміній та його сплави з невеликим вмістом легуючих елементів мають досить
високу корозійну стійкість. У разі застосування високолегованих алюмінієвих
сплавів цей показник буде визначатись структурним станом матеріалу та
агресивністю корозійного середовища. Структура сплавів, в свою чергу, залежить від
їх хімічного складу і умов отримання. Тому для забезпечення найбільш оптимального
поєднання корозійної стійкості з механічними та технологічними властивостями
потрібно знати закономірності зміни корозійної та електрохімічної поведінки сплавів
в залежності від їх структури і умов експлуатації.
Метою даної роботи є дослідження корозійної поведінки та електрохімічних
властивостей покриттів швидкозакристалізованими сплавами Al60Cu28Fe12 і
Al66,5Cu20Fe13Sc0,5 в розчинах натрій хлориду. Вибір саме такого агресивного середовища
обумовлений активною дією хлорид-іону на оксидну плівку алюмінію, результатом
якого звичайно є пітінгова корозія сплаву. Використані зразки покриттів, нанесених на
керамічну основу методом модернізованого іонно-плазменого розпилення з ефективної
швидкістю охолодження 1012-1014 оС/с. В зазначених умовах утворюється структура з
квазікристалічною ψ-фазою (Al65Cu20Fe15). Товщина покриттів близько 300 нм.
Корозійні випробування проведені протягом 8 діб в 5% нейтральному розчині
NaCl, який звичайно застосовується в камерах сольового туману для імітації морської
атмосфери. Величина рН = 7 контролювалась за допомогою іономіра ЕВ– 74 та
корегувалась додаванням відповідних лугу або кислоти. Температура розчину
підтримувалась в межах 20±2°С. Поверхня зразків контролювалась за допомогою
металографічного мікроскопу МІМ-7. Протягом експерименту вона не змінювалась,
що дозволяє вважати випробувані покриття корозійно тривкими.
Електрохімічні дослідження виконані за допомогою потенціостата ПІ-50-1
та програматора ПР-8 з використанням трьохелектродної комірки. Величини
стаціонарних потенціалів покриттів визначались в розчинах натрій хлориду
різної концентрації – 3 моль/л, 5% (0,9 моль/л) та 3% (0,5 моль/л). Показано,
що зі зменшенням концентрації хлорид-іону величина стаціонарного потенціалу
зміщуються до більш позитивних значень. Для покриття сплавом Al60Cu28Fe12
в 5% розчині NaCl визначені основні корозійні характеристики: стаціонарний
потенціал Ест = – 140 мВ, струм корозії ікор = 0,02 мА/см2, потенціал пітінгоутворення
Еп.у = –20 мВ, потенціал репасивації Ерп = –100 мВ.
Отримані результати дозволяють вважати випробувані покриття придатними
до експлуатації в умовах морської атмосфери.

249

УДК 547.402;547.481
В.Д. Гулик, студентка; Е.Ю. Нестерова, к.х.н., доцент
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: dima7132@yandex.ru
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ АЦИЛИРОВАНИЯ ФЕРРОЦЕНА
Ацилирование ферроцена – одна из первых реакций осуществленных с целью
изучения свойств этой металлоорганической системы. Первое ацилирование
было проведено при взаимодействии ферроцена с ацетилхлоридом в присутствии
хлористого алюминия. Эта реакция дала толчок для изучения ароматических свойств
данной системы, а также дала ферроцену его название.
Цель нашей работы состоит в изучении кинетических параметров данной
реакции для оптимизации синтеза 1,1 ‘- диацетилфероцена.
Нами был проведен ряд экспериментов по определению оптимального
температурного режима процесса ацетилирования ферроцена. К смеси AlCl3 в
СН2Сl2 добавляли ацетилхлорид и перемешивали до полного растворения AlCl3.
Для уменьшения экзотермического эффекта и более медленного выделения HCl
добавляли сухой ферроцен порциями в раствор AcCl и AlCl3 в СН2Сl2, который
охлаждали за счет водяной бани (+15 - + 16 ° С). После окончания загрузки ферроцена
температуру бани повышали до определенной температуры (20 °, 30 °, 40 °, 50
° С), выдерживали реакционную смесь 15 мин. и начинали отбор проб. Пробы из
реакционной смеси отбирали каждые 15 мин. в течение 75 мин. Затем выливали
реакционную смесь в лед и выделяли продукт. Полученный 1,1'-диацетилфероцен сырец сушили на воздухе, определяли выход и чистоту продукта. Отобранные пробы
нейтрализовывали, разбавляли эфиром и анализировали с помощью хроматомассспектрометра. Результаты измерения содержания ДАФ в ходе реакции при
различных температурах приведено на рис.1.
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РОЛЬ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОУПРОЧНЯЮЩЕЙ
ОБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
В современных газотурбинных двигателях (ГТД) диски турбин и последних
ступеней компрессора работают в сложных условиях: при значительном градиенте
температур до 800°С высоких нагрузках различной величины и частоты, наличии
концентраторов напряжений. Материал дисков должен обладать комплексом свойств
в интервале рабочих температур: жаропрочностью и вместе с тем технологичностью,
высокой вязкостью разрушения и низкой чувствительностью к надрезу, а также
стойкостью к высокотемпературной коррозии
При термоупрочняющей обработке происходит кардинальное изменение
размера зерен матрицы, морфологии границ зерен, частиц упрочняющих фаз.
Регулируя эти процессы, можно добиться существенного повышения свойств в
комплексе. Характеристики никелевых сплавов зависят как от сформированной
структуры, так и от химического состава. Существует зависимость свойств
слжнолегированных дисковых сплавов от температуры полного растворения
упрочняющей γ'-фазы. Сплавы ЭП975, ЭП975А и ВЖ137 с более высоким
содержанием никеля (до 65%) и большей стабильностью упрочняющей γ‘-фазы‚
специально разработанные для эксплуатации при высоких температурах (>800°С)
‚ обладают менее высокой прочностью по сравнению с высокопрочными сплавами с
50% γ '-фазы и рабочей температурой ДО 800°С.
Режимы термоупрочняющей обработки выбирают в зависимости от процессов
рекристаллизации и с учетом выравнивания неоднородности химического состава,
в том числе для растворения избыточных фаз.
Температура закалки является одним из ключевых параметров термической
обработки. Правильный выбор температуры обеспечивает максимальное упрочнение
материала за счет выделения γ’-фазы различной дисперсности, карбидов и боридов,
а также создания структуры, способной перераспределить и снять возникающие
напряжения.
В жаропрочных никелевых сплавах обазовываются следующие интерметаллиды:
NiTe2SmCo5 Fe3Ni ; Ni3Al; Ti3Al; Al2Cu. Интерметаллиды могут принимать
сложную форму. При термической обработке они растворяются в матрице металла
и способствуют упрочнению. Этот процесс является дисперсионноым упрочнением.
Дисперсионное упрочнение происходит за счет выделения из пересыщенного твердого
раствора большого количества частиц второй, мелкодисперсной фазы. За счет того, что
частицы мелкодисперсной фазы препятствуют перемещению дефектов кристаллической
решетки (дислокаций), сплав упрочняется. При последующем старении закалённого
сплава начинается процесс дисперсионного твердения —сплав при этом будет
упрочняться. Данным способом получают дисперсионно-упрочненные материалы.

251

УДК 620.193
А.А.Манжура, студентка; Е.А. Спорягін, д.т.н. професор
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: angelina.manzhura@gmail.com
РОЛЬ ПЛАСТИФІКАТОРІВ У ВИРОБНИЦТВІ ТРП
Пластифікація, як фізичне явище полягає переважно в збільшенні механічної
податливості полімерної системи при введенні, як правило, низькомолекулярних
речовин, що змінюють її структуру на молекулярному або надмолекулярному рівнях,
в результаті полімеру надається еластичність і пластичність в умовах переробки
і експлуатації. Речовини, що забезпечують відповідну модифікацію полімерної
системи, називають пластифікаторами.
Стосовно до ТРП, пластифікатори – речовини, що вводяться в полімерну основу
ГСВ із метою полегшення диспергування порошкоподібних компонентів, зниження
в’язкості, підвищення пластичності паливних мас в умовах їх переробки, а також
для спрямованої зміни механічних і інших характеристик палив.
Пластифікатори знижують температуру склування полімерної основи і самих
ТРП, завдяки чому розширюється температурний діапазон їх високоеластичного
стану. У деяких полімерів, що становлять основу ГСВ ТРП, температури склування
і плинності дуже близькі і перевищують температуру розкладання (наприклад,
у нітратів целюлози). У цих випадках лише за допомогою пластифікаторів
забезпечується можливість створення паливної маси з необхідним рівнем реологічних
характеристик і формування зарядів.
При використанні в якості основи ГСВ високомолекулярних високов’язких
полімерів масова частка пластифікатору, як правило, перевищує масову частку
полімеру і може досягати 8% в паливі. В цьому випадку пластифікатор істотно
впливає на енергомасові балістичні та інші характеристики ТРП.
В якості пластифікаторів використовують переважно рідкі речовини, але
можуть бути і тверді, температура плавлення (розм’якшення) яких не вища за
температуру переробки паливної маси у заряди (наприклад, парафін, вибухові
речовини: ДІНА, динітротолуол). Пластифікатори прийнято класифікувати по
їх хімічній природі і по сумісності з полімером. За хімічною природою джерела
отримання (походження) розрізняють природні і синтетичні пластифікатори.
До природних відносять продукти переробки нафти (масла, парафіни, смоли),
кам’яного вугілля, лісохімічні матеріали і рослинні масла. Із синтетичних продуктів
використовують головним чином складні ефіри (фталати, себацинати), ефіри гліколі,
поліефіри, нітросполуки. Серед них в залежності від хімічного складу виділяють
“інертні” і “активні”.
За ступенем сумісності пластифікатори ділять на первинні і вторинні, що
володіють відповідно високою і обмеженою сумісністю з полімером. Такий поділ
умовний, так як сумісність залежить від температури, тиску та інших факторів.
Вторинні (або додаткові) вводять, як правило, спільно з первинними, тобто
використовують сумішевий (комбінований) пластифікатор. У разі оптимального
підбору компонентів суміші може спостерігатися явище синергізму.
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА:
СТАДИЯ УТИЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВА
ДИАЦЕТИЛФЕРРОЦЕНА
Ферроцен и его производные известны как высокоэффективные регуляторы
горения смесевых твердых ракетных топлив (СТРТ). В данное время такое
алкилпроизводное ферроцена как 1,1' - диэтилферроцен широко используется
в качестве штатного регулятора скорости горения. Процесс его производства
состоит из нескольких этапов: получение ферроцена, далее его ацилирование с
образованием 1,1' – диацетилферроцена (ДАФ) и восстановление последнего до 1,1'
- диэтилферроцена
В процессе производства ДАФ используется ацетилхлорид и хлористый
алюминий в качестве ацилирующей смеси, дихлорметан в качестве органической
фазы. На стадии выделения продукта и разделения реакционной смеси образуется
органическая фаза, которая идет далее в процесс выделения ДАФ, и кислая водная
фаза (ВФ), которая является побочным продуктом производства.
Целью данной работы является разработка метода утилизации ВФ. Для
выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: разработка метода
переработки ВФ, технологической схемы и подбор необходимого оборудования.
Основными компонентами ВФ являются кислоты: уксусная, соляная, а
также хлористый алюминий и продукты его гидролиза. Предложенный процесс
утилизации хлорида алюминия заключается в обработке ВФ гидроксидом натрия
до образования щелочного раствора комплексной соли тетрагидроксоалюмината
натрия, с последующим осаждением гидроксида алюминия, при использовании в
качестве осадителя карбонат аммония.
В ходе экспериментов была установлена эффективность предлагаемого
метода переработки ВФ, что подтверждается высокой степенью выхода гидроксида
алюминия (55 % от теоретического). На основе полученных экспериментальных
данных рассчитаны материальные балансы процессов, подобрано оборудование и
разработана технологическая схема утилизации ВФ.
Получаемые компоненты при переработке ВФ, в предложенной технологической
схеме, могут быть частично возвращены в технологический цикл, а также
применяться в производстве компонентов твердого ракетного топлива. Применение
предлагаемого метода в промышленном производстве может повысить как степень
безотходности, так и общую эффективность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИИ
ГОРЮЧЕ-СВЯЗУЮЩЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Проведены исследования четырех вариантов композиций на возможность
использования их в качестве добавки к СРТТ. В связи с использованием
синтезированных компонентов , из базовой рецептуры топлива были исключены
пластификатор и отвердители. Были приготовлены композиции массой по 500 г
каждая и проведены исследования всех четырех вариантов. Были проведены:
дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальная сканирующая
калориметрия (ДСК), анализ химического состава, исследовались реологические
свойства, растекаемость, физико-механические свойства изделий. Результаты
показали, что замес топливной массы должен происходить при температуре 60 °С.
По результатам дифференциально - термического анализа (ДТА) и дифференциально
- сканирующей калориметрии (ДСК) можно констатировать, что при температуре
от 120 °С начинается постепенный разрыв связей, а при температуре +300 - +340 °С
происходит разложение каучука СКН-10-КТР. Соответственно, замес топливной
массы должен происходить при температуре до 80 °С, учитывая свойства остальных
её компонентов. Исходя из результатов исследований физико-механических свойств
изделия, можно заключить, что процесс отверждения происходит сразу же после
приготовления массы и заполнения оснастки, то есть при снижении температуры
окружающей среды. Это связано с составом и свойствами самой добавки. Композиции
на основе такого связующего при нормальных условиях будут иметь достаточную
прочность, твердость, формоустойчивость при длительном хранении, и одновременно
защищать высокоэнергетический наполнитель от адсорбции влаги так как добавка
адсорбируется на полярной поверхности частиц наполнителя и реализуются
водородные связи различной природы и количества,. С другой стороны, поскольку
водородные связи являются весьма нестойкими в диапазоне температур от 30 до
50 °С, то такое связующее при температурах +60 - +80 °С будет обладать весьма
низкой вязкостью, что оказывает позитивное влияние на введение в это связующее
наибольшего количества наполнителя. Масса способна к закономерному горению,
присущему СРТТ, но обладает достаточно высокой вязкостью - от 32 тысяч пуаз.
Это дает право предположить, что процесс переработки массы будет происходить
не методом свободного литья , а методом литья под давлением с использованием
смесителя СНД-1000.
Дальнейшие исследования могут дать более ясную картину об использовании
добавки в качестве компонента горюче-связующего для СРТТ. Мы будем работать
над снижением вязкости для того, чтобы использовать в процессе формования метод
свободного литья, как наиболее простой и технологичный.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА МОЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ КОГЕЗИИ
ДЛЯ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА
Проведена работа по использованию метода расчета мольной энергии когезии
олигомерных соединений для определения ее удельной величины, что открывает
путь подбора и конструирования молекул олигомерных соединений с целью
направленного их использования в качестве эффективных пластификаторов
известных классов полярных полимеров или пластификаторов и модификаторов
одновременно. Полимеры с полярными группировками или ароматическими
радикалами обычно отличаются сильными когезионными взаимодействиями
между макромолекулами, что проявляется как в высоких значениях их физикомеханических характеристик, так и склонностью к формированию надмолекулярных
образований, т. е. к кристаллизации. Последнее явление сопровождается появлением
и ростом внутренних напряжений в самой структуре полимерной матрицы и ,
напротив, приводит к частичному снижению прочности на разрыв, сжатие, изгиб,
на удар и других показателей.
Для уменьшения наблюдаемых негативных последствий или кристаллизации
полярных полимеров в них, про производстве или процессе изготовления изделий,
вводят индивидуальные, но чаще олигомерные или высоко-молекулярные
соединения — пластификаторы.
Для подтверждения целесообразности использования расчетного метода в этом
направлении, взамен широко используемого эмпирического , приводят данные
по выполненным расчетам энергии когезии самого полимера и используемых
для его пластификации олигомеров. Для пояснения и обоснования выбранного
метода, в качестве пластификаторов взяли два ряда олигомеров: производимых
в промышленном масштабе олигоэфиров и экспериментально полученных в
лабораторных условиях олигоуретанов.
Результаты проведенных расчетов показывают, что для осуществления
пластификации полярного полимера необходимо в качестве пластификатора
выбирать соединения с наименьшей величиной мольной энергии когезии.
Таким образом , проведенные расчеты открывают путь для конструирования
молекул будущих олигомерных соединений с целью их направленного использования
в качестве пластификаторов известных классов полимеров или в качестве
пластификаторов и модификаторов свойств одновременно.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛА ДЕСОРБЦИИ БРОМИСТОГО ВОДОРОДА
ИЗ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИАЦЕТИЛФЕРРОЦЕНА
Для успешного развития оборонного комплекса Украины актуальным является
создание соответствующих мировому уровню предприятий по выпуску компонентов
ракетных топлив. На одном из первых мест – производства регуляторов горения на
основе ферроцена.
При проектировании технологии получения диацетилферроцена, возникла
задача очистки реакционной среды от бромистого водорода – побочного продукта
реакции синтеза, присутствие которого делает невозможным протекание
последующих технологических процессов.
Предложенный нами узел десорбции представляет собой стеклянную
колонну, закреплённую на стальной несущей конструкции и снабжённую
четырьмя патрубками для подачи и отвода реагентов. Сверху в боковой патрубок
подается исходная жидкая реакционная смесь, которая, будучи освобождённой от
бромистого водорода, выходит из нижнего осевого патрубка. В нижний боковой
патрубок подается азот, выполняющий роль десорбирующего агента, который после
насыщения бромистым водородом выходит через верхний осевой патрубок
В проект заложено использование стеклянной насадочной колонны
производства одной из ведущих мировых фирм, например Kavalierglass (Чехия).
Конструкция колонны состоит из стандартных комплектующих которые собираются
в систему по модульному принципу. В нее входят: цилиндрическая часть, две головы,
насадка, а также необходимые контрольно-измерительные приборы. Стеклянное
технологическое оборудование отличается удобством эксплуатации, высокой
надёжностью и как нельзя лучше подходит для малотоннажных производств, к
которым относится производство регуляторов горения.
Целью данной работы было рассчитать размеры колонны и подобрать её
комплектацию по каталогу Kavalierglass.
Расчёты состояли в следующем.
– определение термодинамических параметров и граничных условий
протекания технологического процесса десорбции бромистого водорода;
– выбор расчетной модели на основе параметров системы;
– проведение расчетов с использованием стандартного модуля SCDS Column
программы ChemCAD.
Были рассчитаны диаметр колонны и её габаритная высота, рабочая высота
насадки, эффективность колонны по бромистому водороду, составлен материальный
баланс, подобрана комплектация. Возможности стеклянного оборудования,
поставляемого фирмой Kavalierglass, полностью соответствуют полученным
результатам.
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ІОННІ РІДИНИ У РАКЕТНІЙ ТЕХНІЦІ
Терміном «іонні рідини» (ІР) позначають хімічні сполуки іонної природи з
температурою плавлення нижче 100 °С, переважно такі, що перебувають у рідкому
стані за звичайних умов. За хімічною будовою вони є солями, що складаються
з органічних катіонів та різноманітних неорганічних та органічних аніонів.
Останнім часом, відповідно до загальних тенденцій в хімії і хімічній технології,
спостерігається суттєве зростання уваги до ІР. Це обумовлено поєднанням таких
властивостей цих сполук як широкий температурний інтервал рідкого стану, високі
струмо- і теплопровідність, здатність до розчинення речовин різної хімічної природи і
походження, каталітична активність в різноманітних хімічних процесах, нелетючість,
негорючість, придатність до регенерації та багаторазового використання. Практичне
використання сполук з такими властивостями відповідає принципам «зеленої хімії»,
які активно впроваджуються в сучасних виробництвах і технологіях.
Одною з багатьох галузей застосування ІР є ракетна та космічна техніка.
Останнім часом у науковій літературі з’являються повідомлення про розробки,
спрямовані на створення екологічно чистого двокомпонентного ракетного палива,
в якому у якості паливної складової запропоновані ІР з високим вмістом водню. В
рамках проекту «Зелене паливо» здійснюється розробка водовмісного ракетного
палива, у якому окиснювач – ІР, а у якості паливного компоненту використовують
спирти і гліцерин. З’явилися повідомлення про розробку екологічно чистого
ракетного монопалива, що відноситься до класу ІР, які належать до 3-го класу
небезпеки, має питомий імпульс тяги в 1,5 рази більше, ніж палива на гідразині,
та густину 1,35 г/см3. Льотні випробування двигуна на такому паливі заплановані
на 2021-2023 роки.
Завдяки поєднанню високої розчинної та екстраґуючої здатності, практичної
нелетючості та стабільності ІР показали себе ефективними озононеруйнівними
розчинниками для промивки вузлів та механізмів ракетної техніки. Серед інших
напрямів застосування ІР, що безпосередньо стосується ракетно-космічної техніки,
слід відзначити використання їх у якості теплоносіїв у компактних ефективних
теплообмінних пристроях, компонентів іонпровідних матеріалів у компактних
джерелах струму, сенсорах тощо.
Найбільш досліджені та описані у літературі ІР – сполуки з катіонами, які
за будовою належать до нітрогенвмісних гетероциклів (діалкілімідазолієвих та
інших), що обумовлює їх дефіцитність. З метою розширення асортименту ІР на
основі доступної сировини досліджена можливість їх синтезу через етаноламіни
та поліосновні неорганічні та органічні кислоти. О тримані зразки – в’язкі
прозорі безбарвні рідини. Показана їх прийнятна термостабільність, здатність до
знежирювання стальних поверхонь та суміщення з неорганічними і органічними
речовинами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ И СУШКИ ФЕРРОЦЕНА
Для развития оборонного комплекса Украины необходимо создание
современных производств компонентов твердого ракетного топлива. Одними из них
являются регуляторы горения, в частности на основе ферроцена и его производных.
Ферроцен получается в результате взаимодействия циклопентадиенила
калия с хлористым железом в диметилсульфоксиде. В процессе синтеза образуется
суспензия, содержащая в качестве твердой фазы ферроцен. Для того чтобы выделить
готовый продукт, необходимо произвести фильтрацию суспензии с последующей
сушкой осадка.
Цель данной работы состояла в определение технологических параметров
фильтрации и сушки ферроцена.
Суспензию ферроцена фильтровали при температуре окружающей среды
- 250С. В результате ряда экспериментов установлено, что влагосодержание
отфильтрованного ферроцена составляет в среднем 22%.
С использованием литературных данных была рассчитана длительность
фильтрации, которая составляет 40–45 минут на 1 загрузку – 50 кг ферроцена.
Полученный осадок сушили при температуре 600С, контролируя изменение
массы. По результатам экспериментов были построены и проанализированы кривые
кинетики сушки. Найдена скорость сушки, которая составила 0,026 кг влаги в
минуту.
Был произведен расчет технологических параметров сушки. Длительность
процесса рассчитывается для периодов постоянной и падающей скорости.
Установлено, что длительность сушки 50 кг ферроцена с влажностью
22% составляет: первой стадии – 4,5 часов, второй стадии – 0,2 часов. Общая
продолжительность сушки – 4,7 часов. Необходимая тепловая мощность – 9,5кВт.
Полученные результаты будут использованы при проектировании реального
производства.
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РАСЧЁТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА МОНОМЕРИЗАЦИИ
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОЦЕНА
В новых перспективных составах твердого ракетного топлива в качестве
регуляторов горения целесообразно использовать комплексные соединения
переходных металлов. Наиболее известны металлоорганические соединения на
основе железа – ферроцены. Они являются химическими терморегуляторами,
стабилизируют режим горения топливной смеси.
В связи с этим актуальна разработка промышленных технологий синтеза
ферроцена, в частности, использующих в качестве сырья дициклопентадиен (ДЦПД).
При температуре выше 1500C ДЦПД подвергается мономеризации по реакции
ретро-Дильса-Альдера. Реакция обратима, при комнатной температуре полученный
циклопентадиен (ЦПД) димеризуется в течение нескольких часов с повторным
образованием дициклопентадиена. Полученный ЦПД обладает свойствами диеновых
углеводородов. Он образует с металлами циклопентадиенильные π-комплексы, в
частности, ферроцен.
Нами предложено использовать для получения ЦПД комплексную установку,
состоящую из куба-реактора и ректификационной колоны. В кубе-реакторе
происходит непосредственно сама реакция, в результате которой образуются
ЦПД. Роль теплоносителя и разбавителя выполняет додекан. Для уменьшения
радикальной полимеризации ЦПД используем ингибитор – ионол.
Образующиеся при 200 0С пары ЦПД (низкокипящий компонент) и
ДЦПД (высококипящий компонент) подвергаются разделению в насадочной
ректификационной колоне.
Главными параметрами для обеспечения максимального выхода целевого
продукта являются высота и диаметр ректификационной части колоны.
Целью данной работы являлся расчёт размеров ректификационной колонны и
выбор типа насадки.
Расчёт выполнялся графо-аналитическим методом. Были построены
равновесная кривая пар-жидкость для паров ДЦПД-ЦПД и рабочая линия
ректификации. По этому графику было определено число единиц переноса, а также
рассчитан коэффициент массопередачи для разных видов насадок.
Для заданной производительности установки 150,4 кг/сутки ЦПД получены
следующие результаты:
• Высота рабочей части колоны составляет 400 мм при использовании
спирально призматической насадки с удельной поверхностью 3500 м2/м3.
• Диаметр колоны – 60 мм.
• Потребляемая электрическая мощность 1,6 кВт.
Результаты, полученные в ходе исследования, использованы при проектировании
реального производства.
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АЛКИЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА
Интерес к этой проблеме прежде всего обусловлен синтетическими
потребностями в различных замещенных циклопентадиенах (ЦПД), необходимых
для получения фульвенов, илидов, сэндвичевых ϖ-комплексных соединений с
переходными металлами, в частности алкилпроизводных ферроцена, которые
известны как высокоэффективные регуляторы горения смесевых твердых ракетных
топлив.
Известно, что диеновая система в циклопентадиене подвижна, т. е. двойные
связи в молекуле способны легко перемещаться по циклу. Для алкилзамещенных
циклопентадиенов характерно заторможенное термодинамическое равновесие между
изомерами (I-III) с внутрициклическим перемещением двойных связей (Рис.1).

Рис.1 Изомеры алкилзамещенных циклопентадиенов

Нами было исследовано с помощью хроматомасс-спектрометрии взаимодействие
бромистого этила с циклопентадиенид-анионом, который образуется под действием
щелочи в среде диметилсульфоксида. Обнаружено, что при эквимолекулярном
соотношении ЦПД и бромистого этила образуются термодинамические изомеры
I, II, III и некоторое количество диэтил-ЦПД, который представлен также смесью
изомеров.
Поскольку количество диэтил-ЦПД существенно влияет на выход
моноэтилпроизводного, нами были изучены температурно-временные режимы
проведения реакции этилирования калиевой соли циклопентадиена, а также была
выполнена оценка кислотной силы молекул циклопентадиена и 1-, 2-, 5-изомеров
этилциклопентадиена в растворе диметилсульфоксида на основе квантовохимических расчетов с использованием программы Gaussian 09 методом CBS-QB3 с
базисным набором 6-31+g(d) и QSPR методом (QSPR – quantitative structure property
relationship).
По результатам расчета можно сделать вывод, что оба подхода к
теоретической оценке рКа дают одинаковую закономерность: значение рКа
для 5-этилциклопентадиена незначительно меньше, чем для циклопентадиена
и 1- и 2- изомеров этилциклопентадиена, на величину от 0,2 до 0,9. Поэтому,
можно предположить, что 5-этилциклопентадиен подвергается дальнейшему
алкилированию с образованием изомеров диэтил-ЦПД.
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ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА СУМІСНОСТІ ПОЛІМЕРІВ
В наш час широко використовують і активно досліджують полімерні
композиційні матеріали. Особливий інтерес проявляють до двох- і
багатокомпонентних полімерних сумішей і сплавів. У формуванні властивостей
таких сумішей велику роль грає термодинамічна сумісність полімерів один з одним.
Для наближеного прогнозування здатності полімеру розчинятися в різних
розчинниках можна теоретично розрахувати за методом: Аскадского. Розрахунок
сумісності за Аскадським: структуру полімерів визначають на молекулярному рівні
конформаціями, конфігурацією і способами взаємної упаковки макромолекул.
Чинний обсяг атома кожного виду залежить від його оточення, тобто від природи
валентно – пов'язаних з ним атомів і від коефіцієнтів упаковки молекул речовини,
в які входить даний атом.
Енергію когезії розраховують за формулою
∆ E = ∑ i =1 ⋅∆ E i ,
n

*

*

*

(1)
*

де ∆ E i - внесок кожного атома і типу міжмолекулярної взаємодії в ∆ E [1].
Інкремент обсягу розглянутого атома обчислюєть як обсяг сфери цього атома
за вирахуванням обсягу кульових сегментів, що відсікаються на цій сфері сусідніми
валентно – пов'язаними атомами, тобто [1]:
2

π ⋅ (3R − h i )
4π R
− ∑ hi
,
(2)
3
3
де ∆Vi – Ван-дер-Ваальсові обсяги атомів і-го виду; R – Ван-дер-Ваальсів радіус
розглянутого атома; hi – висота сегмента
Тоді параметр сумісності розраховують за формулою:
3

∆V i =

δ=

∑ ∆E i

N

A

×∑ ∆V i

,

(3)

де NA – число Авагадро.
Розрахунок сумісності ПВХ та толилнафтилметану за методом Аскадського.
Для початку розрахуємо Ван-дер-Ваальсовий об’єм атомів ∆V та енергію когезії
∆E для ПВХ за формулами 1, 2. Результати такі ∑∆E=2644,8 кал/моль, ∑∆V=55,65
A3, параметр сумісності δ1 для ПВХ за формулою 3, дорівнює 8,85(кал/см3)0,5
Аналогічний розрахунок проводимо і для толилнафтилметану ∑∆E=12815 кал/
моль, ∑∆V=190,4 A3, параметр сумісності δ2 для толилнафтилметану за формулою
3, дорівнює 10,53 (кал/см3)0,5. Порівнявши величини δ1 та δ2 отримали різницю
1,68(кал/см3)0,5що менше 2,0 (кал/см3)0,5 – це свідчить проте, що ПВХ теоретично
сумісний з толилнафтилметаном.
Запропонована розрахункова схема для прогнозування сумісності полімерів
дозволяє проводити таку оцінку на підставі хімічної будови повторюваних ланок.
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РАЗРАБОТКА ТОНКОПЛЕНОЧНОГО СКРЕБКОВОГО ИСПАРИТЕЛЯ
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОЦЕНА
Для развития ракетно-космической отрасли Украины необходимо создание
производств компонентов твердого ракетного топлива, в частности, регуляторов
горения на основе ферроцена.
Наиболее перспективный способ получения ферроцена в среде диметилсульфоксида
(ДМСО) – биполярного апротонного растворителя.
Одной из проблем данной технологии является регенерация отработанного
ДМСО с целью его возврата в технологический процесс – очистка от примесей воды
и хлористого калия.
Целью данного исследования была разработка тонкопленочного испарителя,
предназначенного для регенерации ДМСО.
В аппарате должно происходить выпаривание воды из реакционной смеси.
Основная сложность состоит в том, что при этом происходит образование осадка
хлористого калия. Следовательно, технология должна предусматривать также
фильтрование суспензии. Нами было предложено проводить эти два процесса в
одном аппарате. Такая организация процесса позволит сократить длительность
технологических операций и повысить производительность оборудования.
Ведущие мировые производители химико-технологического оборудования
производят скребковые тонкоплёночные испарители двух типов: вертикальные
и горизонтальные. Для регенерации ДМСО целесообразно отдать предпочтение
горизонтальным, в которых продукт распределяется по поверхности так, что образуется
турбулентное кольцо на всей поверхности испарителя. Нарушение целостности пленки,
которое наблюдается в вертикальных испарителях в результате сильного уменьшения
объемной скорости исходной смеси, в горизонтальных невозможно.
Благодаря увеличенному времени нахождения вещества в испарителе,
горизонтальные тонкопленочные испарители могут применяться для проведения
процесса в тонкой турбулентной пленке в вакууме, что позволяет снизить
температуру необходимую для проведения процесса.
Основные размера аппарата определяются величиной поверхности теплообмена.
Её можно рассчитать из уравнения теплового потока, который передается через
стенку аппарата в условиях работы с скребковой мешалки.
Был произведен расчёт аппарата для условий нашего технологического
процесса. Установлено, что при количестве скребков на валу 30, частоте вращения
вала 0,6 об-1, производительности аппарата по реакционной смеси 60 кг/час,.
температуре 600С величина поверхности теплопередачи составляет 0,26 м2.
Разработанная методика расчета тонкопленочного испарителя может быть
использована для проектирования реального производства.

262

УДК 542.61
М.М. Челтонов, аспирант; Е.Б. Устименко, д.т.н.; А.Л. Кириченко к.т.н.
Государственное предприятие «Научно-производственное объединение
«Павлоградский химический завод»
E-mail: office@pkhz.dp.ua
ОТРАБОТКА МЕТОДА ДЕСТРУКЦИИ ПРОДУКТОВ УТИЛИЗАЦИИ
ТВЁРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ
В настоящее время для Украины актуальным вопросом является утилизация
твёрдых ракетных топлив (ТРТ) с истёкшим сроком хранения из снаряжённых
корпусов двигателей (СКД) с возвратом материальных ресурсов. Исторически
сложилось, что производство высокоэнергетических компонентов, входящих в
состав ТРТ, на Украине отсутствует, а те которые были ранее разрушены. Одним
из способов решения проблемы является использование веществ, имеющихся
в непригодных боеприпасах и твёрдом ракетном топливе с истёкшим сроком
хранения. Применение ресурсовозвратных технологий позволит получить
высокоэнергетические компоненты для повторного их применения. Из известных
технологий по конверсионной переработке ТРТ и извлечению нитраминов возможно
использование метода с применением минеральных кислот (например - азотной
кислоты), позволяющего разрушать полимерную основу – связующее и извлекать
циклические нитрамины.
В опытах, проводимых при комнатной температуре, на начальной стадии
происходит разложение полимерного связующего, частицы полимерной матрицы
разрушается. На следующей стадии проходит реакция с энергичным выделением
бурых паров NOx, температура реакционной массы поднимается до 105 - 130 °С.
По-видимому, на первой стадии протекают деструктивные процессы в связующем и
полимерная матрица разрушается, на второй стадии проходит реакция алюминия
с азотной кислотой.
Нагревание реакционной массы до 70 °С значительно ускоряет процесс
разложения полимерной матрицы в азотной кислоте всех выбранных концентраций
(25%, 56%, 70%). Вероятнее всего это связано с тем, что повышение температуры
стимулирует диссоциацию азотной кислоты с образованием окислов азота, которые
являются активными агентами нитрования, изомеризации и деструкции связующего
на основе цис-полибутадиена.
Время разложения ТРТ при применении азотной кислоты с концентрациями
56%, 70% при нагревании отличается незначительно, но в 56% HNO3 реакция
протекает более спокойно. Таким образом, применение азотной кислоты с
концентрацией 56% более предпочтительно.
После детального технико-экономического анализа метод с применением
56% азотной кислоты может быть рассмотрен как основной промышленный
способ извлечения нитрамина. Полученный нитрамин после его модифицирования
возможно повторно применять в составах термостойких ВВ, систем инициирования
неэлектрических, твёрдого ракетного топлива в составе ракетных двигателей.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДЕКСА NDVI
В работе представлен метод оценки используемости пахотных земель на
основе измерений вегетационного индекса NDVI, вычисленных по изображениям
спектрорадиометра MODIS со спутника Terra. Работа предполагает разработку
программного модуля, выполняющего автоматическую классификацию
сельскохозяйственных угодий на классы используемости.
Используемый метод учитывает особенности сезонной динамики спектрально
- отражательных характеристик используемых пахотных земель, отличающих их
от других категорий сельскохозяйственных угодий и естественной растительности.
Оценка используемости пахотных земель выполняется с использованием алгоритмов
машинного обучения, учитывающих особенности географического положения
объектов. Валидация полученных результатов на прецедентах с заведомо
известными классами позволила оценить точность метода и возможности его
дальнейшего совершенствования.
Таким образом, использование измерений вегетационного индекса позволило
автоматизировать классификацию используемости полей. Для полей, вектора
значений NDVI которых имеют пропуски измерений, применен алгоритм заполнения
пропусков, учитывающий особенности развития растительности в зависимости от
географического положения. Использование метода позволит уточнять площадь
пахотных земель, осуществлять надзор над фермерскими хозяйствами, оценивать
потенциальную урожайность.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ ВИРУБОК ЛІСІВ
ЗА ДАНИМИ ОПТИЧНОЇ ТА РАДАРНОЇ ЗЙОМКИ
Як відомо, найбільш поширена і інформативна багатоспектральна супутникова
зйомка у видимому та інфрачервоному діапазонах має два суттєвих обмеження під
час зйомки:
- необхідність достатньої освітленості території (як правило, якісна зйомка
можлива при кутах Сонця більш 30о);
- сильна залежність від наявності хмарності над територією (максимально
допустимий відсоток хмарності зазвичай не більше 2 - 5%).
При цьому фактична періодичність зйомки в оптичних каналах (з урахуванням
хмарності) для супутників Sentinel 2A / B навіть для невеликих ділянок значно
нижче (іноді в кілька разів). Використання даних з інших супутників дистанційного
зондування Landsat-7, Landsat-8 і Terra (багатоспектральний радіометр ASTER)
в якості додаткових вільних інтернет-джерел не завжди можливо через гірші
характеристик цих зображень, а також через наявність хмарності.
Тому, для забезпечення всепогодного супутникового моніторингу вирубки лісів,
крім супутникових знімків в видимому і інфрачервоному діапазонах, необхідно
використовувати двухполярізаційні данні радарної зйомки в С- або Х- діапазонах,
отримані з різних супутників ДЗЗ високого і середнього просторового розрізнення,
які мають радари з синтезованою апертурою. В цьому випадку можна частково
поліпшити частоту отримання інформації на бажаній території за допомогою
радіолокаційної зйомки, одним з основних переваг якої є незалежність від хмарності.
Основним завданням досліджень є розробка і тестування методологіі
автоматизованої обробки оптичних і радіолокаційних даних із супутників Sentinel
1A / B і Sentinel 2A / B з метою виявлення вирубок лісів.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕКТОРИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ПОСЕВОВ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ПО СНИМКАМ СО СПУТНИКОВ SENTINEL-2A/B
Целью работы были выбор и сравнительное тестирование различных алгоритмов
автоматической сегментации и векторизации планов посевов сельхозкультур по
снимкам со спутников Sentinel-2A/B.
Сравнение результатов оконтуривания полей сельхозкультур на территории
Днепропетровской области по данным спутника Sentinel-2A/B с использованием
алгоритмов Shift mean и CNN+TensorFlow подтвердило достаточно высокую
эффективность данных методов:
1. Оба метода показали близкие по качеству результаты выделения границ
полей с небольшим количеством ошибок (пропущенных контуров и ложных границ).
2. Точность выделения границ на тестовых участках была достаточно высокая
(для снимков среднего пространственного разрешения) для обоих методов
3. Оба метода показали хорошую повторяемость результатов оконтуривания
полей сельхозкультур на различных тестовых участках (при одних и тех же
настройках).
4. Оба метода показали высокую устойчивость (стабильность) результатов
оконтуривания полей сельхозкультур на снимках за различные даты (при одних и
тех же настройках).
5. Оба метода показали достаточно хорошее соответствие результатов
оконтуривания полей сельхозкультур по снимкам со спутника Sentinel-2 со
снимками сверхвысокого пространственного разрешения из Google maps.
По результатам тестирования алгоритм Shift mean обеспечивает более высокую
скорость обработки, а алгоритм CNN+TensorFlow имеет более высокую степень
автоматизации (отсутствие настроек), дает меньше ложных распознаваний, а также
восстанавливает разорванные контуры.
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МИРОВЫЕ ПЛАНЫ ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ: МЕСТО ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
В настоящее время ведущие страны мира, занимающиеся космической
деятельностью, рассматривают перспективу расширения исследований Луны и
окололунного пространства. В мире несколько частных компаний уже готовятся
оказывать услуги по доставке грузов на Луну. В ноябре 2018 года администратор
NASA рассказал о подписании соглашений с девятью частными космическими
компаниями, в рамках которых эти корпорации могут доставить зонды, роверы,
посадочные модули и другие грузы космического агентства на Луну уже в 2020 году.
Данные компании могут стать партнерами ГП «КБ «Южное» и всей кооперации
в космической отрасли Украины в качестве заказчиков услуг, как по разработке
элементов средств освоения Луны этих компаний, так и по разработке отдельных
элементов лунных проектов КБ «Южное» (посадочный модуль, буксир). В 2018 г.
НАСА заявило, что разработка и создание первых модулей для создания окололунной
станции обойдутся до конца 2023 года в 2,7 млрд. долларов.
Перспективным направлением считается разработка лунных посадочных
аппаратов. Наиболее известные среди них являются следующие: посадочный модуль
компании Blue Origin, модуль SpaceIL, программа HAKUTO-R, «SLIM», «Чанъэ»,
пилотируемый посадочный лунный модуль компании Lockheed Martin, «Чандраян»,
разрабатываемые российские аппараты.
2019 год, посвященный 50-летию полета человека на Луну, должен увеличить
число стран-покорителей Луны. В настоящее время нет средства для полёта на
Луну или осуществления марсианских миссий. По последним данным, ранее для
доставки элементов станции и экипажа на орбиту Луны предполагалось использовать
сверхтяжелую РН «SLS», разрабатываемую NASA. Однако внутри агентства в
настоящее время рассматривается вопрос отказа от данной пусковой системы, а
также космического корабля Orion, который планировалось использовать вместе
с ней. Возможность такого развития событий будет зависеть от того, смогут ли
частные космические компании SpaceX (РН Super Heavy и корабль Starship) и Blue
Origin (РН New Glenn, New Armstrong) предложить подходящую, надежную,
безопасную и недорогую замену. В 2017 году компания SpaceX приняла решение
о переходе к стратегии «бережливого стартапа» и объединении в одном проекте
технологий запуска на околоземную орбиту, межпланетных полётов, а также
межконтинентальных перелётов в пределах Земли.
На данный момент ГП «КБ «Южное» занимается разработкой семейства
сверхтяжелых РКН. Учитывая изменение политики НАСА, предполагающее
привлечение средств выведения частных американских компаний для лунной
программы, предлагается начать поиск американской компании для совместного
создания носителя, способного работать как на рынке выведения на ПГСО, так и в
рамках лунной программы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Разработка ракетно-космической техники – сложный, длительный, рисковый
и очень затратный вид деятельности. В случае использования принципиально новых
элементов в КА (новые виды ДУ, системы пилотируемого спуска), дополнительные
НИОКР и создание производственной базы существенно увеличивают конечную
стоимость продукции. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и отсутствия
должной государственной поддержки для многих предприятий ведение таких работ
является заданием невыполнимым. Вариантом выхода из сложившейся ситуации
является диверсификация деятельности предприятий отрасли и использование
имеющегося потенциала в смежных сферах. Целью исследования является анализ
перспектив производства и сбыта ракетной техники (РТ) военного назначения.
На сегодняшний день основными направлениями, в которых применяется
военная РТ является: крылатые ракеты (КР), системы противовоздушной и
противоракетной обороны (ПВО/ПРО), реактивные системы залпового огня (РСЗО)
и многофункциональные ракетные комплексы. Рынок РСЗО и КР является в
значительной мере насыщенным, создание систем ПВО/ПРО требует огромной
кооперации и количества занятого персонала (концерн ПВО «Алмаз-Антей» ~
100000 сотрудников). Наиболее перспективным вариантом диверсификации
разработок предприятий отрасли в сложившихся условиях для Украины является
создание ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс). Спрос на этот
вид вооружения диктуется военными стратегиями многих государств, которые
предполагают в начале военного конфликта нанесение массированного ракетного
удара по командным пунктам, узлам связи, элементам ПВО и местам сосредоточения
войск противника. Основными конкурентами Украине на мировом рынке ОТРК
в текущее время являются США («ATACMS»), КНР («DF») и РФ («Искандер-Э»).
Помимо внешнего рынка, существенным потенциалом обладает и внутренний.
Согласно данным The Military Balance, на вооружении ВСУ на 2017 г. находится
90 тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка У» с дальностью
стрельбы 70-120 км., которые признаны устарелыми и требующими замены.
Преимуществом ОТРК является его многофункциональность, которая значительно
расширяет спектр выполняемых боевых задач за счет применения различных
боевых частей ОТР (фугасная боевая часть (БЧ), проникающая БЧ, кассетная БЧ с
самоприцеливающимися боевыми элементами, осколочными боевыми элементами
неконтактного подрыва, кумулятивными осколочными боевыми элементами,
объёмно детонирующими боеприпасами) и возможности пуска крылатых ракет.
Данная ситуация на мировом рынке предоставляет уникальную возможность для
производства многофункциональных ракетных комплексов как варианта развития
диверсификации разработок предприятий космической отрасли Украины.
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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Космічна галузь в теперішній час є досить складним та унікальним сегментом
наукоємного виробництва, котрий включає в собі великі ризики, високі вимоги
до якості продукції, складність контролю і управління життєвим циклом
розробки виробів, що потребують масштабних капіталовкладень. З розвитком
процесів глобалізації, технічного прогресу та підвищенням рівня інноваційного
потенціалу аерокосмічного бізнесу у світі збільшилось значення підприємств не
тільки державного сектору, а й приватного підприємництва. Метою дослідження є
виділення суттєвих характеристик підприємств космічної галузі, які виступають
конкурентними перевагами при виборі організаційно-правової форми ведення
космічної діяльності.
З майже 50 країн, що володіють однією чи декількома аерокосмічними
компаніями, США лідирує за кількістю організацій, що ведуть свою діяльності в
даній галузі (деякі компанії займаються виключно аерокосмічною діяльністю, інші
більш диверсифіковані). Друге місце зберігає за собою Росія, яка в 1991 р. придбала
більшість висококваліфікованих радянських конструкторських бюро. Щодо Західної
Європи, то космічна галузь розвивається за рахунок таких активних гравців як
Франція, Великобританія та Німеччина. Завдяки успіху спільних програм, таких
як лінія комерційних транспортних засобів Airbus і сімейство космічних ракетносіїв Ariane, європейська промисловість набула значного досвіду в розробці
та виробництві практично всього спектру аерокосмічних систем. В АзіатськоТихоокеанському регіоні Японія є провідною авіаційно-космічною галуззю, але
в порівнянні з США, Західною Європою і Росією, її можливості все ще обмежені.
Проте, з новітніми досягненнями за останні десятиліття, освоєння космосу стає
все більш доступним завдяки зниженій вартості та широкому вибору технологій.
До найбільш підривних та інноваційних компаній у світі, що освоюють космічну
галузь, входять наступні: Orbital ATK, SpaceX, MadeInSpace, Cannae Corporation,
Planetary Resources, NanoRacks, Jet Propulsion Laboratory, Axiom space, Boeing,
Airbus Defence & Space. Майже всі перераховані компанії, відносяться до корпорацій,
ТНК, публічних компаній-холдингів та приватних комерційних організацій, що
спеціалізуються в наданні космічних послуг. Щодо організаційних форм, котрі
сприяють розвитку космічної галузі, належать наступні: державні корпорації;
профільні бізнес-корпорації; технологічні альянси; державні національні програми;
державні та комерційні конкурси на конкретну космічну розробку. Аналіз
розвитку космічних підприємств показав їх відносну самостійність від державних
замовлень, наявністю таких ключових особливостей у виробництві як складність,
інноваційність, глобальність, наявність масштабної інфраструктури у своєму
арсеналі та безперервний процес новаторських рішень в системі управління.
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МАРКЕТИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
За останні роки, що безпосередньо пов'язані з розвитком високих технологій в
області телекомунікації та мережі Інтернет, привабливість ринку телекомунікацій
допомагає зростанню конкуренції в цьому секторі економіки. Головною умовою
успішного функціонування компаній є не тільки нові унікальні технології, а
й орієнтація на потенційного споживача і всебічне застосування маркетингових
стратегій. Метою дослідження є виділення заходів та напрямків маркетингових
досліджень при формуванні поведінки виробників космічної продукції (супутників)
та телекомунікаційних компаній для задоволення потреб споживачів.
В умовах конкуренції і зростаючих вимог користувачів до якості послуг значно
ускладнився процес залучення і збереження клієнтури. Не останню роль в цьому
процесі відіграє маркетинг. Звичайно, класичний підхід комплексу маркетингу діє
в повній мірі і тут, тільки часто зі своїми особливостями. Телекомунікаційні послуги
наділені специфічними рисами послуг взагалі, зазвичай описуються формулою 4 «Н»:
невідчутність, не збереженість, невіддільність від виробника послуг, мінливість за
якістю. Тому в основу дослідження особливостей маркетингу телекомунікаційних
послуг покладено загальноприйнята теза про те, що зумовлює такі особливості. Поперше, досліджено, що особливості маркетингу в даній сфері пов'язані з особливостями
послуги взагалі, а саме: характером задоволення потреби; відмітними властивостями
товару (послуги) і зовнішнього середовища; відмінностями в формуванні попиту;
особливостями вибору цільових ринків; специфікою використання інструментів
маркетингу; галузі зв'язку, що має достатню для розвитку матеріально-технічну
базу і націленої на отримання максимального прибутку; споживачів, зацікавлених в
найбільш повному задоволенні потреб в телекомунікаційних послугах та збереженні
доступності основних (базових) послуг; суспільства в цілому, зацікавленого в
ефективному функціонуванні економіки і державного управління. У розрізі
дослідження маргетингової стартегії телекомунікацій необхідно відмітити, що
маркетингова політика являє собою план, за яким будується вся програма роботи
компанії по просуванню товарів і послуг і дозволяє визначити основні напрямки в
просуванні цих товарів, а також розробити для цього конкретні програми. На прикладі
операторів мобільного зв’язку було досліджено як реалізується маркетингова політика
телекомунікаційних послуг, виходячи з наступного переліку програм: товарна
політика, цінова політика, збутова політика, комунікаційна політика.
В ході дослідження були розглянуті основні моменти формування комплексу
маркетингу з урахуванням взаємодії різних учасників ринку. Оскільки галузь
телекомунікацій – одна з нових і сучасних сфер економіки, яка продовжує
розвиватися і є найбільш перспективною, маркетингові інструменти допомагають
здобувати прихильність абонентів, утримувати позиції, тим самим збільшувати
частку ринку компанії, популярність компанії і стабільний дохід.
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НАНОПОКРЫТИЯ И НАНОПЛЕНКИ
К нанопокрытиям (нанопленкам) относятся двумерные образцы
наноматериалов, которые характеризуются наноразмерной толщиной. В свою
очередь, к нанопроволкам (наностереженям, нановолокнам, нанонитям) относятся
одномерные образцы наноматериалов, которые характеризуется наноразмерным
диаметром. И нанопокрытия (нанополенки), и нанопроволки могут быть подобны по
строению объемным образцам наноструктурных материалов,в часности, им может
быть присуща нанокристаллическая или нанокомпозиционная структура. Вместе
с тем и нанопленки в силу их наноразмерной толщины и нанопроволки в силу их
наноразмерного диаметра могут значительно отличаться от объемных образцов по
свойствам.
Существуют разнообразные технологии получения нанопокрытий, которые
аналогичны традиционным тонкопленочным технологиям. Среди них наиболее
широкое распространение получили технологии осаждения вещества на
подложку из парогазовой фазы или плазмы, а также из растворов. Кроме того,
используются технологии обработки поверхности, основанные на таких процессах,
как азотирование и гидрирование, обработка атомами бора, титана и другими
элементами.
В технологиях осаждения вещества на подложку из парогазовой фазы или
плазмы толщина и структура пленки могут регулироваться за счет изменения
параметров потока осаждаемых атомов. Разновидностью этих технологий является
ионно-стимулированное осаждение, когда используется, помимо пучка атомов или
молекул для создания материала пленки, пучок высокоэнергетических ионов или
лазерное излучение для активации поверхности. При этом возникает дополнительная
возможность варьировать толщину и структуру пленки за счет изменения состояния
поверхности подложки.
Среди технологий осаждения вещества на подложку из растворов особенно
эффективно электролитическое осаждение, обеспечивающее расширенный спектр
возможностей по регулированию параметров процесса осаждения.
На практике важная роль отводится технологиям осаждения, позволяющим
получать эпитаксиальные нанопленки. Такие пленки формируются в процессе
эпитаксии, то есть в процесс роста, при котором кристаллическая решетка
создаваемой пленки закономерно ориентирована относительно кристалла-подложки.
Различают гомоэпитаксию, когда материалы пленок и подложки идентичны, и
гетероэпитаксию, когда сочетаются разнородные вещества.
Технологии получения нанопроволок в своем роде первоначальном развитии
основывались на результатах, проводившихся с 1960-х годов, исследований
процессов роста нитевидных кристаллов – кристаллических усов, или вискеров,
осуществляемых по механизму “пар-жидкость-кристалл”(ПЖК).
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ НАНОЧАСТИЦ
Развитая поверхность изолированных наночастиц дает большой вклад в их
свойства. Неаддитивность термодинамических функций, связанная с вкладом
границ раздела фаз и учитываемая введением поверхностной энергии, приводит к
размерным эффектам термодинамических величин. В случае наночастиц необходимо
учитывать также зависимость поверхностного натяжения от размеров частиц.
Влияние поверхностной энергии сказывается, в частности, на термодинамических
условиях фазовых превращений. В наночастицах могут возникать фазы, которые
не существуют в данном веществе в массивном состоянии. С уменьшением размера
частиц вклад поверхностной энергии в свободную энергию увеличивается.
Поверхностная энергия является заметной величиной по сравнению с
объёмной энергией. Для уменьшения полной энергии системы может оказаться
более выгодной такая деформация кристалла, при которой поверхностная энергия
будет уменьшаться. Подобное уменьшение может быть реализовано изменением
кристаллической структуры наночастицы по сравнению с крупнозернистым
массивным образцом. Поверхностная энергия минимальна для плотноупакованных
структур, поэтому для нанокристаллических частиц наиболее предпочтительны
гранецентрированная кубическая (ГЦК) или гексагональная плотноупакованная
(ГПУ) структуры, что и наблюдается экспериментально.
Особо следует остановиться на структуре кластеров - частиц, содержащих
менее 2·103 атомов (гигантские кластеры могут содержать до 20 тысяч атомов).
Отличительной чертой кластеров является немонотонная зависимость свойств от
количества атомов в кластере. В нанокристаллических дисперсных и объёмных
материалах такая зависимость свойств отсутствует, но появляется зависимость
свойств от размера частиц. Кластер представляет собой группу из небольшого
(счетного) и, в общем случае, переменного числа взаимодействующих атомов, ионов
или молекул. Минимальное число атомов в кластере равно двум. Верхней границе
кластера соответствует такое число атомов, когда добавление еще одного атома уже
не изменяет свойства кластера. С химической точки зрения большая часть изменений
заканчивается, когда число атомов в группе достигает 1-2 тысячи.
Теоретические расчеты показали, что наряду с ГЦК структурой, характерной
для массивного кристалла, кластеры могут иметь кристаллографическую
симметрию, для которой характерны оси симметрии 5-го порядка.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАНОТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Одним из факторов, существенно снижающих надежность и долговечность
современных деталей машин, является износ их узлов в процессе трения.
Актуальность проблемы демонстрируют следующие цифры: из-за износа узлов
трибосопряжений происходит 80…90 % отказов машин, а затраты на преодоление
трения поглощают 30…40 % вырабатываемой в мире энергии.
Одним из перспективных направлений повышения износостойкости деталей
машин является применение нанометаллов. Однако внедрение наноматериалов и
новых технологий инженерии поверхности требует надежных методов измерения
механических и трибологических свойств на нанометровом уровне.
Целью работы является анализ современных методов измерения нанотвердости
металлов, проблем и перспектив их применения.
Сегодня существует большое количество классических методов измерения
твердости металлов и сплавов. Так, с 1900 года применяют метод измерения
твердости по Бринелю, с 1919 года – метод определения твердости по Роквеллу.
Хорошо известен метод измерения микротвердости по Виккерсу, в котором в качестве
площади отпечатка используют площадь всей поверхности отпечатка пирамиды.
За последние годы разработаны различные методы измерения твердости
наноматериалов, которые объединяют термином наноиндентирование.
Наноиндометры в основном оснащают алмазным индентором Берковича, заточенным
в форме трехгранной пирамиды. Параметрами испытания являются нагрузка,
скорость нагружения, время выдержки, скорость разгружения.
В результате испытания получают зависимость нагрузки от глубины
вдавливания. Верхняя кривая отражает сопротивление материала внедрению
индентора, а нижняя описывает возврат деформации после снятия внешней нагрузки
и характеризует упругие свойства материалов. Сложность измерения нанотвердости
заключается в обработке полученной экспериментальной кривой.
В основу измерений нанотвердости положен метод Оливера-Фарра.
Нанотвердость H определяют как отношение максимальной нагрузки Pmax к площади
проекции отпечатка A (по Мееру).
Если измерение микротвердости по Виккерсу проводится по восстановленному
отпечатку индентора, то нанотвердость – по невосстановленному отпечатку индентора,
т. е. по максимальному проникновению в исследуемый материал. Основная сложность
при измерении нанотвердости состоит в том, что прибор измеряет не глубину
отпечатка, а перемещение индентора hmax, которое является суммой глубины контакта
hc и упругого прогиба поверхности образца на краю контакта hs. Упругий прогиб не
замеряется, а определяется по методике Оливера-Фарра.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАРОБАЛЛОНОВ
Титановые сплавы имеют существенные преимущества перед другими
жаропрочными сплавами: высокую удельную прочность, коррозионную стойкость
в агрессивных средах и технологичность.
Для изготовления шаробаллонов которые применяются в ракетных установках
и служат для хранения сжиженных газов под высоким давлением применяют
двухфазные титановые сплавы: ВТ14, ВТ6, ВТ6С.
К основным характеристикам шаробаллонов из титановых сплавов относятся:
- объём 1,85 л-130 л;
- диаметр 154 мм-632 мм;
- масса 1,95 кг- 41,5 кг;
-рабочее давление составляет 230-330 кгс/см2 при температурах сжиженных
газов азота или гелия до -196°С.
Двухфазные титановые сплавы (α + β) представлены самой широкой группой
соединений титана, используемых в промышленном масштабе. Эти металлы вобрали
в себя все ценные свойства: хорошая свариваемость, высокая жидкотекучесть,
высокая коррозионная стойкость, высокая пластичность, способность к холодной
механической обработке.
Механические свойства некоторых двухфазных сплавов: ВТ6С σв =850 МПа,
δ=12 %; ВТ6 σв =880 МПа, δ= 8%; ВТ14 σв =1000 МПа, δ= 8%;
Двухфазные титановые сплавы подвергают модифицированию щелочными и
редкоземельными металлами. Ряд редкоземельных металлов: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Цель модифицированния получить дисперсную
структуру за счет образования мелкодиспесных фаз.
В данной работе предложено модифицирование титанового сплава ВТ14
нанодисперсным карбонитридом Тi(C,N). Выбор модификатора проводили исходя
из соответствия физико-химической природы сплавов на основе Ti, кристаллических
решеток и близости атомных радиусов Ti и Ti(C, N). Размеры нанокомпозиций
составляют 100-200 нм.
В результате предложенного модифицирования достигнут высокий комплекс
механических свойств: σв =1050 МПа, δ= 8% при малом разбросе значений. Предел
прочности повышен на 23,5% при хорошей пластичности.
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ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Интерес к наноструктрурным материалам в различных отраслях техники
неуклонно возрастает. В авиационной и ракетно-космической технике применение
нового класса материалов – наноматериалов, обосновано их уникальными
свойствами: сочетанием высоких прочностных и пластических характеристик,
технологичности, коррозионностойкости, стабилизации размеров и дисперсной
структуры. Эти показатели важны для многокомпонентных сплавов на основе никеля
для лопаток газотурбинных двигателей.
Сегодня для модифицирования никелевых сплавов применяют чистые
металлы: цирконий, титан, иттрий, а также тугоплавкие композиции, в том числе
наноразмерного диапазона, на основе карбидов, нитридов, боридов и карбонитридов.
Одним из основных принципов теории легирования жаропрочных сплавов есть
принцип многокомпонентного легирования, что приводит к усложнению состава и
измельчению частиц упрочняющих фаз, которые выделяются из пересыщенного
твёрдого раствора во время старения, так и до замедления их коагуляции при
повышенных температурах вследствие торможения диффузионных процессов в
матричном сложнолегированном твердом растворе.
Проанализировав влияние легирующих элементов жаропрочных никелевых
сплавов на структуру, упрочнение и коррозионную стойкость для обработки
никелевых расплавов предложено комплексный модификатор на основе Ti(CN) с
размером частиц 50…200 нм. Исследованием макро- и микроструктуры никелевых
сплавов установлено уменьшение зерна модифицированного сплава в 3…5 раз
и измельчение структурных составляющих. Механические испытания образцов
показали повышение параметров в модифицированном состоянии сплавов: σВ
на 10%; σ0,2 – на 12%; KCU на 45% по сравнению с исходными образцами, что
повышает эффективность обработки сплавов нанодисперсными материалами.
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СВАРИВАЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОЧАСТИЦАМИ
Деформируемые алюминиевые сплавы систем Al-Cu, Al-Cu-Mn применяют в
ответственных сварных конструкциях изделий ракетно–космической техники. К
этим конструкциям предъявляются требования повышенного комплекса физико–
механических свойств, технологичности и структурной стабильности. Указанным
требованиям удовлетворяют деформируемые алюминиевые сплавы систем Al-Cu,
Al-Cu-Mn, Al-Mg-Sc.
Эффективным способом повышения физико–механических свойств и
измельчения структуры алюминиевых сплавов служит модифицирование расплавов
дисперсными композициями. В данной работе предложен способ обработки расплавов
нанодисперсными модификаторами–карбидом кремния SiC и карбонитридом титана
Ті (CN) размером порошков от 50 до 100 нм.
Изучены физические свойства и кристаллическая структура порошков.
Порошки получали на высокочастотных установках плазмохимического синтеза
в атмосфере азотной плазмы при t°~6000°C. Исходными материалами служили
порошки карбида кремния и титана промышленного производства.
Проведены лабораторные плавки свариваемого алюминиевого сплава 2219
следующего химического состава, % мас. :Cu-6,3, Mn - 0,3, Al - остальное. Плавку
алюминиевого сплава проводили в электрической индукционной печи типа САТ- 0,5
емкостью тигля 50 кг. После расплавления основной шихты при t°=760 °C вводили
таблетированный модификатор. Время действия модификатора в расплаве 10 мин.
После удаления шлака производили разливку металла в металлические формы. Из
полученных отливок изготовлены образцы – свидетели для изучения структуры и
свойств сплава. В модифицированных образцах достигнута однородная дисперсная
структура с размером зерна 5-6 балла, по сравнению с зерном исходных отливок 2-3
балла.
Исходные и модифицированные отливки подвергали деформации, получали
полосы, пригодные для электродуговой сварки. В модифицированных образцах
сплава 2219 получен высокий уровень механических свойств : σв = 630 МПа,
σт =350МПа , δ = 8%.
Таким образом в результате модифицирования алюминиевого сплава 2219
наночастицами достигнута однородная, дисперсная структура с высоким комплексом
механических свойств, что доказывает эффективность модифицирующей обработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ
Плазмохимический синтез используется для получения порошков металлов
восстановлением хлоридов металлов водородом в аргоновой электродуговой плазме.
Синтез нанопорошков, плазмохимический синтез – это химический метод
получения высокодисперсных порошков нитридов, карбидов, боридов и оксидов,
заключающийся в протекании реакции в низкотемпературной плазме вдали от
равновесия при высокой скорости образования зародышей новой фазы и малой
скорости их роста.
В плазмохимическом синтезе используется низкотемпературная азотная,
аммиачная, углеводородная, аргоновая плазма дугового, тлеющего, высокоили сверхвысокочастотного разрядов; в качестве исходного сырья применяют
элементы, их галогениды и др. соединения. Характеристики получаемых
порошков зависят от используемого сырья, технологии синтеза и типа реактора.
Частицы плазмохимических порошков имеют размеры от 10 до 100 нм и более.
Плазмохимический синтез обеспечивает высокие скорости образования и
конденсации соединения и отличается достаточно высокой производительностью.
Главные недостатки плазмохимического синтеза – широкое распределение частиц по
размерам и низкая селективность процесса, а также высокое содержание примесей
в порошке. Порошки с малым содержанием примесей получают в безэлектродных
высокочастотных и СВЧ-плазменных реакторах.
На первом этапе плазмохимического синтеза образуются активные частицыреагенты, затем в результате закалки выделяются продукты взаимодействия. Выбор
места и скорости закалки позволяет получить порошки с заданными составом,
формой и размером частиц в пределах от 10 до 100 нм. Интенсивное охлаждение
тормозит рост частиц и увеличивает скорость образования конденсированной фазы.
К плазмохимическому синтезу близок газофазный синтез с использованием
лазерного нагрева реагирующей газовой смеси. Лазерный нагрев обеспечивает
контролируемое зародышеобразование и исключает возможность загрязнения.
Применение плазмохимического синтеза позволяет получить нанопорошки,
которые имеют правильную форму и необходимый размер, поэтому использование
этого метода является актуальным и может применяться для модифицирования
и микролегирования сплавов, используемых в ракетно-космической технике и
машиностроении.
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ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА В НАНОМАТЕРИАЛАХ
Различие свойств нанокристаллических и крупнозернистых
поликристаллических веществ связано с малой величиной кристаллитов и чрезвычайно
развитыми границами раздела, содержащими до 50% атомов нанокристалла. В
настоящее время многие исследователи компактных нанокристаллических материалов
полагают, что специфика их свойств (особенно, механических) в первую очередь
обусловлена именно протяженностью и особым строением границ раздела.
В поликристаллическом веществе существуют три типа касания зёрен. Это
поверхности касания, линии касания и точки касания. Поверхности двух зёрен,
касающиеся друг друга, называются границами раздела или интерфейсами. Линия
касания может быть общей линией для трех и более соседних зёрен. Линия касания
трех зёрен называется тройным стыком. Тройные стыки наиболее часто встречаются
среди всех линий касания, которые существуют в поликристаллах. В точке касания
соединяются обычно около шести зёрен. Границей зерна является его поверхность.
Границы зёрен, наблюдаемые на шлифах, являются сечением интерфейсов
плоскостью шлифа. Тройная точка представляет собой сечение линии касания трех
зёрен плоскостью.
Плотность наноматериалов, полученных разными методами компактирования
нанопорошков, составляет до 95-97% теоретической плотности. В простейшем случае
нанокристаллический материал, состоящий из атомов одного сорта, содержит
два компонента, различающихся по структуре: упорядоченные зёрна размером
5-20 нм и межкристаллитные границы шириной до. 1,0 нм. Все кристаллиты
имеют одинаковую структуру и отличаются только своей кристаллографической
ориентацией и размерами. Структура границ раздела определяется типом
межатомных взаимодействий (металлические, ковалентные, ионные) и взаимной
ориентацией соседних кристаллитов. Разная ориентация соседних кристаллитов
приводит к некоторому уменьшению плотности вещества в границах раздела. Кроме
того, атомы, принадлежащие границам раздела, имеют иное ближайшее окружение,
чем атомы в кристаллитах. Действительно, рентгено- и нейтронографические
исследования нанокристаллического компактированного
n-Рd показали, что плотность вещества границ раздела на 20-40% меньше,
плотности обычного Рd, а координационное число атома, принадлежащего границе
раздела, меньше координационного числа атома в обычном кристалле. Ширина
границ раздела, определенная разными методами на различных компактных
нанокристаллических материалах, составляет от 0,4 до 1,0 нм.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ
Нанотнехнология – это техника на атомарном уровне, то есть технология,
оперирующая величинами порядка нанометра, сопоставимыми с размерами атомов.
Поэтому переход от микро- к наноразмерам – это не количественный, а качественный
переход от вещества к отдельным атомам. Первоначально термин «нанотехнология»
использовался в узком смысле, он означал комплекс процессов, обеспечивающих
высокоточную обработку поверхности с использованием сверхтонкого травления,
нанесение плёнок, высокоэнергетических электронных, фотонных и ионных пучков.
В настоящее время термин «нанотехнология» используется в широком смысле,
охватывая и объединяя технологические процессы и системы машин и механизмов,
способные выполнять сверхточные операции в масштабе нескольких нанометров.
Нанотехнологии можно разделить на три основных направления: изготовление
электронных схем с активными элементами, размеры которых сравнимы с размерами
молекул и атомов; непосредственное взаимодействие с атомами и молекулами
и сборка из них новых материалов и устройств; разработка и изготовление
наноустройств с размером с молекулу. Различные методы нанотехнологии получили
наибольшее развитие и приминение в электронной технике. Так, уже в 90-х годах ХХ
века были получены первые результаты по перемещению единичных атомов и сборке
из опредилённых конструкций, разработаны и изготовлены первые наноэлектронные
элементы. Контроль изделий и материалов на уровне атомов стал обычным в
производстве DVD - дисков, где осуществляеться постоянный нанотехнологический
контроль матриц. В 2010 году началось производство наноэлектронных чипов,
например, запоминающих устройств ёмкостью в десятки гигабайт.
В настоящее время электроника является основной отраслью промышленности,
где нанотехнологии уже нашли реальное применение. Сегодня обычный процесс
изготовления интегральных микросхем включает такие технологические этапы как
литография, ионная имплантация, диффузия и окисление, осаждение, травление,
очистка планаризация и измерения. Важнейшие научные и инжинерные разработки
направлены на усовершенствование литографии, поскольку именно здесь уже в
обзримом будущем может быть достигнут предел технологических возможностей.
Большие практические успехи достигнуты в такой тонкоплёночной технологии как
молекулярнолучевая и газофазная эпитаксия.
Особое место среди технологических приемов формирования в твёрдом теле
наноструктурных элементов занимает ионно-трековая нанотехнология. Это ядерная
технология использующая прохождение высокоэнергетических тяжелых ионнов
через конденсированную среду для формирования очень узких ионных (ядерных)
треков, содержащих разупорядоченную зону диаметром 5-10 нм.
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ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО
НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 2.4668 (INCONEL 718)
Сплав 2.4668 (inconel 718) - это жаропрочный дисперсионно-твердеющий
железохромоникелевый сплав системы Fe-Cr-Ni, применяемыйпри изготовлении
дталей и узлов турбонасосных агрегатов и жидкостных ракетных двигателей в
диапазоне рабочих температур от -253°С до 705°С, в агрессивных газовых средах стоек
до 980°С. По своим технологическим свойствам сплав 2.4668 (inconel 718) близок
к сплаву ХН67МВТЮ (ЭП 202), после закалки или отжига - наиболее пластичное
состояние, сплав легко обрабатывается давлением и хорошо сваривается дуговой
и контактной сваркой, в том числе со сталями и сплавами, обладает высокой
сопротивляемостью образованию трещин при сварке и последующей термообработке.
Химический состав сплава, %мас.: C- 0,03, Mn-0,08; Si-0.08; S-0.0001; P-0.008; Cr18.24; Ni-53.53; Ti-0.97; Mo-2.99; B-0.002; Al-0.51; Cu-0.07; Nb+Ta- 5.10; Fe-17.95.
Сплав был термообработан по следу.щим режимам: старение 720 °С/8 ч, охл.
с печью до 620 °С, выдержка при 620°С 10 часов, общее время старения не менее 18
часов, охл – воздух,; закалка 1060+10 °С/1 час, охл.-воздух +старение 760 °С/10 ч,
охл. с печью до 650°С, выдержка при 650°С 10 часов, общее время старения не менее
20 часов, охл – воздух.
После старения сплав упрочняется, при этом фактическая прочность достигает
1400МПа. При повышенных температурах сплав обладает высоким сопротивлением
ползучести, требования к 1% ползучести предъявляются, как к сплаву ХН67МВТЮ
(ЭП 202) из ОСТ 92-1311-77 при 700 оС за 30 мин, при постоянной нагрузке 51 кгс/мм2.
В работе была отработана технология сварки сплава 2.4668 (inconel 718) с
различными сталями и сплавами, применяемыми в конструкции двигателя РД 809К:
сплава 2.4668 со сплавом 2.4668 и ХН67МВТЮ (ЭП202), сталями 12Х21Н5Т (ЭИ811),
12Х18Н10Т, 06Х15Н6МВФБ (ВНС-16), 03Х12Н10МТР (ЭП 810, ВНС-25), с медным
сплавом CuCrZr (CuCr1Zr) и со сталью STS 316L, полученной методом порошковой
металлургии.
При проведении работ было получено зерно до 15 минрон, определены режимы
сварки на образцах без присадки и с различной присадочной проволокой, качество
сварного соединения проверено рентгеном, металлографическим исследованием и
выполнен контроль механических свойств сварных образцов непосредственно после
сварки и после различных режимов термической обработки, а также имитации
термических воздействий при пайке и нанесении покрытий.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК
Этот метод является усовершенствованием способа получения металлических
пленок путем вакуумного испарения и осаждения. Применение чистых источников
напыляемых материалов, сверхвысокий вакуум, точный контроль температуры
подложки, диагностика роста пленки с помощью электронной оже-спектроскопии,
масс-спектрометрии, электронно-микроскопических и дифракционных методов,
компьютерная система управления параметрами процесса – все это привело к
созданию качественно новой нанотехнологии. Молекулярно-лучевая эпитаксия
(МЛЭ) – современный метод выращивания высококачественных тонких пенок и
создания гетероструктур.
Во второй половине ХХ века характерные масштабы в твердотельной
электронике уменьшились от сотен микрометров в первых транзисторах до десятков
нанометров. Реализация наногетероструктур с заданными параметрами оказалась
возможной с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Прорыв в создании
тонкослойных гетеросруктур произошел с появлением практической технологии
роста тонких слоев методами молекулярно-лучевой эпитаксии, рассмотренной в
работах Ж.И. Альферова.
Молекулярно-лучевая эпитаксия обеспечивает:
- получение монокристаллов высокой чистоты благодаря высокой чистоте
потоков вещества и росту в сверхвысоком вакууме;
- выращивание сверхтонких структур с резкими изменениями состава на
границах за счет использования невысоких температур роста, препятствующих
взаимной диффузии;
- получение бездефектных поверхностей за счет ступенчатого механизма роста,
исключающего зародышеобразование;
- получение сверхтонких слоев с контролируемой толщиной благодаря малым
скоростям роста;
- создание структур со сложным профилями состава;
- создание структур с заданными внутренними напряжениями.
Каждый нагреватель содержит тигель, являющийся источником одного из
составных элементов пленки. Температура нагревателей подбирается так, чтобы
давление паров испаряемых материалов было достаточным для формирования
соответствующих молекулярных пучков. Испаряемое вещество с относительно
высокой скоростью переносится на подложку в условиях высоко вакуума.
Нагреватели располагаются так, чтобы максимумы распределений интенсивности
пучков пересекались на подложке. Подбором температуры нагревателей и подлодки
получают пленки со сложным химическим составом.
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ФУЛЛЕРЕНОПОДОБНЫЕ НАНОКЛАСТЕРЫ
После открытия фуллеренов начались интенсивные исследования по получению
кластеров, подобных по структуре фуллеренам, но состоящих из атомов других
веществ. Эти исследования привели к открытию в 1992 году нового необычного
высокостабильного заряженного кластера Ti8C12+.
Существуют два типа кластера Ti8C12, различающиеся своей структурой.
Кластеры первого типа имеют форму пентагондодекаэдра, состоящий из 12
правильных пятиугольников, в вершинах которых лежат атомы титана и углерода.
Все атомы расположены на поверхности сферы , причем они распределены таким
образом, что атомы титана связаны только с атомами углеродом С, а 6 углеродных
димеров С2 чередуются с 8 атомами Ті. Кластеры второго типа в основе своей
структуры имеют два разных по размерам тетраэдра, в 4 вершинах которых
расположены атомы титана.
Меньший тетраэдр повернут по отношению к большему под улом 90°.
Углеродные димеры С2 расположены определенным образом относительно ребер
тетраэдров: 6 димеров параллельны ребрам большого тетраэдра и перпендикулярны
ребрам меньшего тетраэдра. Атомы Ті большего тетраэдра связаны с 3 ближайшими
атомами С, а атомы Ті меньшего тетраэдра – с 6 атомами С.
Кластеры Ti8C2 с учетом их химического состава получили название меткаров,
их также называют металлокарбонами. Вслед за кластерами Ti8C12 были обнаружены
подобные кластеры иного состава, которые имеют общую формулу M8C12, где М –
металл (Zr, Hf, V, Cr, Mo,Fe).
Кластеры Ti8C12 имеют высокую стабильность, что объясняется их особой
структрой.
Структурой кластеров Ti 8C 12 объясняются их реакционного поведения.
Они довольно устойчивы к действию окислителей. Несмотря на реакционную
активность кластеров Ti8C12 по отношению ко многим веществам, взаимодействие
ними протекает без разрыва каких–либо химических связей в самих кластерах,
что подтверждает их высокую стабильность. Термин «углеродные луковицы» был
введен в 1992 году бразильским ученым Д.Угартэ, который впервые осуществил
синтез структур, состоящих из набора концентрических углеродных каркасных
оболочек с формой, близкой к сферической. Такие структуры могут формироваться
из различных типов углеродных наночастиц под действием электронного облучения.
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ВПЛИВ ДИСПЕРСНОСТІ ПОРОШКІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНОВИХ ВИРОБІВ
Завдяки своїм властивостям (високі питома міцність і жароміцність, корозійна
стійкість і холодостійкість, немагнітність) титан та його сплави знаходять широке
використання в ракето-, авіа-, судно- та машинобудуванні, хімічній та інших галузях
промисловості. До головних недоліків титану відносяться висока хімічна активність і
пов’язана с цим складна технологія його виробництва, котра включає операції: отримання
з руди титанового шлаку з вмістом 80…90 % TiO2, переробку TiO2 в чотирихлористий титан
TiCl4 та відновлення газоподібного TiCl4 рідким магнієм і одержання металевого титану
у формі губки. Далі з губки виготовляють витратні електроди, здійснюють їх переплав в
вакуумних дугових і електронно-променевих печах та одержують зливки масою до 10 т
для виробництва деталей машин методами обробки металів тиском та лиття.
Частина титанової губки використовується для виробництва порошків з метою
одержання виробів методами порошкової металургії. Ця технологія не потребує складних
вакуумних переплавів і забезпечує високий коефіцієнт використання металу (0,95…0,98),
але потребує досліджень впливу дисперсності порошків, зусиль пресування та умов
спікання на якість порошкових виробів.
Дослідження виконували на фракціях, мм: -0,80+0,63, -0,63+0,45, -0,45+0,28 і
-0,28+0,10 порошку титану хімічного складу, %: основа Ti, 0,02…0,10 Fe, 0,06…0,08 O,
0,02…0,04 N, 0,05…0,08 Cl, 0,005…0,040 Si, 0,01…0,03 С. Зразки для аналізу структури і
механічних випробувань виготовляли в спеціальних пресформах під тиском від 500 МПа
до 900 МПа на гідравлічному пресі ДБ2432А. Спікання зразків виконували в лабораторній
вакуумній печі при температурі 1250±10 0С і тиску 13,3 Па протягом 180 хв.
Результати досліджень показали, що об’ємна частка пор, як і можна було
очікувати, зменшувалася зі зростанням тиску пресування, при цьому між мірою
зменшення і розміром фракції мала місце прямо пропорційна залежність. Між
тиском пресування і розмірами пор спостерігалися зворотно-пропорційні залежності.
Представлені залежності свідчать про перевагу меншої фракції -0,28+0,10 мм перед
більшими відносно щільності металевої основи порошкових виробів. Ця думка
підтверджується результатами механічних випробувань, котрі показали, що необхідну
за вимогами ГОСТ 26492-85 границю міцності та рівень твердості забезпечували
дві менші фракції титанового порошку при тиску пресування 800 МПа і 900 МПа.
Результати порівняльних випробувань показали, що спечені зразки мали рівень σВ,
σ0,2 і HB близький до рівня литого і деформованого сплаву ВТ1-0, поступалися йому
за показниками пластичності і значно перевищували за величиною ударної в’язкості.
Останнє може представляти інтерес для деталей, котрі експлуатуються в умовах
низьких кліматичних і криогенних температур. Високі значення KCU можна пояснити
тим, що пори гальмують розповсюдження мікротріщин.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ
Существуют разнообразные технологии получения нанопокрытий, которые
аналогичны традиционным тонкопленочным технологиям. Среди них наиболее
широкое распространение получили технологии осаждения вещества на
подложку из парогазовой фазы или плазмы, а также из растворов. Кроме того,
используются технологии обработки поверхности, основанные на таких процессах,
как азотирование и гидрирование, обработка атомами бора, титана и другими
элементами.
К нанопокрытиям (нанопленкам) относятся двумерные образцы
наноматериалов, которые характеризуются наноразмерной толщиной. В свою
очередь, к нанопроволокам (наностержням, нановолокнам, нанонитям) относятся
одномерные образцы наноматериалов, которые характеризуются наноразмерным
диаметром. И нанопокрытия (нанопленки), и нанопроволоки могут быть подобны по
строению объемным образцам наноструктурных материалов, в частности, им может
быть присуща нанокристаллическая или нанокомпозиционная структура. Вместе
с тем и нанопленки в силу их наноразмерной толщины и нанопроволоки в силу их
наноразмерного диаметра могут значительно отличаться от объемных образцов по
свойствам.
Нанопленки и нанопроволоки разных типов имеют отличительные черты
технологий своего получения. В настоящее время наибольшее распространение
получили полупроводниковые нанопленки и нанопроволоки, находящие
разнообразные применения в электронной технике, а также магнитные нанопленки
и нанопровлоки, используемые для создания устройств магнитной записи.
Перспективными являются алмазоподобные и керамические нанопленки, служащие
в качестве защитных покрытий рабочих поверхностей изделий, работающих в
сложных условиях нагружения.
Для получения полупроводниковых нанопленок наиболее широко используются
технологии химического осаждения из газовой фазы и молекулярно-лучевой
эпитаксии, которые первоначально были разработаны для создания тонкопленочных
элементов в изделиях микроэлектроники.
В основу методов химического осаждения из паровой фазы (СVD) положено
осаждение пленок на поверхность нагретых деталей из соединений металлов,
находящихся в газообразном состоянии. Осаждение проводят в специальной
камере при пониженном давлении посредством использования химических
реакций восстановления, пиролиза. В ряде случаев могут использоваться реакции
взаимодействия основного газообразного реагента с дополнительным. Наиболее часто
в качестве таких соединений используют карбонилы, галогены, металлорганические
соединения.
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АНАЛИЗ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ
НАНОДИСПЕРСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Исследования частиц нанодисперсныx соединений, полученных методом
плазмохимического синтеза показали, что частицы при кристаллизации
сохраняют способность к самоогранке плоскими гранями и принадлежат к твердым
кристаллическим веществам без видимых признаков присутствия аморфных фаз.
Это связано с объемной конденсацией плазменного газа после плазмохимического
синтеза, позволяющей частицам иметь свободную кристаллизующую поверхность.
Рассмотрены виды огранок частиц различных материалов, таких как, SiC,
AlN, TiNC, TiN, TiC, Mg2Si, Mg3N2. Содержание свободных элементов (Si, C, Al, Ti)
показывает, что в конечном продукте не желательно их присутствие более 5%, т.к.
возрастает пирофобность элементов.
Были проанализированы контрасты на изображении частиц исследуемых
материалов, и установлены виды и параметры кристаллических решеток (куб,
тетрагон. и т.п.). Изучено подробно соединение с Mg2Si. Анализ частиц проводили
используя эталон дисперсных порошков NaCl и Pt, нанесённых в вакууме на пленку
с Mg2Si.
Ранее, на практике, чистая поверхность быстро закрывалась адсорбированными
слоями, резко понижающими поверхностную энергию системы, что не позволяло
использовать наночастицы для модифицирующей обработки.
Плакирование частиц после выхода их из плазмохимического реактора
позволило использовать их в металлургии и машиностроении в качестве
модификаторов. Наноматериалы с различными кристаллическими решетками
применяются при различных видах ковшевого или внутриформенного
модифицирования. Важнейшей задачей в процессе получения нанодисперсных
модификаторов является сохранение чистой поверхности, обеспечивающей большую
адсорбционную активность частиц. В этом случае введенные в расплав частицы с
учетом других требований будут играть роль активных центров кристаллизации.
Применение метода плазмохимического синтеза позволяет получать
нанодисперсные частицы, играющие роль модификаторов для повышения свойств
сплавов, которые используются в машиностроении и ракетно-космической технике.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ
Формирование нанокристаллических структур приводит к изменению свойств
по сравнению с массивными аналогами, в частности, к значительному повышению
механических характеристик нанокристаллических материалов, среди которых,
в первую очередь, необходимо отметить необычайно высокую твердость. Так как
твердость характеризует сопротивление материала пластической деформации
при вдавливании в него более твердого тела, например, алмаза, то существует
пропорциональная связь между твердостью и пределом текучести материала ( т).
Идея повышения твердости материалов за счет придания им наноструктурного
состояния довольно противоречива. Проведенные исследования твердости
материалов в зависимости от размеров зерен выявили аномальную зависимость, а
именно снижение твердости с уменьшением размера зерна.
При уменьшении размера зерен до 10 нм и меньше вместо повышения твердости
наблюдается обратный эффект Холла-Петча, т.е. разупрочнение с уменьшением
размера зерна. Природа экстремальной зависимости показателя прочности нанокристаллических тел от размера зерен оказалась довольно сложной. Критичность
достижения размера зерна порядка 10 нм для работы дислокационного источника
подтверждается данными высокоразрешающей электронной микроскопии. В
кристаллитах с размером d < 10 нм отсутствуют дислокации, а зернограничная
фаза близка по структуре аморфной. Для крупных зерен рост прочности и твердости
при уменьшении их размера обусловлен введением дополнительных границ
зерен, которые являются препятствиями для движения дислокаций. При малых
наноразмерных зернах рост прочности происходит благодаря низкой плотности
имеющихся дислокаций и трудности образования новых. Нержавеющая сталь
применяется в камерах сгорания космических аппаратов. Для крупных зерен
рост прочности и твердости при уменьшении их размера обусловлен введением
дополнительных границ зерен, которые являются препятствием для движения
дислокаций. При малых наноразмерных зернах рост зерен происходит благодаря
низкой плотности имеющихся дислокаций и трудности образования новых.
Установление размерных закономерностей открывает возможности перехода
к новому поколению материалов, свойства которых меняются с помощью
регулирования размеров и формы составляющих структурных элементов.
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РАЗМЕР ЧАСТИЦ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ
Наноматериалы — материалы, созданные с использованием наночастиц
и/или посредством нанотехнологий, обладающие уникальными свойствами,
обусловленными присутствием этих частиц в материале. К наноматериалам условно
относят дисперсные и массивные, содержащие структурные элементы (зерна,
кристаллиты, блоки, кластеры), геометрические размеры которых хотя бы в одном
измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми свойствами,
функциональными и эксплуатационными характеристиками. К нанотехнологиям
относят технологии, обеспечивающие возиожность контролируемым образом
создавать и модифицировать наноматериалы, а также осуществлять их
интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба.
Свойства вещества, состоящего из наночастиц, значительно отличаются от того
же вещества в компактном виде. С приближением к атомарному масштабу сильно
возрастает удельная поверхность материалов (суммарная площадь поверхности,
деленная на массу). Сильно возрастает роль квантово-механических эффектов.
Зачастую именно они определяют новые удивительные и часто неожиданные
свойства наноструктурированных материалов.Именно поэтому изучение свойств
наночастиц и состоящих из них наноматериалов имеют большую актуальность в
настоящее время.Нанодисперсная система — образования из двух или большего
числа фаз, которые практически не смешиваются и не реагируют друг с другом
химически. В наночастицах меньше параметры кристаллической решетки по
сравнению с массивными образованиями того же состава, имеют место аморфные
образования, наблюдается уменьшение параметров решетки от центра к повехности,
вследствие максимального сжатия поверхностного слоя, что вызывает неоднородное
распределение компонентов и фаз по радиусу частицы. Дисперсность частиц
модификатора в значительной степени определяет свойста нанодисперсной системы:
модификатор – расплав и количественно характеризуется линейными размерами и
удельной поверхностью частиц.
Таким образом, роль нанодисперсных частиц сводится к созданию в расплаве
дополнительно искусственных центров кристаллизации. Для этого они должны, как
минимум, быть соразмерны с критическими зародышами и обеспечивать достаточное
их количество при массовом вводе для получения в отливке мелкодисперсной
структуры.
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НАНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Значительную долю массы ракеты занимает топливо, поэтому постоянно
проводятся исследования по изысканию возможности уменьшения его объема.
Одним из направлений является применение металлов, среди которых высокой
энергетической эффективностью обладает алюминий. Высокими «топливными»
характеристиками обладают порошки алюминия с размерами частиц нанометрового
диапазона по сравнению с крупнокристаллическим алюминием. Высокая
энергетическая эффективность нанопорошкового (НП) алюминия связана с
возникновением в его частицах запасенной энергии. Применение нанопорошкового
алюминия позволяет уменьшить массу топлива.
Материалы нанометрового диапазона обладают уникальными физикохимическими свойствами, существенно отличающимися от свойств материалов того
же химического состава в массивном состоянии. Причина уникальности свойств
НП заключается в том, что количество атомов в их поверхностном слое и объеме
оказывается соизмеримым. Ввиду того, что атомы на поверхности наночастиц
имеют соседей только с одной стороны, их равновесие нарушается и происходит
структурная релаксация, которая приводит к смещению межатомного расстояния
в слое толщиной в 2–3 нм. Поэтому ультрадисперсные частицы имеют существенно
искаженную кристаллическую решетку, что влияет на энергию активации
большинства процессов, в которых они участвуют, меняя их привычный ход и
последовательность. Наиболее характерной особенностью НП металлов являются
большая площадь поверхности их частиц и запасенная в них энергия, с чем связана
их более низкая температура плавления и высокая каталитическая активность,
обеспечивающие более низкую температуру воспламенения по сравнению с
крупными частицами металлов. Наноразмерный алюминий применяется в качестве
ракетного топлива в связи с его высокими энергетическими характеристиками,
причем наиболее высокими показателями обладают наночастицы размером 80
нм. Результаты сравнительных испытаний НП алюминия и промышленного
микропорошка алюминия с размером частиц около 20 мкм, который широко
используется для улучшения энергомассовых и баллистических характеристик
высокоэнергетических конденсированных систем, в том числе ракетных топлив,
показали, что для НП алюминия экзотермический процесс начинается ниже его
температуры плавления.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают
более высокую энергетическую эффективность нанопорошкового алюминия,
полученного методом электрического взрыва проводников, по сравнению с
крупнокристаллическим порошком, что позволяет его использовать в качестве
высокоэнергетического топлива для ракетных двигателей.
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НАНОПОКРЫТИЯ И НАНОПЛЕНКИ В РКТ
Двумерные образцы наноматериалов, которые характеризуются наноразмерной
толщиной относятся к нанопокрыитиям и наноплёнкам. К нанопроволокам
(наностержням, нановолокнам, нанонитям) относятся одномерные образцы
наноматериалов, которые характеризуются наноразмерным диаметром.
И нанопокрытия (нанопленки), и нанопроволоки могут быть подобны по
строению объёмным образцам наноструктурных материалов, в особенности
нанокристаллическая или нанокомпозиционная структура.
Широкое распространение получили технологии осаждения вещества на
подложку из парогазовой фазы или плазмы, а также из растворов. Кроме того,
используются технологии обработки поверхности, основанные на таких процессах,
как азотирование и гидрирование, обработка атомами бора, титана и другими
элементами.
На практике важная роль отводится технология осаждения, позволяющим
получать эпитаксиальные нанопленки. Такие пленки формируются в процессе
эпитаксии, то есть в процесс роста, при котором кристаллическая решетка
создаваемой пленки закономерно ориентирована относительно кристалла-подложки.
Различают гомоэпитаксию, когда материалы пленок и подложки идентичны, и
гетероэпитаксию, когда сочетаются разнородные вещества.
Для получения полупроводниковых нанопленок наиболее широко используются
технологии химического осаждения из газовой фазы и молекулярного-лучевой
эпитаксии. Химическое осаждение из газовой фазы применяется для создания
полупроводниковых эпитаксиальных структур.
Практический интерес к полупроводниковым нанопленкам обусловлен,
прежде всего, проявлением в них квантовых эффектов. Процессы эпитаксиального
осаждения могут быть пригодны для получения квантовых проволок, а также
квантовых точек
Специальные технологические приемы требуются для получения керамических
нанопленок в виде двухфазных композиций, например, нанопокрытий типа Si3N4
– TiN. Так, в последнее время получила распространение технология, в которой в
качестве сырь используются композиционные нанопорошки различного состава:
Al2O3 – TiO2, Al2O3 – ZrO2, ZrO2 – Y2O3, WC – Co, Cr3C2 – Ni и другие.
Учитывая современное развитие технологий, можно смело утверждать,
что вышеперечисленные материалы и методы формируют основу новой вехи в
науке и техническом производстве. И главной задачей на сегодняшний момент
является популяризация и внедрение новых принципов использования и создания
наноматериалов в ракетно-космической сфере, а так же способов уменьшения их
дорогостоимости и сложности производства.
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ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ
Основні області застосування наноматеріалів — це: техніка, (де визначається
унікальними властивостями наноматеріалів, відмінних від властивостей речовин
у звичайної (макродисперсною) формі, стає створення високоміцних, у тому
числі композитних, конструкційних матеріалів), мікроелектроніка та оптика
(мікросхеми, комп’ютери, оптичні затвори і т. д.), енергетика (акумулятори,
паливні елементи, високотемпературна надпровідність та ін), хімічна технологія,
військова справа, наукові дослідження (мітки і індикатори), охорона довкілля
(наночіпи і наносенсори). У медицині наноматеріали знаходять застосування для
цілей транспорту лікарських засобів, в шовних і перев’язувальних матеріалах, для
створення біосумісних імплантатів та ін. У парфумерно-косметичної промисловості
наночастинки використовуються як складова частина сонцезахисних кремів; у
сільському господарстві — для більш ефективної доставки засобів захисту рослин і
добрив, для нанокапсулирования вакцин; передбачається використання наночасток
для доставки ДНК рослини в цілях генної інженерії. У харчовій промисловості
наноматеріали знаходять застосування у фільтрах для очищення води, при
одержанні більш легких, міцних, більш термічно стійких і володіють антимікробною
дією пакувальних матеріалів, при збагаченні харчових продуктів мікронутрієнтів.
Використання наночіпов передбачається для ідентифікації умов і термінів зберігання
харчової продукції і виявлення патогенних мікроорганізмів.
Використання наноматеріалів у медицині дозволяє проводити діагностику
захворювань на ранній стадії, в перспективі — на рівні одиничних клітин. В якості
прикладу можна навести діагностику за допомогою магнітних наночастинок. При
введенні в організм суспензії з таких частинок вони захоплюються макрофагами.
Якщо десь є пухлина або протікає запальний процес, «мічені» макрофаги
спрямовуються туди і можуть бути легко виявлені за допомогою магнітного
томографа. Іншим прикладом служать квантові точки, що мають, подібно до атомів,
дискретним спектром випромінювання. Оброблені певним чином, вони можуть
маркувати ракові клітини, що вже підтверджено експериментами на мишах. Або
ж суспензію із зелених квантових точок можна вводити в судини для візуалізації
кровоносної системи. Якщо в якомусь місці пошкоджений маленький посудину
або капіляр, це буде чітко видно, оскільки в тканинах людського організму немає
зеленого кольору.
Наноматеріали дозволили зробити адресну доставку ліків більш ефективною.
У подальшій перспективі планується реалізувати доставку ліків і генів до уражених
клітин. Це набагато підвищує можливості лікування онкологічних та деяких інших
захворювань сильнодіючими препаратами з яскраво вираженими побічними діями.
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ТЕХНОЛОГИИ ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЁНОК
Фотолитография – процесс переноса изображения с маски на
полупроводниковую подложку. Для этого на поверхности подложки создаётся
плёночное покрытие из светочувствительного полимерного материала; покрытие
облучают через маску с изображением элементов схемы и затем покрытие проявляют
так, что изображение схемы переносится на подложку. В методе литографии
изображение элемента или схемы выполняется в виде рисунка в металлической
плёнке, нанесённой на прозрачную подложку. Такой рисунок называется маской
или фотошаблоном. Затем рисунок с помощью потока света переносится на
полупроводниковую пластину, в которой слой за слоем формируется физическая
структура интегральной схемы.
Технологии осаждения тонких плёнок позволяют с точностью до десятых
долей нанометра выдерживать размер создаваемого элемента в направлении,
перпендикулярном плоскости подложки. Однако формирование с такой же
точностью рисунка на плоскости, то есть в двух измерениях, значительно сложнее.
Поэтому развитие микроэлектротехники, которое идет по пути усложнения
схем и уменьшения их размеров, предопределяет необходимость развития
литографической технологии в направлении сокращения длины световой волны.
Это позволяет уменьшать размеры элементов интегральной схемы и повышать
разрешающую способность литографического процесса. Фотолитография с помощью
света, имеющего длину волны ~ 400 нм, обеспечила возможность серийного
изготовления интегральных схем с минимальным размером 2-3 мкм, содержащих
до 105 транзисторов.
Переход к созданию приборов субмикронных размеров возможен с помощью
электронно-лучевой, ионной и рентгеновской литографии, использующих
корпускулярные пучки нанометрового сечения и длины волн 10-200 нм. Среди этих
методов наибольших успехов достигла электронно-лучевая литография.
В голографической литографии экспонируемая подложка помещается в
область, где интерферируют два лазерных луча, создающих стоячую волну. Этот
способ литографии применим в основном для экспонирования рисунков, имеющих
периодическую структуру. Период экспонируемой решетки может составлять
половину длины волны лазерного излучения. Решетки, полученные голографической
литографией, применяются как дифракционные или фокусирующие элементы
для формирования изображения с помощью рентгеновских лучей. Они могут
использоваться также как элементы наноэлектронных приборов с характерными
размерами 1-10 нм.
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МОЛЕКУЛЯРНО - ЛУЧЕВАЯ ЭПИТАКСИЯ – СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОСОЕДИНЕНИЙ
Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) – современный метод выращивания
высококачественных тонких плёнок и создания гетероструктур. Этот метод является
усовершенствованием способа получения металлических плёнок путем вакуумного
испарения и осаждения. Применение чистых источников напыляемых материалов,
сверхвысокий вакуум, точный контроль температуры подложки, диагностика роста
плёнки с помощью электронной оже-спектроскопии, масс-спектрометрии, электронномикроскопических и дифракционных методов, компьютерная система управления
параметрами процесса – все это привело к созданию качественно новой нанотехнологии.
Во второй половине ХХ века характерные масштабы в твёрдотельной
электронике уменьшились от сотен микрометров в первых транзисторах до десятков
нанометров. Реализация таких наногетероструктур с заданными параметрами
оказались возможной с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Прорыв в
создании тонкослойных гетероструктур произошел с появлением практической
технологии роста тонких слоев методами молекулярно-лучевой эпитаксии.
Молекулярно-лучевая эпитаксия обеспечивает:
- получение монокристаллов высокой частоты благодаря высокой чистоте
потоков вещества и росту в сверхвысоком вакууме;
- выращивание сверхтонких структур с резкими изменениями состава на
границах за счет использования невысоких температур роста, препятствующих
взаимной диффузии;
- получение бездефектных поверхностей за счет ступенчатого механизма роста,
исключающего зародышеобразование;
- получение сверхтонких слоев с контролируемой толщиной благодаря малым
скоростям роста;
- создание структур со сложными профилями состава;
- создание структур с заданными внутренними напряжениями.
Успехи в создании твёрдотельной электроники во второй половине ХХ
века утвердили соединения AIIIBV как основной класс полупроводников для
оптоэлектроники и быстродействующих СВЧ приборов. В этих соединениях
элементами третьей группы периодической системы обычно являются Ga, Al или
In, а элементами пятой группы – As, P или Sb. Процесс роста соединений типа АIIIBV
с помощью МЛЭ в наибольшей степени исследован на примере соединений GaAs,
InP, некоторых других соединений и твёрдых растворов AlxGa1-xAs. Именно эти
соединения являются основой полупроводниковых приборов типа интегральных
схем и лазеров на гетероструктурах.
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МОДИФІКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
ДИСПЕРСНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
ОТРИМАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ВІДЛИВОК
Актуальність роботи полягає у модифікуванні алюмінієвих сплавів
нанокомпозиціями карбідного класу. Тематика даної роботи спрямована на
отримання дисперсної структури ливарного сплаву та високого комплексу
механічних властивостей. Робота представляє як практичний, так і науковий інтерес.
Метою роботи є розробка технологічного процесу модифікування алюмінієвого
сплаву АЛ4 нанодисперсними композиціями.
Основні завдання: розробити технологію модифікування сплаву, провести
виплавку алюмінієвого сплаву, дослідити структуру та механічні властивості до та
після модифікування. У роботі вивчено базовий технологічний процес виготовлення
деталі з алюмінієвого сплаву АЛ4; розроблено удосконалений технологічний
процес виготовлення сплаву АЛ4 з операцією модифікування нанодисперсним
модифікатором; проведено дослідну плавку сплаву АЛ4; вивчено структуру та
механічні властивості сплаву АЛ4 до та після модифікування.
Наукова новизна роботи полягає у запропонованому в якості модифікатора
алюмінієвого сплаву нанодисперсного карбіду кремнію. Практична сутність
роботи полягає у тому, що проведено дослідну плавку сплаву АЛ4 з використанням
модифікатора. Отримано однорідну дисперсну структуру сплаву. Модифіковані
відливки підлягали термічній обробці: гартуванню та старінню. Запропоновано
режим термічної обробки зі скороченням загального часу на 5 годин.
З урахуванням вимог, пред’явлених до властивостей виробу, був обраний
ливарний алюмінієвий сплав марки АЛ4 і розроблений удосконалений
технологічний процес виготовлення деталі корпусу шестерного насосу методом лиття
у кокіль. У початковому стані, після лиття в кокіль виливки зі сплаву АЛ4 мають
крупнокристалічну будову та низький рівень властивостей. З метою підвищення
механічних та технологічних властивостей сплаву запропоновано модифікування
сплаву АЛ4 порошковим карбідом кремнію (SiC) фракції до 100 нм. Порошок SiC
обраний як модифікатор, оскільки він має однакову з алюмінієм кристалічну
решітку (ГЦК).
Дослідження макро- і мікроструктури зразків сплаву АЛ4 показало в
початковому стані наявність крупних зерен Al твердого розчину, грубої дендритної
структури і крупних включень первинного кремнію. Після модифікування досягнуто
значне подрібнення зерна сплаву в 1,5…2 рази.
Для модифікованого сплаву рідинноплинність становила 378 мм. У
модифікованих пробах отримано бал пористості 1. Отже, зниження газовмісту у
відливках підвищує герметичність конструкції.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ МАТРИЦ
С ЗАДАННОЙ ПОРИСТОСТЬЮ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ИНФИЛЬТРАЦИИ АЛЮМИНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ
НА ОСНОВЕ Fe-Al
Интерметаллические соединения Fe-Al обладают уникальными физическими
и механическими свойствами такими как высокая температура плавления, высокая
твердость, кавитационная стойкость. Такое сочетание характеристик делает
интерметаллиды Fe-Al привлекательными для их использования в экстремальных
условиях, а именно, в деталях жидкостных ракетных двигателей разработки ГП
«КБ «Южное».
Для получения интерметаллида Fe-Al использовалась технология построения
пористых железных матриц (преформ) с дальнейшей инфильтрацией жидким
алюминием под давлением (центробежное литье) и методом вакуумного втягивания.
Железные преформы изготавливались по двум технологиям: методом порошковой
металлургии (прессование и спекание), а также методом селективного лазерного
сплавления (SLM). Полученные образцы должны соответствовать определенным
параметрам: объем пористости; размер частиц порошка; контроль размера и
геометрических параметров сквозных каналов преформ; химический состав
поверхности и всего объема частиц.
Правильно подобранные параметры при изготовлении преформ, обеспечивают
эффективную пропитку жидким алюминием и повышают реакционные зоны
алюминия и железа. В результате пропитки железных преформ с пористостью
45% под давлением сплавом FeAl2 была определена частичная инфильтрация.
В пропитанных образцах наблюдались пустоты, поры, а также трещины из-за
формирования хрупкой фазы. Пропитка преформ под давлением с пористостью 33%
показала отсутствие реакционных зон и пропитки в целом.
Лучшие результаты были получены при пропитке железных образцов с
пористостью 45%, изготовленных методом 3d печати (SLM). В результате пропитки
под давлением были выявлены высокие реакционные зоны, полученные за счет
равномерной пористой структуры (сквозные вертикальные и горизонтальные
каналы), обеспечивающей жидкотекучесть алюминия.
Результаты исследований получены в рамках проекта «EQUINOX» программы
Горизонт 2020, финансируемой Европейской Комиссией.
Связанный патент: DE 10 2017 008 848.9; K.Gruber, W.Kochanek, C.Charitidis,
V.Witusiewicz, U.Hecht, M.Mathes, S. Milenkovic, P.Hanus, Verfahren zur Herstellung
intermetallischer Bauteile (Метод изготовления деталей из интерметаллида); Заявка
на патент Германии от 21.09.2017; статус - рассматривается.
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ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЗАЕВТЕКТИЧНИХ МОДИФІКОВАНИХ СИЛУМІНІВ
ПРИ ФІЗИЧНИХ ВПЛИВАХ У РІДКОМУ ТА ТВЕРДОМУ СТАНАХ
Актуальність дослідження базується на відсутності даних щодо сумарного
впливу модифікування комплексом бор-олово, гідроциркуляційної (ГЦО), водневої
(ВО) обробок розплаву, а також термоциклювання в твердому стані на формування
структури і механічних та експлуатаційних властивостей заевтектичного силуміну
АК18, що не дозволяє обрати параметри обробок для забезпечення необхідного рівню
механічних властивостей та зносостійкості.
Об’єктом дослідження служили зразки модифікованого заевтектичного
силуміну АК18(0.05B-Sn). Для проведення експериментів залучали сучасні
методи досліджень: мікроструктурний, рентгеноструктурний, локальний
рентгеноспектральний, вимірювання твердості, мікротвердості та комплексу
механічних властивостей на обладнанні, яке пройшло державну повірку.
Вивчено структуру, фазовий склад, механічні властивості, параметри тертя і
зносу сплаву АК18 (В-Sn) в залежності від режимів фізико-хімічної обробки розплаву
і термоциклювання в твердому стані. Показано, що:
- гідроціркуляційна і воднева обробка розплаву поряд з термоциклюванням
в твердому стані призводить до зміни кількісного співвідношення первинних
кристалів (α-Al твердого розчину і α-Al - β-Si евтектики, форми і розміру
первинних і евтектичних кристалів β- кремнієвого твердого розчину, підвищення
диференціювання евтектики, появі дендритів псевдопервинного алюмінієвого
твердого розчину (α-А1);
- спостережувані структурні зміни забезпечують поліпшення комплексу
механічних властивостей та зниження параметрів тертя зносу;
- методом мікроіндентування визначено залежність зносостійкості
сплаву АК18(B-Sn) від режимів фізико – хімічної обробки в рідкому стані та
термоциклювання в твердому стані Встановлено, що збільшення витримки при
гідроциркуляційній обробці до 30 хв приводить до зниження зносостійкості в
порівнянні з вихідним станом сплаву АК18(B-Sn). Показник фактору зносу зростає
майже втричі. Застосування після ГЦО термоциклювання зрівнює показники
фактору зносу з показниками вихідного сплаву. Встановлено, що максимальну
зносостійкість має сплав АК18 (B-Sn) після водневої обробки на протязі 20-40 хв,
швидкість охолодження не впливає на показники зносостійкості, використовувати
термоциклювання при цьому не має необхідності, зносостійкість збільшується на
20% в порівнянні з вихідним сплавом.
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С.Ю. Зима, инженер II кат; к.т.н. Б.О. Усенко, науч. сотр.;
В.И. Малышко, начальник отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: staszima3@gmail.com
МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ РАСКАТКИ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК
Широкое использование осесимметричных тонкостенных оболочек в
изделиях с твердотопливными двигателями разработки ГП «КБ «Южное» требует
применения эффективных технологий их изготовления, обеспечивающих высокую
геометрическую точность и повышенную прочность конструкции. В качестве
конструкционных материалов используются высокопрочные жаропрочные стали
и сплавы.
С целью увеличения серийности производства, улучшения качества
поверхности, минимизации количества сварных соединений и замены штамповки
выбрана технология ротационной раскатки для изготовления осесимметричных
тонкостенных оболочек. Одной из основных задач при ротационной раскатке
является методология выбора материала, определение его способности к
пластической деформации.
В данном докладе рассматриваются основные металлические материалы,
применяемые в осесимметричных тонкостенных оболочках, их механические
характеристики, а также методология выбора данных материалов для раскатки на
раскатной машине в ГП «КБ «Южное».
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К.С. Кудратов, студент; С.В. Манжелеевский, преподаватель
Тольяттинский химико-технологический техникум
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ СРЕДАМИ
Одним из основных процессов получения заготовок в машиностроении является
резка металла. Традиционно используются механические методы, а именно:
резка ножовочными полотнами, ленточными и дисковыми пилами, фрезами. К
недостаткам данных методов можно отнести: невысокую производительность, малую
стойкость режущего инструмента, а также сложность в обработке криволинейных
контуров. В поиске решения этих проблем в ХХ веке были разработаны новые методы
раскроя материалов, основанные на электрохимическом, электрофизическом и
физико-механическом воздействиях. Среди них интерес вызывает лазерная резка
металлов, получившая в наши дни широкое распространение.
Лазерное излучение, обеспечивая высокую концентрацию энергии, позволяет
разрезать практически любые металлы и сплавы независимо от их теплофизических
свойств, при этом можно получать узкие разрезы с минимальной зоной термического
влияния. При лазерном раскрое не требуется механическое воздействие на
обрабатываемый металл, а возникающие деформации, как временные – в процессе
резки, так и остаточные – после полного остывания, незначительны. Основным
преимуществом лазерной резки является ее автоматизация и возможность перехода
производства с одного типа деталей любой геометрической сложности на другой
тип без ощутимых временных затрат. Освоение выпуска нового типа детали по
времени занимает не более чем составление самого чертежа и ввод его в компьютер,
управляющий лазерной головкой. Для резки металлов зачастую применяются
технологические установки на основе твердотельных и газовых СО2-лазерах,
работающих как в импульсно-периодическом, так и в непрерывном режимах
излучения.
Целью данной работы является анализ процессов и механизмов, происходящих
при взаимодействии лазерного излучения с твердыми средами (металлами).
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К.Д. Сторожко, студент, В.З. Куцова, д.т.н., професор,
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СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В МОДИФІКОВАНОМУ СПЛАВІ
СИСТЕМИ Al-Mg-Si-Cu
Актуальність наукової роботи полягає у відсутності даних щодо системного
підходу при виборі ефективних модифікаторів для алюмінієвих сплавів системи
Al-Mg-Si-Cu, що деформуються, що не дозволяє прогнозувати вплив мікролегування
на їхні властивості та створювати нові сплави із заданим комплексом механічних
властивостей.
Метою роботи є визначення закономірностей комплексного впливу
модифікування на структуроутворення і механічні властивості сплаву АЛ28 системи
Al-Mg-Si-Cu в литому і термічно обробленому станах та оптимізація параметрів
комплексної обробки «модифікування-термічна обробка» для отримання нового
матеріалу з підвищеним комплексом властивостей на основі дослідного сплаву.
Об’єктом дослідження є алюмінієвий сплав, умовно названий АЛ28
(Al-5.4%Mg-1.7%Si-0.5%Cu), модифікований 0,05% TiCN, та комплексом 0.05%Sr0.05%TiCN. При дослідженні використані мікроструктурний, рентгеноструктурний,
рентгеноспектральний, термічний аналіз, випробування на розтягнення.
Дослідження проведені за стандартними методиками на обладнанні, що пройшло
держперевірку.
Вивчено структуроутворення і фазовий склад сплаву системи Al - Mg - Si – Cu
(умовно названого АЛ28) при різних швидкостях охолодження.
Встановлено, що найбільш ефективний вплив на мікроструктуру і механічні
властивості сплаву АЛ28 системи А1-Мg-Si-Сu робить спільне модифікування 0.05%
Sr і 0.05% ТiСN. В результаті модифікування формується структура з високою мірою
кооперативності евтектики і переважанням округлих меж розділу в каркасі Мg2Si,
що благотворно позначається на механічних характеристиках матеріалу.
В модифікованих сплавах системи А1-Мg-Si-Сu послідовність фазових
перетворень, характерна для вихідного сплаву, зберігається, змінюються лише їх
температурні інтервали, внаслідок чого фазовий склад і кількісні співвідношення
інтерметалідних фаз в дослідних сплавах системи А1-Мg-Si-Сu змінюються в процесі
модифікування. Потрійних евтектик за участю стронцію в досліджених сплавах не
виявлено.
В якості оптимальної можна рекомендувати комплексну обробку
«модифікування 0,05%Sr і 0,05% TiCN +термічна обробка» сплаву АЛ28, яка
забезпечує підвищення межі міцності приблизно на 10%, а пластичність – в 2 рази
в порівнянні з вихідним немодифікованним станом.

302

УДК 658.5:629.76/78
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ДСЕ РКТ И КА УКРАИНЫ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РАЗРАБОТКИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
С начала существования ракетно-космической отрасли в Украине,
основным изготовителем ДСЕ РКТ и КА является Государственное предприятие
«Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им.
А.М. Макарова» (ГП «ПО «ЮМЗ»), которое является ведущим украинским
предприятием по производству ракетно-космической техники и разработке
технологий оборонного, научного, народнохозяйственного назначения.
На сегодняшний день в связи с отсутствием современного высокотехнологичного
оборудования и завышенной стоимостью производства конечной продукции
существует объективная необходимость в привлечении других предприятийизготовителей Украины, которые не уступают, а в некоторых моментах превосходят
по производственным возможностям и материально-технической базе ГП «ПО «ЮМЗ».
В настоящем докладе приведены потенциальные предприятия-изготовители,
которые способны заменить ГП ПО «ЮМЗ» в части изготовления деталей и сборочных
единиц РКТ разработки ГП КБ «Южное».
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Чжу Хунбин, студент; А.Ф. Санин, д.т.н., профессор
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКА ПРИ СТАРЕНИИ
На углепластик существенное влияние оказывают атмосферные
(климатические) факторы - температура, влажность, солнечная радиация,
циклические изменения температуры и другие, которые, являясь активаторами
старения углепластиков, способствуют развитию деструктивных физико-химических
процессов в материалах и за время эксплуатации изделий могут существенно
снизить их эксплуатационные свойства. В зависимости от времени и интенсивности
воздействия различных факторов происходят процессы, приводящие к обратимым
и необратимым изменениям структуры и свойств. Поэтому важным является
понимание механизмов происходящих процессов, что позволит прогнозировать
свойства изделий из углепластиков и их работоспособность в заданном временном
периоде.
В данной работе изучено влияние климатических факторов на развитие
процессов старения углепластика ТС-36S+ЭДТ-10, изменение структуры, и значений
характеристических температур термической и термоокислительной деструкции.
Образцы подвергались искусственному старению, имитирующему естественное
старение в течение 0,5, 3, 6 лет. Исследования процессов деструкции углепластика
проведены с использованием метода дифференциального термического и
термогравиметрического анализов на установке Derivatograph 1000-1500. Выполнен
анализ микроструктуры углепластика с использованием оптического микроскопа
МИМ-8
Установлено, что увеличение длительности старения от 0 до 6 лет обусловливает
следующие изменения: снижение значения температуры начала деструкции
термореактивной матрицы на 50…700С по сравнению с исходным образцом;
увеличивается величина температурного интервала деструкции матрицы, что
свидетельствует о развитии структурной неустойчивости в материале матрицы;
снижаются значения температур начала окисления армирующих углеродных
волокон, что является следствием их взаимодействия с воздушной средой после
удаления разложившейся матрицы; образование пор и несплошностей на границах
раздела матрица-армирующее волокно, что может быть обусловлено выделением
газообразных продуктов из материала матрицы, накоплением паров воды в исходных
порах и релаксацией внутренних напряжений в углепластике.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СТОЛКНОВЕНИЯ САМОЛЕТА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ
Причиной ряда авиакатастроф есть дезориентация пилота в пространстве.
Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение
машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта.
Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как
сверху, так и снизу – в виде отражений на поверхности воды. При этом, возникшая
при ускорении машины перегрузка, могла создать у летчика иллюзию набора высоты
– в то время как на самом деле самолет снижался. Как же, по словам экспертов, такое
происходит на самом деле нередко – в условиях очень плохой видимости, во время
ночных полетов и управления судном по приборам.
Именно этот вид авиационных происшествий доминирует среди факторов,
приведших к наиболее тяжелым летным происшествиям. Поэтому, принимается
ряд организационных мер, направленных на ужесточение требований к бортовому
оборудованию гражданских самолетов и усовершенствование соответствующих
бортовых систем.
В настоящее время широко применяемые устройства сигнализируют об
опасном сближении самолета с поверхностью, базируясь на показаниях барометрических систем воздушных сигналов (барометрических высотомеров), либо
радиовысотомеров, сигналы которые преобразуются в соответствующие звуковые
и визуальные предупреждения. Их развитие идет в основном, в направлении
повышения точности измерений и скорости изменений показаний датчиков.
С технической точки зрения раннее предупреждение осуществляется путем
вывода на экран многофункционального индикатора данных о высоте профиля
местности, над которой пролетает самолет.
Система раннего предупреждения близости земли (CРПБЗ) которая существенно
повышает безопасность полета самолетов, даёт экипажу полную информацию о
текущей ситуации и обеспечивает возможность уйти от наземного препятствия,
не нарушая комфорт пассажиров самолета. Обеспечивая раннее предупреждение
близости земли, СРПБЗ уже сегодня решает задачи систем GPWS, EGPWS, TAWS/
HTAWS, что позволяет устанавливать их вместо существующих систем ССОС,
СППЗ-1, СППЗ-85. СРПБЗ непрерывно оценивая высоту, скорость, крен, тангаж,
а также, положение самолета относительно земной поверхности и искусственных
препятствий, глиссады, обеспечивает безопасность эксплуатации самолетов. Но при
этом, актуальной научно-практической задачей есть модернизация СРПБЗ с целью
минимизации человеческого фактора при управлении самолетом в критических
ситуациях.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБ ОПАСНОЙ БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ
Выполнение полета с соблюдением всех установленных ограничений, а также
соблюдение метеорологических минимумов гарантирует безопасный пролет всех
препятствий. Тем не менее, по-прежнему существует опасность столкновения
воздушных судов с препятствиями. Речь идет в первую очередь о человеческом
факторе.
В связи с большим количеством жертв катастроф была разработана и внедрена
система предупреждения об опасной близости земли GPWS (Ground Proximity
Warning System).
Однако, иногда, по мнению пилота, самолёт находится не в той точке, где
он должен находиться и поэтому ответные действия на GPWS-предупреждения
могут оказаться бесполезными, так как выполняются слишком поздно. До сих пор
остается актуальным вопрос о соматографических иллюзиях в условиях плохой
видимости, происходит множество случаев, когда летчик доверился визуальному
восприятию, а не показаниям приборов, а поняв свою ошибку, было уже поздно.
Одной из иллюзий, провоцируемых воздействием угловых ускорений, является
так называемая “соматогиральная” иллюзия необратимого штопора. Иллюзии от
воздействия угловых ускорений весьма распространены у пилотов авиации.
Для решения данной проблемы предлагается модернизировать систему GPWS
посредством добавления дополнительной системы световой индикации встроенной
в лобовое стекло летающего судна. Суть данной системы будет в изменении цвета
подсветки стекла в зависимости от опасности возможного лётного инцидента.
Это наиболее рациональный способ, так как в стрессовой ситуации у человека
может проявляться эффект туннельного зрения – болезненного состояния зрения,
при котором человек теряет способность к периферическому обзору и возникают
трудности с ориентированием в пространстве.
Самый простой и доступный способ это использование системы LED-подсветки,
которая проста в эксплуатации. В зависимости от характеристик сигнала с системы
GWPS, LED-подсветка будет менять цвет, оповещающий о степени опасности и
вероятности лётного инцидента. Отсутствие цвета будет означать, что для судна нет
угрозы, зелёный – что судно в безопасности, но есть определённые факторы, которые
в последствии могут привести к опасной ситуации, желтый – в случае слишком
быстрого снижения и красный – в случае слишком быстрого приближения к земле
и риска столкновения.
Это нововведение направлено на снижение риска возникновения авиационных
происшествий, связанных с человеческим фактором.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ
Сьогодні трендами розвитку логістики можна вважати технічні засоби,
спроектовані з урахуванням новітніх сенсорних і інформаційних технологій.
Використовуючи всі цифрові технології для підвищення ефективності управління
на транспорті, логістика стає ключовим фактором забезпечення найбільш повній та
своєчасній задоволеності вантажовідправників і вантажоодержувачів, перевізників
і пасажирів. У рамках цифровізації транспорту слід також згадати і про технології
управління транспортним процесом на основі так званого хмарного сервісу, які
дозволяють в автоматичному режимі планувати маршрути доставки на підставі
наявних замовлень і автомобілів, з урахуванням різних обмежень (тимчасові вікна,
вага, об’єм, інший параметр вантажу, тип автомобіля), для економії транспортних
витрат. Хмарний сервіс для управління транспортом і транспортною логістикою,
відрізняються високою продуктивністю, надійністю і безперебійністю. На сьогодні
для сфери транспортної логістики фахівці пропонують до використання
SMART
– продукт ABM Rinkai TMS.
ABM Rinkai TMS - це хмарне рішення, яке працює за схемою SaaS (Software
as a Service). Це означає, що замовник не несе додаткових витрат, пов’язаних з
установкою додаткового устаткування (сервера та ін.) і підтримкою системи. Система
інтегрується з усіма обліковими і трекерними системами. Система дозволяє зберігати
інформацію про адреси і місця розташування клієнтів, часу роботи, час у клієнта,
обмеження і контакти. Можна побачити місце розташування на карті і відредагувати
у разі потреби. Місця розташування клієнтів зазвичай автоматично завантажуються
з облікової системи. У разі відсутності гео-координат можна виконати гео-кодування
за адресою. До місць розташування клієнтів прив’язуються замовлення на конкретні
дні з метою доставки або збору товару, а також відвідування торговим представником.
Для замовлень задаються великогабаритні параметри і тимчасове вікно, а також
обмеження за типом. Для планування маршрутів можна вибрати усі замовлення по
даті або використати додаткові фільтри. У системі ABM Rinkai TMS задаються усі
деталі по доступних автомобілях або піших співробітниках. Також для автомобіля/
співробітника можна вказати ідентифікатор трекеру або мобільного застосування
для отримання GPS даних по фактичному пересуванню. У інтерактивній таблиці
відображаються усі деталі по вибраних системою автомобілях/співробітниках і
узагальнена інформація по маршрутах. Усі маршрути можна проглянути на карті.
При необхідності маршрути можна змінити вручну, але система сигналізуватиме
про допущені порушення обмежень. Система пропонує широкий набір різних онлайн звітів по замовленнях, клієнтах і витратах для того, щоб побачити додаткові
можливості для економії. На даний момент часу система впроваджена і успішно
працює в різних країнах, як у великих міжнародних холдингах, так і в невеликих
локальних компаніях.
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НОВІ КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНЛАЙН-ПРИВАТНОСТІ
Впровадження комп‘ютерних систем в сфери діяльності людей є причиною
зросту інтересу широкого кола користувачів до проблеми інформаційного захисту.
Проблемними аспекти безпечного застосування мережі є апаратне забезпечення,
інформаційний сервер, паролі та середовище передачі даних.
Для захисту середовища передачі даних необхідно використовувати спеціальне
програмне забезпечення шифрування протоколів високого рівня. На допомогу
забезпеченню інформаційної безпеки, конфіденційності, цілісності в інформаційнотелекомунікаційних галузях приходить криптографія. На сьогодні ця наука
охоплює: питання шифрування, новітні технології електронної торгівлі, системи
автоматизованого управління, звітування та контролю.
Формування високопродуктивних методів шифрування(дешифрування) з
високою криптографічною стійкістю є домінуючою складовою інформаційної безпеки.
Виділимо вимоги для криптографічних методів захисту інформації:
• зашифроване повідомлення може читатись тільки при наявності ключа;
• число операцій, для визначення використаного ключа шифрування по
фрагменту повинно бути більше числа можливих ключів;
• число операцій, необхідних для розшифрування шляхом перебору ключів
повинно мати строгу нижню оцінку і виходити за межі можливостей використання
мережних обчислень;
• знання алгоритму шифрування не повинно впливати на надійність захисту;
• незначна зміна ключа повинна призводити до значної зміни виду
зашифрованого повідомлення навіть при використанні одного і того ж ключа;
• алгоритм має допускати як програмну, так і апаратну реалізацію, без
погіршення якості алгоритму шифрування.
Також розглянемо методи криптозахисту інформаціі за способом використання
та типом ключа: безключеві, перетворення з таємним ключем та перетворення з
відкритим ключем.
Найбільш поширеними є алгоритми симетричного шифрування: Data
Encryption Standard (DES), International Data Encryption Algorithm (IDEA), Advanced
Encryption Standard (AES, Rijndael). Більш сучасними методами асиметричного
шифрування є криптографічні алгоритми: схема McEliece - криптосистема з
відкритими ключами, що використовує функцію дискретного піднесення до ступеня
та Схема ElGamal — криптосистема з відкритим ключем, заснована на складності
обчислення дискретних логарифмів в скінченному полі.
Таким чином можна побачити, що інформаційні технології – основний двигун
розвитку, удосконалення життя людей але й найсильніша зброя. Головне – щоб ця
зброя не потрапила до рук зловмисників.
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ІРОНІЯ ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Навіщо і кому потрібно поняття іронії? Розглянемо пропоновані філософами
визначення, потім спробую їх проаналізувати і зробити висновок із зіставлення різних
точок зору на іронію, а в кінці ми спробуємо відповісти на поставлене запитання про те,
навіщо ж потрібна іронія.
Гегель критикує романтичну іронію, оскільки, на його думку, знищуючи конкретне
здійснення і формулювання значимого змісту, іронік не відноситься серйозно і до самого
змісту. Іронія, за Гегелем, являє собою лише нескінченну саморефлексію суб’єктивності,
загубилася у власних можливостях бажати того чи іншого змісту і тому нездатною до
реальної дії.
Концепція іронії Ф. Шлегеля, як і концепція Гегеля, страждає деякою однобокістю.
Акцент ставиться або на здатність наблизитися до Абсолюту, або на деструкцію цього
самого Абсолюту. Іронію можна в рівній мірі розуміти як твердження Істини і Добра в
протилежність недосконалою дійсності, і як їх заперечення саме тому, що вони не можуть
реалізуватися, а значить, суть взагалі ніщо. Іронію складають обидві ці точки зору разом,
і іронік постійно дивиться то з однією з них, то з іншого. Таким чином, іронія є явище
протиріччя між деякою ідеєю і її втіленням, будь то в факті або в словах. Іронік встає
то на одну, то на іншу сторону констатується їм суперечності, для кожної з яких своя
протилежність смішна, оскільки, прийнявши всерйоз одну зі сторін, вже неможливо
серйозно ставитися до іншої. І, переходячи постійно з однієї точки відліку на іншу, іронік
сміється вже і над самим собою, що потрапили в таке комічне становище роздвоєності і
нездатності встати двома ногами на твердий ґрунт віри або її заперечення: завжди кінчик
носка черевика залишається по ту сторону.
Отже, знайшовши визначення іронії, можна тепер припустити, навіщо вона
потрібна. Іронік – це свого роду «wishful thinking», який бажає миру, в якому «верховні
ангели, мошка і душа одноманітно, там, де я був і де я любив те, чим був, і був тим, що
любив ...», але розуміє, що цей світ швидше за все неможливий, а тим більше не має
місця в сьогоденні. Він навіть з точністю і достовірністю невизначений. Іронік завжди
сумнівається у власному знанні, оскільки здогадується, що воно може бути помилковим.
Але він все одно не може відмовитися від свого бажання Істини, оскільки воно значимо
для нього і він ставиться до нього серйозно, як і до неможливості це бажання реалізувати.
Однак навіть якщо такий світ неможливий, що дуже ймовірно, то готівкова дійсність
від цього не отримує виправдання. Іронік дивиться на дійсний світ і укладає про його
нікчемності не в порівнянні з гарантованим стандартом, а щодо бажаного, щодо того,
чого, можливо і немає і бути не може, але від цього дійсність не отримає право на
виправдання. Таким чином, іронія змушує не зупинятися на наявному знанні, існуючих
інститутах і традиціях, змушує побачити мету не позаду, а попереду себе. Іронік вказує на
недосконалість і змушує рухатися далі до бажаної мети – скоєного спільноті.
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НАРОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ
Термін «наукова революція» став звичним у спілкуванні вчених і спеціалістів.
Виникнення у ХVII столітті природознавства було великою науковою революцією.
Вона здійснила великий вплив на історію людства. З цього періоду наука набула
історичної сили, і наукові знання почали займати місце попереду техніки. Наукова
революція XVII ст. внесла докорінний злам в уявлення про побудову Всесвіту і місце
людини в ньому.[1]
Ренесанс дав поштовх до розвитку астрономії та механіки. В 1543 році
польський священик Ніколай Копернік видав книгу «Про обертання небесних
сфер», в якій він воскресив ідею Арістарха Самоського про те, що Земля обертається
навколо Сонця. .В 1609 році Йоганн Кеплер проаналізував таблиці Тихо Браге і
шляхом клопітливих розрахунків показав, що Земля обертається навколо Сонця
не по колу, а по еліпсу. Таким чином, вчені Нового часу вперше перевершили
вчених стародавнього світу. Експериментальне підтвердження теорії Кеплера було
дано італійським вченим Галілео Галілеєм. В 1609 році Галілей одним з перших
створив підзорну трубу і з її допомогою зробив сенсаційні для того часу відкритті.
Він відкрив чотири супутника, які обертаються навколо Юпітера. Тепер стало
ясно, що Місяць – це не планета, а супутник, подібний супутникам Юпітера, а
планети, на відміну від супутників, обертаються навколо Сонця. Експерименти
Галілея продовжив його учень Торричеллі , який відкрив вакуум, атмосферний тиск
і створив перший барометр. Німець Отто Герніке і англієць Роберт Бойль майже
одночасно винайшли повітряну помпу. Ідеї Декарта про необхідність доведення
будь-якого твердження були сприйняті Ісааком Ньютоном. Величезним відкриттям
Ньютона був його «другий закон механіки». Другим великим відкриттям Ньютона
був закон всесвітнього тяжіння.Успіхи вчених привернули увагу королів і міністрів.
В1666 році знаменитий міністр Людовика XIV Жан-Батист Кольбер умовив короля
виділити кошти на створення Французької Академії наук. За прикладом Людовика
XIV своїми Академіями поспішили обзавестися інші європейські монархи.
Основи нового типу світогляду, нової науки били закладені Галілеєм. Закінчити
коперніківську революцію випало Ньютону. Заслуга Ньютона була в тому, що він
поєднав механістичну філософію Декарта, закони Кеплера про рух планет і закони
Галілея про земний рух, звивши їх в єдину всеохоплюючу теорію. Була одержана
відповідь на найважливіші космологічні питання, які стояли перед прихильниками
Коперніка..[2]
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМЕНШЕННЯ АВАРІЙНОСТІ НА ЛЕП
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПТАХОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ
Розвиток інфраструктури і євроінтеграція є головними і незмінними
пріоритетами Міністерства інфраструктури України, які один без одного неможливі.
Необхідність розв’язання важливих соціальних проблем диктують необхідність
формування розгалуженої інфраструктури, однією з головних ланок якої є
електропостачання. Зі створенням мережі повітряних ліній електропередачі (ЛЕП)
виникла проблема впливу птахів на них, оскільки збільшення кількості коротких
замикань, спричинені птахами, підвищує ризик знеструмлення технологічно
важливих господарських об’єктів, а також загибель птахів від контакту з
електролініями, що стає перешкодою у вирішенні питань збереження і охорони
природного довкілля. Найчастіше птахи гинуть на ЛЕП напругою 6-10 кВ (іноді до
35 кВ) на залізобетонних опорах. Це пов’язано з особливостями конструкції таких
ЛЕП. У верхній частині залізобетонної опори знаходиться горизонтальна металева
перекладина — траверса, приварена до арматури всередині опори (і таким чином,
заземлена). До траверси прикріплені ізолятори, на яких тримаються неізольовані
проводи. Птах може сісти на провід і торкнутися траверси, що призводить до ураження
струмом і загибелі. Іноді загибла птиця застряє між проводом і траверсою, що
викликає постійне замикання проводу на землю і призводить до відключення лінії.
Значна частина інженерних рішень спрямована на підвищення безпеки вже існуючих
повітряних ЛЕП через використання певних засобів і встановлення на конструкціях
електромережі спеціальних технічних пристроїв. Серед них можна виділити дві
категорії: 1) засоби і пристрої, які роблять конструкції електромережі помітнішими,
і тому активізують пильність птахів, дають можливість їм своєчасно оцінити відстань
до перешкоди і облетіти її (мають ефективність 39-87% в залежності від конструкції
пристрою); 2) засоби і пристрої, які позбавляють птахів можливості контактувати
одночасно з неструмовими і струмовими елементами електромережі, попереджаючи
коротке замикання. Прикладами таких пристроїв є протиприсадні шипи на траверсах
над ізоляторами, еластичні полімерні накладки на штирьові ізолятори з ізоляцією
частини дроту по обидві сторони (мають ефективність до 50-90%).
Оцінюючи птахонебезпечність окремих ділянок повітряних ЛЕП треба зважати
на сезонність частоти уражень птахів і на локалізацію таких уражень, а також
визначити видову належність птахів, які до цього причетні, та з’ясувати особливості
їхньої біології, що можливо лише через залучення до такої роботи спеціалістіворнітологів. Об’єднання зусиль електроенергетиків і природоохоронців – нагальна
умова як для забезпечення безвідмовного функціонування ЛЕП, так і для подолання
гострих проблем охорони навколишнього природного середовища, складовою якого
є птахи.
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І
ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117
Сучасний експертні системи (ЕС) постійно динамічно розвиваються. В умовах,
що склалися поряд з традиційною класифікацією ЕС: статичні і динамічні, останнім
часом у вітчизняній і зарубіжній періодиці виділяють клас – активних ЕС. Від
динамічних ЕС, тобто ЕС реального часу (ЕС РЧ), активні ЕС відрізняються участю
людського фактору в контурі управління. Так, якщо в ЕС РЧ на долю людиниоператора у процесі прийняття рішень може припадати 30...50 %, то в активних ЕС
цей відсоток участі зводиться до мінімуму 5...10 % або зовсім виключається.
Цілком очевидно, що при такому підході до організації активні ЕС і
впровадження їх у процес управління необхідно врахувати низку факторів, що
сприяють якісному поліпшенню її функціонування:
наявність тісної інформаційної взаємодії системи управління з навколишнім
зовнішнім середовищем із застосуванням спеціально організованих інформаційних
каналів зв’язку;
принципова відкритість системи з метою підвищення її інтелектуальності і
вдосконалення власної поведінки;
наявність механізмів прогнозування зміни навколишнього середовища і
поведінки системи;
побудова системи управління на основі багаторівневої ієрархічної структури,
що задовольняє наступному правилу: у міру підвищення рангу ієрархії відбувається
підвищення інтелектуальності системи і зниження вимог до її точності і навпаки;
збереженість функціонування при частковому розриві зв’язків або втрати
керуючих впливів від вищих рівнів ієрархії системи управління.
Іншими словами, активна ЕС повинна легко перебудовуватися (адаптуватися)
до зовнішніх змін, для чого в її складі необхідна присутність наступних супідрядних
рівнів: навчання; самоорганізація (перебудова); прогноз (регноз) подій (ситуацій);
робота з базами подій (базами даних) (БД) і знань (БЗ); формування рішень;
планування операцій по реалізації сформованого рішення; адаптація; виконавчий
рівень.
При цьому, перші п’ять рівнів з перерахованих утворюють стратегічний рівень
активної ЕС, інші виконують її тактичні функції.
У процесі функціонування складного динамічного об’єкта (СДО), до якого
відноситься авіаційний двигун ТВ3-117, підключена до нього активної ЕС дозволяє
в режимі реального часу здійснювати моделювання, прогнозування та оцінювання
ефективності його технічного стану.
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РОЗВИТОК ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Здоров’я нації - категорія економічна, політична, яка визначає соціальну
стабільність суспільства. Від нього залежить трудовий потенціал країни і її
обороноздатність, а також - відтворення населення - здорового майбутнього покоління.
Тому збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків є сьогодні пріоритетним
завданням держави. Рішення проблеми носить комплексний характер, що вимагає
залучення фахівців різних наукових напрямів, в тому числі і фахівців з оздоровчої
фізичної культури, зокрема - з фітнесу. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми
може бути впровадження різних напрямків фітнесу в систему освіти. Розвиваючись і
вдосконалюючись напрямки фітнесу охоплюють різні форми рухової активності, при
цьому він може задовольняти потреби самих різних соціальних груп населення в виборі
оздоровчих занять, сприяючи підвищенню не тільки рухової, а й загальної культури,
розширенню їх кругозору за рахунок великої кількості фрагментів мистецтва в
заняттях фітнесом. Можливості вибору фітнес-програм. Напрямок фітнесу з’явилося
порівняно недавно і становить інтерес для фахівців з фізичної культури.
Програми з фітнесу та його технології застосовуються в установах загального
(дошкільного і шкільного), додаткової освіти, фітнес-центрах і в спеціальних
корекційних установах. Комплекси вправ з різних напрямків фітнесу можна
включати в школі як у позакласну роботу (гуртки, секції, фізкультурно-оздоровчі
заходи в режимі навчального та продовженого дня, в загальношкільних фізкультурномасових і спортивних заходах), так і в основну форму навчально-виховної роботи
- урок. Програми із застосуванням різних напрямків фітнесу і його технологій (що
включають засоби ритмопластики, стретчинга, фітбол-аеробіки, танцювальноігровий гімнастики, лікувально-профілактичного танцю), які користуються
великою популярністю серед дітей шкільного віку, можуть сприяти: залученню
школярів до систематичних занять фізичною культурою і підвищенню інтересу до
них; поліпшенню стану їх здоров’я, профілактиці різних захворювань (зору, постави,
плоскостопості, рухової активності); підвищенню рівня фізичної підготовленості.
Все це дасть можливість теоретичного обґрунтування робочої програми (на основі
програми «Фітнес-аеробіка для груп початкової підготовки») для впровадження її в
навчальний процес з оздоровчою спрямованістю. Заняття фітнесом можуть ефективно
сприяти їх оздоровленню, залученню до занять фізичною культурою, підвищення
до них інтересу. Вони сприяють формуванню рухової культури: культури тіла,
культури рухів, культури тілесного здоров’я, розумної організації дозвілля, розваги,
самовдосконалення, ведення здорового способу життя. Фітнес можна розглядати як
загальнодоступну, високоефективну, емоційну систему цілеспрямованих оздоровчих
занять різної спрямованості на добровільних засадах, виходячи з інтересів тих хто
займається. З’явилися порівняно недавно такі напрямки фітнесу як фітбол-аеробіка,
степ-аеробіка, йога-аеробіка.
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ЕКОЛОГІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ
Актуальність екологічних проблем підкреслюється тим, що в Міжнародному
стандарті вищої освіти з фізичної культури є спеціальна навчальна дисципліна -“Екологія” на факультеті фізичної культури яка вимагає професійного підходу.
Дану навчальну дисципліну необхідно розглядати, на наш погляд, як екологію
фізичної культури. Екологія як область знань встановлює закономірності взаємодії
організмів між собою і з навколишнім їх середовищем, а на сучасному етапі це
трактується як взаємодія людини з природним середовищем , так як фізична
культура як частина загальної культури суспільства спрямована на зміцнення
здоров’я, розвиток фізичних здібностей людини. Екологія фізичної культури
вивчає взаємини людини з навколишнім середовищем у умовах м’язових тренувань
в процесі зміни умов середовища проживання людини. Цей процес включає комплекс
морфологічних, фізіологічних перетворень в організмі, що забезпечує можливість
специфічного способу життя в певних умовах зовнішнього середовища. Багато
природних і особливо адаптогенний чинники разом з позитивним впливом роблять
і негативний вплив на організм людини . Знання закономірностей і фізіологічних
механізмів пристосування людини до різних клімато-географічних, виробничим
умовами, до фізичних навантажень в залежності від екологічних закономірностей,
дозволить обґрунтувати принципи їх взаємовідносин, спрямованих на збереження
і зміцнення здоров’я людини. Рухова діяльність, будучи специфічною формою
людської діяльності, сприяє вдосконаленню організму, включаючи всі основні
засоби фізичного виховання. За допомогою рухової діяльності здійснюється
взаємодія організму з навколишнім середовищем, відбувається пристосування
його до мінливих умов середовища. Тренований до фізичних навантажень організм
стає більш стійким до мінливих умов середовища, а також характеризується
специфічними особливостями функціонування окремих фізіологічних систем як у
спокої, так і під час навантаження.
Як показують результати досліджень, в умовах посиленої рухової активності
вплив загазованого повітря на функціональний стан організму, і зокрема на
продуктивність серця менш виражено, ніж в умовах звичайної рухової активності.
Зміна функціональних показників серця при систематичних м’язових тренуваннях
навіть в умовах загазованого повітря більш виражена, ніж у дітей з дещо обмеженим
руховим режимом.
Екологію фізичної культури ми розглядаємо як один з найважливіших факторів
фізичного виховання, і зміну її умов викликає значні зміни в зростаючому організмі,
зокрема в серцево-судинній системі. Екологія фізичної культури включає в себе і
режими м’язової тренування, визначення оптимальних зон м’язових навантажень.
Все це дозволяє виділити екологію фізичної культури в самостійну область
екологічних знань.
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МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ. ПЕРЕВАГИ І РІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
Технологія мобільного навчання (M- learning) тісно пов’язана із застосуванням
електронного та дистанційного навчання, основною відмінністю якого є
використання мобільних пристроїв для здійснення процесу навчання.
Основні переваги мобільного навчання полягають в наступному:
• учень може отримувати доступ до навчальних матеріалів незалежно від його
місцезнаходження;
• застосування концепції мобільного навчання дозволяє студенту ефективно
використовувати час, що витрачається в поїздках;
• в даному підході застосовуються різні стратегії навчання: читання, участь в
дискусіях (форум, чат), оцінювання отриманих навичок шляхом тестування;
• підвищена залученість учня в процес: секундна доступність лекцій і вправ
дозволяє підтримувати знання в актуальному стані;
• використання студентами власних пристроїв дозволить подолати технологічні
бар’єри на шляху до навчання.
iOS і Android займають вже 99,9% ринку мобільних ОС. За даними компанії
J’son & Partners Consulting, люди у віці від 18 до 24 є активними користувачами
платформ Google Android і Apple iOS (рисунок 1).

Рис. 1. Розподіл мобільних платформ при використання інтернету в залежності від віку користувачів

Таким чином, студенти, які використовують пристрої на платформах Google
Android і Apple iOS, мають широкі можливості для перегляду різних типів контенту.
Інше важливе питання, яке необхідно вирішити для успішного використання
даної технології, полягає в тому, що не всі викладачі захочуть використовувати
запропонований підхід до навчання.
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КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Україна володіє повним циклом створення авіаційної техніки і займає значне
місце на світовому авіаційному ринку в секторі транспортної та регіональної
пасажирської авіації, що дозволяє розробляти та виробляти авіаційну техніку за
такими напрямками, як літакобудування, бортове радіоелектронне обладнання,
орієнтоване на використання супутникових систем зв’язку, навігації та
спостереження, надлегкі й легкі літальні апарати, вертольотобудування.
Безпілотні літальні апарати (БПЛА) не є виключенням. На сьогодні дана
технологія застосовується в багатьох сферах діяльності та має надзвичайно великі
перспективи для інших напрямків.
Зважаючи на актуальність проблеми підвищення надійності функціонування
всього комплексу устаткування БПЛА, з метою підвищення безпеки експлуатації, є
доцільним розглянути питання модернізації бортового комплексу електропостачання
БПЛА, у тому числі з використанням відновлюваних джерел енергії.
Енергетична ефективність бортового комплексу електропостачання БПЛА
залежить від його структури та коефіцієнтів корисної дії перетворюючих пристроїв.
Комплексний підхід до побудови системи електропостачання БПЛА сприятиме
зменшенню втрат у розподільчій бортовій мережі.
З метою визначення енергетичної ефективності бортового комплексу
електропостачання БПЛА, на основі дерева логічного висновку конструктивнотехнологічних факторів можна змоделювати структуру ієрархічної нейро-нечіткої
мережі. Кожний елемент цієї структури представляє собою певний рівень логічного
дерева впливу на систему електропостачання БПЛА під час експлуатації.
В результаті побудови графіків функцій належності, отримаємо графічні моделі
залежності ефективності системи електропостачання БПЛА при використанні різних
джерел енергії. Отримана база знань про зв’язки нечітких термів вхідних та вихідних
лінгвістичних змінних дозволяє оптимізувати вибір ефективної конфігурації системи
електропостачання БПЛА.
Таким чином, враховуючи фактори, що впливають на ефективність
електропостачання, характеристики джерел енергії та застосувавши нейро-нечіткі
мережеві технології можна на етапі проектування визначити найбільш ефективний
варіант системи електропостачання БПЛА для заданих умов експлуатації.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБОК ПРОЦЕСІВ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ
Методи обробки аналітичних даних є дуже потужними інструментами
моделювання та аналізу. Вони використовуються в різних дисциплінах,
і їх використання буде продовжувати зростати [1], чому значною мірою
сприяє постійне вдосконалення можливостей комп`ютерної техніки.
Сфери їх застосування включають, але не обмежуються, виробництво,
охорона здоров`я, матеріально-технічне забезпечення, фінанси, бізнес та
енергетика . У цих сферах вони суттєво впливають на те, як дані збираються,
обробляються та відображаються, що призводить до отримання точної
інформації, яку людина може ефективно використовувати, яка може
призвести до конкурентних переваг та належного прийняття рішень.
Вивчення автоматизованого збору та обробки даних для дискретних моделей
подій (DES) показало, що такі моделі дуже сильно залежать від даних, що керують
моделями за допомогою імітаційного часу. Оскільки належне прийняття рішень
залежить від якісних даних, переданих моделям, що підлягають обробці, результати
стають надзвичайно чутливими до їх якості, коли вони використовуються для побудови
імітаційних моделей у процесі дискретного моделювання подій. Більшість дослідників
і практиків DES погоджуються з тим, що бажано отримати більше автоматизації при
зборі та обробці вхідних даних [2]. У структурі, представленої в цьому дослідженні,
такі джерела даних, як системна або технологічна документація, використовуються
для побудови логіки моделі. Модельна логіка має дуже специфічну роль у розробці
нового підходу до автоматизації збору та обробки даних для моделей DES.
Стан технології автоматизації управління входом даних DES включає рішення,
які є високо індивідуальними та специфічними для виконання проекту. Іншими
словами, сучасний стан розробок відходить від узагальнення до спеціального
налаштування проекту. Задокументовані сучасні рішення є винятковими для
виробництва додатків DES і вважаються «занадто складними» для реалізації на
постійній основі.
Список літератури
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ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОДАЖУ АВІАКВИТКІВ
На сьогодні в Україні відбувається динамічний розвиток та ефективне
функціонування транспортного комплексу, що є одним з ключових умов для досягнення
високих та стійких темпів економічного зростання.
Ринок пасажирських авіаперевезень має найшвидші з поміж всіх видів транспорту
України темпи зростання. Це пояснюється як запровадженням безвізового режиму з
ЄС, так і виходом на ринок авіаперевезень іноземних бюджетних авіакомпаній (так
званих лоукостерів). У зв’язку з цим суттєво зросла конкуренція між авіаперевізниками.
Варто відзначити, що в цих умовах українські авіакомпанії виявилися недостатньо
конкурентоспроможними по відношенню до провідних міжнародних авіакомпаній, що
вийшли на наш ринок авіаперевезень. Це змушує вітчизняні компанії шукати способи
підвищення ефективності своєї діяльності.
У зв’язку з цим українські авіакомпанії звернулися до освоєння всіх можливих
способів залучення пасажирів (тобто підвищення якості обслуговування, розширення
спектра сервісу, що надається пасажирам, зниження тарифів за авіаперевезення). Це
потребує зміцнення взаємодії між учасниками авіатранспортного процесу.
Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення завдання підвищення
ефективності діяльності авіакомпанії в цих умовах полягає у використанні інформаційних
технологій для обробки інформаційних потоків, що виникають. Європейські спеціалісти
вважають, що у 2050 р. у повністю автоматизованому аеропорті взаємодія пасажира з
персоналом аеропорту під час замовлення квитків, проходження реєстрації та інших видів
контрою практично не буде. Деякі формальні процедури повністю зникнуть. Основна
ідеологія сучасної технології обслуговування авіапасажирів – це зв’язок зі службами
авіакомпанії та аеропорту у режимі онлайн. Варто відзначити, що процеси продажу
авіаквитків пов’язані з необхідністю автоматизованої обробки великої кількості інформації
– про наявні рейси, вільні місця, тощо. Інформаційна автоматизована система продажу
авіаквитків дозволяє проаналізувати архівні дані за багато років, оцінити перспективи
наповнення салону, призначити розумну ціну на кожне місце, знизити кількість
непроданих квитків тощо. У зв’язку з цим вирішено розробити проект програмного
забезпечення для реалізації функцій автоматизованої система продажу авіаквитків.
Для вирішення поставленого завдання спроектовано концептуальну модель бази даних,
розроблено логічну модель з урахуванням нормалізації та забезпечення цілісності даних.
Обґрунтовано програмні засоби для створення програмного забезпечення. На основі
виконаного аналізу основних принципів і технологій створення складних додатків,
було прийнято рішення про використання наступних технологій для розробки: мова
програмування C# та платформа .NET, а також ADO.NET. Таким чином, розроблене
програмне забезпечення автоматизує основні функції інформаційного супроводу процесів
продажу авіаквитків, а його впровадження дозволить суттєво підвищити ефективність
пасажирських авіаперевезень та збільшити прибуток авіакомпаній.
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СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Однією з найефективніших електронних систем обміну даними на митниці
є «єдине вікно», як механізм, який дозволяє сторонам, що беруть участь в
торговельних, транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію
та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх
регуляторних вимог, які стосуються імпорту, експорту і транзиту [1].
“Єдине вікно” вважається передовим сучасним інструментом та передбачає
створення єдиної електронної бази даних. Це програмно-апаратний комплекс, який
інтегровано працює з програмним забезпеченням декларантів, у режимі реального часу
об’єднує інформаційні системи всіх служб контролю в митних пунктах та дозволяє
обмінюватися інформацією про вантаж, що перетинає кордон України [3]. Автоматизація
процедур взаємодії передбачає, насамперед, забезпечення прозорості взаємовідносин і
мінімізації корупційних ризиків [2]. У форматі, який був запроваджений ще у 2015
році підприємець міг створити справу в “єдиному вікні”, відсканувати необхідні копії
документів і відправити на перевірку. Документ, який було вже внесено в інформаційну
систему в сканованому вигляді, повторно надавати не потрібно - він був доступним в
інформаційній системі для відповідних контролюючих органів. Але, подання паперових
оригіналів документів йде в розріз з основною концепцією «єдиного вікна», обмін
інформацією здійснюється із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи
[4]. Це означає, що документи повинні подаватися в електронному форматі и дані, подані
тільки один раз, будуть використовуватися декільками органами [1].
Зараз це є основним напрямком у вирішенні питання щодо вдосконалення
принципу обміну інформацією між контролюючими органами. Впроваджується
рід законодавчих ініціатив, наказів, що стосується спрощення процедур та
підвищення ефективності митного контролю. Крім того, для реалізації новацій, ДФС
доопрацювала розроблений нею спеціальний програмно-інформаційний комплекс
«Інспектор», інтегрований в автоматизовану систему митного оформлення [5].
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасний світ змінюється як у глобальному, так і в локальному вимірі. Ці зміни
вимагають нових підходів до підготовки людини до життя, зокрема, засобами освіти.
Інноваційність розвитку освіти є тією нагальною потребою, без задоволення якої вона
втратить взаємозв’язок з життям, загубить свій творчий потенціал, перетвориться в
рутинну справу, не потрібну ні суспільству, ні особистості.
З впровадженням у навчально–виховний процес сучасних технологій викладач
все більше набуває функції консультанта, порадника, наставника. Останнє вимагає
від нього спеціальної психолого–педагогічної підготовки, оскільки у професійній
діяльності викладача реалізуються не тільки спеціальні предметні знання, але й
сучасні знання у сфері педагогіки і психології, акмеології, технології навчання і
виховання. На цій базі формується готовність до сприйняття, оцінки і реалізації
педагогічних інновацій.
Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
– навчити студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технології. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки
викладачів та фахівців у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, в
оснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, педагогічними
програмними засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цього
завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.
Впровадження інформаційних технологій як засіб інноваційного розвитку
освіти має не тільки позитивне, але й суперечливе (в деяких аспектах – негативне)
значення. І хоча в кінцевому розумінні інформаційні технології практично завжди
спрацьовують “на позитив”, з означеними суперечностями не можна не рахуватись.
Ігнорування будь-якої суперечності може привести до деформації не тільки
конкретного результату, але й всієї системи освіти.
Мультимедійний електронний підручник сьогодні використовується не
менш, ніж традиційний підручник, тому постає питання про створення бібліотек
мультимедійних компакт-дисків з курсами з дисциплін, що викладаються в
освітньому закладі та з супутньою інформацією. Електронний підручник має стати
для студентів та вчителів таким же легкодоступним та простим у використанні
джерелом інформації, як і звичайна книга.
Успішне досягнення педагогічних цілей використання ІІТ можливе в умовах
функціонування інформаційно-навчального середовища, під яким слід розуміти
сукупність умов, які сприяють виникненню й розвитку процесів інформаційнонавчальної взаємодії між учнем, викладачем і засобами ІІТ, а також формуванню
пізнавальної активності учня, при умові наповнення компонентів середовища
предметним змістом певного навчального курсу.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-САЙТІВ
На сучасних веб-сервісах знаходиться занадто багато інформаці для того, щоб
зберігати її в одному місці, тому сервіси розбиваються по частинах і за допомогою
інтеграції даних мають зручний доступ до потрібної інформації
Зараз технології розвинулися до того рівня, коли процес інтеграції став
доступним. Існують готові моделі, використавши які можна впровадити цей процес
на сайт. Все більше і більше веб-сервісів починають використовувати інтеграцію
даних, оскільки люди зараз не хочуть виконувати дії, які можна автоматизувати.
Так само інтеграція даних це хороший спосіб підвищити прибуток сервісу.
В інтеграції даних є невирішені проблеми. Найголовніша з них - це
стандартизація даних. На різних сервісах можуть бути різні кодування, через що
інтеграція даних може бути проблемною [2].
Обмін ресурсами між різними джерелами (CORS) - це механізм, який дозволяє
затребуваним обмеженим ресурсом на веб-сторінці запитуватись з іншого домену
поза межами домену, з якого був наданий перший ресурс [1]. Веб-сторінка може
вільно вставляти зображення, таблиці стилів, скрипти, фрейми та відео, що
походять із різних похідних. Деякі запити «міждоменні», зокрема запити Ajax, за
замовчуванням заборонені політикою безпеки за принципом «одне джерело».
CORS визначає спосіб, у який браузер і сервер можуть взаємодіяти, щоб
визначити, чи безпечно дозволити запит про перехресне походження. Це дозволяє
більше свободи та функціональності, ніж запити чисто одного джерела, але є більш
безпечним, ніж просто дозвіл на всі запити на перехресні походження.
Одним із засобів вирішення проблеми інтеграції даних, є побудова моделі
інтеграції інтернет-ресурсів. Сайти намагаються виводити інформацію в зручному
для користувачів інтерфейсі, але користувачам все одно потрібно заходити на
різні сайти для отримання потрібної їм інформації. Існують веб-сервіси, які беруть
інформацію з інших сайтів, але не завжди правильно її обробляють. Зручно, що вони
виводять її в одному місці, але в них не завжди є умови, необхідні для виведення
інформації.
Список літератури
1. Barbery M. Information Systems Development for Decentralized Organizations /
Muriel Barbery., 2013. – 25 с.
2. Dahl R. SEAD Sustainable Environment - Actionable Data / Roald Dahl., 2014. –
132 с. – (Beacon Press).
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АВІАЦІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ
Одним із важливих завдань, які вирішує цивільна авіація, є забезпечення
безпеки при експлуатації та технічному обслуговуванні авіаційної техніки.
Безграмотне чи недбале виконання робіт в процесі технічної експлуатації авіаційної
техніки може травмувати обслуговуючий персонал. Тому до робіт на авіаційній
техніці допускаються тільки авіаційні фахівці, добре знайомі з нею і обізнані щодо
заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися при її експлуатації.
Заходи безпеки при роботі з авіаційною технікою регламентуються:
державними і галузевими стандартами Системи стандартів безпеки праці;
настановами з виконання польотів, технічної експлуатації й ремонту авіаційної
техніки; регламентами технічного обслуговування; технологією ремонту; посібником
та інструкціями з безпеки праці.
Слід пам’ятати, що із-за обмеженого доступу до деталей і агрегатів вертольотів
та літаків при недбалому користуванні інструментом можливі травми рук. При
роботах на крилі і хвостовій частині треба стежити за акуратністю установки драбин
і сходів, а також за правильністю кріплення трапів, оскільки можливе падіння на
землю з подальшими забиттями або кістковими переломами. На повітряних суднах
застосовуються спеціальні рідини і гази, що агресивно діють не лише на шкіру,
але і на увесь організм людини, деякі з них вибухонебезпечні, тому при заправці
ними систем літаків необхідно вживати заходи безпеки, викладені в інструкціях з
експлуатації або в спеціальній літературі.
При роботі з авіаційною технікою працівники їх шкіра різною мірою стикаються
з охолоджувачами і рідинами для різання під час установки, перевірки і видалення
деталей. Повторний шкірний контакт у деяких працівників може вилитися в різні
форми дерматитів. Як правило, захисні рукавички, захисні креми і належні заходи
гігієни знижують такі випадки до мінімуму. Високі рівні шуму часто супроводжують
механічну обробку тонкостінних високоміцних сплавів із-за деренчання інструменту
і вібрації деталей. В деякій мірі ці явища можна обмежувати жорсткішою фіксацією
при обробці, зволоженням матеріалів, модифікацією параметрів механічної обробки
і забезпеченням гостроти різальних інструментів. Інакше потрібно застосування
засобів особистого захисту, наприклад, навушники.
При роботі на авіаційній техніці, що має несучі або утворюючі тягу гвинти, що
обертаються, попадання в зону обертання гвинта небезпечно для життя. Небезпечно
також знаходитися поблизу втягуючих каналів працюючих турбореактивних
двигунів або в районі дії реактивного струменя з великою швидкістю і високою
температурою газового потоку. Особлива обережність потрібна при роботі на
літаках, оснащених озброєнням і катапультованими сидіннями. Так, забороняється
працювати з арматурою в кабінах таких літаків, якщо в цей час готується озброєння
поза кабіною.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА
ТРАНСПОРТІ
Безпека польотів є основним показником у роботі комерційної цивільної авіації.
Рівень безпеки польотів залежить від безлічі факторів, у тому числі і преславутого
людського фактору. Він є визначальним у понад 90 відсотків авіаційних подій:
катастроф, аварій чи предпосилок до них. Одною з процедур, що є безпосередньо
зв’язаною з безпекою польоту та такою, що у значній степені зв’язаною з людським
фактором є читання та виконання екіпажем повітряного судна технологічних
карт контрольних передполітних та політних перевірок. Як правило ці карти
представляють собою заламіновані аркуши паперу формату А4 на яких записані
пункти відповідної контрольної перевірки. Один з членів екіпажу почергово зачитує
пункти перевірки і вислуховує доповіді інших членів про їх виконання. Саме у цьому
криється небезпека вчинення неправильної дії, що може привести до тяжких і навіть
катастрофічних наслідків. Людина, що читає такий документ може пропустити
якийсь пункт, наприклад через те що хтось відволік його від справи(диспетчер,
стюард, тощо), чи через просту помилку. Звичайно екіпаж відноситься до цієї
процедури надзвичайно відповідально, але як показує практика помилки при її
виконанні все ж трапляються.
Робота, яку я представляю має знизити ті ризики, що вказані вище. Суть
зниження цих ризиків заключається у тому, що інструкції карти контрольної
перевірки переносяться з паперового носія на електронний(смартфон, планшет)
у якому є можливість не тільки записати інструкції, а програмним методом
проконтролювати їх виконання. З цією метою мною написана спеціальна програмадодаток, що дає можливість не тільки записати інструкції контрольної карти, а
також відмічати їх виконання та контролювати правильність виконання всієї
процедури, що передбачена контрольною картою. Після повного виконання
процедури контрольної карти програма видає відповідний вердикт.
Якщо карта виконана правильно і у повному обсязі, то видається повідомлення
у зеленому кольорі «Карта виконана».
Якщо карта виконана неправильно, або не у повному обсязі, то програма видає
повідомлення у червоному кольорі «Карта не виконана. Пропущені пункти ...!».
Таким чином дана програма-додаток здатна допомогти екіпажу літака у
виконанні відповідальних процедур, зняти психологічну напругу при їх виконанні,
забезпечити якість їх виконання і підвищити безпеку польоту.
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ПОДОБИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА
Под подобными установившимися режимами прямолинейного полета вертолета
будем понимать такие режимы, на которых соответственно равны углы, определяющие
положение аппарата относительно выбранной системы координат, то есть углы тангажа υ,
крена γ и рыскания ψ, а отношения всех других параметров, характеризующих движение
вертолета, и затраты энергии, остаются постоянными. Эти отношения одноименных
величин, называемые критериями подобия, согласно первой теореме подобия у
подобных явлений имеют одинаковые значения. Из второй теоремы подобия следует,
что вид критериев подобия может быть установлен по дифференциальным уравнениям
движения объекта. Поскольку летные характеристики вертолета в поступательном полете
определяются на установившихся прямолинейных режимах, это позволяет существенно
упростить нахождение критериев подобия режимов, так как система дифференциальных
уравнения движения вырождается в систему алгебраических уравнений. При
рассмотрении уравнений движения примем следующие допущения.
1. На подобных режимах полета вертолет имеет одинаковую боковую
балансировку. Как известно, на установившихся прямолинейных режимах летчик
стремится выполнять полет без крена (γ = 0), что приводит к полету либо без
скольжения, либо с определенным законом изменения угла скольжения по скорости.
2. Влиянием изменения числа Re на подобных по другим критериям режимах
полета на аэродинамические характеристики винтов и фюзеляжа вертолета можно
пренебречь, так как обычно они работают в области автомодельности по числу Re.
3. На эксплуатационных режимах полета аэроупругость агрегатов вертолета
не оказывает заметного влияния на аэродинамические характеристики вертолета.
Для последующего анализа силы и моменты, действующие на вертолет, а также
его массу и потребную мощность удобно представлять в приведенном виде:
p
p
p
p
Tc
Pï ð = p c ; M ï ð = M c ; mï ð = m c ; N ï ð = N c
.
pH
pH
pH
pH TH
Тогда можно составить следующую систему уравнений в проекциях на оси
скоростной системы координат:
Tï ð cos α í − H ï ð sin α í − mï ð g cos ϑ a + Yaï ë.ï ð = 0;

T sin α + H cos α + m g sin ϑ + X
 ïð
í
ïð
í
ïð
a
aï ë. ï ð = 0;

−Tï ð xÖÌ + H ï ð y ÖÌ + Tï ð y ÖÌ δ z + M za â.ï ð + M za ï ë.ï ð = 0;

где xЦМ – расстояние от центра масс вертолета до конструктивной оси вращения винта;
yЦМ – расстояние от центра масс до втулки винта по конструктивной оси вращения винта.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСАДОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РЕЖИМЕ
АВТОРОТАЦИИ НЕСУЩЕГО ВИНТА
Определение рациональных методов пилотирования при полной потере
мощности двигателей, т.е. на режиме авторотации несущего винта имеет важное
значение для безопасности полета. Сложность решения этой задачи усугубляется
современной тенденцией повышения нагрузки на ометаемую площадь и уменьшения
массы несущей системы, что существенно ухудшает посадочные характеристики
на режиме авторотации несущих винтов. В итоге увеличиваются горизонтальные
скорости приземления вертолетов при такой посадке.
Большинство работ в этой области до последнего времени относилось к
числу экспериментальных, так как не были разработаны удовлетворительные
математические модели движения вертолета на этих режимах. Летные испытания
по выявлению предельных возможностей вертолетов при посадке на режиме
авторотации сопряжены с повышенным риском. Поэтому перед летными
испытаниями целесообразно проведение исследований рациональных методов
посадки на режиме авторотации с использованием математической модели движения
вертолета.
Летные испытания и исследования в аэродинамической трубе характеристик
несущих винтов вблизи экрана и в области режимов вихревого кольца (при
больших углах атаки с малыми воздушными скоростями) позволили построить
математическую модель движения вертолета при посадке на режиме авторотации
несущего винта.
При разработке математической модели были приняты следующие допущения:
1. Рассматривается только продольное движение вертолета. Это допущение
предполагает, что боковое движение не влияет на характеристики посадки и что
летчик выдерживает угловые скорости ωx и ωy также углы крена и скольжения
вертолета в безопасных для посадки пределах.
2. Не рассматривается уравнение моментов относительно поперечной оси. При
этом предполагается, что характеристики управляемости вертолета позволяют
летчику выдерживать при посадке любую программу изменения скорости по высоте.
3. В уравнениях движения не учитывается продольная сила несущего винта,
так как на конечном участке предпосадочный маневр выполняется при малых V.
При посадке вертикальная скорость снижения вертолета может быть
существенно уменьшена путем резкого увеличения общего шага винта перед
приземлением. Поэтому необходимо рассматривать уравнение вращения винта.
Математическое моделирование посадок позволяет сделать ряд выводов по
методике проведения летных испытаний.
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ВИМОГИ ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЩИХ
УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ
Основним завданням автоматизації вищого навчального закладу є розробка,
впровадження, супровід та експлуатація автоматизованої інформаційної системи
(АІС). Нині АІС є обов’язковим компонентом діяльності освітньої установи, він
підтримує управління процесами, забезпечує доступ до даних і прийняття рішень.
Основним завданням АІС є автоматизація ключових областей діяльності вищого
учбового закладу (ВУЗ): управління учбовим процесом, підтримка проведення
освітнього процесу, управління науковими дослідженнями, адміністративне
управління, управління фінансами, управлінський облік та управління
інформаційними ресурсами.
В АІС вищого навчального закладу автоматичне керування, яке забезпечує
адаптивність, пов’язано не тільки з апаратною та мережевою складовими.
Велика кількість сервісів в АІС може стати не вирішенням завдання, а черговою
проблемою на шляху побудови життєздатної АІС. Коли компонентів стає досить
багато, необхідні засоби управління ними. Управління інтеграцією прикладних
систем життєздатною АІС повинно вирішуватися не тільки на низькому рівні, а
й на рівні аналітиків ІТ-галузі, тобто в більшій мірі адміністраторів систем, ніж
програмістів. Тому необхідно розробити інструментарій управління інтеграцією
прикладних систем, а так само забезпечити адаптивність управління при появі нових
сервісів або зміні їх розташування в інфраструктурі вищого навчального закладу.
Для успішної розробки і ефективного функціонування інформаційної системи
підтримки прийняття рішень необхідно грамотно організувати і описати простір
знань. Найбільш зручним і очевидним способом організації такого простору знань
буде онтологія.
На базі онтологічної моделі нами було отримано код на мові програмування
Java виконання якого дозволяє зробити побудовану онтологічну модель виконуваної
у вигляді прототипу АІС вищого навчального закладу.
Список літератури
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adaptive architecture. PhD Thesis.- Australia.-2002.
2. Jordesen H.D. Interactive process models for knowledge intensive project work.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
Актуальність теми полягає в тому, що конкурентоспроможності логістичних
потоків підприємств можна досягти за допомогою використання сучасних
інформаційних технологій. Інформаційні технології в логістиці включають в себе
усі логістичні методи, реалізовані на комп’ютерах. Застосування логістичного
підходу в економіці повною мірою узгоджується з пріоритетами розвитку України.
Одним з таких пріоритетів виступають організація і створення умов модернізації
промисловості, підтримка і розвиток конкурентоздатних в глобальному ринку
територіальних кластерів, передбачених в Концепції стратегії соціальноекономічного розвитку України.
Транспортно-логістичний кластер поєднує в собі об’єднання учасників
логістичного ринку, транспортної інфраструктури, допоміжних галузей економіки
області, державної влади у рамках забезпечення обласних, національних і
міжнародних перевезень. Облік специфічних особливостей транспортно-логістичних
кластерів дозволить найефективніше формувати дані кластерні утворення з
урахуванням специфіки конкретної території і створювати необхідні умови для їх
розвитку [1].
Розвиток інформаційного забезпечення в роботі логістичних кластерів
пов’язано зі зростаючою роллю інформації в сфері обігу товарів і послуг, а також зі
збільшенням обсягу відомостей, пов’язаних з матеріальними потоками. Для збору,
обробки та аналізу інформації в логістичних кластерах , використовуються технічні
та програмні засоби.
В ході дослідження нами було проаналізовані різноманітні програмні продукти
, але ми зупинилися на програмному продукті ARIS MashZone це програмний
продукт який за годину дозволяє створювати управлінські панелі (їх іноді називають
ситуаційними, інформаційними або гібридними) для наочного графічного уявлення
і оцінки даних з різних джерел [2]. При цьому користувачам не потрібно досвід
програмування, і вони можуть проводити власну оцінку ситуації, що знижує
завантаженість ІТ-персоналу. Кожен споживач інформації перетворюється в
творця управлінських панелей, при цьому отримання результатів аналізу значно
прискорюється . Усі ці його функції є дуже важливимі у логістичних перевезеннях,
так як потребують швиткого та оперативного контролю під час пересування грузу.
Список літератури
1. Бушуева М. А. Синергия в кластере// Науковедение.- 2012. - №4.
2. ARIS Community Guidelines, © 2009 – 2019 Software AG, [Електроне джерело]
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ВСТРОЕННАЯ В АВИАДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (ГУ)
В ВИДЕ КАСКАДНОГО АГРЕГАТА
В наше время на существующих летательных апаратах (ЛА) стабильность вращения
генераторов обеспечивается приводами постоянных оборотов (ППО) размещённых между
авиационным двигателем (АД) и генератором. Серийно используются ППО следующих
типов: Механические; Турбомеханические; Гидравлические; А) Механические передачи
постоянной частоты вращения. Передачи такого типа представляют собой фрикционные
редукторы с плавно изменяющимся передаточным числом (так называемые механические
вариаторы). Б) Турбомеханические передачи постоянной частоты вращении. В
турбоприводе прямого действия привод генератора осуществляется от воздушной турбины,
забирающей воздух от компрессора авиадвигателя. В турбомеханической передаче
(дифференциальной) часть мощности (нерегулируемой) снимается с вала двигателя,
а часть мощности (регулируемой) для воздушно-турбинного привода дифференциала
снимается от компрессора авиадвигателя в виде энергии сжатого воздуха. Регулятор
угловой скорости имеет в качестве чувствительного элемента центробежный датчик.
В) Гидравлические передачи постоянной частоты вращения. Гидравлические передачи
применяются также двух типов: прямого действия и дифференциальные. Наиболее
широкое распространение получили дифференциальные передачи. Гидравлические
передачи состоят из двух машин: гидронасоса и гидродвигателя. Применяются
гидравлические машины как с плунжерными, так и с шариковыми поршнями. Большее
применение в гидравлических передачах для привода авиационных генераторов
переменного тока получили плунжерные машины. Недостатком всех ПВО, с точки
зрения производства, является необходимость сочетания высоких технологий обработки
металла и отбора воздуха от компрессора АД, трудно согласовать с относительно простыми
технологиями производства электрических машин. В наше время новые магнитные
материалы и полупроводниковые приборы позволяют использовать электрическую
энергию как единый вид вспомогательной энергии на борту летательного аппарата, т.е.
перейти к самолету с полностью электрифицированным оборудованием, в котором будет
применена генераторная установка стабильной и регулируемой частоты вращения,
встроенной в авиадвигатель. Наибольший эффект от встроенной ГУ можно получить,
если выполнить ее нерегулируемой по напряжению и частоте, а нужное качество
электроэнергии обеспечить за счет индивидуальных вторичных источников для каждой
группы потребителей. Каскадный агрегат с регулируемым напряжением и частотой может
быть встроен в АД и иметь с ним одинаковые сроки регламентных работ. Контактная
группа переключения количества полюсов ДАМ работает эпизодически, а щетки в контуре
индуктора СГПО рассчитан на мощность примерно 0,03 от мощности каскадного агрегата,
что не должно вызвать осложнений эксплуатации. Конечно, скользящие контакты не
желательны в любом случае. Эта проблема будет решаться в дальнейшем.
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ГЕЛІОЦЕНТРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МИКОЛИ КОПЕРНИКА
Про геліоцентричну концепцію Миколи Коперника говориться багато,
починаючи вже з того, що його життя і творчість привертає до себе увагу багатьох
філософів, культурологів. Безумовно, він був неординарною особистістю, особливо
в епоху Відродження, коли разом з великими Медичі, Мікеланджело, Ботічеллі,
панувало жорстоке засилля інквізиції. Разом з прекрасними скульптурами, творами
мистецтва, шедеврами живопису, науковими відкриттями панувало безсилля жаху і
смерті. Вільна думка, яка являла собою загрозу церкви жорстоко каралась.
Геоцентрична модель світу була пануючою на той час ще з часів Птоломея
Великого. Коперник же запропонував вперше, що Земля рухається навколо
Сонця. Як Ви розумієте це ствердження було схоже з ядерним вибухом на той час,
і привернуло до себе неабиякий інтерес з боку інквізиції. Його найвідоміша праці
«Про обертання небесних сфер» включає в себе 3 розділи, які послідовно описують
розташування планет, віддаленість планет від сонця, та послідовність за якою вони
обертаються. Клавдій Птоломей відомий Олександрійський вчений запропонував
геоцентричну концепцію, що на його час теж було досить незвично, але Коперник
пійщов далі, його концепція, що Земля не є центром Космосу, а обертається навколо
Сонця зробило новий крок у науці та культурі Відродження. Магеллан, Васко да
Гама, усі вони своїми найвідомішими відкриттями в першу чергу завдячують
Копернику. Галілей і Джордано Бруно були знайомі з його працею, яку він практично
таємно опублікував у Нюрнберзі. З основних властивостей визначених Птоломеєм
були верхні та нижчі планети, епіцикли, деференти та багато іншого, Коперник
же запропонував що світила рухаються з постійною швидкістю по колу. Відстань
між Землею та Сонцем є меншою ніж між Землею та нерухомими зірками. Вже
через кілька століть Кеплер залишив і визначив справжню форму орбіт назвавши
її еліпсами.
Геліоцентрична концепція Коперника зробила великий вклад у культуру і
науку Відродження. Антропоцентричний погляд на світ коли людина є центром
Всесвіту як найгарніше підкреслив особливості Ренесансного світогляду. Свідомість
того, що Земля обертається навколо Сонця а не є божим створінням, як казали
отці церкви змінила світогляд багатьох людей і дала їм віру в власні необмежені
можливості.
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ПОСЛАНЦІ ДАЛЕКИХ СВІТІВ
Ми живемо у звичному для нас світі і сприймаємо оточуючий простір як буденний,
споконвічно таким створений, незмінний або такий, що змінюється непомітно для нас.
Дане твердження справедливе для опису флори і фауни планети, оскільки викопні
рештки дають уявлення стосовно живих істот минулого, а палеоархеологи можуть
приблизно визначити їх вік і умови існування, ареал поширення і причини зникнення.
Багато істот зникло з поверхні Землі і це історичний факт, але деякі були завезено
із-зовні, про що свідчать міфи багатьох народів світу. Фантазія землероба не була здатна
вигадати і зобразити космічних прибульців. Один з петрогліфів, знайдених на плато
Пальпа в Перу, датований 10 000 років до н.е., зображує астронавтів, ракети і істот,
схожих на котів.
Згідно міфів Стародавнього Єгипту і народів Месопотамії, до Великого Потопу котів
на Землі не було. Сама ж глобальна повінь могла бути викликана такими причинами як
танення льодовиків, активізація вулканічної діяльності або зіткнення Землі з космічним
тілом. У будь-якому випадку свідків тих подій не залишилося. Але окремі артефакти
вказують саме на зіткнення з астероїдом.
Боги давніх єгиптян, а по-суті, космічні прибульці з планет зоряних систем
Сиріуса і Стожар, відновлювали земну екосистему після катаклізму. До того ж, згідно
того ж джерела, Земля знаходилася на 5 днів ближче до Сонця і сонячний рік дорівнював
місячному, нараховуючи 360 днів. Отже, космічні прибульці могли привезти з собою не
тільки технології будівництва мегалітичних споруд, але і представників своєї фауни.
У Стародавньому Єгипті коти вперше були взяті під охорону. Їх вбивство вважалося
злочином і каралося тим самим. Вони ототожнювалися з верховним богом Ра, який
перетворюючись на сонячного кота, перемагає сили темряви. Вплив освітлення на
розміри котячої зіниці асоціювався у давніх єгиптян з рухом Ра на колісниці по небесним
рікам, а палаючі у темряві котячи очі – з її світлом. Котів бальзамували і ховали на
спеціально відведених кладовищах. Чим були викликані такі пошани до тварини, яка
масово викидається на вулицю у наш час?
Будова котячого тіла вказує на їх не земне походження:
– великі очі, здатні бачити за найменшого освітлення;
– складна будова слухового аналізатору, що вловлює найменший звук;
– гнучке, рухоме тіло – кіт може стрибнути на висоту, що перевищує його зріст
вп’ятеро.
Такі анатомічні характеристики може мати істота з планети, що знаходиться
на зовнішньому рубежі зони життя своєї зірки, з достатньо слабким освітленням і
розрядженою атмосферою, з більш низькою, ніж земна, гравітацією.
Відповідно, коти для чогось приставлені до людини. Інопланетяни вже давно серед
нас на Землі спостерігають за нами і вивчають нас, іноді допомагаючи, приховуючись
за м’якою і пухнастою шубкою.
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СВІТЛОДІОДНИЙ 3D КУБ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO NANO ЯК
ПРЕДМЕТ ЗАСВОЄННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ
Комп’ютери вже давно стали невід’ємною частиною повсякденного та
професійного життя. Залишається лише пристосовуватись до цього, вигадувати
нові способи вирішення цих задач або шукати відповіді у вже отриманому досвіді.
Та іноді ми забуваємо, що крім них, нас оточують дуже маленькі комп’ютери,
і мова йде не про телефони, а про мікроконтролери. Мікроконтролерні системи
зараз повсюди, вони у пральних машинах, автомобілях, холодильниках і інших
повсякденних речах. І одним із способів реалізації цих систем і пристроїв є
мікроконтролер Arduino. Саме він допоміг реалізувати проект світлодіодного 3D
кубу за матрицею 8x8x8.
На просторах Інтернету є десятки видів подібних світлодіодних 3D кубів
розмірами починаючи з 4x4x4 і закінчуючи матрицями RGB 16x16x16, які містять
на своїй платформі більше 4000 світлодіодів! Але як правило всі ці «3D куби» вже
йдуть запрограмовані на відтворення стандартного набору ефектів. Даний проект
дозволяє абсолютно легко створити і записати на мікроконтролер Arduino Nano
різного роду світлові ефекти без втручання в конструкцію пристрою.
Світлодіодна матриця розміщується на друкованій платі, виготовленій
за найвищими технологіями в компанії JLCPCB, що дозволило зменшити
трудовитрати на з’єднання компонентів, а також вмістити все це в компактний
корпус і складається з 512 світлових елементів. Також конструкція містить на
собі 68 резисторів номіналом 220 Ом, 8 біполярних транзисторів TIP41C, 9 зсувних
регістрів 74HC595N, 2 тактові кнопки для зміни режимів вперед/назад а також
для збільшення/зменшення швидкості поточної анімації, а також основного
елемента, який цим всім керує – мікроконтролера Arduino Nano, в скетчі якого
наразі запрограмовані 11 різноманітних анімацій. 3D Куб використовує динамічну
індикацію і споживає в максимальному режимі всього близько 0.5 А, коли світяться
всі 512 світлодіодів.
Власне, на основі цього проекту було реалізовано на практиці всі навички з
схемотехніки, моделювання друкованих плат, програмування, а також з пайки
радіоелементів.
Отже, використання в навчальному процесі Arduino-сумісних засобів є одним із
аспектів фахової підготовки майбутніх інженерів та ефективного навчання студентів;
апаратно-програмні можливості Arduino не тільки закріплюють практичні знання,
але й забезпечують технологічні умови для розробки різноманітного обладнання та
приладів.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО ВИПУСКНИКА
Беззаперечно, що одним із засобів вирішення проблеми послідовності
реформування сучасної освіти в Україні є втілення інноваційних педагогічних
технологій, впровадження дослідницьких творчих методів навчання в підготовці
конкурентоспроможного фахівця, відхід від класичних форм знань, умінь, навичок
і перехід до ідеології розвитку на основі особистісно-орієнтованої моделі освіти.
Новий освітній стандарт вимагає формування такої загальнокультурної
компетенції як здатність до пошуку, переробки і передачі актуальної інформації
з різних джерел, уміння використовувати сучасні комп’ютерні методи. Мій досвід
роботи дав змогу переконатися, що формування цієї компетенції у курсантів потребує
застосування інноваційних технологій.
Сучасна теорія і практика пропонує досить широкий спектр методів,
технологій для організації освітнього процесу. Зупинюся на тих, котрі я найчастіше
використовую та які довели мені свою результативність.
Мультимедійні презентації, виконані з використанням програми підготовки
презентацій PowerPoint та хмарного презентаційного програмного забезпечення
Prezi, дозволяють раціонально організовувати час, активізувати пізнавальну
діяльність курсантів, зробити заняття сучасними, більш наочними і насиченими.
Технологія рівневої диференціації практично довела свою доцільність. Вона
сприяє міцнішому і глибшому засвоєнню знань, розвитку індивідуальних здібностей
та самостійного творчого мислення.
Ігрові технології пов’язані з ігровою формою взаємодії викладача і курсанта.
Їх феномен у тому що, будучи розвагою, відпочинком, вони здатні перерости в
навчання, творчість, модель людських відносин і проявів у співпраці, вихованні.
Робота в малих групах дозволяє мені організувати всіх курсантів до спільної
діяльності, практикувати з ними навички співпраці, міжособистісного спілкування.
З успіхом використовую такі колективно-групові методи як «Мікрофон»,
«Карусель», «Влуч у ціль», «Знайди пару».
Метод case-study (від англійського “case”– випадок, ситуація) дозволяє
курсантам активізувати теоретичні знання з предмету, збагатити практичний досвід
їх використання.
Отже, сучасні освітні технології сприяють підготовці конкурентоспроможних
фахівців, котрі вміють адаптуватися до економічних умов, що змінюються, і бути
затребуваними на ринку праці.
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ЩОДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО
ОЦІНЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ЗНОСУ ЛОПАТОК СТУПЕНІВ КОМПРЕСОРА ГТД
Умови експлуатації енергетичних установок сучасних вертольотів і літаків
істотно розрізняються. Ці відмінності призводять до того, що принципово
відрізняється і характер пошкоджень основних деталей газоповітряного тракту.
Так, наприклад, для лопаток компресора вертолітних газотурбінних двигунів,
які експлуатуються в умовах запиленої атмосфери, найбільш характерним
дефектом є ерозійно-абразивний знос пера. Такі пошкодження при ремонті
двигуна діагностуються як для робочих, так і для напрямних лопаток всіх ступенів
компресора. Нерівномірний знос пера лопаток у поєднанні з особливостями роботи
кожного ступеня компресора і вузла в цілому ускладнюють оцінювання необхідності
їх відновлення при черговому ремонті. Різноманіття факторів, що впливають на
газодинамічну стійкість компресора (ГСК), призводить до того, що у даний час
відсутні обґрунтовані рекомендації щодо оцінювання величини критичного зносу
лопаток кожної із ступенів осьового компресора ГТД. На практиці рішення про
необхідність відновлення лопаток тієї чи іншої ступені компресора приймається на
підставі суб’єктивної оцінки.
Результати тривимірного гідродинамічного моделювання потоку в компресорі
ГТД чисельним методом показали необхідність оптимізації сітки кінцевих
елементів для отримання адекватних результатів. У керівництві з гідродинамічного
розрахунку лопатевих машин чисельним методом у системі ANSYS наведені основні
положення проведення даного виду розрахунку. Однак, існуючі рекомендації не
повинні враховувати особливі положення задачі визначення ГСК багатоступінчастого
осьового компресора ГТД, зокрема щодо визначення адекватності моделі на основі
порівняння напірної характеристики компресора, отриманої розрахунковим і
експериментальним методами.
У зв’язку з цим, розробка методики диференційованої оцінки величини
граничного зносу лопаток ступенів компресора ГТД на основі тривимірного
моделювання руху потоку в проточній частині компресора у поєднанні з
встановленням закономірностей ерозійного зношування у залежності від умов
експлуатації двигуна, конструкції і технології виготовлення лопаток, у даний час є
актуальною задачею в авіадвигунобудуванні.
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ЗНАННЯ СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Так, навчаючись у школі, мабуть кожен з нас задавав питання, що було до певної
історичної дати чи часового періоду, далі якого офіційна історія не розглядається?
Невже життя на Землі виникло спонтанно, а нашими далекими пращурами були
амеби, що згодом еволюціонували у дикуна, бігаючого з палицею за мамонтами.
Більш ніж 1000 років Старий Світ переконували в тому, що зазирати у минуле
і майбутнє гріх. І що ми тримали в результаті: розвинутий середньовічний Схід
і залякану забобонами Європу. Вже в наш час відомий і доведений той факт, що
без знання минулого не можливе майбутнє. Версії і свідоцтва відвідання Землі
прибульцями приймалися або за галюцинації або за спробу внести сумніви у
істинність догматичної теорії. Артефакти ж, які не вписуються у офіційну теорію
еволюції, оголошуються підробленими або передаються до запасників музеїв. Але
чи все можна приховати? Так, на барельєфі давньоєгипетського храму Хатхор в
Дендерах зображено пристрій, що нагадує сучасну лампу накалювання, а у храмі
Сеті в Абідосі наявне зображення сучасної військової техніки.
На даний час існує маловідома теорія катастроф Ж.Кюв’є, згідно якої життя на
Землі виникало неодноразово, розвиваючись, припиняючись в силу певних причин
і відроджувалося знов. Безліч артефактів це підтверджують, але не визнаються
офіційною наукою. До того ж, у міфах давніх слов’ян описується історія створення
світу, що нагадує сучасну теорію великого вибуху. Хто міг передати нашим пращурам
знання: їх попередники чи представники більш розвинутих космічних цивілізацій,
які знають про космос і його мешканців набагато більше за нас.
Звідки вони прилетіли? З зірок, точніше сказати, з планет конкретних зоряних
систем Сиріуса, Стожар, Оріона, великої Ведмедиці.
Окрім вище зазначеного, дендерский зодіак відображає події у Сонячній системі
90 000 до н.е.
На наявність існування цивілізації у стародавні часи вказують тексти
Махабхарати, що містять інформацію про застосування зброї, що по силі не
поступалася ядерній:, що підтверджується надзвичайно підвищеною радіоактивністю
руїн індійського міста Мохенджадаро і скляними озерами Сахари.
Попереднє джерело також зазначає час правління пращурів людства – Ману,
віддаленого від нас на 1,986 млрд. років.
Ще однією відмінністю знань давніх цивілізацій від досягнень сучасної науки
є зазначення тривалості існування космосу.
Про яке примітивне суспільство можна говорити, виходячи з вище зазначеного.
Так хто ми є, звідки прийшли, яке наша минуле і яким буде майбутнє без
знання помилок цивілізацій, що безслідно канули в лету. Безліч питань без відповіді.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ ЗА УМОВ СЬОГОДЕННЯ
Тривалий період часу у економічній літературі догматичне положення займала
теорія формування валового суспільного продукту як результату взаємодії двох
підрозділів:
І – виробництва засобів виробництва;
ІІ – виробництва предметів споживання, а саме:
ВСП = І(c+v+m)+ІІ(c+v+m),
де с – стара вартість, перенесена на продукт із засобів виробництва, (v+m) – нова
вартість, створена в даному році живою працею, v – необхідний продукт, m –
додатковий продукт.
На перший погляд здається, що складові формули зрозумілі і не потребують
додаткового пояснення. Дійсно, с – вартість сировини і матеріалів, з яких виготовлено
товар, а також витрати на утримання і ремонт обладнання, тобто амортизація, v –
заробітна плата учасників суспільного виробництва, що, до речі, теж є складовою
частиною собівартості товару. Тобто (с+v) формує собівартість товарної продукції. Але як
бути з m? Що таке додатковий продукт? Дана теорія відповідає, що він створюється понад
необхідний і використовується на нагромадження (розширення виробництва), утримання
державного апарату і соціальної сфери. Начебто все зрозуміло. Але виникає питання, чим
задається обсяг виробництва товарної продукції (с+v)? Звісно, потребами суспільства,
комерційними і державними замовленнями, які окрім того, включають потреби у засобах
виробництва і предметах споживання всіх сфер економіки, в тому числі і невиробничої.
Отже, по суті, додатковий продукт m це додатково виготовлені одиниці товарної
продукції, виробництво яких за умов змішаної економічної системи сьогодення, принесе
підприємству лише суто маркетингові і виробничі проблеми.
По-перше, додатково виготовлені одиниці товару десь потрібно зберігати, а це
додаткові складські площі.
По-друге, їх виробництво слід оплатити, а це додаткові витрати з ФОП.
По-третє, на їх виробництво витрачаються матеріально-сировинні і енергетичні
ресурси, не зазначені у виробничому плані.
По-четверте, ці товари потрібно збути понад існуючий на них попит, а це позапланові
витрати на транспортування, рекламу і утримання торгівельного приміщення. Як варіант
їх збуту, можливі знижки, а це зниження прибутку.
По-п’яте, як визначити необхідну кількість додаткового продукту?
Отже. зважаючи на складові вище зазначеної формули і їх практичне економічне
значення, можна зробити висновок, що вона є цілком прийнятною для економічної
системи типу «виробництво заради виробництва». Зважаючи ж на особливості
економічного розвитку більшості країн світу з відповідним переважання економік
змішаного типу, дану формулу слід дещо трансформувати, прибравши з неї m:
ВСП = І(c+v)+ІІ(c+v)
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РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Гроші на даний час є відомою мірою вартості товарів, робіт і послуг. Вони
заробляються, витрачаються і накопичуються господарюючими суб’єктами. Фактично,
це товар, що має ознаки універсального, оскільки забезпечує безперервний розвиток
товарно-матеріального виробництва і, до речі, еволюціонує разом з його технологією.
У первісному, архаїчному суспільстві роль грошей виконували знаряддя праці,
окремі рідкісні речі чи предмети розкоші. Не маючи загального еквіваленту обміну
і, відповідно, його міри, торгівельні операції відбувалися хаотично і не завжди з
вигодою для суб’єктів такої угоди. Технологічний спосіб виробництва даного періоду
характеризується домінуванням ручної праці на фоні наявності примітивних знарядь,
що приводилися в дію м’язовою силою людини чи тварин.
Із закріпленням ролі загального еквівалента за золотом, значно розширюється
асортимент виготовляємих товарів за рахунок появи спеціалізації товаровиробників, що
стало можливим внаслідок більш раннього роз’єднання тваринництва, землеробства і
ремісництва, а також можливості отримання знаків вартості у тимчасове використання
– кредит. Саме розвиток грошово-кредитних відносин за часів Середньовіччя (XI – XV
ст.) дає поштовх до появи ремісницьких гільдій і цехів, що у переводі на паралель
сьогодення можна порівняти з малим бізнесом. За даних умов кредит виступає
механізмом отримання необхідних засобів і предметів праці, а створена у ході
виробництва продукція – джерелом його повернення. Для технологій виробництва
Середньовіччя притаманний простий поділ праці, який не потребував складного
обладнання і відповідної майстерності.
У Новий час (XVI – XVII ст.) відбувається незначне поглиблення спеціалізації
товаровиробників. Натомість, грошово-кредитні відносини забезпечують не лише суто
сферу товарного виробництва, але й міжнародні торгівельні відносини, що виникають
внаслідок географічних відкриттів того часу.
Науково-технічна революція останньої чверті ХІХ ст. і відповідний прогрес була
зумовлена зростанням людських потреб і, як наслідок, поглибленням спеціалізації праці
до рівня появи його функціонального поділу на великих промислових підприємствах
Північної Європи. Грошово-кредитні відносини цього періоду набувають дещо іншого
механізму регулювання на фоні виконання ними тих самих функцій, що ї у попередні
еволюційні періоди розвитку людства: на підприємствах створюють відділи з функціями
обліку фінансових ресурсів. Сам механізм розподілу грошово-кредитних ресурсів
відбувається через значно покращену, в порівнянні з часом Середньовіччя, банківську
систему.
У наш час грошово-кредитна політика, як частина економічної політики країни, є
найголовнішим регулятором техніко-економічного розвитку суспільства, обслуговуючи
всі стадії виробництва, розподілу і споживання товару.
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РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ В ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НАНОКРИСТАЛЛОВ AG2S
(СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ)
Нанокристаллы узкозонного полупроводника Ag2S (ширина запрещенной
зоны Eg = 0,9 эВ) сферической формы могут быть получены при введении в водный
раствор желатины водных растворов AgNO3 и Na2S определенной концентрации.
Изменение концентрации AgNO3 и Na2S приводит к возникновению нанокристаллов
Ag2S различных размеров. Указанные нанокристаллы люминесцируют при низкой
температуре (Т = 77К) в ближней инфракрасной области спектра. Увеличение
размера нанокристалла сопровождается смещением его спектра люминесценции в
длинноволновую область спектра. Сделанный вывод дополнительно подтверждается
сопоставлением данных электронно-микроскопических наблюдений исследованных
слоев желатины, которые позволяют установить распределение нанокристаллов
(кластеров) по размерам, с результатами люминесцентных измерений этих же
образцов. Свечение нанокристаллов Ag2S возбуждается светом из широкого
диапазона длин волн. Зависимость энергии кванта поглощения от размера (R)
нанокристалла описывается формулой:
- 1.8 e/ εR,
hn =
где
- n-й корень сферической функции Бесселя 1-го порядка (значения K0,0 =
3,14, K1,0 = 6,28, K2,0 = 9,42), e - диэлектрическая проницаемость полупроводника,
и
- приведенные массы электрона и дырки. В
е – заряд электрона,
случае Ag2S ширина запрещенной зоны Eg = 0.9 эВ, me = 0.286 m0, mh = 1.096 m0 , ε =
5.95 ( λ = 350 нм) (здесь m0 – масса электрона).
Люминесценция возбужденного нанокристалла возникает в результате перехода
1Se → 1Sh. Сопоставление вычисленных энергий переходов с экспериментальными
результатами дает основание сделать вывод, что наблюдаемая широкая полоса
люминесценции с λmax = 920 нм связана с перекрытием полос люминесценции
совокупности нанокристаллов с близкими размерами (от 30 Å до 34 Å), а наличие
максимумов в спектре возбуждения обусловлено 2Sh → 1Se и 3Sh → 1Se переходами
в указанных нанокристаллах.
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПИЛОТА
Эффективность работы пилота зависит от его опыта и уровня летных
способностей. Но эти факторы могут потерять свое значение, если пилот не обладает
достаточной надежностью.
Под надежностью понимается индивидуально варьирующее свойство человека
сохранять стабильность, т.е. устойчивое постоянство результатов профессиональной
деятельности в усложненных условиях ее выполнения. Высокая надежность работы
человека указывает, что он хорошо работает даже в сложных условиях. Поэтому
уровень надежности деятельности специалиста приобретает особенное значение не
в обычных, спокойных условиях его деятельности, а в экстремальных. Примером
искусственного создания экстремальности в учебном полете или на тренажере
является имитация отказов авиационной техники, пожара, потери ориентировки
и т.д.
К важнейшим факторам, обеспечивающим надежность человека при его
работе, относят: качество оборудования и инженерно-психологическое соответствие
техники; обученность и тренированность; индивидуальные особенности человека –
состояние его здоровья, типологические особенности нервной системы и собственно
психологические особенности, в первую очередь, качества воли и характера:
выдержка, самообладание, решительность, настойчивость.
Безопасность полетов требует высокого уровня надежности у всех работников,
выполняющих полет или непосредственно связанных с управлением воздушным
движением.
Выносливость к экстренному напряжению, связанная как с силой возбуждения,
так и с уравновешенностью нервных процессов, характеризует умение быстро
приходить в состояние готовности с последующим сохранением достаточной
эффективности после выхода из чрезвычайной ситуации. Применительно к пилоту
она проявляется в возможности продолжать дальнейшее выполнение полета с
хорошим качеством после того, как была пережита аварийная ситуация, например,
ликвидирована угроза пожара на борту и т.п.
Помехоустойчивость характеризуется постоянством к воздействиям побочных,
отвлекающих и мешающих работе раздражителей.
Тренировки повышают надежность, но нередко ее состояние, во многом
обусловленное природными качествами высшей нервной деятельности человека,
является достаточно устойчивым и характерным. Поэтому определение
потенциальной надежности является одним из элементов отбора, а ее формирование
– подготовки летного состава.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
Обеспечение безопасности полетов, т.е. их выполнение без нарушений здоровья
и работоспособности летного состава и пассажиров, а также без нанесения ущерба
воздушным судам, грузам и наземным средствам обеспечения полетов – важнейшая задача
всех служб гражданской авиации.
Личный фактор в авиации – это совокупность стойких или временных
психологических особенностей лиц летного состава и диспетчеров УВД, непосредственно
связанных с причинностью летных происшествий, отягощением аварийных ситуаций
или предпосылок к ним. Только те свойства или особенности личности, которые причинно
обусловили возникновение летного происшествия, предпосылки к нему или привели
к усугублению аварийной ситуации, могут быть включенными в личный фактор. В
личный фактор надо включать и психологические рассогласования, возникающие
как следствие снижения или отсутствия взаимопонимания и взаимодействия внутри
экипажа, между экипажем и руководителем полетов или между диспетчерами в ходе
управления воздушным движением. Таким образом, личный фактор включает в себя и
индивидуальные, и групповые психологические особенности, отрицательно повлиявшие
на ход и исход полета. Одним из важных условий повышения надежности работы летного
и диспетчерского состава является систематическое изучение лиц, выполняющих полет
или управляющих им, проводимое не как самоцель, а как средство для последующего
формирования и укрепления профессиональных качеств, обеспечивающих оптимальное
выполнение своих обязанностей каждым пилотом, членом экипажа, диспетчером.
Авиационная психология изучает следующие предпосылки к летным
происшествиям: случаи нарушений и отклонений от установленных правил организации
и производства полетов, норм и правил управления воздушным судном и управления
полетами, эксплуатации и обслуживания авиационной техники и средств обеспечения
полетов, а также другие непредусмотренные обстоятельства, которые вносят усложнения
в выполнение полета и создают угрозу его безопасности. Но она также учитывает и
технические предпосылки к летным происшествиям – отклонения от установленных
требований к технике.
Строгая организация постоянного контроля может позволить выявить до начала
полета если не все, то большинство предпосылок любого происхождения. Поэтому борьба
за повышение качества и безопасности полетов одной из своих главных задач и ставит
своевременное (до начала полетов) выявление различных предпосылок и принятие
эффективных мер исключения их повторяемости. Значит, чем лучше организован поиск
предпосылок в период, предшествующий началу выполнения полетов, чем больше
предпосылок будет предупреждено, тем меньше их проявится в полете, оставаясь не
предупрежденными.
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КОЛІРНА СХЕМА WEB-СТОРІНКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМ
СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ
З ростом популярності web-простору з'являється потреба в адаптації інтерфейсу
для користувачів з будь-якими видами відхилення сприйняття візуальної або
аудиальной інформації на сайті. Однією з проблем, що виникають при розробці
дизайну (візуальній складовій) web-сторінки, є адаптація колірної схеми графічних
елементів для людей, які страждають на дальтонізм.
Дослідження, що стосуються популярності видів дальтонізму, наведені на рис.1.
Також даний малюнок наочно показує, як саме люди з колірними відхиленнями
сприймають кольори.

Рис. 1. Види дальтонізму, схема сприйняття кольору у дальтоніків

На основі вивчених даних і вже раніше проведених досліджень складено
рекомендації для створення дизайну найбільш адаптивного під всі види порушення
сприйняття кольору, виділені негативні і позитивні характеристики кожного із
способів.
Хоча цей перелік складається з вичерпних методів створення максимально
дружнього інтерфейсу і вирішує всі поставлені проблеми, постає питання про
збереження дизайну web-сторінки, що на даний момент залишається пріоритетним
при створенні сайтів.
В ході подальшого дослідження планується вивчити вже існуючі технології
адаптації колірної схеми web-сторінки для дальтоніків зі збереженням початкового
дизайну, проаналізувати і виявити слабкі і сильні сторони даних програм.
На основі отриманих даних, за допомогою сучасних інструментів
програмування, створити універсальний інтегрований код, що дозволяє адаптувати
кольорову схему будь-якого сайту.
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УДК 53.043
Е. Ю. Ханчич, аспирант; В. М.Скобеева, ст.научн.сотр.
НИИ физики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
E-mail: v_skobeeva@ukr.net
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ХАЛЬКОГЕНИДОВ
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ
Новый уровень развития авиации в будущем могут обеспечить новые
инновационные технологии. В этом плане нанотехнологии открывают практически
бесчисленные возможности для развития авиации. Полимерные нанокомпозиции с
халькогенидами переходных металлов служат основой для создания сенсоров разного
назначения, миниатюрных светодиодов, преобразователей света, используемых в
авиа-космической технике. В качестве базового материала для таких устройств
перспективными являются халькогениды соединений кадмия и цинка, а также
наночастицы благородных металлов.
В данном докладе приведены результаты исследований синтеза и оптических
и люминесцентных свойств квантовых точек сульфида кадмия (КТ CdS), которые
диспергированы в полимерной матрице, а также синтез наночастиц серебра (НЧ Ag) и
их уникальные оптические характеристики, обусловленные проявлением локального
поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР).
Синтез сульфида кадмия осуществлялся в результате обменной химической
реакции между соединениями солей кадмия и серы. Средний радиус выращенных КТ
CdS, в зависимости от технологических параметров, изменялся в интервале 2 5 нм.
Рассчитана и экспериментально подтверждена зависимость формирования дефектов,
которые играют роль излучательных центров в КТ, от кислотно-щелочного баланса
компонентов реакции синтеза.
Установлено, что усилению эффективности свечения КТ CdS способствует
создание на их основе наноструктур с наночастицами серебра. Изучены процессы
формирования наночастиц серебра при восстановлении ионов серебра в водном
растворе соли серебра (AgNO3) в присутствии цитрата натрия. Исследовалось влияние
различных факторов на размеры и устойчивость наноразмерных металлических
частиц. Кинетика формирования НЧ Ag в реакции восстановления исследовалась
с помощью спектрометрии в УФ - и видимой области спектра. Основанием для
применения оптического метода является тот факт, что интенсивность, форма
и полуширина полосы ЛППР НЧ Ag зависят от числа наночастиц в растворе,
их размера и дисперсии по размерам. На основе анализа этих результатов
оптимизированы условия технологии НЧ Ag, с размером 20-30 нм.
Таким образом, в работе предложен контролируемый синтез КТ сульфида
кадмия с эффективной люминесценцией в видимой области спектра. Установлены
оптимальные параметры синтеза НЧ Ag с интенсивной полосой ЛППР. Предложены
некоторые технические возможности применения КТ CdS и наноструктур на их
основе в качестве люминофоров с перестраиваемым и стабильным по интенсивности
спектром свечения в видимой области света.
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УДК 621.311.4.031
В.В. Чепурний, курсант;
Ю.В. Стущанский, преподаватель; И.А. Колонтаевский, преподаватель
Кременчугский летный колледж НАУ
E-mail: aireo.nv.klknau@gmail.com
ПРОГНОЗИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Эффективность использования летательных аппаратов (ЛА) определяется,
главным образом, безопасностью полётов, их регулярностью, себестоимостью
перевозок, вероятностью выполнения поставленных задач. Указанные свойства
ЛА во многом зависят от таких факторов, как надёжность и правильность их
эксплуатации. В свою очередь, надёжность техники в процессе эксплуатации,
регулярность полётов, себестоимость перевозок и вероятность выполнения
поставленных задач в значительной степени зависят от качества технического
обслуживания, производительности труда технического персонала и своевременности
обнаружения отказов.
Одна из возможных концепций технического обслуживания предусматривает
разделение отказов на две группы: отказы, влияющие на безопасность полета, и
отказы, связанные с потерей избыточных функций оборудования.
Между тем, авторами предлагается к разработке метод прогнозирующего
контроля. В основе которого лежит оценка текущего технического состояния
оборудования и глубокий анализ работы соответствующего оборудования на других
воздушных судах. Это стало более возможным с повсеместным применением
устройств регистрации параметров в полёте и накоплении их в цифровом виде в
твердотельных накопителях. Что позволяет легко дешифрировать эти параметры
при помощи специальных программ, анализировать параметры по различным
критериям с привязкой по времени полёта. Это в свою очередь даёт возможность
вести автоматизированный учет часов работы оборудования и фиксировать
отклонение параметров в течении этого времени. Компьютерная обработка данных
обеспечивает свободный обмен ими между эксплуатантами и производителями, а
также концентрацию этой информации для её анализа.
Сконцентрировав и проанализировав большие объёмы информации о работе
бортовых систем, есть возможность создать компьютерные программы, которые
смогут спрогнозировать степень надёжности и возможность отказа оборудования.
Практическое применение изложенной концепции требует пересмотра
существующих принципов построения устройств и систем встроенного контроля
и технического обслуживания. Применение прогнозирующего контроля позволит
эксплуатирующим компаниям более точно планировать сроки технического
обслуживания и ремонта воздушных судов, вовремя подбирать и финансировать
необходимые заменяемые узлы, блоки, агрегаты. Тем самым повысить безопасность
и бесперебойность воздушных перевозок.
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УДК 004.942
В.О. Черная, к.т.н., преподаватель; Ю.Н. Шмелев, к.т.н.
Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета
E-mail: chornajav@gmail.com
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В АВИАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Методы научных исследований основываются на идее моделирования,
представляющее собой способ исследования объекта или системы посредством его замены
некоторой моделью, отражающей физические свойства изучаемого объекта. В зависимости
от области применения различают около двадцати видов моделирования, которые могут
использоваться комбинировано при исследовании сложных систем.
В области технических наук различают физическое, структурно-функциональное,
компьютерное и математическое моделирование. Особое место в науке принадлежит
последнему методу. Математическое моделирование применяется в тех случаях, когда
проведение физического моделирования невозможно по каким-либо причинам или
требует значительных материальных затрат. Данный способ исследования предполагает
разработку математического описания функционирования исследуемого объекта или
системы. Однако, для полноценного исследования объекта или системы и получения
необходимого уровня точности результатов весьма важным является вопрос выбора метода
решения поставленной задачи. В связи с этим к математическим моделям предъявляются
ряд требований, такие как точность, адекватность, экономичность, универсальность.
Достижение этих требований в большинстве случаев сопровождается усложнением и
увеличением объемов модели.
Сфера применения математического моделирования велика. Не является
исключением и авиационная промышленность и двигателестроение. При помощи данного
способа осуществляется изучение динамики полета воздушных судов, характеристик
силовых установок, систем управления газотурбинных двигателей, процессов
пассажироперевозок, разработка усовершенствованных конструкций авиационных
двигателей и т.д. Необходимость проведения математического моделирования при
разработках летательных аппаратов (ЛА) и определения их эксплуатационных
характеристик объясняется значительной стоимостью оборудования, а также
невозможностью воспроизведения реальных эксплуатационных условий работы во
время испытаний. С учетом необходимости решения большого числа задач при создании
ЛА в каждом отдельно взятом случае применяются характерные для данной области
методы моделирования. Главным из принципов является высокий уровень адекватность
математической модели, которая подразумевает соответствие результатов вычислений
поведению реального объекта. Уровень соответствия определяется характером
поставленной задачи и точностью, которая обеспечивает минимальные значения
погрешности и достигается выполнением ряда требований к математическому описанию.
Принципы динамичности и гибкости сводятся к унификации программного обеспечения.
Относительно использования программного обеспечения применяется принцип удобства
исследований, то есть простота работы в программе, простота обработки и представления
результатов моделирования.
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УДК 62-757.4
Б.Б. Черниш, аспірант1, мол.наук.співр.2; С.М. Контуш, доктор фіз.-мат.наук,
професор, головний науковий співробітник2; О.Ю. Ахмеров, зав. лабораторії,
старший науковий співробітник2
1
Одеська національна академія харчових технологій,
2
Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету імені
І.І.Мечникова
МІКРОМЕХАНІЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЛЬОДУ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
Обмерзання - це виснажлива проблема для багатьох систем військової безпеки
та безпеки в інших областях, таких як енергетика. Наприклад, обмерзання різних
компонентів морських суден або літальних апаратів є серйозною проблемою в зимові
місяці або при роботі в більш високих широтах, напр. арктичне море (область, що
має стратегічне значення, враховуючи зміну клімату). Промерзання також може
негативно впливати на обладнання зв’язку на суші в зимові місяці, а також на
системи генерації електроенергії вітрових турбін. У повітряному флоті - вертольотах,
літаках - традиційно користувалися системами захисту від зледеніння, але системам
для захисту від обледеніння потрібна увага та подальший розвиток.
Об’єктом дослідження є сенсорний прилад для виявлення наявності води
та зміни агрегатного стану води (вода-лід) на різноманітних поверхнях. Сенсор
представляє собою фізико-хімічну структуру, яка складається з двох графенових
провідників, з’єднаних між собою полімером.
Предметом дослідження є виявлення зміни електричного опору сенсора
залежності від зміни температури та наявності води в структурі полімера.
Мета дослідження:
1. Сформолювати критерії фіксації сенсором зміни агрегатного стану води.
2. Зібрати та обробити данні роботи сенсора.
3. Спланувати подальші дослідження об’єкта.
Експеримент проводився з сенсором наступної конструкції:

Аналіз отриманих в ході експерименту даних показав, що мікромеханічний
перетворювач змінює свої властивості в точці кристалізації води за таким же
законом, як змінюється об’єм Н2О при цьому фазовому переході. При порівнянні
зміни об’ємного відношення вода-лід зі зміною електричного опору мікромеханічного
перетворювача видно, що зміна електричних характеристик мікромеханічного
перетворювача відбувається аналогічно фізичному процесу лавиноподібної зміни
об’єму води в момент кристалізації.
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УДК 54.08
Б.Б. Черниш, аспірант1, мол.наук.співр.2; С.М. Контуш, доктор фіз.-мат.наук,
професор, головний науковий співробітник2; О.Ю. Ахмеров, зав. лабораторії,
старший науковий співробітник2; К.Г. Машненко3
1
Одеська національна академія харчових технологій,
2
Науково-дослідний інститут фізики
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова,
3
Компанія «Новатек-електро»
ЭКСПРЕСС-ИЗМЕРЕНИЕ МЕТОДОМ SPOS ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА
ПОРОШКОВ
Разработан компактный прибор, в котором небольшая порция порошка
преобразуется в аэрозоль, анализируемый далее с помощью лазера на основе метода
SPOS (Single Particle Optical Sizing) в режиме регистрации тени отдельных частиц.
Двухлучевая система освещения потока частиц обеспечивает высокую точность
измерений. Функция распределения частиц по размерам отображается на мониторе
прибора либо на внешнем компьютере. Тестирование прибора проведено с помощью
калибровочных порошков фирмы Particle Technology Ltd (Великобритания).
Диапазон размеров измеряемых частиц, – от 5 до 300 мкм. Вес одной пробы – 5-10
мг. Время измерения – 2-3 мин. Количество отображаемых фракций по размеру
частиц - до 100. Вес прибора около 5 кг.
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УДК № 625.1/.3
І.О. Чумаченко, студент
К.В. Васильченко, Н.О. Олянюк, викладачі спеціальних дисциплін
Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ»
E-mail: Katarine@protonmail.com
«ACCUGRADE» – БУДУВАТИ МОЖУТЬ ВСІ
Актуальність дослідження: застосування нових технологій для підвищення
ефективності та продуктивності будівельної техніки.
Предметом дослідження: є система CROSS SLOPE (поперечний ухил) та
доповнюючі системи: Sonic, Laser, UTS, GPS.
Мета роботи: на основі аналізу технічних, економічних характеристик
пропонуємо встановлення та використання цих систем на будівельних машинах.
При будівництві нових автошляхів, залізничної колії, аеродромів та площадок
для споруд витрачається багато коштів, а найбільше капіталу йде на: розбивку
площадки, геодезичні роботи, прокладання дренажної системи, зведення земляного
полотна і все це за допомогою важкої техніки як бульдозери, автогрейдери, скреперів,
екскаваторів.
Щоб об’єднати всі ці процеси і полегшити роботу при будівництві, пропонується
використання системи - AccuGrade.
AccuGrade - це система автоматичного керування робочим органом машини
котра дозволяє підтримувати робочий орган машини на проектній відмітці в
автоматичному режимі. AccuGrade включає в себе базову систему CROSS SLOPE
(поперечний ухил) і доповнюється системами: Sonic, Laser, UTS і GPS.
Sonic - це ультразвукова система автоматичного керування відвалу яка
контролює висотну точку, що до опорної поверхні, бордюру, нівелювальної струни.
Laser - найточніша система яка передає точні данні про положення відвалу в
кабіну водія з точністю до 6.35мм.
UTS - автоматична система високоточного динамічного позиціонування, яка
стежить за робочими органами машини за допомогою тахеометра, що передає данні
про положення відвалу в 3D моделі.
GPS - це система за допомогою якої електронний блок управління порівнює
поточне положення відвалу або ківшу з тривимірною моделлю і підтримує висотну
відмітку між двома пікетами і показує глибину занурення.
Підходячи до аналізу технічних і економічних характеристик та висновку
при використанні цих систем ми отримаємо: більш точніше, швидше та надійне
будівництво земляного полотна і площадки; збільшення продуктивності до
50%; підвищення ефективності машини на 40%; зменшення кількості помилок
і переробок; скорочення геодезичних та перевірочних робіт до 90%; зменшення
кількості працівників, яким необхідно перебувати поруч з важкою будівельною
технікою під час виконання робіт, що підвищить безпеку праці.
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ЗАСТОСУВАННЯ STEM ПІДХОДУ У НАУКОВОМУ ПРОЦЕСІ ЗА РАХУНОК
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВИ
ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВУ
Мета: створення уявлення студентів про доцільність методики STEM підходу
до навчання.
Ідея: знаходження альтернативи дизельного пального, шляхом впровадження
STEM підходу у розробки студентів.
Завдання наукової роботи:
– Оцінити вигідність впровадження водневого двигуна;
– Оцінити результативність впровадження STEM у наш навчальний заклад;
– З’ясувати переваги та недоліки впровадження STEM підходу;
– Донести доцільність застосування STEM підходу у подальшому розвитку
студентів;
– Впровадження змішаного навчання у науковий процес.
Методи досліджень:
– Порівняння
– Індуктивний метод
– Аналіз
– Синтез
У науковій роботі розглянули питання:
– Визначення STEM підходу
– Впровадження STEM підходу у науковий процес
– Дослідження водневого двигуна на основі STEM підходу
– Оцінка результативності STEM підходу у нашому навчальному закладі.
Актуальність роботи. Полягає у створенні інтересу студентів до точних,
технічних наук та дисциплін, що допомагає покращити світогляд молоді.
Сутність нашої роботи полягає у впровадженні STEM підходу у науковий
процес. З’ясувати ефективність STEM, виконавши науковий проект. Оскільки
ми навчаємось у залізничному коледжі, ми вирішили розглянути усі можливі
альтернативи дизельному двигуну тепловозу.
Висновок. Всебічно вивчивши можливості альтернативи, ми з'ясували що
STEM підхід є продуктивним, здатним зацікавити, що робить його дієвою, або навіть
рушійною силою навчального процесу, що у подальшій перспективі безпосередньо
позитивно вплине на розвиток прогресивних технологій.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ
В сучасних умовах розвитку України туристичний бізнес, є однією з динамічних
сфер економіки, так як має високо насичену інформаційну галузь. Іншими словами,
збір, зберігання, обробка і передача актуальної інформації є найважливішим умовою
функціонування будь-якої туристичної компанії. Успіх бізнесу деяких галузей
економіки безпосередньо залежить від швидкості передачі і обміну інформацією,
її актуальності, своєчасності отримання, адекватності та повноти. У зв’язку з цим
успішний розвиток туристичного бізнесу передбачає широке використання новітніх
інформаційних технологій як в області створення турпродукту, так і його просування
на ринок послуг [1].
Одним з основних напрямків застосування інформаційних технологій в туризмі
є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників і каталогів. В даний
час туристичні довідники і каталоги послуг випускаються в друкованому вигляді
та в мережі Інтернет. Електронні каталоги дозволяють віртуально подорожувати по
запропонованим маршрутами, переглянути ці маршрути в режимі реального часу,
отримати інформацію про країну, об’єктах по трасі маршруту, дані про готелях,
кемпінгах, мотелях та інших засобах розміщення, ознайомитися з системою пільг і
знижок, а також законодавством у сфері туризму. Клієнт може спланувати програму
туру, вибрати його по заданим оптимальним параметрам (ціна, система пільг,
система транспорту, сезон і ін.).
У сучасному бізнесі важливу роль можуть відігравати інформаційні портали,
що являють собою програмно-технічний комплекс, який акумулює в різноманітних
формах і обсягах територіально розподілені дані про науково-методичні інформаційні
ресурси, сучасні технології оптимізації діяльності підприємства, державні стандарти
і будь-яку іншу інформацію, для роботи підприємства. У такий спосіб на сьогодні
постала проблема створення і розвитку інформаційних порталів.
Також слід зазначити, що основним напрямом діяльності туристичної
фірми є представлення клієнтам туристичних послуг з використанням сучасних
інформаційних технологій, а саме веб-сайту.
Список літератури
1. Васильев И. А. Методы и инструментальные средства построения семантических
web-порталов : дис. канд. техн. наук : 05.13.11 / Васильев И. А. – Томск, 2015.
– 185 с.
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КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ-ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Висота польоту значно впливає на роботу всього комплексу електрообладнання
та іншого бортового обладнання літального апарату (ЛА) (літаків, вертольотів та
безпілотних літальних апаратів).
Тому, зважаючи на актуальність проблеми підвищення надійності
функціонування всього комплексу устаткування ЛА, з метою підвищення безпеки
експлуатації ЛА, є доцільним розглянути питання побудови комбінованого
електропостачання ЛА з використанням відновлюваних джерел енергії.
У сучасних ЛА структура електропостачання побудована таким чином, що
основними джерелами електричної енергії (ЕЕ) є генератори, робота яких напряму
пов’язана з роботою двигунів внутрішнього згорання (авіадвигунів). У разі виходу із
ладу, під час польоту, двигунів внутрішнього згорання, система електропостачання
ЛА живиться виключно від акумуляторних батарей, що є аварійним джерелом ЕЕ
на борту ЛА. Між тим, аварійна система електропостачання на базі акумуляторних
батарей призначена для живлення електростартерів та апаратури запалювання при
автономному запуску авіадвигунів, життєво важливих споживачів під час польоту.
Зважаючи на основні тенденції розвитку ЛА у світі на сьогоднішній день
(зменшення стартової маси ЛА, при збільшенні величини дальності і тривалості
польоту), авторами пропонується крім авіадвигунів, що стандартно встановлюються
на ЛА паралельно встановлювати електродвигуни та, як додаткове джерело основної
бортової системи електропостачання відновлювальні джерела енергії.
Між тим, до основних факторів, що формують особливості застосування
додаткових джерел електричної енергії малої потужності на борту ЛА можна віднести
мінімізація масогабаритних характеристик і необхідність використання проміжного
накопичувача енергії зі спеціалізованим зарядно-розрядних контролером.
Виходячи з того, що сучасна концепція розвитку ЛА висуває вимоги, пов'язані
з мініатюризацією бортових систем енергетики та електроніки, а також вимоги до
використання передових технологій виготовлення конструкції ЛА, актуальним
також є впровадження, при можливості такої реалізації (в залежності від
конструкції ЛА), як додаткові джерела основної бортової системи електропостачання
відновлювані джерела електричної енергії (сонячні батареї (СБ) на рівні з висувними
вітроенергетичними установками) та використовувати у якості силових системи
електродвигунів встановлювати асинхронні двигуни з коротко замкнутим ротором,
з можливістю їх використання у генераторному режимі.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ТА ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117
Авіаційний двигун ТВ3-117 є складним технічним об’єктом, безвідмовна робота
якого визначає безпеку й економічну ефективність експлуатації літального апарату.
При цьому система контролю і діагностики двигуна повинна за мінімальний час з
максимальною точністю виявляти відхилення його робочих параметрів від заданих,
щоб не допустити виникнення небезпечних відмов, здатних призвести до руйнування
двигуна. Системи управління, контролю та діагностики авіаційних двигунів працюють
в умовах неповноти вимірюваної інформації, шумів вимірювань, конструктивної,
параметричної та експертної невизначеностей при оцінювані їх параметрів у поєднанні
з високою складністю процесів, що протікають у двигуні. У таких умовах ефективність
класичних методів контролю і діагностики може бути недостатньою, тому виникає
необхідність застосування інтелектуальних технологій для розв’язку поставленої задачі.
При реалізації FDI-методу (Fault Detection and Identification), заснованого на
порівнянні результатів вимірювань термогазодинамічних параметрів реального
двигуна з розрахунковими параметрами, обчисленими за його математичною
моделлю, в середовищі експертної системи можна використовувати два підходи до
адаптації математичної моделі авіаційного двигуна ТВ3-117 в базі знань (БЗ):
– математична модель строго налаштовується на середньостатистичний по
парку двигунів;
– математична модель адаптується в БЗ під індивідуальне авіаційний двигун (з
урахуванням даних, що характеризують його паспортні значення).
Налаштування (підгонка коефіцієнтів) математичної моделі на індивідуальний
двигун передбачає використання методу зрівнювання, суть якого полягає в
мінімізації нев’язок між параметрами, обчисленими за математичною моделлю і
вимірюваними з її фізичного аналога, шляхом послідовних ітерацій (настройки
коефіцієнтів поправок для всіх вимірюваних і обчислюваних величин). Для
підвищення точності діагнозу по середньостатистичної математичної моделі можна
використовувати два підходи:
– по-перше, середньостатистичну модель можна замінити індивідуальною, тобто
для кожного двигуна індивідуально і його підсистем, тобто коригувати еталонну
модель шляхом ідентифікації останньої за результатами льотних випробувань
(уточнюються індивідуальні межі параметрів стану, які будуть вужчими, а, отже, і
більш надійними);
– по-друге, замість постійних меж параметрів стану можна використовувати
змінні, що враховують дрейф цих меж з урахуванням зносу і старіння двигуна,
застосовуючи елементи нечіткої логіки.
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ЭКРАН С ПАРАМЕТРАМИ ПК С РЕОБАСОМ И ПОДСВЕТКОЙ
Практически любой пользователь хоть раз, но хотел как-то кастомизировать
свой ПК - чтобы он выглядел необычно и обладал дополнительным функционалом.
На данный момент на рынке есть много интересных предложений, но не одно
из них не обладает тем функционалом, который нам необходим.
Поэтому мы решили сделать и модернизировать устройство, которое будет
полезным не только опытным пользователям, но и обычным. Платформой для
реализации этой идеи послужила плата ARDUINO NANO, так как она является
легким способом соединить между собой программную часть ПК с внешними
устройствами.
Перед вами практическая реализация устройства, которое умеет получать
информацию о всех важных параметрах системы, таких как: температура
процессора, видеокарты и материнской платы, загрузку оперативной памяти и.т.д.
Основной особенностью является вывод этих параметров на ЖК-дисплей, который
размещен в черной симпатичной коробочке. Все устройство состоит из двух частей.
Первой является непосредственно сам ЖК-дисплей с кнопками для переключения
отображаемой информации, который подключается к силовой части устройства по
средствам WAN-кабеля. Вторая часть представляет собой компактную коробку, на
которой размещаются все разьемы подключения датчиков температуры, клемники
для подключения вентиляторов охлаждения, разьем питания всего устройства. Как
было сказано ранее, основой служит ARDUINO, которая позволяет нам отображать
параметры без использования сторонних программ, а так же производить управление
динамической RGB-подсветкой и вентиляторами в зависимости от температуры.
При создании использовались компоненты, купленные в Китае, что отразилось
на конечной себестоимости.
Мы хотим показать вам работоспособность и возможности устройства, чтобы
вы увидели как это работает.
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