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29 лютого 1992 року Указом Президента України Л.М. Кравчука було утворено 
Національне космічне агентство України (НКАУ).

Тридцять років діяльності Космічного агентства України - це, з одного боку, 
невеликий історичний проміжок часу і за цей час можна зробити не так вже і багато. А з 
другого боку, оскільки цей час майже збігається з віком нашої країни, то оцінки того, що 
зроблено, будуть зовсім іншими, вагомими.

В перші місяці Незалежності України визначалися головні вектори розвитку 
держави, країни-стратегічні партнери та структура влади. Серед питань, які 
обговорювалися в космічній сфері, був пошук шляхів збереження та розвитку ракетно-
космічного комплексу, створення власної структури управління підприємствами, 
перегляд їх спеціалізації та налагодження ефективних коопераційних зв’язків. Особливим 
питанням було формування космічної політики держави. 

Реально оцінюючи масштаби та важливість підприємств ракетно-космічної 
галузі для розвитку економіки країни група вчених, керівників підприємств та установ 
республіки звернулася до Президента НАН України академіка Б.Є.Патона та Президента 
України Л.М. Кравчука з пропозицією створення космічного агентства України.

29 лютого 1992 року Президент України Л.М. Кравчук підписав Указ «Про створення 
Національного космічного агентства України (НКАУ)». При цьому саме на нього як на 
центральний орган виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України покладено функції 
управління в космічній діяльності республіки.

9 березня 1992 р. Генеральним директором НКАУ був призначений Володимир 
Павлович Горбулін, а 18 травня підписано Постанову КМУ, якою було встановлено 
чисельність працівників агентства у кількості 39 чоловік.



Указом Президента України від 13 березня 1997 р. було установлено свято – День 
працівників ракетно-космічної галузі України, яке відзначається щорічно 12 квітня. 

В грудні 2010 р. Національне космічне агентство України перейменовано в Державне 
космічне агентство України (ДКАУ).

На момент здобуття незалежності Україна мала багато досягнень в космосі, 
найпотужніший  науково-технічний потенціал та потужні промислові виробництва 
ракетно-космічної техніки. Численні українські наукові установи, конструкторські бюро 
та підприємства були причетні до багатьох найважливіших космічних перемог у світі.

НКАУ необхідно було сформувати власну державну політику в сфері дослідження 
та використання космічного простору. За роки роботи Державного космічного агентства 
України сформовано космічний сектор України, визначені правові рамки здійснення 
космічної діяльності, укладено низку міжнародних угод про співпрацю, реалізовано п’ять 
Державних космічних програм, забезпечено участь України, в особі підприємств, установ 
та організацій космічного сектору, в низці міжнародних космічних проектів, які сприяли 
розвитку космічної діяльності, встановленню міжнародних контактів, виходу підприємств 
на світовий ринок космічних послуг, участі у реалізації унікальних міжнародних проектів.

Тридцять років Державного космічного агентства – центрального органу виконавчої 
влади України – це набутий досвід роботи на міжнародних ринках: в конкурентній 
боротьбі та співпраці з потужними світовими космічними фірмами. Це переконаність у 
вірному виборі шляху розвитку сучасної та провідної галузі економіки країни. Це вміння 
в екстремальних умовах фінансування забезпечувати реалізацію космічної політики 
держави. Це впевненість у кращому майбутньому вітчизняної аерокосмічної освіти, 
космічної науки і ракетно-космічної промисловості.

Тридцять років Державне космічне агентство відоме  на світовому ринку своєю 
космічною продукцією: ракетами-носіями «Зеніт», «Циклон», «Дніпро», космічними 
апаратами та супутниковими системами, двигунами, приладами та системами керування 
для космічних комплексів, унікальними об’єктами наземної інфраструктури. Провідні 
підприємства галузі брали участь у багатьох міжнародних космічних проектах: «Морський 
старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон». Сьогодні підприємства галузі  приймають 
участь у міжнародних проектах «Вега», «Антарес».

Космічна діяльність є однією із сфер, де Україна виступає гідним та надійним 
партнером.

За матеріалами Державного космічного агентства України https://www.nkau.gov.ua
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USE THE ROTOR ANGULAR VELOCITY CHANGE MODE TO INCREASE 
THE GYRO LATITUDE METER ACCURACY

Navigation of moving objects with the help of inertial navigation systems (INS) is 
impossible without information about the geographical coordinates of the point from which 
the movement of the object begins.  Since the INS is all-weather and autonomous, the equipment 
measuring these geographical coordinates should be endowed with similar properties. As for the 
latitude of the place, these properties are fully inherent in the gyro latitude meter of a two-stage 
gyroscope, the rotor axis of which, provided the axis of the suspension in the direction «east-
west», oscillates relative to the direction parallel to the axis of rotation of the Earth. 

Automatic gyro latitude meters – those that measure the current angle of rotation of the 
moving part of the device relative to the body provide a measurement time of not less than 0,3 of 
the period of oscillation of the sensing element. The presence of a constant harmful uncontrolled 
moment relative to the axis of the suspension leads to the need to apply additional methodical 
or constructive measures to combat the error from the moment that appeared. This, of course, 
significantly reduces the attractiveness of the device.

The report proposes to move from the analysis of oscillations performed by the sensitive 
element in the nominal angular velocity of the rotor to the analysis of oscillations in the mode 
of changing the angular velocity of the rotor (rotor acceleration mode and rotor run out mode). 
Rotor acceleration mode eliminates the need for researchers to wait until the angular velocity 
of the rotor reaches its nominal value, and the collection of information can begin from the first 
second. The rotor run out mode is attractive in that it is possible to pulse, with the help of, for 
example, a pyro cartridge, instantly reach the nominal angular velocity of the rotor, then hang the 
non-contact sensitive element (no power required!) And observe the oscillations of the sensing 
element naturally decrease.

For the case of rotor run out, an analytical solution of the differential equation of motion 
of the sensitive element of the gyro latitude meter is found, which is the basis of the algorithm 
for finding the latitude of a place based on the least squares method. It is shown that in this case 
the need for additional measures to combat the constant harmful uncontrolled moment around 
the axis of the suspension of the sensitive element disappears. 

Machine modeling of the proposed method of determining the latitude of the place, which 
confirmed its efficiency.
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ГАСІННЯ ВІБРАЦІЙ В МАШИНАХ І МЕХАНІЗМАХ

У сучасному світі зі стрімким розвитком технологій, також розвиваються та 
ускладняються конструкції різних механізмів, які використовуються у всіх можливих 
середовищах.  Кожного разу з ускладненням техніки підвищуються й до надійності, 
ресурсу, розмірів, та в окремих випадках точності. З розвитком робототехніки, все більше 
і більше робототехнічних систем та механізмів відповідають за функції, що потребують 
великої точності надійності та довговічності.

Проте, при русі механічних систем під дією зовнішніх сил виникають механічні 
коливання чи вібрації. Ці вібрації несуть шкоду організму людини, а також, оказують 
вплив на функціювання механізму, знижуючи його експлуатаційні якості: знижують 
точність та ККД, збільшують нагрів деталей, а також значно зменшують міцність.

Для зниження шкідливого впливу використовують різні методи боротьби 
з вібрацією. З одного боку під час проектування машини намагаються знизити її 
віброактивність, шляхом врівноваженням та балансуванням механізмів. З іншого боку 
передбачаються засоби захисту, як і від зовнішніх вібрацій, так і для захисту та гасіння 
внутрішніх.
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РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВИНТОВ КВАДРОКОПТЕРА

Сейчас БПЛА начали активно использоваться в гражданской сфере, что приводит 
к необходимости более детального расчета вредных факторов, источником которых 
являются узлы квадрокоптера. Одним из таких факторов является шум, так как он 
отрицательно влияет на человека. Для уменьшения вредных последствий воздействия 
возникает потребность в расчете акустического поля винтов квадрокоптера. При 
использовании БПЛА в военных целях шум раскрывает местоположения летательного 
аппарата.

Основные источники шума квадрокоптера – это его двигатель и винт. Кроме этого 
создает шум корпус из-за вибрации оборудования, которое находиться в середине 
корпуса. Вибрации возникают вследствие колебаний обшивки корпуса, и не плотных 
соединений агрегатов оборудования между собой.

Разработана физическая модель генерации шума на основе модели шума винта 
самолета Л. Я. Гутина. Из основного закона механики следует, на элементы лопасти винта 
действуют силы и моменты. Элемент лопасти в свою очередь влияет  на окружающую 
среду с равным по величине  и противоположно направленными силами. Точки 
приложения этих сил следует считать сосредоточенными в одной плоскости, поскольку 
осевое притяжение винта мизерное в сравнение с длинами волн первых гармоник. Эту 
плоскость назовем площадью вращения. На каждый элемент винта действуют силы: тяга 
и сопротивление вращательного движения.

Рассмотрены характеристики исследуемого беспилотника и его оборудования, 
проанализированы шумы, которые образуются при работе винтов квадрокоптера. Теорию 
Л. Я. Гутина использовано для проведения расчетов характеристик акустического поля 
квадрокоптера, где установлено 4 винта. Особенностью расчета есть, то что на основе 
принципа суперпозиции производиться расчет акустического поля от 4 винтов. Место, 
где расположены винты и где начинается акустическое влияние на окружающую среду, 
определяется конструкцией конкретного квадрокоптера.

Для проведения расчетов акустических характеристик винтов квадрокоптера 
использована программа MathCAD. Рассчитаны характеристики акустического поля 
винтов беспилотников, построена картина совместного акустического поля, которое 
генерируется четырьмя винтами квадрокоптера.
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІРУСУ COVID-19 В 
ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ANSYS

В даний час, на жаль, доводиться констатувати той факт, що поширилися 
захворювання людини, спричинені впровадженням в організм вірусу COVID-19. Вірус 
викликав пандемії серед людей у багатьох країнах світу. Лікування проходить різними 
способами і методами, але поки що не принесло бажаного результату повного лікування 
людей зі швидкою ліквідацією поширення захворюваності. Проведений аналіз способів 
боротьби з вірусами показав, що є необхідність використання альтернативних методів 
боротьби з вірусами в організмі людини, а саме у ротовій порожнині та порожнині носа. 
Розробка цих методів є важливим завданням. Саме тому актуальним є пошук нових 
методів боротьби з вірусними захворюваннями. Знання механічних характеристик тіл 
вірусів дозволить знайти шляхи швидкого знищення цих тіл. Тому у цій роботі розглянута 
можливість використання програмного забезпечення Ansys для моделювання та 
розрахунку механічних властивостей вірусу. 

Метою роботи є розробка методики розрахунку механічних характеристик складних 
живих тіл, а саме тіл вірусів, за допомогою програмного забезпечення Ansys.

Попередньо проведені розрахунки основних механічних характеристик тіла вірусу: 
маси, об’єму за даними літературних джерел. Резонансна частота тіла вірусу визначалася 
на основі рішення рівняння коливань складних механічних систем, що характеризуються 
окремими масами, з’єднаними між собою пружними зв’язками.

Відома розробка способу, що надає згубний вплив на тіло колорадського жука на 
основі впливу акустичними хвилями. Розроблено і акустичний метод знищення вірусів. 
Він полягає в механічному впливі на тіло вірусу тиском з подальшим їх розривом.

Тому при проведенні чисельного експерименту в програмному середовищі Ansys на 
тіло вірусу моделювався акустичний вплив. Тіло вірусу було розміщено у сталевий бокс. 
Акустичний вплив частотою від 0 до 10000 герц моделювався зовнішньо щодо боксу. Для 
визначення резонансної частоти тіла вірусу було проведено кілька розрахунків на різних 
частотах. Розглянуто зміни переміщень, відносно сталевого боксу, поверхні складного 
тіла вірусу, коли впливи на неї виражалися змінними прискореннями та швидкостями.

У результаті порівняння було визначено максимальні амплітуди коливань тіла 
вірусу на конкретних частотах. Отримано графіки частотних характеристик.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИВИХ ТІЛ 

Акустичні поля розповсюджені в атмосфері навколо людини. Вони впливають на 
живі організми як позитивно, так і негативно. При цьому збіг резонансних частот окремих 
органів живих організмів з деякими частотами акустичних полів призводить, при високих 
значеннях амплітуд коливань, до негативного впливу.

Цей ефект використовують для здійснення негативного акустичного впливу на тіла 
шкідливих комах. Але треба розробити наукові основи цього впливу. Теорія та практика 
показали, що для знищення комах впливом коливань необхідно знати масу, жорсткість 
і резонансну частоту їх тіл. Розроблений спосіб визначення резонансної частоти тіла 
комахи при експериментальному випробуванні. Шкідливу комаху (колорадського 
хруща) розташовували на поверхні стола вібростенду. Розрив тканин і біологічна смерть 
шкідливих комах визначеної маси при впливі на них вібраційними коливаннями свідчили 
про те, що знайдена резонансна частота тіла.

Для іншого виду шкідливих істот пропонується інший метод. Об’єктом випробувань 
стали личинки колорадського хруща. Вимірювання параметрів і характеристик 
проводилися для кожної личинки індивідуально. Попередньо робився зовнішній огляд, 
який показав, що тіло личинки оформилося до вікового стану, коли з’явилися голова і 
ніжки, і має овально-опуклу форму, розширюється від голови. В процесі експериментів 
визначено вагу личинки, виміряна її довжина, діаметр тіла в максимальному перерізі. 
Потім тіло личинки було встановлено в розроблений пристрій. Прикладалися  
навантаження зверху вниз на тіло личинки силами Р1, Р2, Р3, Р4, Р5.

Зміни розмірів тіла, тобто укорочення тіла під дією сили (величини стиснення) 
фіксувалися. 

Після впливу проведено зовнішній огляд тіла личинки. Показники силового впливу 
і виміряних величин занесені в таблицю. Отримані дані дозволили розрахувати модуль 
пружності і жорсткість тіла личинки, як однорідного стержня. Далі на основі відомих 
математичних виразів із опору матеріалів розраховані частоти власних коливань тіл 
личинок, що були задіяні в експерименті.

Таким чином, виміри, що були здійснені на розробленому пристрої, дозволили 
визначитися з частотами генерування акустичного поля, що буде використано для 
знищення личинок.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРИ СТАРТЕ 
ОДНОСОПЛОВОЙ РАКЕТЫ

Предложена методика расчета акустического поля струи цилиндрической формы 
двигательной установки односопловой ракеты космического назначения в первые 
секунды полета. Использована методология расчета характеристик акустических 
излучений в окружающей среде при старте РКН на основе линейных уравнений. 
Использован аналитический способ исследований.

Из исходных данных известно, что скорость струи на выходе из сопла РКН 
составляет 2624,6 м/сек. Диаметр среза сопла D равен 1,51 м., ρc – плотность газа в объеме 
струи равна 1 Н/м2. ρ0 – плотность окружающей среды, для воздуха ρ0 равна 1,29 Н/м2. 
c0-скорость звука в окружающей среде, равная 340 м/с при температуре 20°С.

Модель излучателя представлена в виде струи цилиндрической формы длиной L. Модель 
правомерна, если длина излучающей поверхности L > λ (λ – длина волны излучаемого звука). 
Рассчитаны длины волн λ для минимального и максимального значений из диапазона 
частот излучаемого звука (от 31,5 Гц до 8000 Гц). В таком случае имеем минимальное и 
максимальное значения длин излучаемых волн λ = 0,04 ÷ 10,8 м. Известно, что длина струи 
L равна от 10D до 15D. Получено значение длины излучателя L = 22,5 м.  Видно, что это 
значение больше, чем длины излучаемых волн. То есть выбранная модель аппроксимации 
струи цилиндром конечной длины верна.

На основе исходных данных рассчитано значение активной составляющей 
акустической мощности Wa, рассчитана интенсивность звуковой волны I и найдено 
звуковое давление pm. Проведен расчет звукового давления в заданной точке А на высоте 
18,22 м и на расстоянии от оси РКН 3 м.  В результате расчетов установлено, что уровень 
звукового давления в указанной точке А составляет 116,2 – 139,1 дБ.
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КОЛИВАННЯ В ХОДОВИХ ЧАСТИНАХ ПЛАНЕТОХОДІВ

У науковому  плані людство прагне знайти в космосі відповідь на такі принципові 
питання, як будова і еволюція Всесвіту, утворення Сонячної системи, походження та 
шляхи розвитку життя. Від гіпотез про природу планет і будову космосу, люди перейшли 
до всебічного і безпосереднього вивчення небесних тіл і міжпланетного простору за 
допомогою ракетно-космічної техніки. Бурхливі науково-практичні роботи з  дослідження 
планет Сонячної системи почалися після того, як людству в 1957 році вперше вдалося 
вивести перший штучний супутник на орбіту навколо Землі. За останні роки швидко  
розвивались  нові технології. Це розширило можливості людини у вивченні космосу та 
інших планет. На орбіті навколо Землі функціонує багатомодульна Міжнародна космічна 
станція, по поверхні планет, що входять в Сонячну систему, рухаються створені руками 
людини штучні самохідні апарати, типу робототехнічних систем. Можливості людини 
обмежені його біологічними даними, тому застосування для робіт на космічних станціях 
і дослідження інших планет створення спеціальні автономних керованих з землі роботів 
має дуже важливе значення. Тим визначається актуальність обраної теми.

Роботи обслуговують міжнародну космічну стацію ззовні її корпусу і знаходяться під 
впливом умов відкритого космосу. Самохідні роботи на своєму шляху зустрічають безліч 
перешкод, пов'язаних зі специфікою рельєфів інших планет. До конструкцій цих роботів 
пред'являється вимога прохідності по специфічній поверхні планети. 

У 2021 році на Марс спущений новий марсохід "Perseverance Rovel". Цей апарат 
створений на основі останніх досягнень в областях механіки, космонавтики, планетології, 
інформаційних технологій, робототехніки. Зараз з його експлуатацією на Марсі можна 
ознайомитися в інтернет ресурсах. У даній роботі проведено аналіз специфіки конструкцій 
роботів, призначених для роботи у відкритому космосі або на поверхнях планет Сонячної 
системи. Розглянуто особливості космічних роботів і планетоходів, а також їх ходових 
систем. Наведено особливості конструкцій в залежності від їх призначення і тієї траєкторії 
руху, яку здійснюють точки їх ланок. Проаналізовано принципові схеми деяких апаратів, 
розглянута можливість установки демпферів шкідливих для конструкції планетохода 
коливань.
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НИЗЬКОЧАСТОТНІ ГЕНЕРАТОРИ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ

Щоб уникнути великої кількості жертв під час природних катаклізмів, людство 
прагне дізнаватися якомога раніше про початок такої події. Наприклад, в зонах 
Землі найбільш схильних до землетрусів встановлюють сейсмографічні датчики. 
Для більш швидкого отримання даних про такі катастрофи можна використовувати 
реєстрацію низькочастотних коливань, які є миттєвим наслідком такої події. Під час 
вирішення проблеми слід провести експериментальні випробування на основі генерації 
низькочастотних (НЧ) коливань.

Метою цієї роботи є складання принципової схеми генератора низькочастотних 
хвиль та комплекту вимірювальної апаратури, а також проведення вимірювань 
акустичних характеристик.

Розроблено принципову схему генератора низькочастотних коливань мембранного 
типу. У конструкцію генеруючого пристрою введено рупор для концентрації акустичного 
випромінювання. Проблема проектування лабораторних НЧ генераторів складна тим, що 
співвідношення між радіусом випромінювача та довжиною хвилі низькочастотного звуку 
(параметр kR) дуже невелике, а отже, мала активна складова акустичної потужності. У 
повітрі швидкість поширення НЧ хвиль за нормальної температури 18°С становить 340 
м/с. Так маємо для низької частоти 30 Гц довжину хвилі 11,33 м, а для НЧ із частотою 20 Гц 
маємо довжину хвилі 17 м. Дальнє поле умовно визначено відстанню від випромінювача, 
більшому за довжину хвилі акустичних коливань. Тобто для НЧ коливань у повітрі дальнє 
поле випромінювача починається з відстані 11,33-17 м від випромінюючої поверхні.

Структура звукового поля в горлі рупора цілком може бути визначена на підставі 
вимірювань трьох основних параметрів: характеристики звукового поля, коливальної 
швидкості частинок середовища звукової хвилі, різниці фаз між звуковим тиском і 
відповідною проекцією швидкості. Тому експериментальні дослідження звукового поля 
у горлі рупору були засновані на вимірі цих трьох величин.

Було проведено порівняння величини коливальної швидкості частинок 
безпосередньо в місці установки мікрофона і коливальної швидкості поверхні дифузора. 
Відзначені відхилення у показаннях анемометра лише на кількох із частот, що задаються, 
не перевищують 15% від номінальних значень. Тому цілком достовірним вважати 
розрахунок коефіцієнта випромінювання за даними мікрофона та акселерометра. 
Розроблено комплект апаратури, що дозволило провести експериментальні випробування 
та виміри. Наведено експериментальні випробування випромінювача мембранного 
типу, конструкцію якого входить катеноїдальний рупор. Показано, що частотах 20 і 30 
Гц спрямованість випромінювання відсутня. Спрямованість випромінювання виникла 
резонансної частоті 52 Гц. За даними вимірювань розрахована акустична потужність 
пристрою, вона дорівнює 0,3 Вт та коефіцієнт концентрації , що дорівнює 1,6.
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ОБРОБКА АКУСТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ARDUINO

Існують комплекти апаратури для обробки акустичних вимірювань за 
допомогою класичних осцилографів. Але такий підхід має ряд недоліків починаючи від 
транспортування такого обладнання та закінчуючи його вартістю.

Щоб спростити обробку вимірюваних акустичних даних та поліпшити їх обробку, 
зберігання та порівняння розроблено програмне забезпечення (ПЗ) мовою програмування 
Python і на базі плати Arduino Uno для заміни осцилографа як відображення результатів 
вимірювань.

Метою цієї роботи є складання комплекту апаратури для вимірювання та 
відображення акустичних коливань на екрані комп'ютера.

Плата Arduino Uno має 6 аналогових входів, а також вбудований АЦП. Отриманий 
сигнал аналогової форми перетворюється в цифровий вигляд, а потім будується 
графік. Для побудови графіка використається екран персонального комп'ютера (ПК), 
оскільки такий підхід забезпечить зручну обробку та порівняння отриманих даних. 
Після проведення перетворення сигналу в цифрову форму сигнал передається через 
послідовний порт зв'язку на ПК, де спеціальне програмне забезпечення на мові  
програмування Python будує графік сигналу і відображає його на моніторі.

Джерелом сигналу є конденсаторний мікрофон, включений у ланку простого 
дільника напруги. Напруга сигналу, що подається на вхід плати, залежить від 
інтенсивності звуку мікрофоні.

ПЗ на мові програмування Python отримує дані від плати Arduino через послідовний 
порт зв'язку (UART) і на їх основі будує графік на екрані ПК. Програма (скетч) Arduino 
зчитує дані з виходу АЦП свого аналогового порту і передає їх до ПЗ на Python.

Після запуску програми Python на ПК і підключеної плати Arduino до цього ПК, на 
комп'ютері відображаються дані, що отримуються в командному рядку Python і графік 
на екрані ПК, який буде змінюватись в залежності від інтенсивності звуку в мікрофоні.
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LOW-ENERGY EFFECTIVE LAGRANGIAN OF THE TWO-HIGGS-DOUBLET MODEL 
WITH THE CP-VIOLATION

We derive the low-energy EL of the two-Higgs-doublet model (2HDM). Here 
we consider the 2HDM as one of the extensions of the Standard model (SM), which 
introduces a wide variety of new phenomenons. For instance, one of the Sakharov’s 
baryogenesis conditions could be fulfilled within the SM extended with one scalar 
doublet. As it is known, the minimal SM does not have this feature. 

We start with the following potential of the scalar fields: 

 
(1) 

Here 𝜙𝜙1 and 𝜙𝜙2 are the scalar doublets. Mass eigenstates of the model 
consist of three Goldstone bosons and five “physical” scalars. Two of the latter are 
charged, and the other are neutral scalar particles. Similarly to [1], we assume that 
the lightest neutral scalar is the SM Higgs boson with a mass ≈125 GeV, while the 
other particles are very heavy, so they decouple at the energies of modern 
experiments. However, the potential (1) considered here implies also that the 
neutral “physical” bosons of the model are not the eigenstates of the CP 
transformation. 

We derive the following low-energy effective Lagrangian for this model: 

 

(2) 

Here Ga are the Goldstone bosons and h is the Higgs field. α is the mixing 
angle between h and one of the heavy neutral scalars, v1 and v2 are the vacuum 
expectation values of the doublets. In our treatment CP-violation is small, and its 
magnitude is governed by the small quantities α2 and α3. J±, Jh, JA, and JH are the linear 
combinations of the two-fermion operators of leptonic and quark fields of the SM. Ci, 
𝑖𝑖 = 1; 6 are the expressions of the model parameters. 

1. H. Bélusca-Maïto, A. Falkowski, D. Fontes, J. C. Romão, J. P. Silva. Higgs EFT 
for 2HDM and beyond – Eur. Phys. J. – 2017. – C 77:176, DOI: 10.1140/epjc/s10052-
017-4745-5. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ВІД КОНСТАНТИ ВЗАЄМОДІЇ
У фізиці конденсованого стану актуальним стоїть питання опису 

фазових переходів. З побудовою теорії середнього поля та розвитком 
потужностей ЄВМ вивчення цього питання значно просунулось, і триває по 
цей день. Ця робота присвячена вивченню питання зв’язку між характером 
фазового переходу, та константою взаємодії. Для вивчення були виділені 2 
моделі: модель газу Ван-Дер-Ваальса, та двовимірна модель Ізинга. Моделі 
вибрані таким чином щоб дослідити фазові переходи першого та другого роду. 
Аналітичне розв’язане рівняння Ван-Дер-Ваальса призводить до системи 
рівнянь у змінних критичних параметрів та константи взаємодії. З цієї системи 
отримані обмеження на допустимі значення константи взаємодії. Також було 
отримано рівняння для визначення характеру переходу 

𝑘𝑘𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 𝑇𝑇 27𝑏𝑏𝑏𝑏8𝑎𝑎 (1) 

У випадку коли 𝑘𝑘𝑓𝑓 > 1 речовина не зазнає фазового переходу, та у 
випадку 𝑘𝑘𝑓𝑓 ≤ 1 має місце фазовий перехід 1 роду. Побудовані графіки 
поведінки моделі при різних значеннях константи взаємодії. Для двомірної 
моделі Ізинга були проведені симуляції Монте-Карло. На основі даних з 
симуляцій побудовані графікі поведінки параметрів моделі, в залежності від 
величини константи взаємодії. У моделі Ван-Дер-Ваальсу було показано що не 
залежно від величини константи взаємодії, завжди буде існувати діапазон 
температур, де речовина зазнає фазовий перехід 1 роду. Для моделі Ізинга на 
графіку залежності намагніченості від температури було визначено що при 
збільшенні константи взаємодії гістерезис стає ширшим та більш пологим. 
Також збільшується діапазон температур при яких флуктуації становляться 
дуже великими. Також вже було відомо що в залежності від величини 
константи взаємодії модель буде описувати феромагнітну та 
антиферомагнітну речовини 

𝐽𝐽 > 1 – феромагнітна речовина 
𝐽𝐽 = 0 – невзаємодіюча 
𝐽𝐽 < 0 – антиферомагнітна речовина 

 Кожна модель змінює свою поведінку в залежності від константи 
взаємодії відмінно від іншої. Існування цього зв’язку дає можливість на 
подальше дослідження, моделей, та знаходження речовин з необхідними 
властивостями.  

1. Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статической механике / Пер с англ. – М.: 
Мир, 1985 – 488 с. 

2. Masatsugu Sei Suzuki and Itsuko S. Suzuki Understanding on thermodynamic 
properties of Van Der Vaals equation of state with the use of Mathematica / Masatsugu 
Sei Suzuki, Itsuko S. Suzuki – New York: Departament of Physics, SUNY at Binghamton, 
2015. – 85 p. 
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РОЗРАХУНОК ЕНЕРГІЇ ЗБУДЖЕННЯ АТОМА ТИТАНУ
Автоматизація і уніфікація вхідних\вихідних потоків у процесі атомних 

розрахунків являє собою важливу науково-прикладну обчислювальну задачу. 
Тому дослідження структури (енергії рівнів та хвильові функції) атома Ті, 
здійснені в даній роботі, є актуальними. Структурні розрахунки атомних систем 
проведено за допомогою одно- та багатоконфігураційного методу Хартрі-Фока 
(пакет MCHF) [1].  

За допомогою пакету MCHF [1] нараховані, у розкладі сильного зв’язку, 32 
нижні фізичні стани мішені з конфігураціями 3d 2(3F)4s2  (основний стан), 3d 2(1D, 
3P, 1G)4s2, 3d 3(4F, 4P, 2G, 2D2, 2P, 2H, 2F)4s та 3d 2(3F, 3P, 1D) 4s4p (3, 1Po) − зі 
всеможливими комбінаціями проміжних термів, які (терми) вказані у круглих 
дужках. Як видно з переліку, спектр атома титану, згідно даних NIST [2], є 
набагато складнішим за спектри атомів з розімкнутими s- та p-оболонками. Атом 
титану, розміщений у 4 періоді Періодичної системи елементів, є першим 
атомним об’єктом, електронні конфігурації якого в основному стані містять d-
електрони у валентних 
оболонках. Наявність двох 
еквівалентних d-електронів 
у незаповненій оболонці 
різко ускладнює весь процес 
одно- і багатоконфігура-
ційних розрахунків структу-
ри атома Ti в наближенні 
Хартрі Фока.  

На рисунку наведені 
багатоконфігураційні MCHF-
енергії збудження для 32 
нижніх станів атома титану 
у порівнянні з еталонними 
даними NIST [2]. Отримана 
точність MCHF-енергій збуд-
ження здебільшого знаходиться в діапазоні ~0.05-0.5 еВ, і ніде не перевищує 
значення 1.0 еВ, що дає змогу в подальшому використати отримані енергії та 
хвильові функції для розрахунку розсіяння e – Ti.  

 
Література 

1. Froese Fisher C. Comput. Phys. Commun. – 1991. – V. 64, № 3. – Pp. 369–398. 
2. Kramida, A., R. Tichenko, Yu., Reader, J., and NIST ASD Team (2012). NIST Atomic Spectra 
Database (ver. 5.0), [Online]. Available: http://physics.nist.gov/asd [2013, April 13]. National 
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. 
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Перехід до задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь                
при розгляді опису кореляцій у просторовій системі Дікке 

Надвипромінювання Дікке – одне з найцікавіших квантових явищ, коли впорядкування 
в нерівноважному процесі забезпечує імпульсну генерацію когерентного випромінювання [1]. 
Дослідники з Дніпровського національного університету, використовуючи метод скороченого 
опису Боголюбова, отримали систему рівнянь, яка дозволяє змоделювати поведінку макростану 
системи Дікке з урахуванням бінарних кореляцій електромагнітного поля [2]. Розгляд 
використовує ідеї електродинаміки суцільних середовищ, у рівняннях еволюції фігурує густина 
струму поляризації J, для якої отримані матеріальні рівняння з просторовою дисперсією. 
Відповідно, система рівнянь еволюції для польових змінних має інтегродиференціальний 
характер. Кількість рівнянь надзвичайно велика. У спрощеному варіанті (фіксована орієнтація 
випромінювачів, одновимірна система) кількість рівнянь на початковому етапі еволюції системи 
зменшується до п’яти. Аналітичні методи видаються безперспективними. Наявний засіб 
чисельного моделювання за допомогою пакета Mathematica виявляється безсилим після всіх 
спрощень, адже на кожному кроці треба будувати розвинення функцій за базисом, що враховує 
крайові умови, прив’язка до яких фізично невиправдана. Звернімо увагу на те, що в математичній 
літературі [3] як основа для чисельного дослідження еволюції розглядається задача Коші для 
звичайних диференціальних рівнянь. Ранні дослідження впливу кореляцій у моделі Дікке [1] 
також базувалися на такій техніці. Тому ми пропонуємо апроксимувати одночасові частинні 
похідні за координатами в рівняннях еволюції виразами, що використовуються в різницевих 
схемах. Наприклад, при ґратковому заданні функції застосовне представлення похідної  
 

2 1 1 2
1 ( 8 8 )

12i i i i iu u u u u
h + + − −′ ≈ − + − +  з точністю  4( )  O h ,  де h – крок ґратки [3]. 

Таким чином приходимо до задачі Коші, де змінні залежать лише від t і польові змінні 
задаються ґратково. Це відкриває шлях до чисельного дослідження розвитку кореляцій поля.

Література
1. Lyagushyn, S. F. Dicke model and electromagnetic field properties // Visnyk Dnipropetrovs’koho 

Universytetu. Seriya Fizyka, Radioelektronika. – 2016. – Vol. 24, Issue 23(2). – P. 94 – 100.
2. Lyagushyn, S. F. Kinetics of electromagnetic field in nonequilibrium medium / S. F. Lyagushyn, A. 

I. Sokolovsky, S. A. Sokolovsky // Journal of Physics and Electronics. – 2019. – Vol. 27(2). – P. 17 – 28.
3. Иванов, В. В. Методы вычислений на ЭВМ. Справочное пособие. – Киев : Наукова думка, 

1986. – 584 с.
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ЕФЕКТИВНИЙ ГАМІЛЬТОНІАН-ЧАСТИНКОВОЇ ПІДСИСТЕМИ 
СИСТЕМИ ОДНАКОВИХ ЧАСТИНОК

Ландау запропонував [1] означення ефективного гамільтоніану ( )LH   
( { }a  ), який описує флуктуації деяких параметрів a  ( a – номер) 
рівноважної системи формулою 

[ ( )]/( )
LF H Tw e    ,     ( ) 1d w           ( aa

d d  ). (1) 
Тут ( )w   – густина ймовірності значень цих параметрів, F –  повна вільна 
енергія системи, які розраховується за допомогою канонічного розподілу 
Гіббса. Будемо розглядати систему N  однакових точкових частинок і як 
параметри a  оберемо фазові змінні s  частинок 1,..., sx x . Густина ймовірності 
значень цих параметрів 1( ,..., )s sw x x виражається через s -частинкову функцію 
розподілу 1f ( ... )s sx x , запроваджену Боголюбовим [2], формулою 

1 1( ... ) f ( ... )( )! !/ !s s s sw x x x x N s s N  . Ефективний s -частинковий гамільтоніан 
Ландау 1( ,..., )L

s sH x x визначається формулою (1), яка дає 
1[ ( ,.., )]/

1( ,.., )
L
s sF H x x T

s sw x x e  . Боголюбов розробив теорію збурень для обчислення 
функції розподілу 1f ( ... )s sx x  для газу малої густини /n N V . Наше 
дослідження показує, що ефективний гамільтоніан Ландау дається формулою  

0( ) ( ln )L
s s s sH F F H T     ; 

3 /2
0 ln[(2 ) / !]s s

sF T mT V s   ,      
2

1 1
(| |)

2
a

s a b
a s a b s

H
m    

    p x x ,   (2) 

де  0sF –  величина, яка за великих s  співпадає з вільною енергією ідеального 
газу , sH – гамільтоніан системи s  частинок. Функція ln s  дається формулою 

3 2
1 , 1 , 1

11
ln [ (1 f ) 1 f ] ( )s s a s a s

a sa s
n d O n  

  

      x ,       
(| |)

f 1
a b

T
ab e

 


 
x x

. (3) 

Таким чином, означення Ландау реалізоване нами для газу малої густини. 
Очевидно, що це означення не може слугувати для розрахунку повної вільної 
енергії газу F , оскільки воно дає лише вираз для  L

sF H . 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Часть 1. – М.: Наука, 
1976. – 583 с. 

2. Боголюбов Н.Н. Проблемы динамической теории в статистической 
физике. – В книге: Избранные труды по статистической физике. – М.: Изд. МГУ, 
1979. – 343с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИСТАЛІВ SN2P2Se6:Yb 
ПРИ ВИСОКИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ ТИСКАХ

Кристали Sn(Pb)2P2S(Se)6 це іонно-ковалентні сполуки, кристалічна 
решітка яких включає в себе аніонну [P2S(Se)6]4- та катіонну Sn(Pb)2+ підгрупи 
[1]. 

1) 2) 3)  
Як видно з рис.1 в області температур 160-180 К спостерігається 

виражена аномалія діелектричної проникності у формі плеча. В цій же області 
температур на температурній залежності діелектричних втрат (рис.2) має 
місце максимум, що демонструє типову релаксаційну поведінку, характерну 
для дипольних стекол.  

Аномалії в залежностях ε(T) і tgδ(T), що мають місце при температурі 
фазових переходів Тс і Ті при зростанні тиску зміщуються в 
низькотемпературну область. При цьому має місце зростання стрибка tgδ при 
температурі Тс, причому при тиску р=0,21 ГПа аномалія tgδ у виді стрибка при 
Тс  зливається із аномалією tgδ при Т=Тg і при тисках р>0.21ГПа 
низькотемпературна аномалія Тg на залежностях tgδ(T) не проявляється. 

Таким чином, легування іонами Yb в катіонній підгратці кристалу 
Sn2P2Se6 призводить до зменшення температури фазового переходу Ті і Тс 
відповідно на 1 і 2 К, в порівнянні із стехометричним кристалом Sn2P2Se6, при 
цьому температурний інтервал існування неспіврозмірної фази зменшується 
на 1 К. Визначені баричні коефіцієнти dTi/dp, та dTc/dp , які відповідно рівні: -
152 та -192 К/ГПа, свідчать, що зростання тиску призводить до розширення 
температурного діапазону існування неспіврозмірної фази. На фазовій р,Т – 
діаграмі кристалу Sn2P2Se6:Yb (рис. 3)  спостерігається область існування стану 
дипольного скла, виявлені нерегулярнні зміни величин діелектричних 
параметрів зумовлені станом дипольного скла. 

 
1. Сarpentier C.D.,Nitsche R. Vapour growth and crystal date of the thio(seleno)-
hypodiphosphates Sn2P2S6, Sn2P2Se6, Pb2P2S6, Pb2P2Se6 and their mixed crystals.-
Mat.Res.Bull.-1974.-V.9.-Pp.401-410. 
2. Yu. M. Vysochanskii, L. Beley, S. Perechinskii, M. Gurzan, O. Molnar, O. Mykajlo, V. 
Tovt, V. Stephanovich. Phase Transitions and Disordering Effects in CuInP2S(Se)6 
Layered Ferrielectrics.- Ferroelectrics.- 2004.- v. 298.- p. 361-366 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ КВАНТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ ДВОМА 
АТОМАМИ-КУБІТАМИ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ЗАПІЗНЮВАННЯ

У зв’язку з бурхливим розвитком квантової оптики останнiм часом усе бiльший 
iнтерес викликають багаточастинковi задачi, що описують системи кубiтiв, керованi 
зовнiшнiми полями [1]. Iснує безлiч рiзних квантових систем, що моделюють кубiти – 
носiї одиницi квантової iнформацiї [1, 2]. Одним з можливих варiантiв є використання 
в цiй якостi дворiвневих атомiв. Зазвичай зв’язок атомiв у задачах квантової оптики i 
квантової iнформатики здiйснюється за допомогою запiзнюючої взаємодiї атомiв мiж 
собою, а когерентний контроль системи здiйснюється за рахунок їх взаємодiї з полем 
реальних фотонiв.

Перспективнi схеми реалiзацiї двокубiтових квантових логiчних операцiй з 
нейтральними атомами можуть ґрунтуватися на ефектi резонансної передачi квантової 
iнформацiї мiж двома вiддаленими кубiтами з урахуванням запiзнюючої диполь-
дипольної взаємодiї атомiв у полi реальних фотонiв [3]. У цих схемах у якостi квантових 
iнформацiйних каналiв зв’язку можуть використовуватися сплутанi колективнi 
(симетричний та антисиметричний) стани системи з двох однакових дворiвневих атомiв.

У данiй роботi дослiджено динамiку модельної квантової системи, що складається 
з двох нерухомих однакових дворiвневих атомiв, один з яких опромiнюється полем 
реальних фотонiв . На  основі  загальних  припущень  одержано  систему  нестацiонарних 
рiвнянь,   що   описує   еволюцiю   амплiтуд   можливих   станiв   компаунд-системи  
«атом A(1) + атом A(2) + поле» у симетричному та антисиметричному каналах взаємодiї 
пари атомiв з полем реальних фотонiв. Видiлено три типи процесiв передачi квантової 
iнформацiї, якi пов’язанi або з резонансним (нерезонансним) поглинанням фотона одним 
iз атомiв системи, або зi змiною мiжатомної вiдстанi. Вивчено питання впливу затухання 
станiв на час передачi одного кубiта iнформацiї вiд одного дворiвневого атома до iншого. 
Одержано залежностi цього часу вiд параметрiв взаємодiї атомiв мiж собою та їх взаємодiї 
з полем реальних фотонiв, а також вiд мiжатомної вiдстанi.

[1] Valiev K.A. // Phys. Usp. – 2005. – V. 48, No. 1, pp. 1–36.
[2] Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Reity O.K. // Phys. Rev. A. – 2010. – V. 81, Iss. 6. – P. 

062707(1–10).
[3] Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Reity O.K., Rubish V.V., Karbovanets M.I. // Scientific Herald 

of Uzhhorod University. Series Physics. ‒ 2019. ‒ Iss. 45. ‒ P. 73-84.
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ПЕРЕЗАРЯДКА ДИПОЛЬНО-ЗВ’ЯЗАНОГО АНІОНА 
НА ПОЛЯРНІЙ МОЛЕКУЛІ

В межах квазікласичного варіанту асимптотичної теорії [1] досліджено 
одноелектронну перезарядку при повільних зіткненнях дипольно-зв’язаних 
аніонів (ДЗА) з полярними молекулами виду 

  BABA ,                                                    (1) 
де A  і B  – нейтральні полярні молекули.  

Потенціал одноелектронної обмінної взаємодії  RE , який визначає 
ймовірність переходу електрона від однієї молекули до іншої, виражається у 
вигляді поверхневого інтегралу [2] 

    SdRE
S

abba


  ** .                                        (2) 

Для знаходження правильних асимптотик (при великих міжцентрових 
відстанях ..1 oaR ) квазімолекулярних хвильових функцій початкового a  
та кінцевого b  станів використано метод ВКБ, який має більш широку 
область застосовності, ніж метод Ландау-Херрінга, що використовувався у праці 
[3]. Дальнодіючі частини потенціалів взаємодії зовнішнього електрона з 
молекулами A  і B  розглядалися в моделі точкового диполя. 

Одержано замкнене аналітичне представлення для потенціалу 
одноелектронної обмінної взаємодії полярної молекули з ДЗА з урахуванням 
взаємної орієнтації дипольних моментів полярних молекул A  і B . З його 
допомогою обчислено перерізи одноелектронної перезарядки ДЗА 
ацетонітрилу CNCH3  на полярній молекулі нітрометану 23NOCH  

  233233 NOCHCNCHNOCHCNCH ,                           (2) 
як функції швидкостей зіткнення та відносної орієнтації дипольних моментів 
молекул CNCH3  і 23NOCH . Розрахований переріз процесу (2), усереднений за 
орієнтаціями дипольних моментів, добре узгоджуються з експериментальними 
даними [4] та з теоретичними результатами [3,4].  

 
[1] O.M. Karbovanets, M.I. Karbovanets, M.V. Khoma, V.Yu. Lazur. European Physical 
Journal D. Vol. 69, 94 (2015). 
[2] О.М. Карбованець, М.І. Карбованець, В.Ю. Лазур, М.В. Хома. ЖФД, Т.14, №4, 
4301 (2010).  
[3] Е.Ю. Буслов, Б.А. Зон. Хим. Физ., Т.30, №9, 13 (2011).  
[4] Y. Liu, M. Cannon, L. Suess, F.B. Dunning, V.E. Chernov, B.A. Zon, Chem.Phys.Lett. 
433, 1 (2006). 



26

УДК 539.12.01
П. Є. Мінаєв

Дніпровський національный університет імені Олеся Гончара
E-mail: minaevp9595@gmail.com

ELECTROWEAK PHASE TRANSITION IN THE H2HDM

We discuss theoretical and phenomenological aspects of two-Higgs-doublet extensions of 
the Standard Model. In modern notation the h2HDM is the model with mh=125.26 GeV, where 
the lightest neutral scalar particle in 2HDM is the usual Higgs boson in Standard Model. 

The parametric space of this model is very rich and admits many scenarios of 
phenomenology of New Physics. But the many restrictions and conditions should be satisfied. 

Another point is the Sakharov's conditions for the formation of the baryon asymmetry of 
the Universe in models with extra scalar fields, we try to show that we can satisfy them in h2HDM 
and find the region of parametric space where the phase transition is first order. The Sakharov's 
conditions are not satisfied in Standard Model but it is fundamental problem of modeling the 
Universe so the searching the New physics this way is relevant. 

We present the numerical simulations of parameters of potential with strong first order 
phase transitions.

[1] Minaiev, P., Skalozub, V. Spontaneous magnetization of the hot quark-gluon plasma. // 
Nonlinear Phenomena in Complex Systems 22(3), p. 233-241(2019)

[2] V. Skalozub, P. Minaiev. On magnetization of quark-gluon plasma at the LHC experiment 
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[3] P.Minaiev, V. Skalozub. Magnetized quark-gluon plasma at the LHC. // Physics of 
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[4] Minaiev, P., Skalozub, V.. The electroweak phase transition in a spontaneously 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 
ТВЕРДОПАЛИВНИХ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ

В проектуванні аерокосмічної техніки одну з найважливіших ланок займає 
проектування двигунної установки. Одним з етапів проектування є випробування 
виготовленого твердопаливного ракетного двигуна та корекція його характеристик.

У роботі розглянуто методи проведення випробувань для ракетних двигунів 
суборбітальних ракет надлегкого класу, а саме для калібрів 64, 80 та 110 міліметрів.

Аналіз результатів випробувань може дати такі цінні дані про ракетний двигун, як 
тяга, питомий імпульс тяги, швидкість горіння палива, тиск у камері згоряння, а також 
відомості про конструкцію в цілому (робота ущільнення, абляційного покриття, корпусу, 
тощо).

Задача аналізу даних, що отримані в ході експерименту, оброблюються в декілька 
етапів:

• Пряма обробка даних тензодатчику (вимірювання тяги двигуна)
• Обробка даних камер (час роботи, швидкість горіння палива, дані про 

конструкцію)
• Огляд конструкції, замірювання масо-габаритних характеристик (дефект маси, 

зміни в геометрії корпусу та соплового блоку)
• Теоретичне обчислення характеристик двигуна (питомий імпульс тяги, тиск 

у камері згоряння, тощо)
За запропонованою методикою проведення випробувані було проведено декілька 

десятків тестових випробувань.
На основі результатів випробувань отримано велику кількість даних про 

ракетні двигуни перерахованих розмірностей. А також доведена роботоспроможності 
спроектованих конструкцій двигунів.



29

УДК 629.7.036.54
О.О. Добродомов, студент; В.А. Солнцев

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені О.М. Макарова

E-mail: aleksandrdobrodomov0@gmail.com

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СКОРОЧЕНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ПАЛИВА 

В проектуванні аерокосмічної техніки одну з найважливіших ланок займає 
проектування двигунної установки. Одним з етапів проектування є випробування 
виготовленого твердопаливного ракетного двигуна та корекція його характеристик. 
Проте до початку проектування необхідно знати характеристики самого палива. В умовах 
розробки орбітального РН з одним, чи більше тведопаливним ступенем витрати на 
визначення характеристик палива за експериментальними методиками, що вже стали 
стандартними для ракетної техніки та засновані на простому «переборі» параметрів 
двигуна, таких як коефіцієнт показника ступеня у законі горіння, покриваються за рахунок 
відносно великого об’єму твердопаливного заряду ступеня. А при проектуванні малих, 
тим паче суборбітальних ракетних комплексів об’єм паливного заряду суттєво менший 
тому існує необхідність у здешевленні і, як наслідок, спрощенні методики визначення 
характеристик.

Маючи дані про існуючі паливні суміші та базуючись на попередньому досвіді було 
прийнято виготовити вставки у критичний переріз сопла, що забезпечують Кн рівний 
250, 300, 400. 

Таким чином у результаті випробувані було встановлено, що при Кн = 400 
підтримується стабільне горіння всередині камери згорання при тиску Р = 7 МРа.

Отже, існуючі методики були дещо спрощені за рахунок чого вартість комплексу з 
випробувань палива, значить і всього ракетоного комплексу значно зменшена в умовах 
малосерійного виробництва. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДІНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ГІДРАВЛІЧНОГО ЗАЛИШКУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У процесі виведення корисного навантаження на паливні баки ступенів ракети-носія 
діють бічні збурюючі сили, наявність яких обумовлена різними факторами.

Наявність бічної збурюючої сили призводить до вимушеного просторового 
переміщення ракети-носія, що в свою чергу веде до збурення компонентів палива в баках.

Тому при проектуванні забірних пристроїв одним з основних питань є визначення 
впливу бічної збурюючої сили на значення залишків компонентів палива, які не 
виробляються – розрахунок динамічної складової гідравлічного залишку.

Для її розрахунку в інженерній практиці використовуються емпіричні і 
напівемпіричні залежності для визначення основних параметрів руху рідини. Тому 
отримані значення повинні бути підтверджені результатами експериментального 
відпрацювання на гідродинамічних стендах. Яке, як правило, проводиться на натурних 
баках і на їх масштабних моделях в земних умовах. Для підтвердження подібності 
гідродинамічних процесів експериментальне відпрацювання масштабних моделей йде 
на декількох дослідних конструкціях різних масштабів і на декількох модельних рідинах.

В даний час, з розвитком обчислювальної техніки і чисельних методів вирішення 
диференціальних рівнянь руху рідини, з'явилася можливість замінити практично 
повсюдне використання емпіричних залежностей більш точним обчислювальним 
експериментом.

У даній роботі розглянуто результати експериментального визначення 
гідравлічного залишку компонентів палива та його динамічної складової. Величини 
динамічної складової визначені для різних значень лінійних бічних прискорень (min, 
nom, max), що виникають внаслідок дії збурюючої бічної сили в дослідних конструкціях 
баків першого ступеня ракети-носія з центральним відбором компонента і чисельного 
моделювання на математичних 3D і 2D моделях дослідних конструкцій (аналогічного 
масштабу).

Авторами розроблено розрахунково-експериментальний порівняльний метод 
підтвердження достовірності результатів чисельного моделювання, що дозволяє 
проводити дослідження з необхідною точністю.

Запропонований підхід дозволяє удосконалити існуючу традиційну методику 
експериментального визначення гідравлічного залишку компонентів палива та його 
динамічної складової, що виникає внаслідок дії збурюючої бічної сили. Зменшити обсяг 
необхідного експериментального відпрацювання, часових і матеріально-технічних витрат 
на її проведення. 



31

УДК 621.453/.457
О.С. Аксьонов, аспірант1,2; О.Є. Золотько, к.т.н., доцент1; 

1 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
2 Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»

E-mail: www.sseg@gmail.com

ПРОБЛЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕРИ ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА

У детонаційному двигуні (ДД) спалювання паливної суміші відбувається в 
детонаційному режимі при високих температурах ( для киснево-водневої газової суміші 
стехіометричного складу – біля 4000 К). Оскільки ДД працює у нестаціонарному режимі та 
під низьким тиском подачі компонентів до камери використовувати традиційну систему 
проточного регенеративного охолодження складно через відсутність турбонасосного 
агрегату у складі детонаційної двигунної установки. В авіації зазвичай використовують 
системи повітряного охолодження. При експериментальному відпрацюванні конструкції 
імпульсного детонаційного двигуна також використовується система продувки камери 
повітрям. У відомих лабораторних дослідженнях ДД успішно застосовують автономну 
проточну систему охолодження камери водою. Але пошук ефективної штатної системи 
охолодження камери ракетного детонаційного двигуна досі триває.

Визначальними критеріями надійності та роботоздатності камери ДД  є, по-
перше, необхідність забезпечення допустимої температури стінки камери, а по-друге, 
недопущення самозаймання здатної до детонації підготовленої паливної суміші. 
У попередніх дослідженнях було доведено, що за своїми характеристиками відомі 
конструктивні схеми оребрених та трубчастих трактів охолодження камери двигуна 
не здатні забезпечити виконання основних умов надійного охолодження. Застосування 
компланарних каналів охолодження також не вирішує проблему.

Більшість відомих з літературних джерел інформації досліджень зосереджена на 
підвищені ефективності ДД, у тому числі за рахунок підвищення частоти пульсацій. 
У детонаційних двигунах, у порівнянні з традиційними РРД, кількість теплоти, що 
передається конструкції протягом одного робочого циклу, в декілька разів більша. Зі 
збільшенням частоти слідування робочих циклів відбувається інтенсивне прогрівання 
конструкції. Тому задачу підвищення ефективності ДД слід вирішувати в комплексі із 
задачею забезпечення надійного охолодження камери детонаційного двигуна.

З аналізу відомих експериментальних даних визначено існування режиму 
автомодельності, коли зміна у широких межах швидкості потоку охолоджуючої рідини не 
впливає на зміну температури стінки. Також виявлено, що застосування багатокамерної 
конфігурації призводить до зниження температури стінки за рахунок збільшення площі 
поверхні теплообміну.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ МАЛИХ ТЯГ

На сьогоднішній день все більше приватних компаній прагнуть надати послуги 
так званого "космічного буксирування" супутників. Створюючи та проектуючи космічні 
буксири. Буксир – це універсальна система, що дозволяє малим супутникам виконувати 
такі функції: розгортання групування та групові польоти; стабілізація по каналах тангажу, 
рискання та крену; орбітальне маневрування; синхронізація та позиціонування засобів 
зв'язку та приладів корисного навантаження; спуск з орбіти після закінчення місії та інші 
функції. В його основі лежать двигуни малих тяг.

Розглянемо характеристики двигунів основаних на різних методах: холлівські, 
двокомпонентні РРД безперервного, імпульсного режиму роботи, однокомпонентні РРД 
і газореактивні двигуни.

Холловські – електростатичні РД основані на ефекті Холла. Робоче тіло: ксенон чи 
криптон. Буксир оснащений таким двигуном має тягу ~70-100мН, дельта V досягає 1000 
метрів за секунду. Маса корисного навантаження 700кг.

РРДМТ двокомпонентні – тяга ~88Н, дельта V від 400 до 1800 метрів за секунду. Маса 
корисного навантаження 700кг. Їхня головна перевага у великій кількості напрацювань 
та практичних знань у зв'язку з широким використанням.

Імпульсні ж мають великий потенціал, але їх використання не так широко. Сумарна 
тяга, що розвивається в певний момент, може зрівнятися з РД працюючого безперервно 
з меншою тягою, але завдяки імпульсному режиму роботи необхідна тяга досягається в 
рази швидше і що головне точніше. Ця особливість є основною перевагою імпульсного 
РРДМТ.

РРДМТ однокомпонентні - двигуни, що працюють на каталітичному ефекті, де 
“окислювачем” є блок каталізатора. Перспективне робоче тіло для таких двигунів – 
перекис водню. У двигун вбудовується гранульований або сітчастий блок каталізатора 
у складі якого дрібне срібне напилення. У процесі роботи перекис проходить крізь 
каталізатор і запускає процес розкладання на кисень і перегрітий пар (~1250К).

ГРДУ двигун на холодному газі. Простота конструкції, низька вартість, низька 
вартість та тривалий термін роботи роблять цей варіант конкурентоспроможним у 
виконанні завдань буксира. Основний недолік – низька економічність  і як наслідок – 
погіршення масових характеристик, що важливо для подібних пристроїв. Величина тяги 
не більше від 0.05 до 0.5Н

На етапі проектування та дослідного відпрацювання дуже важливе підтвердження 
заданих робочих характеристик реактивних двигунів малих тяг, які визначаються за 
допомогою спеціальних вимірювальних комплексів з використанням методології 
відповідно до принципу дії та конструкції РД.
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕТОНАЦІЙНОГО РЕАКТИВНОГО 
ДВИГУНА ПРАЦЮЮЧОГО НА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОМУ ПАЛИВІ 

Принципово новим напрямком у розвитку ракетно-космічного двигунобудування 
є розробка та відпрацювання двигунів, що працюють на детонаційному принципі 
перетворення енергії робочого тіла. Використання детонаційного спалювання палива 
дозволяє спростити конструкцію двигуна шляхом спрощення системи подачі палива, 
збільшення термодинамічного циклу та отримання вищої паливної економічності. 
Усвідомлюючи енергетичну кризу та екологічні проблеми середовища в даній роботі 
досліджується використання екологічно чистих видів палива в режимі детонаційного 
згоряння, що сприятиме підвищенню продуктивності та термодинамічної ефективності 
згоряння палива. 

 Метою дослідження є вирішення завдання структурного синтезу в частині вибору 
складу основних підсистем та елементів, розробка схеми, конструкції камери згорання 
детонаційного реактивного двигуна, розробка методики оцінки основних характеристик 
детонаційного реактивного двигуна на етапі проектування, вивчення структури течії 
компонентів палива та її впливу на проходження детонаційного фронту. Для вирішення 
цього завдання нами використовувався експертний аналіз з використанням комп’ютерних 
методів тестування ANSYS та COMSOL Multiphysics.

Результати досліджень показують, що для детонаційного згорання екологічних 
видів палива потрібні вищі початкові масові потоки та температура, попереднє 
ініціювання запалювання палив до прибуття детонаційної хвилі потребує спеціальних 
умов по відношенню до механізму стабілізації детонації граничного циклу. Отримано 
залежності швидкості перетисненої детонаційної хвилі від відстані до точки ініціювання. 
Встановлено залежність розміру детонаційного осередку в циліндричній загасаючій 
хвилі від величини її швидкості. Проведені експерименти підтверджують правильність 
прийнятих важливих технічних рішень та підтверджують підвищення ефективності 
термодинамічного циклу в цілому на 20-30% з існуючими аналогами на дефлагмаційному 
горінні.

Даний напрямок є перспективним та потребує створення спеціалізованої лабораторії 
для робити з альтернативними видами палива та вогневих випробувальних стендів, для 
швидкого впровадження даних здобутків в ракетно-космічну  індустрію.
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ВЗАЄМОДІЇ СІТЧАСТИХ РОЗДІЛЮВАЧІВ ФАЗ 
З ГАЗОВИМИ ПУЗИРЯМИ В НЕВАГОМОСТІ

Сучасні космічні літальні апарати повинні виконувати складні і різноманітні 
задачі протягом декількох років в умовах космічного простору. При цьому необхідно 
включати маршові двигуни багато разів в умовах практичної невагомості. На момент 
запуску двигуна рідке паливо змішується довільним образом з газом наддуву. При цьому 
неможливо гарантувати контакт дренажного отвору з газовою фазою, а зливного отвору 
- з паливом. Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати різні, так 
звані, засоби забезпечення суцільності палива. Ефективність контролю за положенням 
рідини в умовах польоту космічного літального апарату по пасивній ділянці траєкторії 
визначається здатністю засобів забезпечення суцільності палива забезпечити злив палива 
з баку без газових включень в будь-який час з заданою витратою і в потрібній кількості.

У роботі розглядаються особливості функціонування засобів забезпечення 
суцільності палива інерційного типу до складу якої входять сітчасті розділювачі 
фаз. Необхідність використання сітчастих розділювачів фаз обумовлена можливістю 
потрапляння газової фази в зливну магістраль як на пасивній ділянці траєкторії, так і 
на етапі включення маршових двигунів, що може привести до зриву їх запуску. При руху 
палива в зливну магістраль пузирі залишаються на сітчастій поверхні і перешкоджають 
проходженню рідини. 

У роботі запропонована математична модель поведінки газових пузирів на поверхні 
сітчастих розділювачів фаз в потоці в’язкої рідини. На основі цієї математичної моделі 
були проведені відповідні чисельні розрахунки. Інженерна методика розрахунку, що 
запропонована у роботі, дозволяє визначити таку конструкцію засобів забезпечення 
суцільності палива інерційного типу, при якій виключається можливість «забруднення» 
поверхні сітчастих розділювачів фаз газовими пузирями і зрив, в наслідок цього, 
нормального функціонування системи подачі палива у маршові двигуни космічних 
літальних апаратів.

Результати роботи можуть бути використані при створені нових перспективних 
виробів ракетно-космічної техніки.
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ПРОЕКТНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ КАПІЛЯРНИХ СИСТЕМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЦІЛЬНОСТІ ПАЛИВА

Поступовий розвиток ракетно-космічної техніки призводить до необхідності 
збільшення кількості космічних апаратів, що одночасно виводяться на орбіту протягом 
одного запуску ракети-носія. За таких потреб дорозгінні блоки повинні постійно 
покращуватися. Для виводу космічних апаратів на різні орбіти, дорозгінний блок 
повинен мати можливість багаторазового запуску. На пасивних ділянках траєкторії, 
рідкі компоненти палива у баках знаходяться у стані практичної невагомості і внаслідок 
різноманітних збурень, можуть займати у ньому будь-яке положення. І щоб утримати 
частину рідкого палива біля забірного пристрою баку, застосовуються системи 
забезпечення суцільності рідких компонентів палива. Одним з їх різновидів є капілярні 
системи, які використовують сили поверхневого натягу рідини для утримання палива у 
визначеному місці баку.

У роботі розглядаються особливості конструкції капілярних роздільників фаз 
систем запуску двигуна в умовах невагомості космічних літальних апаратів. Наведені 
основні типи конструкційних матеріалів, що мають капілярно-пористу структуру і 
використовуються як основного робочого елементу, перфоровані пластини, пористі 
метали, металеві ткані сітки, комбіновані пористі сітчасті метали. Від оптимальності 
вибору проектних параметрів цих систем залежать тактико-технічні характеристики 
всього перспективного космічного літального апарату. 

У роботі запропонована математична модель характеру впливу технології 
виробництва капілярних елементів на їх проектні параметри. За її основою були проведені 
відповідні чисельні розрахунки. Розроблена інженерна методика розрахунку рівня впливу 
технології виробництва капілярних елементів на їх проектні параметри.

Результати роботи можуть бути використані при удосконаленні або створені нових 
виробів ракетно-космічної техніки.
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ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОГО ТЕПЛА ДЛЯ НАГРІВУ ГЕЛІЄМ 
СИСТЕМ НАДДУВАННЯ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ

Метою досліджень є зниження маси гелієвих теплообмінників систем наддуву 
паливних баків сучасних рушійних установок ракет-носіїв, що використовують 
компоненти палива рідкий кисень та пальне типу гас. Вперше поставлено питання про 
можливість і доцільність підвищення температури гелію на вході в теплообмінник, 
насамперед, без використання додаткових ресурсів. Розглянуто залучення непрямого 
(«низькопотенційного») тепла, що є у складі рушійних установок. Як методику 
для дослідження використано основні закономірності складного теплообміну та 
ретроспективний аналіз конструкцій, що використовуються в теплообмінниках. Виявлено 
два джерела «низькопотен-ційного» тепла, які раніше безсистемно та фрагментарно 
використовувалися в ракетному двигунобудуванні для отримання та нагрівання 
робочого тіла наддуву. Це наддув баків швидкісним натиском повітря під час руху ракети-
носія в атмосфері, створення тиску в баку за рахунок кипіння в ньому верхнього шару 
окислювача, що знаходиться на лінії насичення.

Наукову новизну мають такі результати дослідження. Вперше обґрунтовано 
доцільність підвищення температури робочого тіла на вході в теплообмінники, і 
насамперед за рахунок використання низькопотенційного тепла. Вперше знайдені 
джерела низькопотенційного тепла, що раніше не використовуються, а саме 
висококипляче пальне в баку та конструкції паливних баків. Доведено можливість та 
показано раціональність їх реалізації для підвищення ефективності теплообмінників 
систем наддуву. Запропоновано класифікацію непрямих джерел тепла, придатних для 
підвищення температури робочого тіла наддуву. Розкриті резерви дають змогу підняти 
ефективність гелієвих теплообмінників систем наддуву баків рушійних установок.

Реалізація знайдених можливостей використання непрямого тепла дозволяє суттєво 
підняти ефективність теплообмінників систем наддуву баків рухових установок, знизити 
їхню масу та габарити.
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АНАЛІЗ ТА ВИБІР МАТЕРІАЛІВ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ ХОЛЛІВСЬКИХ 
ДВИГУНІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Згідно тенденції до зменшення маси космічних апаратів на борту яких доступна 
електрична потужність не перевищує декілька сотень Ватт, доцільно використовувати 
електрореактивні двигуни. Сучасні космічні апарати комплектуються, як правило, 
найбільш широко дослідженими  Холлівськими двигунами.

Представлені результати розробки та випробувань Холлівського двигуна малої 
потужності (150-200 Вт), який здатний підтримувати наступні параметри: тяга 5,5-10 
мН; питомій імпульс 1160-1300 с; та ефективність 28-34%. Для забезпечення необхідної 
магнітної індукції в розрядній камері найчастіше використовуються електричні 
котушки намагнічування, основною перевагою яких є можливість керування силою 
струму у котушці для вибору необхідних значень магнітної індукції та можливості 
регулювання величини та нахилу силових ліній магнітного поля  у прискорюваному 
каналі для отримання максимальної ефективності двигуна. Під час розробки двигунів 
малої потужності стає проблема компоновки елементів магнітної системи. Зокрема, 
при використання центральної електричної котушки намагнічування в двигунах 
малих габаритів виникають проблеми з охолодженням котушки. З метою вирішення 
цієї проблеми у розробленому двигуні, замість центральної котушки намагнічування, 
використовується постійний магніт. Таке рішення забезпечило зменшення сумарної 
споживаної потужності двигуна та його маси. Загалом відомо, що при використанні 
постійного магніту виникають проблеми нестабільності магнітної індукції при значних 
коливаннях робочої температури. Під час розробки електродвигуна проаналізовані різні 
матеріали для побудови магнітної системи, а саме Alnico магніти (AlNiCoFe), неодимові 
магніти (NdFeB) та самарій-кобальтові магніти (SmCo), які здатні забезпечувати 
необхідний рівень магнітної індукції в прискорювальному каналі.

В результаті аналізу обрано самарій-кобальтовий магніт, який здатний витримувати 
робочу температуру двигуна до +350°С, що забезпечує оптимальне значення магнітної 
індукції в розрядній камері протягом тривалої роботи електродвигуна при потужності 
до 200 Вт. 
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АНОД-ГАЗОРОЗПОДІЛЮВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОГО РАКЕТНОГО ДВИГУНА 
ХОЛЛІВСЬКОГО ТИПУ

В даний час ми спостерігаємо лавиноподібне зростання кількості апаратів, що 
виводяться в космос. Звичайно, все більш затребуваними стають і електроракетні двигунні 
установки. Найбільш популярним класом електроракетних двигунів є двигуни Холлівського 
типу.

Разом з тим, незважаючи на півстолітню історію розвитку даного типу електроракетних 
двигунів, досі не існує всесвітньо прийнятної методики їхнього інженерного розрахунку. 
Однією з таких «білих плям» є конструкція анода-газорозподілювача. У доступній на цей час 
літературі, містяться рекомендації лише загального характеру, і можна зробити висновок, 
про необхідність досягнення рівномірності розподілу газу вздовж периметру прискорюючого 
каналу. Однак, процес розподілу газу вздовж периметру прискорюючого каналу ніким не 
вивчався і не оптимізувався. Відсутнє розуміння, які конструктивні рішення є прийнятними 
та оптимальними для двигунів того чи іншого діапазону потужностей.

Елементарним, локальним фрагментом анода є один отвір для витоку газу. Характер 
газодинамічної течії через нього, пов'язаний з цілим рядом параметрів, деякі з яких суттєво 
змінюються у процесі роботи двигуна. Тільки отримавши чітке уявлення про цей локальний 
процес, можна переходити до вивчення процесу газорозподілу загалом.

Виток газу в порожнину прискорюючого каналу вивчався шляхом математичного 
моделювання методом кінцевих елементів в пакеті прикладних програм ANSYS Multiphysics. 
Отримані шляхом математичного моделювання дані були узагальнені у вигляді зручних для 
практичного застосування графічних залежностей.

Для підтвердження даних, отриманих шляхом «віртуального експерименту», була 
підготовлена і проведена ціла серія натурних експериментів у вакуумній камері. Для 
цього була сконструйована і виготовлена експериментальна установка, що моделює 
«елементарний» фрагмент анода. Діаметр, форма отвору та товщина стінки, в яких він 
виконаний, варіювалися шляхом зміни спеціальної накладки. Розігрів анода у процесі 
роботи двигуна імітувався електричним резистивним нагрівачем. Тиск у порожнині анода 
вимірювався модифікованим стандартним датчиком вакууму іонізаційного типу.

Отримані експериментальні дані в цілому з прийнятною точністю узгоджуються з 
даними математичного моделювання, що відкриває шлях для подальших досліджень.
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LAB6 HOLLOW CATHODE WITH WIDE RANGE CURRENT OPERATION

Hall effect thruster (HET) systems provide significant mass and cost-savings advantages 
compared to other propulsion technologies for missions such as LEO orbit raising, north-south 
stationkeeping, and GEO orbit topping. 

A significant component of HET is the hollow cathode, since it emits electrons to ionize 
neutral atoms in the discharge channel and the created ions move through the exit while 
electrons are partially trapped in HET due to magnetic field. The second role of the cathode 
is completely different from the former in a way that equal amount of electrons to exiting ions 
should be emitted to compensate for the charge effects on thruster and to prevent the spacecraft 
from charging.

One of the most promising emitter materials in hollow cathodes is lanthanum hexaboride 
(LaB6). Cathode based on LaB6 are stable under ion bombardment conditions, less sensitive 
to low vacuum and poisoning by oxygen, water vapor, air, CO2, etc. compared to other emitter 
materials.

Hollow cathodes based on LaB6 in HET are capable of working in contact with various 
working substances.

The task was to develop a hollow cathode design for HETs by adapting the cathode to a 
different range of currents without significant design changes.

One of the most critical components of the hollow cathode is a heater. SETS is developed 
heater based on carbon-carbon composite material to increase lifetime of heater. Such material 
characterized by low density (due to the porosity of the material), high specific strength and 
rigidity, persistent indefinitely long in the inert media at temperatures up to 3000 °C that can 
be perfectly implemented as a heater into hollow cathode.

In the paper are provided test results and comparison of two types of heaters for hollow 
cathode: swaged tungsten rhenium and carbon-carbon composite. 

Lanthanum hexaboride (LaB6) hollow cathode design was successfully developed and 
tested with HET and discharge power ranging from 100 W to 1.5 kW and current from 0.5 A 
to 5 A.

Test campaigns were carried out in both stand-alone and coupled configurations with the 
different power consumption Hall thrusters ST-25, ST-40, ST-100 developed by SETS. 

Future developments will include an improved mechanical design of the cathodes and 
additional experimental campaigns, to assess the cathode performance and lifetime and to 
further validate the theoretical model.
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ОСОБЛИВОСТІ БАЛІСТИЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ СУБОРБІТАЛЬНИХ РАКЕТ-
НОСІЇВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Суборбітальні ракети – окремий напрямок розвитку ракетно-космічної техніки. 
Бурхливий розвиток сегменту «нового космосу» - стартапів та приватних компаній в 
останні десятиліття призвів до нової хвилі інтересу до розробки суборбітальних ракет. 
Ці компанії часто розглядають створення суборбітальних ракет як проміжний етап при 
створенні орбітальних ракет-носіїв надлегкого і легкого класу, що дозволяє поступово 
розвивати виробничу, стендову базу та наземний сегмент ракетного комплексу. Однією 
з основних переваг, характерних для цього виду літальних апаратів є можливість 
багаторазового використання майже усіх частин суборбітального ракетного комплексу, 
що сприяє значному зменшенню вартості пуску. Суборбітальні ракети здатні виступати 
у якості порівняно недорогих літаючих стендів для розробки окремих систем ракет-
носіїв та військових ракет. У країнах Європи та США дуже популярним є проведення 
наукових експериментів з використанням суборбітальних ракет. Особливо поширеними є 
дослідження у середовищі мікрогравітації. Мініатюризація корисних навантажень робить 
можливим тестування малих космічних апаратів на борту суборбітальних ракет в умовах 
реального польоту до висот низьких та середніх орбіт. Окремо слід відмітити залучення 
цих літальних апаратів у освітні програми, що дозволяють ефективно збільшувати 
інтерес до ракетно-космічної техніки серед молоді. Широкий спектр задач, що можуть 
вирішуватися за допомогою суборбітальних ракет та характерні для них переваги 
дозволяють спрогнозувати подальшу появу повноцінного ринку суборбітальних пускових 
послуг у найближчі роки. 

У жорстких умовах конкуренції важливо, аби ракетний комплекс міг забезпечити 
мінімальну ціну виведення корисного вантажу на задані висоти. Одним із факторів, що 
впливають на даний критерій є ефективність балістичного проєктування. У даній роботі 
пропонується дослідити вплив використання балістичних пауз та зміни режимів роботи 
двигунної установки на збільшення маси корисного навантаження суборбітальних 
ракет, що напряму веде підвищення ефективності застосування, і, як наслідок, 
конкурентоспроможності.
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ПЛАНУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОРБІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ГІБРИДНИХ ЗАСОБІВ, СКЛАДЕНИХ З НАЗЕМНИХ І 

ОРБІТАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Серед задач забезпечення ефективного і безпечного застосування космічного 
простору ˗ контроль множини об’єктів на навколоземних орбітах, у тому числі ˗ 
підтримання актуальної інформації про каталогізовані орбітальні об’єкти. Вона 
вирішується із застосуванням засобів наземного базування, до яких вже додаються 
засоби орбітального базування. Актуально поєднання цих засобів у єдиній системі 
спостереження. У тому числі, для проведення чергових спостереження має сенс 
одночасне синхронізоване використання пристроїв наземного і орбітального базування 
для реалізації сеансу спільного спостереження орбітального об’єкту (гібридного засобу 
спостереження, [1]). Продовжуємо цю тематику у напрямку розвитку двох альтернативних 
підходів до визначення складу гібридного засобу. Є множина з   космічних апаратів, які 
можуть при заданих просторових обмеження використовувати пристрої спостереження 
шістьох типів (спостерігають над і під площиною миттєвого місцевого горизонту, ліворуч 
і праворуч від орбітальної площини, попереду і позаду від бінормальної площини). Є 
множина наземних станцій  , кожна  -та з яких має   антен (координати всіх її антен при 
плануванні вважаються однаковими). При заданих просторових обмеження зі станції 
можна спостерігати об’єкти над площиною її місцевого горизонту. Тривалість сеансу 
спостереження ˗ стала величина, яка містить в собі необхідний час спостереження та 
максимально можливий час переходу між об’єктами спостереження. Розглядаються 
два підходи до визначення складу пристрою спостереження. Першій підхід передбачає 
складення гібридного пристрою з наземної антени і пристрою спостереження комічного 
апарату-спостерігача для інтервалу часу, який, як мінімум, в декілька раз перевищує 
тривалість сеансу спостереження (і є частиною інтервалу видимості комічного апарата-
спостерігача з наземної станції). Тобто на деякій час визначаються пристрої з незмінним 
складом, а далі ˗ складаються плани їх застосування. Другій підхід ˗ на кожному кроці 
планування (його тривалість дорівнює сеансу спостереження) для кожного з множини 
орбітальних об’єктів обираються наземні і орбітальні засоби, які можуть його спостерігати 
на цьому інтервалі, а потім при плануванні визначається пара гібридного пристрою, яка 
буде спостерігати саме цій об’єкт.

1. Лабуткіна Т.В. Концепція спостереження орбітальних об’єктів із використанням 
гібридних засобів, які поєднують пристрої наземного і орбітального базування. / Т.В. 
Лабуткіна, А.В. Хлапоніна // II International Scientific and Practical Conference «Education 
and Science of Today: Intersectoral Issues and Development of Science», October 29, 2021.˗ 
Cambridge, UK. ˗ Pg. 77-81. https://doi.org/10.36074/logos-29.10.2021.v1.26.
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ПЛАНУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОРБІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 
СКЛАДОВИМИ ОРБІТАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ 

СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗОНИ ВИСОТ

На сьогодення актуальні задачі контролю космічної обстановки, зокрема ˗ множини 
орбітальних об’єктів у навколоземному космосі (визначення її поточного складу і 
оновлення інформації про об’єкти, які занесені до каталогів). На теперішній час основне 
джерело цієї інформації ˗ наземні засоби спостереження. Але активізується створення 
систем орбітальних засобів спостереження, наближених до об’єктів, що спостерігаються. 
Робота присвячена розвитку концептуального рішення зі створення супутникової системи 
глобального спостереження заданої зони висот над поверхнею Землі. Вважається, що ця 
зона висот спостерігається космічними апаратами, розташованим у двох орбітальних 
угрупованнях (сегментах) на колових орбітах одного радіусу (назвемо їх високим і 
низьким сегментами системи спостереження). У кожній номінальній орбітальній площині 
знаходиться однакова кількість космічних апаратів, симетрично рознесених уздовж 
орбіти, орбітальні площини симетрично рознесених за значенням довготи висхідного 
вузла. Космічні апарати-спостерігачі постійно орієнтуються зданим чином відносно осей 
барицентричної орбітальної системи координат і їх обертальних рух відсутній. Кожний 
космічний апарат більш низького сегменту використовує для спостереження пристрій, 
який може реалізовувати спостереження над площиною миттєвого місцевого горизонту, 
а космічний апарат більш високого сегменту ˗ пристрій, якій веде спостереження під цією 
площиною (при додаткових просторових умовах на можливість реалізації спостереження). 
Ведеться чергове спостереження (під час спостереження пристрій спостереження 
спрямований на об’єкт і супроводжує його). Використовуються комплексні (складові) 
пристрої спостереження за схемою спостереження «один об’єкт ˗ k засобів» (схема описана 
у роботі [1]), за якою один об’єкт під час сеансу спостереження одночасно спостерігається 
k засобами. Комплексні пристрої ˗ фіксовані (склад комплексного пристрою, до якого 
можуть входити пристрої космічних апаратів як високого, так і низького сегментів) не 
змінюється. Для різних «композиційних» рішень (однотипних у рамках системи) щодо 
включення одиничних пристроїв спостереження до складового пристрою і при варіації 
множини об’єктів спостереження досліджені централізовані плани спостереження, 
складені для всієї множини комплексних засобів спостереження.

1. Лабуткіна Т.В. Методи планування спостереження орбітальних об’єктів 
орбітальними засобами за схемою сеансу «один об’єкт ˗ k засобів» // Т.В.°Лабуткіна, 
Р.В.°Ананко // Збірник тез доповідей ІV науково-практичної конференції "Аерокосмічні 
технології в Україні: проблеми і перспективи. - 9-10 вересня, м. Київ, Україна.°С.71-74.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ

Світові тенденції розвитку нових проривних технологій виробництва чутливих 
елементів, що виконані за MEMS-технологією, дозволяють не тільки значно покращити 
характеристики електронної апаратури, але і створювати пристрої для вирішення задач 
у різноманітних областях техніки. До основних переваг MEMS-датчиків відносяться: мала 
маса, невеликі габарити, відносно невелика вартість, мала споживана потужність, легкість 
вбудовування у систему, широкий спектр вибору характеристик. Однак, чутливі MEMS-
датчики не дозволяють в автономному режимі з достатньою для цього часу точністю 
визначати навігаційні параметри, і як наслідок, не забезпечують прийнятну точність 
рішення задач навігації.

Для оптимального і ефективного рішення задач навігації необхідно забезпечити 
отримання параметрів, які контролюються, із достатньою точністю, адже визначення 
кутового положення об’єкту під час підготовки до запуску має великий вплив на точність 
роботи системи.

У роботі проведено аналіз залежності кутового положення об’єкту від напрямку 
дії вектору прискорення сили тяжіння. Розглянуто застосування методики обробки 
інформації з датчиків кутової швидкості та акселерометрів, що забезпечує підвищення 
точності визначення початкового кутового положення об’єкту. Встановлено 
закономірності для визначення значень кутів орієнтації об’єкту із використанням 
матриць направляючих косинусів. Дослідження проводилось шляхом написання та 
використання програмного забезпечення у середовищі розробки Delphi.
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БАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ КЕРУВАННЯ ТОПОЛОГІЄЮ СУПУТНИКОВОЇ МЕРЕЖІ 
ЗВ’ЯЗКУ НА ЕЛІПТИЧНИХ ОРБІТАХ

Особливістю новітніх супутникових систем стає наявність комунікацій між 
космічними апаратами на основі ліній міжсупутникового зв’язку (поєднання їх у мережу 
зв’язку). Більшість сучасних супутникових систем і проектів їх реалізації передбачають 
побудову орбітального угруповання на колових орбітах. Але зараз починають висуватися 
різноманітні концепції побудови супутникових систем (і реалізації їх мереж зв’язку) із 
застосуванням еліптичних орбіт. У даній роботі розвиваються результати досліджень 
реалізації концепції супутникової мережі на основі декількох різновисоких орбітальних 
угруповань на колових орбітах та декількох орбітальних угруповань на основі еліптичних 
орбіт, представлені у роботах [1,2]. Зокрема, для космічних апаратів на еліптичній орбіті 
запропоновані алгоритми просторового визначення їх поточних ліній зв’язку (топології 
мережі), прив’язані до орбітального руху. В здачі космічні апарати розглядаються як 
матеріальні точки. Вважається, що керуванням забезпечена постійна кутова орієнтація 
космічного апарату відносно осей барицентричної орбітальної системи координат. 
Застосовуються пристрої зв’язку шістьох типів: зв'язок реалізується над або під площиною 
миттєвого місцевого горизонту (типи 1 і 2 відповідно); зв'язок ˗ ліворуч або праворуч від 
площини орбіти (типи 3 і 4); зв'язок ˗ попереду і позаду від бінормальної площини (5 
і 6). Особливість використання пристроїв зв’язку названих типів на еліптичній орбіті 
([1], [2]) в тому, що пристрій зв’язку одного типу може бути використаний за різними 
схемами в залежності від того, на якій ділянці орбіти знаходиться космічний апарат. 
Наприклад, як для зв’язку з космічними апаратами на низьких колових орбітах, так і 
для зв’язку з космічними апаратами на одній з ним орбіті, але на протилежної відносно 
великої осі половині орбіти, тощо. Представлені швидкі алгоритми розрахунків ділянок 
орбіти (визначаються значеннями істинної аномалії), на яких прийнятна та або інша 
схема застосування пристрою.

1. Лабуткіна Т., Курносова С. Концепція використання еліптичних орбіт у 
супутникових мережах зв’язку // Eurasian scientific and practical conference. Barca 
Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 227-234. URL: https://sci-conf.com.ua/i-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-13-
15-fevralya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/ .

2. Лабуткіна Т., Курносова С. Концепція міжсупутникових зв’язків космічного 
апарату на еліптичній орбіті // Innovative technologies in science and practice. Abstracts 
of VI International Scientific and Practical Conference. Haifa, Israel. 2021. Pp. 521-530. URL: 
https://isg-konf.com. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2021.II.VI.



46

УДК 629.783
О.Д. Легенков, аспірант; Т.В. Лабуткіна, к.т.н., доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: 1997legen@gmail.com

БАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВІРТУАЛЬНОЇ ФРАГМЕНТАЦІЇ 
БАГАТОСУПУТНИКОВОЇ МЕРЕЖІ ЗА ГРОНОВИМИ СТРУКТУРАМИ

Сучасні супутникові систем стають багатосупутниковими. Оптимізація процесів 
керування супутниковою системою потребує її віртуальної фрагментації на частини і 
врахування узагальнених показників кожної з частин при керуванні, або реалізації 
ієрархічних підходів до керування. Це стосується і керування супутниковою мережею 
передачі даних (вона може реалізовувати основну функцію супутникової системи, або 
бути «вбудованою» для комунікації в систему іншого призначення). Серед підходів 
до віртуальної фрагментації супутникової системи, побудованої на різновисоких 
орбітальних угрупованнях (сегментах) космічних апаратів з коловими орбітами ˗ 
фрагментація за принципом гронових структур, описана у роботі [1]. Там гронові 
структури визначаються за двома елементами. По-перше, створюються гроні орбіт з 
вершиною з одної або декількох орбіт у найвищому сегменті, потім за обраним принципом 
гронової структури для кожної орбіти більш високого сегменту вибираються зв’язані 
з нею «гроновим зв’язком» декілька орбіт більш низького сегменту або сегментів 
(визначаються «зчеплені» з нею орбіти). Потім на парах зчеплених орбіт визначаються 
гронові зв’язки між космічними апаратами (вузлами мережі). Обирається вершина гроні 
˗ космічний апарат (апарати) на найвищій орбіті, потім для кожного комічного апарату 
встановлюються «гронові зв’язки» з космічними апаратами більш низьких орбіт, і так 
далі. Гронові структури (окремі гроні і частини гонь) перетинаються або ні. Гронові 
структури можуть відповідати структурі комунікаційних міжсегментних зв’язків. Гронова 
структура побудована на різновисоких орбітальних угрупованнях, тому в кожному 
сегменті системи є множина космічних апаратів (вузлів супутникової мережі), які входять 
до конкретної гроні (при перетинанні грон ці множини також перетинаються відповідним 
чином). Внаслідок різних швидкостей руху космічних апаратів на різних висотах орбіт 
і різних швидкостей прецесії в різновисоких сегментах гронова структура час від часу 
змінюється. Із використанням запропонованої імітаційної моделі проведені дослідження 
орбітальних угруповань грон, які входять до кожного сегменту системи, а також всього 
угруповання гроні (або грон, які перекриваються) з очки зору динаміки їх просторового 
розташування (у тому числі ˗ аналізуються відстані між космічними апаратами). Також 
досліджена стабільність гроні у часі.

1. Лабуткина Т.В. Разбиение многоспутниковой сети на кластеры: два 
концептуальних решения / Т.В.Лабуткина, А.Д. Легенков, М.С. Лазарец, Я.С. Литвиненко// 
Scientific achievement of modern society. Abstracts of the 5th International scientific andpractical 
conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. –2020. – Pp. 667-675.
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ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІДВЕДЕННЯ 
КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З НИЗЬКИХ НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТ. 

АНАЛОГИ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

Активний розвиток космічної галузі призвів до стрімкого збільшення кількості  
техногенних космічних об’єктів. З 2018 по 2021 рік загальна кількість техногенних об’єктів 
на орбіті збільшилась більше ніж на 16% – з 18835 до 21901. Космічне сміття перешкоджає 
виведенню нових космічних апаратів (КА) та створює загрозу для вже наявних. Тому дуже 
важливим та актуальним завданням є зменшення кількості космічного сміття та запобігання 
появі нового. 

Виокремлюють 3 основні задачі для місій з очищення навколоземного простору, а саме: 
1) кероване відведення великогабаритних об’єктів космічного сміття (КС); 2) некероване 
відведення об’єктів КС використовуючи пасивні системи уводу; 3) переведення об’єктів 
космічного сміття на орбіти поховання. Методи відводу можна поділити на 3 категорії: 
пасивні, активні, та комбіновані. До пасивних методів відводу відносяться: вітрильні системи, 
електродинамічні космічні тросові системи (ЕДКТС), системи з використанням постійних 
магнітів. Приклади технічних рішень аеродинамічного пристрою, пристрою з використанням 
комбінації магнітів та аеродинамічного вітрила,  ЕДКТС представлені в [1-3]. Такі системи є 
простими у реалізації, майже не потребують додаткових витрат енергії, але процес відводу 
займає значний час. До активних методів відведення відносяться використання двигунної 
установки (ДУ), або космічного апарату-сміттяря. Активні методи дозволяють виконати задачу 
відводу у короткий проміжок часу, однак потребують значних енергетичних затрат. Комбіновані 
системи відводу є комбінацією активної та пасивної системи. Активна система забезпечує 
формування еліптичної орбіти при якій перигей знаходиться у верхніх шарах атмосфери, 
а пасивна система – поступове зменшення швидкості та висоти орбіти. Використання 
комбінованих систем частково розв’язує проблеми, що виникають при використанні пасивного 
або активного методів.

На разі більш розповсюдженими для досліджень є пасивні та комбіновані методи відводу. 
Пасивні методи є більш дослідженими, розроблено більше варіантів технічних рішень. Однак 
комбіновані методи є перспективним за масогабаритними критеріями.

1. Aerobraking Satellite Deorbiting System : пат. 10,954,006 США : B64G 1/222; B64G 1/24; 
B64G 1/34; B64G 1/62; B64G 1/10. № 15/548,220; заявл. 02.02.2016; опубл. 23.03.2021.

2. Satellite Deorbiting System : пат. 10,723,490 США : B64G 1/222; B64G 1/242; B64G 1/34; 
B64G 1/62. № 15/548,092; заявл. 02.02.2016; опубл. 28.07.2020.

3.   Ultra-thin wires as drag-enhancing system for space craft, method of deployment : пат. 
WO/2018/154603 WIPO : B64G 1/222; B64G 1/244; B64G 1/32; B64G 1/62. № PCT/IN2018/050094; 
заявл. 22.02.2018; опубл. 30.08.2018.
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КЛАСТЕРИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ З АДАПТИВНИМИ ДО ЗАДАЧ 
ОРБІТАЛЬНИМИ УГРУПОВАННЯМИ У ГІБРИДНІЙ СУПУТНИКОВІЙ СИСТЕМІ, 

ОРБІТАЛЬНИЙ РУХ І ТОПОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗКІВ

Серед ознак сучасного технічного розвитку ˗ створення супутникових систем різного 
призначення на орбітах Землі, для яких можна виділити два типи угруповань: по-перше, 
це угруповання космічних апаратів повного охоплення Землі з регулярною структурою; 
по-друге, нечисленні угруповання космічних апаратів, тісно зв’язаних комунікаціями і 
вирішенням комплексу єдиних задач (кластери космічних апаратів). Актуальні задачі 
використання кластеру космічних апаратів з угрупованням нерегулярної, динамічної, 
адаптивної до цільових завдань структурою як структурної одиниці глобальної 
інтегрованої супутникової системи. 

Досліджується система, що містить Nr різновисоких сегментів, кожний з яких 
побудований на угрупованні на колових орбітах і має регулярну структуру повного 
охоплення Землі (це ˗ регулярна складова системи), та Nd описаних вище кластерів. 
Введено обмеження на розташування космічних апаратів кожного кластеру: він 
знаходиться повністю над або під кожним з регулярних сегментів. Розглядається стан 
системи, коли для космічних апаратів кластеру вже встановлені орбітальні параметри 
і керуванням не змінюються. У кожному кластері підтримуються комунікації між 
космічними апаратами. Кожний кластер має внутрішню мережу, побудовану на основі 
ліній зв’язку (наприклад, оптичних) з програмно керованою орієнтацією. Лінія зв’язку 
від одного космічного апарата до іншого розглядається як відрізок прямої від точки 
розташування одного космічного апарата до точки розташування іншого. Вважається, 
що при встановленні комунікацій космічний апарат отримав задану стабілізовану 
орієнтацію відносно осей барицентричної орбітальної системи координат. На реалізацію 
зв’язків накладена низка просторових обмежень. В кожній частині системи, яка являє 
собою орбітальне угруповання глобального охоплення, комічні апарати зв’язані у 
єдину мережу на основі того ж принципу встановлення зв’язків. За цим же принципом 
встановлюються лінії зв’язків між космічними апаратами різновисоких сегментів. Кластер 
може реалізовувати комунікації з глобальною частиною системи і з іншими кластерами 
(або між космічними апаратами кластерів, або через мережу регулярної частини системи). 
Дослідження стосується вивчення динамічної структури зв’язків, які на поточний 
момент часу можна уявити як множину точок положення космічних апаратів і відрізків 
прямих, які їх поєднують. На основі відомих моделей розроблено алгоритм поточного 
розрахунку такої структури і імітаційна модель, яка відтворює її динаміку на заданому 
відрізку часу. Імітаційна модель призначена для дослідження різних варіантів побудови 
описаної систем, а також для верифікації спрощених математичних моделей, потрібних 
для автономного керування функціонуванням кластеру.
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ОРБІТАЛЬНИЙ РУХ І ТОПОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗКІВ

Серед ознак сучасного технічного розвитку ˗ створення супутникових систем різного 
призначення на орбітах Землі, для яких можна виділити два типи угруповань: по-перше, 
це угруповання космічних апаратів повного охоплення Землі з регулярною структурою; 
по-друге, нечисленні угруповання космічних апаратів, тісно зв’язаних комунікаціями і 
вирішенням комплексу єдиних задач (кластери космічних апаратів). Актуальні задачі 
використання кластеру космічних апаратів з угрупованням нерегулярної, динамічної, 
адаптивної до цільових завдань структурою як структурної одиниці глобальної 
інтегрованої супутникової системи. 

Досліджується система, що містить Nr різновисоких сегментів, кожний з яких 
побудований на угрупованні на колових орбітах і має регулярну структуру повного 
охоплення Землі (це ˗ регулярна складова системи), та Nd описаних вище кластерів. 
Введено обмеження на розташування космічних апаратів кожного кластеру: він 
знаходиться повністю над або під кожним з регулярних сегментів. Розглядається стан 
системи, коли для космічних апаратів кластеру вже встановлені орбітальні параметри 
і керуванням не змінюються. У кожному кластері підтримуються комунікації між 
космічними апаратами. Кожний кластер має внутрішню мережу, побудовану на основі 
ліній зв’язку (наприклад, оптичних) з програмно керованою орієнтацією. Лінія зв’язку 
від одного космічного апарата до іншого розглядається як відрізок прямої від точки 
розташування одного космічного апарата до точки розташування іншого. Вважається, 
що при встановленні комунікацій космічний апарат отримав задану стабілізовану 
орієнтацію відносно осей барицентричної орбітальної системи координат. На реалізацію 
зв’язків накладена низка просторових обмежень. В кожній частині системи, яка являє 
собою орбітальне угруповання глобального охоплення, комічні апарати зв’язані у 
єдину мережу на основі того ж принципу встановлення зв’язків. За цим же принципом 
встановлюються лінії зв’язків між космічними апаратами різновисоких сегментів. Кластер 
може реалізовувати комунікації з глобальною частиною системи і з іншими кластерами 
(або між космічними апаратами кластерів, або через мережу регулярної частини системи). 
Дослідження стосується вивчення динамічної структури зв’язків, які на поточний 
момент часу можна уявити як множину точок положення космічних апаратів і відрізків 
прямих, які їх поєднують. На основі відомих моделей розроблено алгоритм поточного 
розрахунку такої структури і імітаційна модель, яка відтворює її динаміку на заданому 
відрізку часу. Імітаційна модель призначена для дослідження різних варіантів побудови 
описаної систем, а також для верифікації спрощених математичних моделей, потрібних 
для автономного керування функціонуванням кластеру.
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АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ НАВІГАЦІЇ РАКЕТИ-НОСІЯ НАДЛЕГКОГО КЛАСУ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ 

НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Сучасне фактичне положення речей у ракетобудівній галузі демонструє все більшу 
зацікавленість чисельних гравців ринку у носіях легкого та надлегкого класів. Ця 
властивість обумовлена більшою гнучкістю та доцільністю їх використання в умовах 
наявності нетипового корисного навантаження. Крім того, такий тип ракет природно є 
легшим для проектування силами аматорських організацій, учбових закладів. Іншими 
словами, знижується «поріг входження» операторів запусків на насичений ринок. На 
сьогодні сформовано величезний пул виробників надлегких ракет. Окрім своїх переваг, 
такі носії мають і недоліки, один з яких слідує з їх зменшеної маси: обмежені енергетичні 
можливості. Цей факт накладає певні обмеження на профіль польоту носія а також на 
умови його запуску. Через це більш складним є прогнозування параметрів руху ракети та 
орбітальні параметри, що мають складати цільову орбіту для подальшого використання 
корисного навантаження. 

Ціллю проведеної роботи є апріорна оцінка точності виведення ракети-носія 
надлегкого класу, осередком навігаційної системи якої є безплатформна інерціальна 
навігаційна система, комбінована із апаратурою супутникової навігації. Зокрема, 
проведений аналіз результуючої похибки у визначенні цільової орбіти, що формується 
під впливом чисельних збурень різноманітної природи, а також оцінка можливості її 
фільтрації на борту із використанням фільтра Калмана.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
СПОСОБІВ ВІДВЕДЕННЯ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ 

З НИЗЬКИХ  НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТ

Сьогодні накопичення космічного сміття (КС) на низьких навколоземних орбітах 
(ННО) починає створювати значну проблему, пов’язану з небезпекою для функціонуючих 
космічних апаратів (КА), орбітальних станцій, космічних кораблів та їх екіпажів, а 
також для наземних об’єктів і мешканців Землі. Тому, якщо не вживати ніяких заходів 
щодо зниження рівня засміченості навколоземного простору (НКП), то дуже швидко 
буде втрачено не тільки можливість здійснення космічних польотів, але і подальшого 
засвоєння космосу в цілому. 

    На наш час можна виділити три основні задачі для місій очищення навколоземного 
простору:

- кероване відведення великогабаритних об'єктів КС, що не згорають в щільних 
шарах атмосфери, із забезпеченням можливості визначення точного місця їх падіння на 
незаселені або слабо заселенні райони Землі; 

-   некероване відведення об'єктів КС з ННО за допомогою пасивних систем 
відведення з подальшим спалюванням їх в щільних шарах атмосфери;

-     переведення об'єктів КС на орбіти поховання (як правило використовується для 
об’єктів КС, що знаходяться на геосинхронних високих еліптичних орбітах зв'язку). 

Для вирішення цих задач можуть бути використані активні й пасивні способи 
відведення об’єктів космічного сміття.

Активні способи відведення об'єктів КС передбачають використання космічних 
апаратів-сміттярів (сміттєзбирачів) (КАС) або оснащення КА спеціальними двигунними 
системами для їх відведення після закінчення терміну активної експлуатації. 

При використанні КАС активні способи  відведення розподіляються на дві групи: 
- безконтактні, які засновані на дистанційному силовому впливі на об'єкт КС з 

відсутністю безпосереднього механічного зв'язку;
 - контактні, які використовують механічний контакт КАС з об'єктом КС.
До основних видів пасивних засобів відведення відносяться аеродинамічні системи, 

електромагнітні системи, системи з використанням постійних магнітів і сонячні вітрильні 
системи. На відміну від активних, дані засоби не вимагають витрат палива і практично 
не потребують витрат бортової електроенергії (за винятком електромагнітних котушок) 
на виконання задач відведення. Також пасивні системи відведення не мають потреби в 
керуванні орієнтацією і стабілізацією. 

     Виходячи з пошуку оптимальних технічних рішень як найбільш перспективна 
пропонується побудова системи комбінованого відведення космічних об’єктів з ННО з 
поєднанням активного і пасивного методів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФАКЕЛУ ІОННОГО ДВИГУНА НА ОРБІТАЛЬНИЙ 
ОБ’ЄКТ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ

В цей час у навколоземному космічному просторі знаходиться велика кількість 
об’єктів космічного сміття (ОКС), що ускладнює подальшу космічну діяльність. 
У зв'язку з цим, наразі актуальною є задача створення засобів та технологій для 
видалення космічного сміття із навколоземних орбіт. Один з існуючих підходів – метод 
безконтактного уводу ОКС, який отримав назву «Пастух із іонним променем». Основний 
принцип цього методу полягає у використанні потоку іонів електрореактивного двигуна 
у якості засобу, який передає імпульс сили до ОКС для його гальмування. Одною з 
ключових задач, яка виникає при створенні системи за цим методом є розрахунок сили, 
яка передається від двигуна до ОКС. Величина сили залежить не тільки від властивостей 
факела двигуна, але і від відносного положення та орієнтації ОКС. Поширеними методами 
визначення сили є підхід, що визначає силу методом інтегрування елементарних сил по 
поверхні об’єкта та метод визначення сили використовуючи центральну проекцію на 
площину ОКС. Але одним із недоліків обох методів є суттєві вимоги до обчислювальних 
ресурсів при розрахунку сили.

В той же час, технології глибинного навчання, зокрема штучні нейронні мережі 
(ШНМ) набули достатнього розвитку, щоб у багатьох сферах зарекомендувати себе 
альтернативою математичному представленню функцій. Загальновідомою є теорема 
Цибенко про те, що ШНМ може апроксимувати неперервну функцію багатьох змінних із 
довільно заданою точністю. Враховуючі той факт, що після навчання ШНМ представляє 
собою набір елементарних математичних та алгоритмічних операцій та не має циклів, 
дослідження використання ШНМ є актуальним і для визначення сили для методу «Пастух 
із іонним променем». 

Для дослідження було використано три моделі нейронних мереж (МНМ) із повністю 
зв’язаними шарами, які відрізняються між собою кількістю нейронів у скритому шарі. Для 
генерації набору даних для навчання була використана еталонна функція визначення сили 
за центральною проекцією ОКС на площину. Набір був розбитий у співвідношенні 80% для 
навчання та 20% для валідації. Для тестування МНМ було використано 18 розрахункових 
випадків, в кожному із яких один із вказаних параметрів змінювався у відповідному 
інтервалі з фіксованим кроком рівним 0.001. Для кожного із випадків сформовано графіки 
погрішностей та таблиці з максимальними абсолютними та нормованими погрішностями, 
які дозволяють стверджувати про те, що для більшості випадків погрішність визначення 
сили за допомогою МНМ не перевищує 5%. Для випадків, де погрішність перевищує це 
значення, абсолютна погрішність залишається незначною. Крім цього, встановлено, 
що МНМ дозволяють визначити силу суттєво швидше (в декілька разів) у порівнянні з 
аналітичними методами.
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ПАРАМЕТРИ МОДЕЛІ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ РАКЕТИ

Динамічні характеристики системи залежать від вибору закону регулювання 
(ЗР), який формується спираючись на номінальні значення параметрів математичної 
моделі процесу стабілізації та її пріоритетний показник.   Через відхилення параметрів 
ракети і відповідно моделі від номінальних величин при розробці системи проектанти 
призначають значні коефіцієнти запасу виходячи із найбільш несприятливих умов, що 
негативно позначається на загальних показниках ракети, зокрема, на відносній вазі 
корисного навантаження. 

Тому виникає потреба в розробці алгоритмів уточнення – ідентифікації в 
процесі польоту параметрів моделі використовуючи сигнали пристроїв вимірювання 
кінематичних характеристик і можливості бортових обчислювальних машин. 

Це підвищить ефективність методів вибору ЗР з погляду таких показників як 
точність стабілізації, швидкодія, запас стійкості та вимоги до потужності виконавчого 
пристрою (ВП).

Як показує аналіз робіт, присвячених стабілізації руху літальних апаратів, більшість 
із них направлені на створення алгоритмів забезпечення програмного руху з урахуванням 
невизначеності його параметрів, тоді як задача їх уточнення виходячи  із даних 
вимірювальних пристроїв в доступних джерелах не знайшла належної уваги. 

Можливість зменшення відхилень фактичних параметрів моделі системи від 
номінальних, на підставі яких формується ЗР, підвищує його ефективність з погляду 
таких показників як запас стійкості, точність стабілізації, витрати енергії на компенсацію 
збурень і є одним із факторів для обґрунтування вимог до потужності і швидкодії ВП. 

У даній роботі запропонований алгоритм уточнення параметрів математичної 
моделі збуреного обертального руху ракети з використанням поточних даних 
вимірювальних пристроїв. Показано, що результатом уточнення параметрів моделі є 
можливість підтримання в заданих межах показника запасу стійкості системи.

Наукова новизна роботи полягає у використанні для ідентифікації параметрів моделі 
збуреного руху інтегральної оцінки відстані між траєкторіями на фазовій площині, які є 
функціями сигналів вимірювальних пристроїв і результатів моделювання з врахуванням 
тільки постійної складової збурення.

Практичне значення в тому, що можливість уточнення параметрів моделі у 
реальному часі є одним із факторів, на підставі яких в процесі розробки системи 
визначаються вимоги до точності стабілізації, запасу стійкості і потужності ВП.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗГОРТАННЯ АНТЕНИ КОСМІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДРИТИМ КОДОМ

У зв'язку з тим, що місце під обтічником ракети-носія обмежене, у космічній техніці 
використовують конструкції, які трансформуються. Нажаль, відомі випадки не розкриття 
таких конструкцій в космосі. Через складність проведення натурних випробувань таких 
конструкцій важливе значення  приділяється  методам математичного моделювання.

Для моделювання та подальшого аналізу різноманітних механічних систем існують 
складні програмні пакети, які отримали свою популярність через багатофункціональність 
та точність результатів. Використання таких програмних пакетів дозволяє проводити 
досить складні розрахунки, а велика кількість навчальних матеріалів, що з'явилися через 
популярність таких пакетів, дозволяє ефективно освоювати їх. Однак більша частина 
таких пакетів має дорогу ліцензію, що обмежує коло потенційних користувачів і сприяє 
появі безкоштовних аналогів, які поки не дуже часто використовуються через досить 
обмежену кількість навчальних матеріалів та документації.

У цій роботі було розглянуто можливість моделювання процесу розгортання кільця 
антени з використанням програмного пакета Hotint. Hotint - це безкоштовний програмний 
пакет з відкритим вихідним кодом для моделювання та оптимізації систем зв’язаних 
жорстких і пружних тіл. Він включає в себе вирішувачі для статичного, динамічного 
та модального аналізу, модульну об'єктно-орієнтовану системну структуру, велику 
бібліотеку елементів і графічний інтерфейс користувача з інструментами для візуалізації 
та постобробки. У цій доповіді розглядається моделювання розгортання опорного кільця 
антени космічного застосування. Система, що моделюється, складається з вісімнадцяти 
секцій, з'єднаних між собою по черзі шарнірними вузлами. Кожна секція формується із 
діагональних та горизонтальних стрижнів, з'єднаних між собою за допомогою шарнірів. 
Кільце  антени розгортається за допомогою натягнутого між секціями кабелю.

Для реалізації обраної моделі у програмному пакеті Hotint написані скрипти для 
кожної із вісімнадцяти секцій антени. Для створення шарнірних вузлів використовувалися 
тривимірні тверді тіла, що з'єднані між собою за допомогою фіксуючих шарнірів, які 
обмежують положення та відносні кути елемента в заданому локальному положенні. 
Шарнірні вузли з'єднують між собою секції за допомогою шарнірів, що обмежують всі 
відносні ступені свободи між двома тілами, крім обертання навколо локальної осі. Стрижні 
секцій моделюються лінійними пружними кінцевими елементами, визначення яких 
засноване на формулюванні абсолютної вузлової координати, і використовує вектори 
нахилу для параметризації орієнтації поперечного перерізу замість параметрів обертання. 
Фіксований стрижень, до якого кріпляться секції антени, задається тим самим елементом. 
Натяг кабелю моделюється за допомогою накладання навантажень у місцях складання 
горизонтальних стрижнів кожної секції. В результаті моделювання були отримані 
положення стрижнів кільця антени у складеному та розкладеному станах. Знайдено 
відповідні навантаження, необхідні для складання або розкладання антени, визначено 
кути між стрижнями кожної секції кільця у складеному та розкладеному станах, а також 
отримані залежності зміни кутів між стрижнями в процесі розгортання.
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ОПТИМАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ ЗАДАНОГО РАЙОНУ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ 
УГРУПУВАННЯМ СУПУТНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ

На даний момент одним з найважливіших джерел інформації про стан поверхні 
планети Земля є дані супутникових систем дистанційного зондування. Серед них і лісовий 
покров, льодовий покров, стан океанів, сільське господарство, тощо. Процес планування 
роботи таких систем є доволі складною і багатокритеріальною задачею. Вона включає 
питання зйомки поверхні Землі, підтримання орбіти супутника, зарядки акумуляторних 
батарей, організації зв’язку з наземним сегментом керування та ін. Перше питання є 
одним з найважливіших, оскільки саме для його вирішення і створювалось супутникове 
угруповання. 

Зазвичай, замовників услуг дистанційного зондування Землі інтересує зйомка 
заданого району поверхні Землі в заданому діапазоні хвиль із заданою розділовою 
здатністю. Як відомо, кут сканування поверхні Землі оптичного пристрою за звичай не 
перевищує декількох градусів, при цьому ширина полоси зйомки на поверхні Землі не 
перевищує декількох десятків кілометрів. Відповідно, в більшості випадків, один прольот 
супутника не дозволяє забезпечити покриття всієї площі заданого району. Крім того, на 
це протягом одного витка, в основному, не здатне і угруповання супутників.

В цих умовах набуває актуальності питання забезпечення покриття заданого 
району поверхні Землі супутниковим угрупованням за мінімальний час. Тобто, необхідно 
визначити програму покриття, яка складається з наступних параметрів: номер супутника 
в угрупованні, номер витка орбіти, час прольоту, знята площа, кут зйомки відносно 
надиру. При цьому, необхідно врахувати дію наступних збурень: вплив зовнішніх сил 
на політ супутника, умови зйомки, стан атмосфери Землі, необхідність виконання 
супутником допоміжних функцій (зарядка акумуляторних батарей, зв’язок, тощо) та ін.

Виходячи з вищезазначеного, забезпечення покриття заданого району поверхні 
Землі супутниковим угрупованням за мінімальний час можна представити у вигляді 
задачі динамічного програмування, яка маю назву «задача комівояжера». Оскільки задача 
вирішується з урахуванням різноманітних збурень, то вона має нелінійний характер, 
асиметрична, незамкнена, зі змінними ваговими коефіцієнтами.

Розглянута задача має практичний інтерес для проектування супутників та їх 
угруповань підприємствами ракетно-космічної галузі та для операторів супутникових 
угруповань.
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МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ОРБІТ 
ЗАСТОСУВАННЯ СОНЯЧНОГО ВІТРИЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Поточний стан навколоземної космічної обстановки представляє загрозу для 
космічних апаратів, що рухаються не тільки по низьким, але також по напівсинхронним 
і геостаціонарним орбітам. Основними методами, які можуть бути використані на даних 
орбітах для очищення від космічного сміття, є активне відведення з застосуванням 
ракетної рушійної установки і пасивне відведення з застосуванням сонячного вітрильного 
пристрою. Останній метод має особливий інтерес за рахунок низьких габаритно-
масових характеристик системи відведення, а також наявності необмеженого сонячного 
світлового випромінювання, яке може бути перетворено в рушійну силу. На даний 
момент сонячні вітрила проходять етап експериментального відпрацювання в умовах 
навколоземного космічного простору, але для задач відведення з середніх і високих 
орбіт не використовувались. Також, їх теоретична ефективність в задачах відведення 
була обґрунтована в роботі [1] на прикладі відведення космічного апарату з низьких 
навколоземних орбіт. 

Доповідь присвячена оцінці можливості розширення діапазону орбіт відведення 
із застосуванням сонячного вітрильного пристрою. Розглядається два конструктивних 
варіанта побудови сонячних вітрил: каркасний и роторний, також розглянуті два варіанта 
схеми відведення: на кругову орбіту захоронення на 200 км нижче цільової орбіти та в 
щільні шари атмосфери Землі. За допомогою математичної моделі, яка викладена у роботі 
[1], проведено комп’ютерне моделювання відведення на прикладі космічного апарата 
системи глобального позиціонування «Галілео», що знаходиться на напівсинхронних 
орбітах, з використанням сонячного вітрила каркасного і роторного типу. Отримана 
залежність висоти орбіти в момент закінчення відведення від площі сонячного вітрила. 
Визначені величини площі сонячного вітрила, необхідного для забезпечення відведення, 
і маси конструкції засобу відведення. Показано, що для відведення на орбіту захоронення 
сумарна маса каркасного засобу відводу становить 9 кг (1,3% маси космічного апарата), 
роторного – 11 кг (1,6%). Стосовно відведення в щільні шари атмосфери Землі для 
каркасного засобу – 52 кг (7,4%), роторного – 25,5 кг (3,6%). Із отриманих результатів 
виходить, що для відведення на орбіту захоронення на 200 км нижче цільової орбіти 
більш вигідним є використання сонячного вітрила каркасного типу, а в щільні шари 
атмосфери – роторного типу. 

Література
1.   В. С. Коробка, Н. М. Дронь, А. В. Голубек Оценка возможности использования 

солнечного паруса в задачах комбинированного увода с низких околоземных орбит. 
Вісник Дніпровського університету. Journal of Rocket-Space Technology. 2021. Bипуск 24. 
С. 179-189.  DOI:10.15421/452120.
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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ ВОДИ НА МІСЯЦІ

Науково-технічні можливості та досвід Україниі дозволили їй стати одним із 
партнерів NASA під час реалізації програми «Артеміда», призначеної дослідженню і 
використанню Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях. 

Основним ресурсом Місяця, що має безпосередню цінність, є вода, яка може 
забезпечити кисень для дихання, а також компоненти палива майбутніх посадкових 
модулів та ракет. Вперше воду на Місяці виявили під час аналізу зразків місячного ґрунту, 
доставленого за програмою «Аполлон». За понад 50 років досліджень різними космічними 
апаратами отримано багато даних, з яких випливає, що на Місяці є або змерзла вода, або 
сполуки, що містять гідроксильні радикали. Найбільший інтерес має вода у вигляді льоду 
на полюсах, у глибоких метеоритних кратерах, де вона міститься у великій кількості. Тому 
вчені досліджують місячні полюси, особливо південний, де більше води. Поки не відомо, 
в якій формі знаходиться лід – у вигляді ґрунту, змішаного з льодом чи твердих блоків.

Метою цього дослідження є аналіз засобів та обладнання для визначення 
місцезнаходження та природи води на Місяці.

NASА планує відправити місяцехід «VIPER» на південний полюс Місяця у 2024 
році, щоб отримати карти розташування водяного льоду в регіоні та взяти його проби. 
Апарат містить нейтронний спектрометр NSS «VIPER», який вияве «вологі» області під 
поверхнею, дриль для відбору проб ґрунту на глибині до метра, мас-спектрометр «MSolo» 
та спектрометр летких речовин у ближньому інфрачервоному діапазоні «NIRVSS», які  
проаналізують склад та концентрацію речовин у пробі.

Ще одним апаратом, який NASА планує використовувати для пошуку води на 
південному полюсі Місяця, є RESOLVE, який буде встановлений на канадському всюдиході 
Rover,

ЄКА розроблено комплект обладнання для пошуку води на Місяці «Prospect», що 
включає роботизовану дриль «ProSEED» та лабораторію для збирання та переробки 
летких речовин з реголіту. Дриль «ProSEED» - це ударна дриль, здатна свердлити до 
двох метрів у реголіт для збирання матеріалу, що містить лід. Зібраний матеріал буде 
оброблено у повністю автоматизованій лабораторії «ProSPA», яка буде розбирати хімічний 
склад льоду з дрібного пилу.

Таким чином, головним інструментами для визначення місцезнаходження та 
природи води на Місяці є дриль для відбору проб ґрунту та прилади для визначення 
складу проб. Обладнання повинне працювати в умовах глибоко вакууму, радіаційного 
випромінювання космосу; великих перепадів температур – від мінус 280 до 305°F. 
Українськими фахівцями створено унікальний комплексний імітатор факторів космосу, 
що дозволяє моделювати вплив цих факторів одночасно, і відповідно розробляти 
обладнання, придатне для дослідження Місяця.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИДОБУВАННЯ МІСЯЧНОЇ СИРОВИНИ

Справжній прорив в галузі технологій освоєння корисних копалин Місяця можливо 
зробити маючи на її поверхні постійні місячні поселення. Для їх будівництва значний 
інтерес викликає місячна сировина, яка дозволяє захищати астронавтів від жорсткого 
космічного випромінювання, космічного холоду і метеоритів при мінімальних витратах 
електричної енергії. Розвиток місячної гірничо-перероблючої галузі передбачає 
видобування реголіту та корисних копалин, а також їх переробку безпосередньо на 
місячних об’єктах. Оскільки поверхня Місяця являє собою пухкий шар подрібнених 
гірських порід (реголіт), а його товщина складає від десятків сантиметрів до десятків 
метрів, то його видобування доцільно вести так названим «відкритим» засобом.

В роботі розглянута практична цінність переробки місячної сировини. При рішенні 
технологічних завдань видобування і переробки мінеральної сировини потрібен 
традиційний алгоритм, який виправдав себе за десятиліття на Землі. Він включає наступні 
дії: геологорозвідувальні роботи на родовищах, відбір технологічних проб для вивчення 
речовинного складу, структурних особливостей, фізико-механічних властивостей 
матеріалів, визначення технології, а також методів їх переробки.

На основі проведеного аналізу спеціалістами ДП «КБ «Південне» пропонується 
видобування місячної сировини гірничодобувним обладнанням, відкритим типом, 
поверхневим засобом, сполошним методом по циклічно-поточній технології. Перевагами 
даної технології є досвід використання на Землі, готові прототипи даного обладнання; 
можливість модернізації для роботи в агресивних середовищах; відсутність великої 
запиленості, немає необхідності руйнувати місячне родовище; можливість автоматизації 
обладнання.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ В ФУНКЦІОНУВАННІ МАРСОХОДІВ

Дослідження поверхні марса проводиться марсоходами різної конструкції і 
космічними апаратами. Ефективність досліджень поверхні марсоходами залежить від 
функціонування фотобатарей, яка, у свою чергу обмежена тривалими періодами «пилових 
бурь» і пилу на робочих поверхнях конструкцій цих батарей. Недоліком дистанційних 
досліджень космічними апаратами є неможливість безпосереднього контакту з поверхнею 
і визначенням складу речовин на ній, а також ідентифікації структур і форм незначних 
розчинів. Розглянуті недоліки можуть бути вирішені шляхом використання негативних 
для функціонування марсоходів чинників. Незважаючи на малу щільність марсіанського 
повітря, енергія вітрів завдяки їх великій швидкості є досить значимою і може 
використовуватися шляхом застосування в конструкції «марсоходів» астродинамічних 
органів перетворення кінетичної енергії вітру в механічну енергію руху марсохода.

У роботі розглядається два варіанти використання марсіанських вітрів. У 
першому варіанті марсохід обладнався вітрильною конструкцією за типом тих, що 
використовуються у вітрильному суднобудуванні, з можливістю складання і розкладання 
вітрила і можливістю управління напрямом руху марсохода. У другому варіанті(рис.1) 
космічний апарат у формі сфери 1 шляхом гравітаційної стабілізації на кульках 4 зберігає 
орієнтацію оптичних приладів, антен і локаторів 2 в просторі аеродинамічної прозорої 
сфери 3, яка пересувається під дією набігаючого потоку вітру. Необхідний тиск у сфері 
3 підтримується компресором, що дозволяє змінювати її розміри і управляти рухом 
залежно від напряму вітру. Слід також помітити, що окрім запропонованих варіантів 
використання енергії вітру марсоходами, можуть бути і інші, що функціонуватимуть в 
комплексі з фотобатареями і іншими джерелами енергії.

Рис. 1
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ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ ТА ВИВЧЕННЯ МІСЯЦЯ

Минулі двадцять років бурхливого розвитку селенології, викликаного застосуванням 
космічних засобів, дали до рук вчених величезний експериментальний матеріал. Багато 
чого в будові Місяця сьогодні відоме. Багато чого ще належить дізнатися, розвинути й 
уточнити, багато чого переосмислити, використовуючи вже наявний масив наукової 
інформації. Процес пізнання – безперервний. Необхідно йти вперед, добувати нові факти, 
узагальнювати їх, рухатися далі нескінченною дорогою розкриття таємниць Всесвіту.

Вирішення нових, перспективних завдань вивчення та освоєння Місяця нерозривно 
пов'язане з розвитком усієї космонавтики та багато в чому визначається вдосконаленням 
космічної техніки. Накопичений науковий та технічний потенціал є надійним 
фундаментом розгортання всього необхідного комплексу робіт у цьому напрямку. 
Автоматичні станції різного призначення, штучні супутники Місяця, автоматичні пристрої 
для відбору зразків ґрунту і доставки його на Землю, самохідні пересувні лабораторії, які 
зробили великий внесок у успіхи селенології, будуть служити науці і надалі. Постійне їх 
вдосконалення, розширення діапазонів дії, збільшення автономності, ресурсу роботи та 
надійності дозволять їм і надалі відігравати значну роль у дослідженні Місяця.

Експерименти та дослідження на Місяці можна здійснювати за допомогою різних 
методів. Наприклад, можна створити в різних районах Місяця науково-дослідні полігони, 
забезпечені автоматичною апаратурою. Зокрема, дуже перспективними районами 
для організації полігонів є полярні області Місяця. Нині вони найменш вивчені проти 
іншими районами, що значно підвищує інтерес до них із боку вчених. Проте, крім цього, 
вони цікаві і з інших причин. Так. Постійне освітлення Сонцем полярних районів дуже 
важливе як енергопостачання науково-технічних комплексів, так проведення деяких 
селенофизических експериментів. Зокрема, відсутність значних перепадів температури, 
що викликаються зміною дня і ночі в цих районах, дуже зручна для вимірювання теплових 
потоків з місячних надр. Важливо й те, що спостереження різних небесних об'єктів із 
приполярних районів дозволяє необмежений час тримати в полі зору інструментів 
спостереження.

Слід зазначити, обладнання дослідницьких полігонів на Місяці має мати 
можливість довго працювати за складною та гнучкою програмою, надійно та ефективно 
функціонувати в екстремальних умовах космічного простору, при впливі різких перепадів 
температур, мікрометеоритного бомбардування, опромінення сонячним вітром та 
космічними променями.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЯЧНОЇ СТАНЦІЇ

Людство ще з початку свого існування прагнуло до чогось нового, раніше невідомого. 
Так, з початку ери цифрових технологій, ми задавали собі питання «Що ж знаходиться в 
тому, раніше не вивченому небі?». І за допомогою спільних зусиль, все ж таки відправили 
перших людей у величезний простір під назвою Космос. Але потім всі ненадовго зупинили 
свої зусилля по вивчення космосу. І зараз, з’явилося декілька космічних проектів, одним 
з таких є «Артеміда». То ж ми вирішили поміркувати, чи зможу функціонувати космічна 
станція на Місяці.

Артеміда – програма НАСА у кооперації із приватними компаніями та космічними 
агентствами включно з Європейським щодо розвитку пілотованих космічних польотів. 
Її метою є «відправлення першої жінки та чергового чоловіка» на поверхню Місяця у 
2024 році та створення тамтешньої інфраструктури із подальшими планами доправити 
астронавтів на Марс.

Атмосфера Місяця вкрай розріджена. Коли поверхня не освітлена Сонцем, вміст 
газів над нею не перевищує 2⋅105 частинок/см3 (для Землі цей показник становить 
2,7⋅1019 частинок/см3), а після сходу Сонця збільшується на два порядки за рахунок 
дегазації ґрунту. Розрідженість атмосфери призводить до високого перепаду температур 
на поверхні Місяця (від -173 °C вночі до +127 °C в соняшниковій точці), залежно від 
освітленості; при цьому температура порід, що залягають на глибині 1 м, постійна та 
дорівнює −35 °C. Через практичну відсутність атмосфери на Місяці небо завжди чорне і 
зі зірками, навіть коли Сонце знаходиться над горизонтом. 

Одним із можливих способів теплозабезпечення Місячної станції можливо за 
допомогою сонячних колекторів та акумуляторів  тепла. 

Сонячний колектор – пристрій для збору енергії випромінювання Сонця у видимому 
та інфрачервоному спектрі. Існує декілька типів сонячних колекторів: плаский, вакуумний, 
колектори-концентратори

Якщо ми хочемо встановити такі сонячні колектори на поверхні місяця, то треба 
обрати таку рідину, яка не буде закипати при надто високих температурах. Виконувати 
роль такої рідини може антифриз, але його необхідна велика кількість, тому що колектор 
сильно нагрівається, то потрібно прискорити рух рідини для запобігання її закипання.

Акумулятор тепла – пристрій (або сукупність пристроїв), що забезпечує оборотні 
процеси накопичення, зберігання і віддавання теплової енергії відповідно до вимог 
споживача.

Тому що температура ґрунту Місяця низька (приблизно -30ºС), то використовувати 
ґрунтовий акумулятор тепла буде недоречно. Потрібно використати внутрішній 
акумулятор тепла. Але температура рідини повинна бути досить високою, то ж потрібно, 
щоб цей акумулятор був середньо- або високотемпературним.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукові дослідження космосу, як правило, тривають достатньо довго. З цієї 
точки зору важливим є розуміння корисності даного дослідження, його фінансування, 
тривалості. Дослідницькі проекти в космосі охоплюють комплекс теоретико-наукових 
розрахунків, дослідницьку базу та відповідне обладнання. Так міжнародний проект Event 
Horizon Telescope (2019 р.) надав перший знімок чорної дири, які ще 100 років назад 
передбачив Ейнштейн; дослідження можливості життя на Марсі за допомогою марсоходу 
Curiosity у 2012 р., в 2015 р. відбулася фіксація гравітаційних хвиль передбачених 
Ейнштейном близько століття тому і використовується для знань, щодо точного 
калібрування супутників GPS-навігації та розрахунків траєкторій космічних тіл; в 2013 
р. підтверджено існування. темної енергії, що відповідає за розширення Всесвіту завдяки 
супутнику «Планк»; відкриті «червоні гейзери» в 2016 р., що допомагають розібратися в 
механізмах еволюції Всесвіту тощо.

Космічний телескоп TЕSS, що запустили на ракеті-носії Falcon 9, зробив  чималий 
вклад у досягненнях NASA, щодо космічного простору, підтвердженням якого є засвоєння 
срібної медалі через дослідження екзопланет.  До речі, компанія Firefly Aerospace, 
власником якої є  М. Поляков, також займається виготовленням ракет носіїв й вважається 
українсько-американською. Понад 150  дніпровських співробітників, що мають досвід 
роботи в космічній галузі,  створюють нові розробки та продають американцям у 
головний офіс Сан-Франциско. У 2018 році компанія стала однією з дев’яти приватних 
компаній, які обрала NASA для освоєння Місяця й виділила $2,6 млрд для створення двох 
ракет. За словами М. Полякова, 70% роботи в рамках «місячного» проекту  виконувалось в 
Україні. TESS шукає планети навколо зірок за допомогою, так званого транзитного методу, 
відстежуючи ці зірки щодо провалів у світлі, які можуть вказувати на проходження тіла 
перед ними. Телескоп також зафіксував спалахи комет та наднових білих карликів і навіть 
спостерігав, як чорна дірка розриває на частини далеку зірку.  Вже в травні 2018 р. TESS 
зробив перший тестовий знімок 200 тис. зірок. Починаючи з вересня, телескоп TESS почав 
набирати значного обігу й відкрив жовту карликову планету π Mensae, у 2020 року, у 
сузір’ї Золотої риби виявили потенційно придатну для життя та віддалену від Землі на 100 
світових років планету TOI-700 d. Основна місія TESS завершилася на початку липня 2020 
р., це дало змогу побачити зображення в телескоп близько 75% неба та створити детальну 
зіркову карту.  На додаток до вже відкритих 66 екзопланет, він знайшов 2100 кандидатів. 
У майбутньому плануються ще проекти з TESS, можливо в яких будуть брати участь 
різні за організаційно-правовою формою українські компанії, що мають потенціал для 
подібного роду досліджень та здатні диверсифікувати діяльність організацій космічної 
галузі. Такі проекти є можливістю для наукових команд ВУЗів.
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КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ ПОСТАЧАННЯ МІСЯЧНОЇ БАЗИ

Освоєння Місяця, початок якого очікується найближчим часом, вимагатиме спочатку 
короткочасних пілотованих експедицій, потім — більш тривалого перебування людини (з 
деякими перервами), а згодом — постійної присутності людей на його поверхні. 

На всіх етапах однією з важливих задач стане забезпечення експедицій та 
місячних баз всім необхідним. Це можна буде здійснити шляхом відправлення з Землі 
автоматичних (безпілотних) космічних кораблів з різноманітними вантажами — запасами 
їжі, предметами постачання, витратними матеріалами, запасними частинами, науковим 
обладнанням.

Метою проведених робіт була розробка спеціалістами ДП «КБ «Південне»» концепції 
засобу доставляння на Місяць вищезазначених вантажів — транспортного корабля 
постачання.

В результаті проведених робіт було:
•   визначено призначення корабля;
•   сформульовано його задачі;
•   вивчено сучасний стан робіт в світі над подібними кораблями;
•   вироблено концепцію корабля;
•   розроблено (концептуально) конструкцію корабля;
•   визначені склад та функції цільового обладнання, його приблизні характеристики;
•   оцінено деякі характеристики службових систем;
•   сформовано вигляд корабля та визначено його основні характеристики;
• коротко описано засоби доставляння корабля на Місяць;
• одержано уявлення про вигляд та габаритні розміри корисного вантажу ракети 

космічного призначення, до складу якого входить корабель;
• коротко розглянуто питання наземного відпрацювання корабля постачання.

Показано, що ДП «КБ «Південне»» продовжує розпочату раніше цілеспрямовану 
проектну діяльність зі створення засобів вивчення та освоєння Місяця.

Подальші роботи над транспортним кораблем постачання (погоджені з роботами як 
над елементами місячної промислово-дослідної бази, так і над наземною інфраструктурою 
ракетно-космічного комплексу, а також над іншими проєктами).дозволять істотно 
наблизити до реальності плани вивчення та освоєння Місяця.
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ОСВОЄННЯ МІСЯЦЯ ТА МАРСА

Оскільки освоєння будь-яких планет передбачає величезні затрати на постійну 
доставку корисної маси для підтримання життєдіяльності екіпажу, пропонується 
переглянути перші  кроки будівництва  основи для колонії. 

В даній роботі  запропоновано створення автономного автоматизованого комплексу 
“Першопрохідник”, головна мета якого створення більш комфортних умов для першого 
екіпажу, робота яких зведеться тільки до перевірки систем та культивації рослин здатних 
до існування в умовах нестачі ресурсів. 

ААК Першопрохідник – це комплекс, мета якого робота з рельєфом та створення 
простих конструкцій, завдяки яким  перше покоління зможе без великих втрат часу 
встановити необхідне обладнання та почати культивувати рослини, що будуть 
використовуватись для створення біоматеріалу для 3D принтерів та ресурсів для 
забезпечення життєдіяльності. 

Комплекс  Першопрохідник складається з 3D принтера, робота на колісній базі 
з маніпулятором та модуля управління на основі штучного інтелекту, мета якого 
контролювання та перевірка цілісності новобудов. Нажаль 3D принтер не передбачає 
створення герметичних об’єктів, але гарно підходить для створення допоміжних 
конструкцій, таких як: основи для сонячних панелей, телекомунікації, основи для 
створення великих будівель та розробки корисних копалин. 

Дана розробка в певній перспективі зможе зменшити затрати на постійні відправки 
корисного вантажу, допоможе екіпажу швидко та без зайвих втрат сил та часу почати 
налагодження систем життєзабезпечення.
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ОЦІНКА СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ В ПИТАННІ
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Наш час – час технологій, медицини і високого рівня життя в більшості країнах світу. 
Як наслідок, зіпсована екологія та демографічний вибух, лише за 20 років населення 
Землі зросло на 2 мільярди. Перед людством постало питання про освоєння нових планет. 
Дослідницько обрали сусіда Землі – Марс. 

В даній роботі були розглянуті дослідження щодо можливості вирощування рослин, 
які можуть послугувати їжею для майбутнього населення Марса. Дослідження базується 
на даних відкритих джерел: літературі та інтернет-ресурсах за темою. 

Головними питаннями постали: екологія, експерименти над можливими 
кандидатами марсіанської флори, можливі ідеї для вирощування. І як результат отримали: 
несприятливе для відритого вирощування середовище. Але завдяки дослідам проведеним 
в теплицях за максимально наближених до марсіанських показників сонячного дня 
та ґрунту було визначено, що салат, рукола, шпинат, горох, часник, капуста та цибуля 
зможуть вижити в таких умовах. Ці рослини мають ряд переваг: невибагливість до якості 
ґрунту, не потребують багато сонячного світла, стійкі до засушливих умов середовища та 
головне – високий відсоток їстівної частини.

Дослідивши особливості даних культур можна додати, що подовження сонячного 
дня ультрафіолетовими лампами, розпушування твердого марсіанського ґрунту, запуск 
в горщик дощових черв'яків та мінеральна підкормка зможуть значно покращити 
продуктивність росту. 

Висновком може слугувати, що подальший розвиток науки і техніки в даному 
напрямку можливий і досить перспективний.
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Структурування процесів у Всесвіті відбувається на основі вихрових потоків. Вихор 
є універсальна одиниця комунікацій. Процеси формоутворення поселень на Місяці, 
Марсі та інших планетах не можуть розроблятися без урахування вихрових явищ поза 
та всередині себе. Похідною від вихору, що лежить в основі всього, є коло або мандала  - 
стародавній символ Всесвіту. У його центрі безперервно генерується вихрова структура 
як функціональна вісь. Над колом, під ним, а також усередині кола, в його площині, на 
основі осі, утворюються проекції – вкладені фрактали складних систем. У фізичному 
діапазоні коло виникає як аспект сферичних хвиль різної якості, народжених вузлом-
осцилятором.. Незалежно від масштабного (ієрархічного) рівня, проекції фрактальності 
Світобудови створюють універсальну поляризацію якостей простору. Кожна якість 
відповідає конкретному виду діяльності людей. Одним із вкладених у структурний 
простір мандали енергоінформаційних утворень є дев'ятивузлова ортопалетка.. За 
дослідженнями В.В. Воробйова, сучасні властивості ортопалетки, пов'язують людину 
з новою системою шкал, серед яких: - звукові ряди; запахові ряди; ряди геометричних 
форм на основі періодичного закону чергування морфотем; ряди речових матеріалів; 
ряди видів психофізіологічних рефлексій; ряди професійних домінувань; серія інших 
рядів. Дев'ятивузлова ортопалетка у структурі мандали, здатна самостворювати навколо 
себе, і навіть поза мандали, фрагменти інших мандал, генеруючих, у свою чергу, форми – 
мандорли. Підхід до формоутворення  поселень на основі перерахованих правил дозволяє 
отримати морфорезонансні поселенські фармації на Місяці. Дев'ятиядерна ортоматриця 
в просторі мандали,  самодобудовує себе знизу до повної тороподібної конфігурації. 
Аналогічно поводяться зв'язки між півсферами, що стали сферами і випуски-зв'язки по 
зовнішньому периметру тора. Поселення такого морфологічного типу стає об'єктивним, 
що повертає людині його космічний статус.

Рис. 1. -  Концепції формоутворення місячних поселень, на основі дев'ятивузлової 
ортопалетки у мандалі.. Архітектори В.В.Воробйов, О.С.Шило. Розроблено у 2021-2022 р.р.
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МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕГОЛІТУ НА МІСЯЦІ

Під час освоєння Місяця виникне питання зведення житлових та промислових 
споруд, які можуть бути різного розташування: зовнішні, заглиблені та напівзаглиблені. 
Для всіх варіантів їх виконання потрібна розробка місячного ґрунту – реголіту. Для цього 
може бути використана техніка подібна до земних умов: екскаватори, бульдозери, ковшові 
навантажувачі. Основними вимогами до цієї техніки в умовах використання на Місяці є: 
можливість переміщення по перешкодам, захист їх двигунів та з’єднань від зовнішнього 
впливу, переміщення розробленого реголіту у закритих ємностях. Відповідно до цього 
машини та їх обладнання для умов Землі потребує удосконалення.

У якості машин для розробки реголіту на Місяці доцільно використати новий 
кластер землерийної техніки   вакуумні екскаватори (рисунок д). В цих машинах не 
використовується механічне різання ґрунтів   розробка середовища відбувається 
за рахунок його всмоктування. Це дозволяє зменшити енерговитрати, а також ґрунт 
транспортується у закритому трубопроводі на значну відстань, що дозволяє не 
розташовувати базу машину поруч з місцем розробки середовища. Особливо це актуально 
за умов наявності перешкод на поверхні Місяця для пересування екскаватора. У разі 
появи у розроблюваному ґрунті скелястих вкладень, екскаватор може бути оснащений 
додатковим змінним обладнанням для їх подрібнення (фрезою, ножицями, ударником). 
Нараз такі конструкції розроблені у ряді магістерських випускних роботах ДВНЗ ПДАБА.

Керування технікою для розробки реголіту, у тому числі вакуумними екскаваторами, 
здійснюється дистанційно та з використанням сучасних навігаційних систем.

Подальші дослідження направлені на удосконалення ходового обладнання 
вакуумних екскаваторів, розрахунку резервуарів для накопичення розробленого реголіту, 
розширення переліку змінного обладнання, використання реголіту для подальшого 
3D-друкування об’єктів на Місяці.

Техніка для розробки реголіту;
а, б – екскаватори; в – бульдозери; г – навантажувачі; д – вакуумні екскаватори
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ НА МІСЯЦІ

Освоєння Місяця передбачає зведення житлових та науково-промислових споруд 
різними методами будівництва та з використанням різноманітних матеріалів. Окремі 
об’єкти таких поселень можуть цілком будуватися методом 3D-друкування або зводитися 
монтажем окремих будівельних конструкцій та зведенням з будівельних виробів   блоків. 
Для другого метода будівництва на Землі використовують блоки з місцевих матеріалів, 
зокрема ґрунтоблоки, складовою частиною яких є глини та суглинки. Для умов Місяця 
також доцільно використати подібну технологію, коли в якості основи будівельних блоків 
приймається місячний ґрунт – реголіт.

Для виробництва реголітоблоків пропонується використати технологію їх 
виготовлення, розроблену в ДВНЗ ПДАБА, особливістю якою є місцеве нагнітання 
сировини під діючий робочий орган ущільнювача (рисунок г). Ущільнювач переміщується 
в декількох напрямків, що для сировини створює текучій стан та забезпечує розподіл 
реголіту по всій формі. Це значно покращує якість грунтоблоків. Така технологія дозволяє 
значно зменшити енерговитрати, отримувати якісні реголітоблоки в умовах Місяця, 
знизити витрати на будівництво місячних об’єктів.

Обладнання пройшло випробування для різних типів ґрунтів. Воно може бути 
встановлено на мобільному транспортному засобі для переміщення по поверхні Місяця 
до місця використання. Виготовлені реголітоблоки доцільно складувати безпосередньо 
біля майбутніх споруд, що зменшить витрати на їх переміщення. Розміри реголітоблоків 
залежать від вимог будівництва та можуть бути змінені заміною форми у обладнанні. 
Реголітоблоки можуть виготовлятися однорідними та з порожнинами.

Подальші дослідження направлені на удосконалення складу сировини 
реголітоблоків, розрахунку складових обладнання, розробці режимів роботи обладнання 
від дії зовнішніх впливів Місяця, удосконалення ходової частини та механізму 
завантаження сировини.

Використання ґрунтів для зведення споруд;
а – на Місяці; б – на Землі; в – грунтоблоки; г – метод нагнітання сировини
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ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АВТОНОМНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЯЧНОЇ БАЗИ

Сам Місяць є небезпечним середовищем, і будівництво і забезпечення постійного 
поселення людей на ньому безумовно є важким кроком для людства, але й важливим. 
Мета проєктування та побудови Місячної бази у тому, щоб спроєктувати місце для захисту 
космонавтів (поселенців) від небезпек навколишнього середовища. Захист важливий, але 
база повинна підтримувати безліч технічних та нетехнічних підсистем, які необхідні для 
забезпечення безпеки та комфорту проведення часу на Місяці.

Місячне поселення служить основним місцем перебування людей, центром 
управління і зв'язку, лабораторією попередньої обробки і аналізу результатів досліджень, 
базою зберігання і технічного обслуговування обладнання. Конструкція основної 
споруди Місячного поселення повинна бути герметичною, мати гарну теплоізоляцію і 
забезпечувати захист від космічної радіації та метеорних частинок. Основні проблеми 
полягають в забезпеченні максимальної живучості основної споруди, мінімізації 
трудовитрат при її будівництві та дотриманні обмежень, пов'язаних з транспортуванням 
з Землі.

Очевидно, що вибір правильної стратегії систем життєзабезпечення має вирішальне 
значення для досягнення цілей місячного поселення в межах встановленого часу та 
бюджетних обмежень. Кількість, вид і якість життєвонеобхідних компонентів, для 
виживання людей, відрізняються від тих, які необхідні для процвітання окремих людей 
і спільнот і зростання популяції. У всіх випадках надлишки витратних матеріалів для 
життєзабезпечення необхідні для надзвичайних ситуацій – наприклад, поки не можна 
буде отримати постачання із Землі або поки не буде здійснено евакуацію населення. 

Надлишки також необхідні, щоб ініціювати середовище проживання, коли 
приходить нова особина, або щоб впоратися з неминучими витоками, втратами та 
неповною переробкою матеріалів для життєзабезпечення. 

Найважливішим місцевим ресурсом на Місяці на ранніх стадіях поселення є сонячне 
світло. Доступність майже безперервного сонячного світла, навіть більше, ніж наявність 
місячної води, дозволило створити процвітаючу модель місячного поселення. Однак 
найбільш дивним є спостереження, що всі технології життєзабезпечення, необхідні для 
створення недорогого поселення на Місяці, доступні зараз і що ефективність технологій 
життєзабезпечення була доведена в космосі протягом останніх 14 років на МКС. Хоча 
більш ефективні технології безсумнівно підуть на користь поселенню, ми маємо доступ до 
достатньої кількості технологій життєзабезпечення, щоб підтримати реалізацію першого 
людського поселення на Місяці сьогодні.
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ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЕКТУВАННЯ 
ЖИТЛОВИХ МОДУЛІВ МІСЯЧНОЇ БАЗИ

Навантаження і впливи, яким піддаються об’єкти в космосі і безпосередньо на 
місячній поверхні, є екстремальними з точки зору коливань температур, впливу раді-ації, 
відсутності повітря, можливості падіння тіл космічного походження на зведені об’єкти, 
що вимагає детального аналізу умов Місячного середовища з точки зору проектування, 
зведення і забезпечення функціонування будівельних об’єктів на пове-рхні Місяцю. В 
таблиці приводяться основні фактори середовища, їх коротка харак-теристика та вплив 
на конструкцію місячного житлового. 

Фактори місячного середовища 
та їхній вплив на проектування місячного модуля.

 

Фактор  
середовища Коротка характеристика Вплив на проектування  

модуля 
Топологія  
поверхні 

Суттєві зміни висоти між  
різними точками на поверхні. 

Може знадобитися попередня 
підготовка майданчика. 

Місячний 
ґрунт  
(реголіт) 

Шар пухких, неоднорідних поверх-
невих накопичень, що покривають 
тверду породу.  

Шар реголіту може бути анти-
радіаційним та протиударним 
екраном. 

Сейсмічна  
активність 

За шкалою Ріхтера має магнітуду 
менше 3 балів (деякі до 5 – 6). 

Розрахунок на сейсміку.  
Антисейсмічний захист. 

Гравітація Середнє прискорення вільного 
падіння близько 1.622 м/с2. 

Забезпечення коректної роботи 
інженерних систем. 

Місячна  
атмосфера 

Щільної газової оболонки немає. 
Концентрація іонів газу в 1 см³ 
становить 104 – 105. 

Необхідний захист від падіння 
метеоритів та випромінювання. 

Місячний 
пил 

Липка субстанція, здатна накопи-
чувати електричний заряд. Викли-
кає деградацію обладнання. 

Заходи із запобігання потрап-
ляння в модуль та видалення 
місячного пилу.  

Освітлення Кратери на полюсах Місяця не 
освітлюються, деякі ділянки освіт-
лені до 89% на рік. 

Необхідні системи штучного 
або гібридного регулюваного 
освітлення. 

Температура Екстремальні температурні умови  
(від -173°C до +127°C ). 

Необхідні системи теплозахисту 
та термоконтролю. 

Радіація Середня еквівалентну дозу випро-
мінювання на поверхні Місяця 
1369 мкЗв/день. 

Необхідний захист екіпажу від 
радіації. Застосування стійких 
до радіації матеріалів. 

Метеоїди Середня швидкість падіння –  
20 км/с. Питома вага від 0,16 до  
4 г/см3 (в середньому 0,5 г/см3). 

Необхідність динамічного роз-
рахунку на ударні навантажен-
ня. 

 



72

УДК 551.24(523.34:523.43)
А.А. Апанасенко, студентка; В.В. Воробйов, к.арх.н., доцент; О.С. Шило, ст.викл.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
E-mail: vivavo151151@gmail.com

ГЕКСАГОНАЛЬНО-СІТЧАСТОПОДІБНІ ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНО-
МАНДОРЛОПОДІБНІ ПРОЯВИ У ФОРМОУТВОРЕННІ ПОСЕЛЕНЬ НА МІСЯЦІ 

ТА ІНШИХ ПЛАНЕТАХ

Традиційні уявлення про підходи до формоутворення поселень на Місяці, Марсі 
та інших планетах Сонячної системи спираються на функціональні та інженерно-
технологічні досягнення людства. При цьому не враховується той факт, що будь-
яка матеріальна форма поселення людей на іншій планеті генерує навколо і в собі 
ансамбль первинних, вторинних та подальших енергоінформаційних форм. Завдання 
проектувальників - врахувати названі формотворні ефекти. В основі урахування, 
згідно з методикою Воробйова В.В., Шило О.С. лежать фрактально - морфологічні 
проекції космічних сіток, що складаються з галактичних ниток. Гексагональні осередки 
мережі  проєціюють себе  на масштаби поверхні конкретних планет, утворюючи силові 
каркаси. Вузли сітки  є осциляторами, які породжують інтерференційні ефекти стоячі 
хвилі -  «мандали» і «мандорли», а також їх комбінаторні поєднання. Вони і виявляють 
абриси форми поселень землян, і навіть формоутворення планів поверхів. поляризація 
середовища у його внутрішньому просторі.

Рис. 1. Об'ємно-просторове формоутворення обвалованого місячного поселення, антенуючого 
типу, в основі якого – ідея морфологічної відповідності осередкам Сітки Світобудови.  Архітектори 
В.В.Воробйов, О.С.Шило.2021-2022 р.р. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РН ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ КА 
МАСОЮ 35000 КГ НА ОРБІТУ МАРСА

Марс знаходиться у центрі уваги всіх космічних агентств. Йдеться про пошук на 
Червоній планеті джерел метану і, можливо, якихось форм життя.

Для виведення космічного апарату (КА) масою 35000 кг на орбіту Марса РН 
повинен мати якомога кращі характеристики при мінімальній масі та вартості 
виготовлення. Для розрахунків вибір ліг на спеціальний двигун який має назву «РД 
0142», бо він має найоптимальніші показники маси та потужності. Цей двигун працює на 
двокомпонентному паливі – Рідкий кисень та Метан.

Ракета що проектується виконується у трьохступеневому варіанті. На кожній зі 
ступенів бак окиснювача розташовується зверху бака пального. Паливо для ракети:

-   окиснювач - кисень (O2);
-   пальне - метан (СН4).
Для ракети-носія (РН) застосовуємо автономну інерціальну систему керування. Вона 

розміщується в приладнім відсіку РН. Для керування нижніми ступенями по поверхні 
ракети прокладаються кабелі. Для компоновки приладів використовуємо наступну схему 
- розміщаємо прилади в єдиному герметизованому приладовому контейнері. Розрахунок 
проводиться для схеми виведення КА на проміжну навколоземну орбіту Нкр=350 км.

Для РН що проектується використовуємо газобалонну систему наддуву. Робоче тіло 
наддуву розміщується в балонах високого тиску і через понижуючий редуктор надходить 
у паливні баки. Робочим тілом є гелій, що знаходиться в балонах у зрідженому стані і 
шляхом підігріву переводиться у гозоподібний стан.

Основні характеристики РН:
Ракета-носій виконується за «паралельно-пакетною» та має у своєму складі три 

ступені. Спочатку розраховується оптимальна траєкторія, швидкість апарату яка дасть 
змогу долетіти до Марса. Для прийнятого варіанту, шляхом послідовних наближень, 
визначається масу ступенів. Виходячи зі статистичних даних, проводиться об'ємні та 
масові розрахунки, а також визначається геометричні розміри окремих складових ракети-
носія. Розробляється компоновка паливних баків КА, який повинен долетіти до Марса з 
найбільшою ефективністю при необхідних умовах експлуатації.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
УПРАВЛІННЯ ТА ОРІЄНТАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТУ У ПРОСТОРІ

Розвиток ракетно-космічних технологій та технологій виробництва композитних 
матеріалів сприяють розвитку напряму студентського ракетного моделювання та 
ракетно-космічного спорту. Композитні матеріали та інноваційні палива дозволяють 
виготовити ракетний двигун з малими масо габаритними характеристиками, але з 
колосальною імпульсною та робочою вихідною потужністю. Високі вихідні потужності 
двигуна та величезні навантаження при старті призводять до можливості миттєвої 
дестабілізації положення тіла ракети у просторі. Така поведінка ракетоносія намагаються 
компенсувати аеродинамічні характеристики стійкості, проте такий підхід не дозволять 
повністю контролювати положення ракетоносія (компенсувати вітрові навантаження) на 
всій траєкторії польоту (для забезпечення максимальної висоти, як основна траєкторія 
вибирають пряму, перпендикулярну точці старту). Саме вітрові навантаження є 
найсильнішою перешкодою для некерованих ракетоносіїв подібного калібру у 
процесі досягнення максимальних висот. Для їх компенсації необхідно встановлювати 
високошвидкісні системи автоматичної орієнтації та управління польотом. В основному 
як орган управління використовуються аеродинамічні керма. При високих стартових 
швидкостях і дуже малого часу польоту алгоритм управління вироджується алгоритм 
наведення.

За класифікацією виділяють наступні системи інформаційно-вимірювальних 
технологій управління та орієнтації переміщення об’єкту у просторі:

1)   Автономні гіроскопічні системи – системи, основою яких покладено властивість 
гіроскопа зберігати своє становище у просторі. 

2)  Автономні інерційні системи. 
3)  Автономні астронавігаційні системи. 
4)  Автономні електро- або магнітометричні системи. Реагують на фізичні параметри 

середовища (магнітне, електричне та гравітаційне поля землі). Частково у спрощеному 
вигляді ці системи використовують у авіації.

5) Автономні кореляційні системи. Набули останнім часом широкого поширення. 
6)  Безплатформні інерційні вимірювальні системи (БІНС). 
7)  Автономні комбіновані системи. 
Проаналізувавши усі види сучасних систем визначено, що автономні комбіновані 

системи є найбільш приємними щодо використання їх у ракетах діаметром 300мм. 
Ракети с таким діаметром використовують у проєкті «Студентська ракета» для надбання 
практичних навиків.
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НАВАНТАЖЕННЯ ТА МАРШРУТИЗАЦІЯ У СУПУТНИКОВИХ МЕРЕЖАХ 
НА ЕЛІПТИЧНИХ ОРБІТАХ

Сьогодення відзначено активним розвитком супутникових мереж зв’язку з технікою 
комутації пакетів. Реалізуються масштабні проекти, висуваються новітні ідеї. В цій роботі 
пропонуються результати досліджень концепції супутникових мереж, які містять угруповання 
на еліптичних орбітах. Досліджується навантаження вузлів і маршрутизація даних мережі. 
Розглядається супутникова мережа, побудована на основі орбітального угруповання з 
еліптичними орбітами, для яких значення висоти перигею, ексцентриситету, нахилу орбіти 
однакові для всіх космічних апаратів. Кожна номінальна орбітальна площина містить 
декілька космічних апаратів, орбітальні площини симетрично рознесені за довготою 
висхідного вузла. Значення аргументу перигею -90 або 90 градусів (чергування цих значень 
˗ на заданій регулярній основі). Космічний апарат встановлює зв’язки з іншими космічними 
апаратами на одній з ним орбіті: по-перше, з найближчими попереду і позаду нього; по-друге, 
з космічними апаратами, які розташовані відносно нього на протилежній з боку великої 
вісі стороні орбіти. Також встановлюються зв’язки з низкою космічних апаратів на сусідніх 
орбітах цього угруповання, а при входженні його до більш глобальної системи ˗ з космічними 
апаратами інших угруповань. Інтерес до дослідження мережі комутації пакетів на основі такого 
угруповання викликаний доцільністю його введення у супутникову систему, яка побудована на 
різновисоких орбітальних угрупованнях (сегментах) з коловими орбітами космічних апаратів 
(низькоорбітальних, середньовисоких, високоорбітальних). Варіант такої системи розглянутий 
у роботі [1]. Наявність в цій системі декількох середньовисоких і високоорбітальних 
угруповань (сегментів) забезпечить надійну доставку інформації між низькоорбітальними 
і середньовисокими і високими сегментами на колових орбітах «ланцюжками» супутників 
еліптичних орбіт, дозволить не використовувати потужні пристрої для зв’язків між сегментами 
різних за класами висот (або не тільки них). Розроблена імітаційна модель системи, в якій 
маршрутизація даних реалізується з врахуванням відстаней між суміжними вузлами мережі, 
часу проходження пустого вузла, а також часу очікування, який зв’язаний із завантаженням 
вузла. Модель застосована для дослідження окремо мережі на еліптичних орбітах і загального 
варіанту мережі, яка містить сегменти на колових і еліптичних орбітах.

1. Лабуткіна Т., Курносова С. Концепція використання еліптичних орбіт у супутникових 
мережах зв’язку // Eurasian scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, 
Spain. 2022. Pp. 227-234. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-13-15-fevralya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАГАТОШАРОВОСТІ СУПУТНИКОВОЇ МЕРЕЖІ 
НА ПРОЦЕСИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Зараз перспективно створення мереж комутації пакетів на основі різновисоких 
багатосупутникових орбітальних угруповань (сегментів) на колових орбітах з 
міжсупутниковими лініями зв’язку. Ідея односегментної низькоорбітальної супутникової 
мережі комутації пакетів висувалася ще у 90-х роках у проекті супутникової системи 
Teledesic. Серед представлених у проекті новітніх підходів ˗ встановлення декількох 
міжсупутникових зв’язків пристроями одного типу. Космічний апарат системи мав 
реалізовувати зв’язки з двома найближчими космічними апаратами попереду нього і 
з двома ˗ позаду нього на одній орбіті, а також ˗ з двома космічними апаратами ліворуч 
і двома праворуч (з космічними апаратами у двох найближчих орбітальних площинах 
з одного та з іншого боку від його орбітальної площини). Сучасний розвиток концепції 
створення супутникових мереж передбачає застосування декількох зв’язків кожного 
названого типу (kq зв’язків кожного типу q). Тому для одного сегменту багатосегментної 
мережі можна говорити про багатошаровість її мережі (kq шарів) за кожним з типів 
зв’язку  q: першій шар ˗ зв'язок з найближчим космічним апаратом у послідовності тих, з 
якими реалізується зв'язок цього типу, розташованими у послідовності їх віддаленості; 
другий шар ˗ з космічним апаратом через (пропустивши) один космічний апарат від 
нього у цій послідовності; і так далі до зв’язку з космічним апаратом, що розташований 
через (kq-1) космічних апаратів. Запропоноване використання декількох різновисоких 
сегментів потребує поєднання супутникової мережі у єдине ціле із застосуванням 
ліній зв’язку між космічними апаратами різних сегментів (міжсегментних лінії зв’язку, 
спрямованих до вищих і нижчих сегментів). Тобто кількість типів зв’язку збільшується до 
шістьох. Багатошаровість мереж сегментів і множинні міжсегментні зв’язки космічного 
апарату розглядалися з точки зору аналізу топології мережі у роботі [1], у тому числі 
˗ з врахуванням віртуальної фрагментації мережі для керування її функціонуванням. 
Дана робота присвячена дослідженню із застосуванням розробленої імітаційної моделі 
процесів керування навантаженням супутникової мережі у залежності від кількості 
зв’язків кожного типу (кратності шарування).

1. Лабуткина Т.В. Характеристики топологии фрагментированной на кластеры 
спутниковой сети / Т.В. Лабуткна, А.Д. Легенков // Scientific achievements of modern society. 
Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. 
Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 495-504. URL: http://sci-conf.com.ua.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАНЬ В 
ЗАДАЧАХ ПСИХОМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ОСОБИСТОСТІ

Однією з найбільш важливих областей діяльності психологів, психотерапевтів, 
психіатрів, лікарів інших спеціальностей є діагностика, кваліфікація і корекція 
нервопсихічних і психосоматичних порушень, станів психічної дезадаптації і соціально-
стресових розладів. Методика «Індекс життєвого стилю» (ІЖС) – це опитувальник, який 
призначений для діагностики механізмів психологічного захисту «Я». Він дозволяє 
діагностувати всю систему механізмів психологічного захисту (МПЗ), виявити як 
провідні, основні механізми, так і оцінити ступінь напруженості кожного. Механізми 
психологічного захисту розглядаються як похідні емоцій, оскільки кожен із МПЗ 
розвивався для стримування однієї з базисних емоцій. Таким чином, існування МПЗ має 
забезпечити можливість непрямого виміру рівнів внутрішньоособистісного конфлікту, 
тобто дезадаптовані індивіди повинні використовувати захист більшою мірою, ніж 
адаптовані піддослідні.

Завданням є надати можливість для збору інформації з опитувальника для її 
подальшої статистичної обробки та використання. Реалізувати запис у базу даних, 
можливість завантаження таблиці з результатами та відображення МПЗ на графіку. 
Провести теоретичне дослідження методів визначення МПЗ.

Було розроблено сервіс для проведення опитування «Індекс життєвого стилю» з 
можливістю завантаження таблиці з результатами для подальшої статистичної обробки 
та відображенням результатів на графіку. У ході розробки сервісу, було проведено 
теоретичне дослідження методів визначення МПЗ. Було розроблено опитувальник 
ІЖС, що включає в себе форму для заповнення персональних даних опитуваного та 
97 тверджень. Опитуваному необхідно відмітити ті твердження, що відповідають 
його поведінці або стану, не витрачаючи багато часу на роздуми. Якщо твердження є 
правильним щодо опитуваного то необхідно відповісти «так», у випадку якщо хибне – 
«ні». Після відповідей на усі питання виводиться на екран користувача з графіком МПЗ. 
Опитуваний має можливість пройти тест декілька разів та порівняти результати.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКИХ МНОЖИН В 
ПРОТИДІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Соціальна інженерія стала невід’ємною частиною кібершахраїв. 
Сьогодні існує чимало методів використання соціальної інженерії. В основі – 

маніпуляція людськими страхами, зацікавленістю або довірою, яка допомагає змусити 
людину віддати зловмисникам необхідні дані. Жертвою соціальної інженерії можна стати 
як під час особистого спілкування, так і по телефону або через цифрові гаджети.

Найпопулярніший серед численних сучасних інструментів соціальної інженерії – 
так званий фішинг. Фішинг – це кримінальна дія в Інтернеті, яка полягає в розкраданні 
особистої інформації, банківських та кредитних карток через Інтернет шляхом 
надсилання підроблених електронних листів із шахрайських веб-сайтів. Зараз кількість 
шахрайських веб-сайтів зростає. Вони виглядають так само, як оригінальні. Та попри те, 
що про фішинг широко відомо, його успіх продовжує зростати через недостатню цифрову 
освіченість людей.

Як використовувати методи нечітких множин в протидії соціальної інженерії ?
Нечітка логіка використовувалася протягом багатьох десятиліть в інженерії та 

дослідженнях для вбудовування вхідних даних у комп’ютерну модель для багатьох 
застосувань. Теорія нечітких множин обробляє неточну інформацію за допомогою функції 
належності. Нечітка логіка забезпечує проміжний ступінь між такими позначеннями, як 
істина і хибна, гаряча і холодна, чорне і біле тощо, як це використовується в булевій логіці. 
Нечітка логіка використовується для оцінки ступеня фішингу на різних веб-сторінках, з 
якими ми стикаємося. Він класифікує сторінки за ступенем фішинства на сторінках. Це 
визначається за допомогою набору заздалегідь визначених правил. 

Даний підхід полягає в тому, щоб виявити фішинг веб-сайту за допомогою методів 
нечіткої логіки. Щоб виявити фішингові веб-сайти за допомогою техніки нечіткої логіки, 
є чотири етапи:

1) Фаззіфікація 
2) Правило оцінки 
3) Агрегування вихідних даних правила 
4) Дефазіфікація. 
З використанням певного показника фішингу та ймовірності фішингу веб-сайту. 

можемо визначити, чи є URL-адреса з веб-сайту законною чи ні.
Справді, дослідження нечітких множин та їх застосування все ще є новим, тому є 

простір для подальших застосувань з використанням нечітких систем.
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НАВАНТАЖЕННЯ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ ГІБРИДНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ 
СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ З АДАПТИВНИМИ ДО ЗАДАЧ КЛАСТЕРАМИ 

КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 

Серед задач розвитку сучасних супутникових систем ˗ створення і застосування 
кластерів космічних апаратів (у загальному випадку ˗ на основі невеликих орбітальних 
угруповань нерегулярної динамічної структури), в яких реалізуються внутрішні 
комунікації між космічними апаратами (створена внутрішня комунікаційна мережа) 
і які є структурними елементами глобальної інтегрованої супутникової системи, що 
синергетично поєднує задачі різного призначення, принципи і технології їх реалізації. 

Дана робота присвячена питанням дослідження навантаження мережі комутації 
пакетів, яка містить декілька сегментів на різновисоких орбітальних угрупованнях 
глобального охоплення поверхні Землі з коловими орбітами космічних апаратів та 
має поєднані з нею мережі невеликих угруповань космічних апаратів (кластерів) з 
нерегулярною, адаптивною до поточних задач структурою. Мережа на різновисоких 
орбітальних сегментах описана, наприклад, у роботі [1]. Назвемо її мережею регулярної 
складової системи. Всі зв’язки між космічними апаратами встановлюються на основі 
оптичних ліній зв’язку або променів фазованої антенної решітки з базовим програмним 
керуванням. Запропонована імітаційна модель мережі, яка (за можливістю реалізації 
цього у поточний момент часу) поєднує мережу регулярної складової і внутрішньої 
мережі кластерів на більш високому ієрархічному рівні агрегації. Правила керування 
навантаженням у кожній окремій складовій мережі мають більш високий рівень 
пріоритетності відносно правил поєднання цих складових у єдине ціле. Ця модель є 
розвитком імітаційної моделі, яка представлена у роботі [1], з точки зору ускладнення 
об’єкту моделювання (зокрема ˗ додаються мережі кластерів, враховується ієрархія 
керування). Для кожного кластеру зовнішні зв’язки реалізуються за трьома схемами. 
По-перше, кластер встановлює зв’язки за описаним вище принципом з іншим кластером 
(кожний зв'язок ˗ лінія зв’язку між космічним апаратом, який належить одному кластеру, 
і космічним апаратом, якій належить іншому кластеру). По-друге, кластер реалізує зв'язок 
з регулярною частиною системи (аналогічним чином встановлюються комунікації 
одного або декількох космічних апаратів з космічними апаратами її сегментів). По-третє, 
кластер встановлює опосередковані зв’язки з іншим кластером (через мережу сегментів 
регулярної структури).

1. Лабуткина Т.В. Имитационная модель спутниковой сети коммутации пакетов 
с разновысотными орбитальными сегментами / Т.В. Лабуткина, В.А. Ларин, В.В. 
Беликов, А.В. Борщева, А.А. Тихонова, Д.И. Деревяшкин // Науково-технічний журнал 
«Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – 2016. − № 1 (75). − С. 66-83.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ 
ЗОБРАЖЕНЬ В ЗАДАЧАХ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Комп’ютерно-інтегровані технології обробки цифрових зображень в задачах 
неруйнівного контролю технічних об’єктів — це застосування комп'ютерного зору в 
промисловості та виробництві.

Комп'ютерний зір або комп'ютерне бачення — теорія та технологія створення 
машин, які можуть проводити виявлення, стеження та визначення об'єктів.  Як наукова 
дисципліна, комп'ютерний зір належить до теорії та технології створення штучних 
систем, які отримують інформацію у вигляді зображень. Як технологічна дисципліна, 
комп'ютерний зір прагне застосувати теорії та моделі комп'ютерного зору до створення 
систем комп'ютерного зору. Типове рішення системи машинного зору включає в себе 
кілька наступних компонентів:  

1.  Камери для отримання зображень;
2.  Програмне забезпечення для обробки зображень;
3. Процесор (сучасний ПК з багатоядерним процесором або вбудований процесор, 

наприклад — ЦСП); 
4.  Програмне забезпечення машинного зору;
5.  Устаткування введення/виведення або канали зв'язку звіту про отримані 

результати; 
6.  Дуже спеціалізовані джерела світла; 
7.  Специфічні застосування програмного забезпечення для обробки зображень і 

визначення відповідних властивостей; 
8.  Датчик для синхронізації частин виявлення для захоплення і обробки зображення; 
Комерційні пакети програм для машинного зору і пакети програм з відкритим 

вихідним кодом зазвичай включає в себе низку методів обробки зображень, таких як:
•  лічильник пікселів: підраховує кількість світлих або темних пікселів;
•  бінаризація: перетворює зображення в сірих тонах в бінарне; 
•  сегментація: використовується для пошуку і/або підрахунку деталей пошук і 

аналіз блобів;
•  зчитування штрих-кодів: декодування 1D і 2D кодів, розроблених для зчитування 

або сканування машинами; 
•  оптичне розпізнавання символів: автоматизованне читання тексту, наприклад, 

серійних номерів; 
•  вимірювання: вимірювання розмірів об'єктів в дюймах або міліметрах; 
•  знаходження країв: пошук країв об'єктів; 
•  співставлення шаблонів: пошук, підбір, і/або підрахунок конкретних моделей.
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АПРОКСИМАЦІЯ ДИСКРЕТНИХ ГОЛОГРАФІЧНИХ ДАНИХ ПРО 
ПЕРЕМІЩЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУАРУ ВІД ЗСУВУ ІНТЕРФЕРОГРАМИ

Точність голографічної оцінки міцності та жорсткості складних технічних об'єктів 
істотно залежить від результатів апроксимації одержуваних дискретних даних про 
переміщення поверхні і не завжди відповідає потребам практики.

Надається  спосіб апроксимації дискретних результатів у голографічних вимірах 
переміщень з використанням даних про їх похідну що визначаються модернізованим 
методом муарового аналізу интерферограм. Суть способу ось у чому.

1. Шляхом послідовної інтерполяції граничних точок діапазону похибок 
голографічного вимірювання переміщень визначаються верхня та нижня межі діапазону 
похибок вздовж заданого на досліджуваній поверхні напрямку, наприклад, вздовж осі х.

2. З використанням кубічних та інших сплайнів будується пучок кривих, які з деяким 
невідомим ступенем наближення апроксимують дискретні значення переміщень и не 
виходять за межі діапазону.  

3. Будується також пучок перших похідних від апроксимуючих сплайнівб що 
відповідають цим кривим. 

4. Далі аналізується муарова картина, яка утворюється, коли один з двох ідентичних 
транспарантів(прозорих копій) інтерферограми накладений на інший з  зсувом щодо 
нього у напрямку   на невелику величину   . Як показано в [1], ця картина характеризує 
розподіл  поверхні похідної вектора переміщення(або його проекції на вектор чутливості 
оптичної схеми) у напрямку зсуву. Визначаються зміни величин та знаків вздовж 
напрямку  похідної х, відзначаються координати їх нульових , постійних, максимальних 
та мінімальних значень(особливих точок).

5. Ці координати послідовно накладаються на вісь х кожної кривої з пучка похідних 
апроксимуючих сплайнів. Виявляться чи підбирається той графік похідних, спеціальні 
точки якого повністю збігаються з спеціальними точками, знайденими муаровим 
способом.

6. Сплайн-крива, що відповідає цьому графіку, визначає найбільш точну(оптимальну) 
апроксимацію вхідних дискретних даних про переміщення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. (2017) Голографічне і акустико-

емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів (акад. НАНУ З.Т. Назарчук, 
ред. ). Львів: Простір-М. ISBN 978-617-7501-27-4.



83

УДК 519.22
Н.І. Федоряцька, аспірантка; В.П. Малайчук, д.т.н., професор;

В.І. Стаценко, ст. викладач
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

E-mail: nad_545@ukr.net

НЕПАРАМЕТРИЧНА СТАТИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ В ЗАДАЧАХ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Розвиток людства досягнув такого рівня, що ми майже не встигаємо за потоком 
інформації, яка лине на нас кожного дня та кожної хвилини. Наш мозок не встигає не те 
що обробляти, а й просто помічати те, що йому необхідно. Значні ресурси людства йдуть 
на знаходження більш досконалих та оперативних методів і засобів прийняття та обробки 
інформації.

Сучасні технологічні процеси є достатньо автоматизованими. Участь людини в 
цих процесах є досить обмеженою або зовсім відсутня. Так, це може бути лише нагляд та 
контроль за роботою автоматів. Автоматизованими є не тільки процеси виробництва, а й 
процеси керування ними, контролю та регулювання. Постійний контроль за обладнанням 
або продукцією, що випускається, є одним із факторів успішності будь-якого підприємства. 
Необхідними умовами для цього є наявність точного обладнання для вимірювання потрібних 
технологічних параметрів, а також способи і методики обробки отриманих даних.

Класична математична статистика пропонує достатню кількість методів та алгоритмів 
обробки вимірювань з відомими законами розподілу ймовірностей. Класичні параметричні 
методи обробки вимірювань при цьому мають значні матеріальні та часові витрати, що в 
умовах обмеженого часу для прийняття рішення є не досить актуальним.

У випадках, коли статистичні закономірності експериментальних вибірок невідомі, то 
класична математична статистика пропонує непараметричні (вільні від знання їх законів 
розподілу) критерії порівняння. Замість математичного сподівання та дисперсії оцінюються 
рангові показники зсувів двох вибірок з відомими дисперсіями, і їх масштаби, якщо відомі 
математичні сподівання і невідомі їх дисперсії. Це критерії Ван-дер-Вардена, Клотца і Буша-
Вінда.

Статистичний аналіз експериментальної вибірки починається з перевірки гіпотези, що 
її виміри – незалежні випадкові величини з невідомими функціями розподілу ймовірності та 
їх випадковості не порушуються трендами, детермінованими участками вимірів у вибірках, 
в них немає викидів.

Шляхом проведення обчислювальних експериментів, дослідили інформативність 
інверсій за трьома видами вибірок випадкових величин, розміром 5 і 20, логістичних, 
релеєвських та експоненціальних з однаковими математичними сподіваннями. Математичне 
сподівання і дисперсія інверсії залежать лише від розмірів вибірки. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ КРИТЕРІЯ ІНВЕРСІЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИБІРОК

Експериментальні дослідження відіграють істотну роль у всіх науках. Можна 
стверджувати, що менш суворою є наука, тим паче значну роль у ній грає експеримент. 
У науках, що використовують математичний апарат, багато результатів можуть бути 
отримані та обґрунтовані теоретично, на базі існуючого емпіричного матеріалу. В інших 
науках експеримент найчастіше є єдиним способом підтвердження справедливості 
гіпотези та результатів теоретичного дослідження. При плануванні, підбитті підсумків 
та обробці результатів експерименту істотну роль відіграють статистичні методи, які 
дають можливість: компактно та інформативно описувати результати експерименту; 
встановлювати ступінь достовірності, подібності та відмінності досліджуваних об'єктів 
на підставі результатів вимірювань їх показників; аналізувати наявність чи відсутність 
залежності між різними показниками (явленнями); кількісно описувати ці залежності; 
виявляти інформативні показники; класифікувати досліджувані об'єкти та прогнозувати 
значення їх показників та характеристик та ін. На сьогоднішній день, з одного боку, більшість 
дослідників чітко уявляють, що використання статистичних методів необхідно, тому що це є 
загальноприйнятою вимогою науці.  

Класична математична статистика пропонує для перевірки гіпотези про випадковість 
експериментальних вимірювань із нормальним законом розподілу ймовірності користуватися 
критерієм оцінки їх інверсій. У вибірках випадкових величин за кожним значенням X(k) 
слідують вимірювання, які менші за X(k), тобто X(k/j)>X(i/j), якщо i≥k+1,k+2,…, k(n-1),k(n), де 
j – номер вибірки вимірів. Якщо задана вибірка X(k/j) у порядку їх вимірів, то сума інверсій 
U(n/j) вибірки вимірів X(k/j) оцінюється за такою формулою: 

  
 Статистика таких дискретних випадкових величин досліджена у [2]. З ймовірністю 

Р=0,95 їх значення перебувають у інтервалі . Класична 
математична статистика передбачає, що їхні закони розподілу ймовірності схожі на гаусові 
та логістичні. Проведено дослідження статистичних закономірностей та оцінено середні 
значення, вибіркові дисперсії та ймовірності перевірки гіпотез про їх випадковість. 

Аналізуючи отримані дані в результаті обчислювального експерименту, надійшли до 
висновку, що критерій інверсій можна використовувати для оцінки випадковості вибірок 
випадкових величин незалежно від виду закону розподілу ймовірності. Цей критерій 
має однакову потужність для випадкових величин як з симетричним так і асиметричним 
законами розподілу ймовірностей. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ РОБОТА 
МАНИПУЛЯТОРА

Разработка механотронных и робототехнических комплексов для целей исследования, 
освоения и обслуживания космических объектов является одним из приоритетных 
направлений развития науки и техники. Применение робототехнических систем позволяет 
повысить эффективность решения задач в экстремальных условиях космоса, снизить 
расходы на исследовательские программы и эксплуатацию оборудования, существенно 
расширить возможности человека при освоении космических тел, строительстве в условиях 
вакуума, повысить безопасность космонавтов. В современных условиях при решении задач 
автономного контроля, управления и измерения широко распространено использование 
технологий компьютерного зрения.

Данная работа посвящена разработке алгоритма работы системы технического зрения, 
фиксируемой на рабочем инструменте робота-манипулятора, позволяющий осуществлять 
распознавание искомого объекта с камер системы технического зрения и определять его 
месторасположение относительно схвата манипулятора для взаимодействия робота с 
объектом. При этом для вычисления карты глубины изображения рассмотрены сканирующий 
подход, заключающийся в использовании двух кадров со сдвигом, который может быть 
применен при наличии двух откалиброванных камер или камеры с возможностью изменения 
ее месторасположения в пространстве между снимками на фиксированное расстояние, а 
также проецирующий подход, предполагающий использование одной камеры и лазерного 
целеуказателя. Суть работы алгоритма сводится к определению координат положения 
объекта на изображении, которые затем приводятся к системе координат, связанной с базой 
робота манипулятора. Принцип определения координат объекта основан на выделении 
из видеопотока, поступающего с камеры, точек, соответствующих характерному признаку 
этого объекта. 

Результаты работы могут быть использованы для создания недорогой и относительно 
простой системы управления, способной находить объекты в пространстве и производить 
их классификацию по заданным определенным признакам. 



8
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та їх систем. Методи неруйнівного 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАПАЗОНІВ СТАЛОЇ РОБОТИ 
КАТОДІВ-КОМПЕНСАТОРІВ ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ ПЛАЗМОВИХ ДВИГУНІВ

Катод-компенсатор – один із основних елементів рухової установки на базі 
перспективного стаціонарного плазмового двигуна (СПД). Його характеристики 
впливають на інтегральні характеристики СПД. Дослідження діапазонів сталої роботи 
катодів-компенсаторів дозволять у майбутньому прогнозувати характеристики 
катодів-компенсаторів. Випробувано в діодному режимі ряд безнакальних порожнистих 
газорозрядних високоемісійних катодів-компенсаторів однієї моделі (далі – катодів).

Для випробування катод встановлювали у вакуумну камеру на відстані 10 мм 
від імітатора анодного блоку (АБ) СПД. За допомогою вакуумної системи імітували 
умови експлуатації катода – граничний вакуум не гірший за 2∙10-5 торр. За допомогою 
газового інтерфейсу підключали катод до стендової моделі системи подачі та зберігання 
робочого тіла. В якості робочого тіла застосовували ксенон. За допомогою електричного 
інтерфейсу підключали катод до стендової моделі системи живлення та керування. 
Вольтамперметрами вимірювали струм та напругу розряду між імітатором АБ СПД 
та катодом. Витратомірами – масу робочого тіла, що подається на катод. Оптичним 
пірометром – температуру біля діафрагми катода. Далі ці чотири параметри роботи катода 
називатимемо струм, напруга, витрата і температура відповідно.

Було отримано залежності температури і напруги від струму та витрати при 
встановленому четвертому параметрі. При зниженні струму напруга зростає спочатку 
плавно, а потім спостерігається стрибок, див. Рис. 1. Відзначено зміщення цього піку 

Мал. 1 – Вольт-амперні характеристики катода-компенсатора при 
різних масових витратах робочого тіла, що подається на нього, ṁ, мг/с

напруги у бік меншого струму зі 
збільшенням витрати. Температура 
зростає лінійно зі збільшенням 
струму. У разі збільшення витрати 
температура зменшується. Також 
проведено дослідження стабільності 
температури та напруги. Робота 
справного катода стабільна на 
певних режимах.

Дані будуть використову-
ватися в наступних експериментах 
та для теоретичного дослідження 
діапазонів сталої роботи катодів.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УСТАТКУВАННЯ 
АКУСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБІВ З ПКМ

В даний час актуальним є питання контролю якості для виробів ракетно-космічної 
техніки (РКТ). Сучасні силові конструкції ракетно-космічних літальних апаратів 
складаються з полімерних композиційних матеріалів (ПКМ), які являють собою 
багатошарові пакети з різних полімерних матеріалів.  

Найбільш важливими питаннями стають реалізація виробничого контролю якості 
композитних конструкцій, достовірність результатів і можливість автоматизації процесу 
контролю.

Наразі ПКМ в основному контролюють акустичними, радіаційними і тепловими 
методами, з яких найбільше поширення на підприємствах авіаційної промисловості 
знайшов ультразвуковий тіньовий метод контролю. Але у зв'язку з особливостями 
виробів з ПКМ, при проведенні ультразвукового контролю з метою визначення дефектів 
спостерігається досить велика відмінність (відносна помилка до 20%) одержуваних 
результатів від очікуваних. Однією з основних причин виникнення помилки при 
визначенні глибини залягання дефекту є використання низьких (50-80 кГц) частот для 
контролю, що обумовлюється великим коефіцієнтом загасання ультразвуку в виробах з 
ПКМ на частотах вище 200 кГц. 

Найбільш доступним з технічної точки зору для виявлення дефектів в виробах ПКМ 
є імпедансний контроль.

Представлена модель автоматизованої системи акустичного імпедансного 
неруйнівного контролю, що в разі її виконання та відпрацювання, дозволить 
контролювати стабільність технологічного процесу формування композиційного 
матеріалу і при необхідності здійснювати його коригування. 

Передбачається що дана модель установки, дозволить виконати та відпрацювати на 
практиці методу акустичного імпедансного контролю, та виявляти небезпечні дефекти 
в процесі виробництва виробів ПКМ, таких я паливні баки, корпуса обшивки РКТ та ін.
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ТЕХНОЛОГІЯ «СТИКОВКИ» КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ НАКОПИЧУВАЧІВ 
КОСМІЧНОГО СМІТТЯ.  ТЕХНОЛОГИЯ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ ДЛЯ НАКОПИТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА. SPACECRAFT 
DOCKING TECHNOLOGY FOR SPACE DEBRIS STORAGE

З кожним роком загальна кількість об’єктів космічної техніки, що знаходиться 
в навколоземному просторі, збільшується. Зростає не лише кількість активно 
функціонуючих космічних апаратів, а й кількість тих, що в силу різних причин, 
перетворились в «мертві» об’єкти, по суті в фрагменти «космічного сміття». Як показує 
аналіз варіантів відведення непрацездатних космічних апаратів з робочої орбіти, а 
саме шляхом переведення з високих орбіт на орбіти – могильники чи з низьких орбіт 
в щільні шари атмосфери, може застосовуватись лише до окремих об’єктів космічного 
сміття. Ні енергетично, ні фінансово прибирання такого «сміття» не раціональне 
внаслідок відсутності ефективних технологій рішення даної проблеми. Відведення 
відпрацьованого космічного апарата з робочої орбіти перетворюються кожного разу в 
окрему задачу, в той час, як проблема з десятками тисяч фрагментів «космічного сміття» 
потребує комплексного рішення. Не вирішує дану проблему і застосування різного роду 
«космозбирачів», оскільки для «підбирань» кожного наступного фрагмента необхідно 
здійснювати маневри, для відпрацювання яких потрібна енергія окремих «дорозгінних 
маршевих» блоків.

В рамках саме такого комплексного підходу, все більш обґрунтований на сьогодні є 
два напрямки рішення проблеми космічного сміття. Перший напрямок стосується об’єктів, 
що знаходяться на низьких навколоземних орбіт і не потребують значних енергетичних 
затрат на переведення їх на орбіти занурення в атмосферу Землі. Для забезпечення 
виконання даної операції кожен космічний апарат повинен мати в своєму складі систему 
вводу космічного апарату з орбіти, яка би за своєю масою не перевищувала (5-10) % від 
загальної маси космічного апарату. Для середніх  і високих орбіт подібні системи можуть 
забезпечити лише імпульси достатні для переводу на орбіти «могильники».

Більш перспективним і єдиним для прибирання масивних фрагментів є ідея 
«космозбирача», який би на відміну від існуючих проектів не переміщувався від фрагмента 
до фрагмента космічного сміття, а відігравав роль стаціонарного його накопичення. 
Оскільки надання необхідного імпульсу маневрування фрагменту малої маси потребує 
на порядки менше енергії, ніж для «космозбирача», то в технології, що пропонується, 
розрахункові значення імпульсів надається із стаціонарного космозбирача, що рухається 
по орбіті з максимальною щільністю фрагментів космічного сміття, за допомогою лазерної 
або струменевої «гармати». 
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РОЗРОБКА КОНЦЕПТУ МІСЯЧНОГО ПОСАДОЧНОГО МОДУЛЯ

На сьогодні є актуальним питання дослідження людиною Місяця. В роботі 
розроблено концепт місячного посадочного модуля, який зможе доставляти на 
поверхню Місяця невеликі вантажі масою до 250кг для дослідження його поверхні 
або для підтримки дослідницької діяльності людей. Концепт побудовано на основі 
аналізу існуючих конструкцій посадочних модулів на Місяць. Виконано їх порівняння 
та розглянуте питання створення оптимальної конструкції  модуля. Оптимальність 
конструкції оцінювалась системним параметром ефективності використання маси 
окремих елементів модуля. Параметр ефективності залежить від питомих параметрів 
міцності та жорсткості та компоновки модуля.

Рекомендовано використати інтегроване розміщення елементів модуля. 
Силова конструкція модуля являє собою раму, що складається з верхньої частини, 

виконаної у формі восьмигранної призми та нижньої частини, виконаної у формі 
багатогранника, утвореного за допомогою двох восьмигранних основ. До верхньої частини 
рами кріпляться паливні баки, органи керування, апаратура, необхідна для керування 
модуля, датчики орієнтації у просторі, джерело хімічної енергії (акумулятори) та двигун 
основної тяги. До нижньої частини рами кріпиться корисний вантаж, а також двигуни 
гальмування перед посадкою. У силовій рамі модуля використовуються композитні 
матеріали, а також  стільникові панелі з композитних матеріалів для кріплення 
апаратури, необхідної для функціонування усіх систем модуля та для кріплення корисного 
вантажу. Також на основі існуючих прототипів була обрана необхідна кількість палива, 
необхідна для всіх гравітаційних маневрів і м’якого приземлення. Двигун основної тяги 
живиться паливом, що знаходиться у чотирьох кулебалонів, закріплених на поздовжніх 
силових елементах верхньої частини рами. Стабілізацію по крену забезпечують вісім 
газореактивних сопла, що розташовані на кожному кулебалоні (по 2 шт на кулебалон). 
Дані сопла живляться стиснутим газом, що знаходиться у торовому баку, закріпленому 
у верхній частині рами. Перед приземленням швидкість космічного корабля гаситься за 
допомогою чотирьох двигунів посадки, які закріплено знизу на раму. Вони живляться 
паливом, що знаходиться у кулебалонах так само, як і двигун основної тяги. Останню 
енергію при посадці гасять чотири опорні лапи космічного корабля. Кожна лапа 
складається з двох жорстких стойок та однієї амортизуючої, що закріплені шарнірно до 
стику верхньої і нижньої частини рами

Отриманий концепт має  конструкцію, виконану за сучасними технологіями з 
композитних матеріалів, що дає суттєвий виграш по масі порівняно з аналогами, що 
у свою чергу впливає на вартість виведення модуля на навколоземну орбіту та дещо 
зменшує кількість палива на борту.
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АЕРОКОСМІЧНИЙ КЛАСТЕР ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Для підтримки необхідного рівня національної безпеки України необхідним 
є розвиток ракетно-космічної промисловості для рішення важливих наукових і 
соціально-економічних проблем, у тому числі для підвищення екологічної безпеки.    
Сумісне вирішення задач держави об’єктами авіаційної і ракетно-космічної діяльності, 
взаємозв’язок структурних елементів, які їх утворюють, односпрямованість розв’язання 
екологічних проблем дозволяють виділити окремий клас геоекологічних об’єктів в 
аерокосмічний кластер (АКК). Його створення і застосування може бути економічно 
вигідним для нашої держави. До того ж подібні послуги можна надавати будь-якій 
зацікавленій країні, територія якої може зазнати руйнівного впливу  космічних 
небезпечних об’єктів, неконтрольований рух яких відбувається у напрямку поверхні  
Землі, а траєкторія співпадає з розміщеними об’єктами життєвого середовища людини.

При двоступеневому виведенні ракети на робочу орбіту розгінні блоки ракети (перші 
ступені), які відділяються, падають на певній відстані від стартового майданчика  – близько 
300 км – у спеціально відведені для цього  райони на поверхні Землі або у відповідні 
райони акваторії. Останні ступені ракет-носіїв після виведення корисного навантаження 
залишаються на орбіті виведення, а далі під впливом гальмування атмосферою входять 
у її щільні шари руйнуючись або частково згоряючи, а в деяких випадках досягаючи 
поверхні Землі. Передбачити час та географічні координати району падіння зараз майже 
неможливо.

До класу потенційно небезпечних об’єктів відносяться уламки ракетно-космічної 
техніки, які мають високу кінетичну енергію (об’єкти значної маси, які рухаються з малою 
швидкістю, або малої маси з високою швидкістю). 

Основні складові АКК: супутникова система моніторингу ближнього космосу, 
центр збирання, аналізу інформації та керування польотом, важкий транспортний 
літак (віртуальна перша ступінь ракетно-космічної системи) з розміщеними у ньому 
ракетами легкого класу з кінетичною зброєю або з детонаційним гарпуном. За допомогою 
супутникової системи здійснюють збирання інформації щодо небезпечних уламків, в 
інформаційному центрі виконують аналіз інформації дистанційного зондування 
ближнього космосу та розробляють програму щодо їх знешкодження. За допомогою 
важкої транспортно-авіаційної системи типу літака «Мрія» здійснюють доставку ракети 
із засобами знешкодження у визначений регіон (здебільшого у тій частині акваторії 
світового океану, де відсутня загроза пароплавству). Далі відбувається запуск ракети з 
борта транспортного літака, небезпечний об’єкт руйнується, подрібнюється або до нього 
за допомогою гарпунної системи прикріплюється детонаційний двигун для відведення 
на безпечну траєкторію затоплення.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тепер рід людський знаходиться в такий етап часу, що без космічних технологій не 
можливо уявити своє існування. Метеорологія, телекомунікація, розвідування корисних 
копалин, супутникова навігація, які скрізь оточують та супроводжують людину вже багато 
років, мають при собі як корисний, так і негативний вплив на навколоземний космічний 
простір. 

Екологічна безпечність космічної діяльності – певний стан захищеності навколишнього 
світу та жителів Землі, космічного простору, осіб та їх здоров’я, які перебувають на борту 
космічних апаратів, космічних станцій від шкідливого впливу інфраструктури космічної 
діяльності. Найактуальнішими питаннями на дану мить стали запобігання забруднення 
космосу та земного середовища внаслідок доставлення та доставлених космічних апаратів. 

Екологія космосу включає зв’язок біосфери Землі Сонячної системи з космічним 
простором – Космосферою. До космічного бруду можливо віднести некеровані об’єкти 
антропогенного походження, які більш не взмозі здійснювати поставлені функції та 
знаходяться довкола Землі. На даний час на орбіті нашої планети обертається приблизно 
2,5-3,5 тис. космічних об’єктів. З накопиченням на орбіті сміття не виключається імовірність 
того, що воно почне падати на поверхню Землі й це буде являти собою певну небезпеку. 

Для розв'язання таких проблем розглядаються безліч ідей. 
Найбільш відома Electro Dynamic Debris Eliminator (EDDE). Ідея полягає в тому, щоб 

відправити в космос супутник, озброєний сітками й гарпуном та хапати супутники та інші 
об'єкти, що збилися зі шляху. Цей план недорого коштує, вигідний і може вирушати з місією 
на низьку навколоземну орбіту [1]. 

Уявіть собі орбітальний сміттєвоз, а разом з ним і переробний завод. Дизайнер Он Лінг 
представив його так: це система, що складається з колектора, розпилювача сіток і пункту 
утилізації на навколоземній орбіті. З огляду на те, що вартість запуску може варіюватися від 
8-10 тисяч за кілограм, не кажучи вже про цінні метали, які використовуються у виробництві 
супутників, перероблення може стати прибутковою справою [1]. 

З огляду на такі старання з очищення засміченого нами самими космосу, можливо 
сподіватися, що небеса найближчим часом стане значно чистішими. А після цього ми маємо 
спрямувати свої намагання на прибиранні непотребу на Землі.

Список використаних джерел:
1.  Вирішення проблем космічного сміття. [Електронний ресурс]– Режим доступу:https://

popach.blogspot.com/2021/02/blog-post_4.html. 
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BIOMETRIC IDENTIFICATION BASED ON THE VOLTERRA MODEL OF HUMAN 
OCULO-MOTOR SYSTEM

 
Recently, identification systems that use biometric characteristics of a person in 

solving the problem of access to information systems are becoming more 
widespread. [1]. The aim of the research is to increase the efficiency (reliability) of 
information protection on the computer through the development of hardware and 
software identification of human oculomotor system (OMS) based on nonlinear 
dynamic model and experimental input-output data using innovative eye tracking 
technology. The Volterra model in the form of multidimensional transition functions 
(MTF) is used for identification. [2]. Object of research is the process of biometric 
identification of computer users based on eye tracking data in dynamics - responses 
to given test visual stimuli (the process of eye tracking). The subject of the research is 
the software tools for assessing the MTF OMS according to the data eye tracking, 
determination of informative features on the basis of the MTF and construction of 
the defining rules of the optimal classification. 

A program to generate test visual stimuli on a computer monitor screen has been 
created to identify OMS in the form of MTF based on eye tracking data. Given the 
physiological characteristics of OMS, in experiments on eye movement tracking, step 
signals (bright dots) with different distances ai (i=1,2,…,L; L – number of 
experiments) from the starting position are used. With the help of the eye tracker, 
the OMS responses were obtained, which are used to determine the MTF: h1(m), 
h2(m,m), h3(m,m,m), m – discrete time.  

OMS identification software developed in the Python IDLE programming 
environment. Experimental studies of the OMS of two individuals were performed. 
Experimental studies of OMS were carried out using high-tech devices – an eye 
tracker TOBII PRO TX300 (300 Hz) [2]. 

The efficiency of dynamic characteristics for personality biometric identification 
is confirmed by examples of models built on the basis of data from real experiments. 
The resulting OMS models are a source of information for the selection of 
informative features, in the space of which the decisive rule of the identification of 
individuals is determined using machine learning methods. 

 
Referenses: 1. Griffith H.K. , Komogortsev O.V. "Eye Know You: Metric Learning for End-to-end 
Biometric Authentication Using Eye Movements from a Longitudinal Dataset," 2021, 
arXiv:2104.10489 2. Pavlenko V., Milosz M., and Dzienkowski M. "Identification of the Oculo-
Motor System based on the Volterra Model using Eye Tracking Technology," 4th Int. Conf. on 
Applied Physics, Simulation and Computing (APSAC 2020) 23-25 May, Rome, Italy. Journal of 
Physics: Conference Series, 2020, Vol. 1603, IOP Publishing, 2020, pp. 1-8. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

В даній роботі була обрана схема будинку та спроектована схема опалення. Для 
монтажу обраної схеми опалення використовуються комплектуючі, які при проектуванні 
розраховуються, моделюються, досліджуються інженерами і виготовляються вже 
оптимальні конструкції на заводах, але ми отримуємо систему, яка, в загальному випадку, 
не буде працювати оптимально. Тому потрібно погоджувати режими роботи елементів 
системи опалення для оптимальної і більш ефективної її експлуатації і, тим самим, 
зменшення витрат.

Метою цієї роботи є оптимізація експлуатаційних витрат системи опалення 
приватного будинку. Це підвищує ККД всієї системи і, що найголовніше, зменшує витрати 
на експлуатацію.

Для вирішення поставленої задачі була отримана цільова функція, з якої видно, 
що масова витрата теплоносія та палива – це параметри, що оптимізуються. Для зв’язку 
цільової функції з умовами задачі, була побудована математична модель системи опалення. 
Використовуючи існуючі методи вирішення математичних систем була отримана 
залежність температури у кімнаті від параметрів, що оптимізуються. У якості обмежень 
виступали критична температура теплоносія – 90°С,  задана температура у кімнаті – 21°С 
та швидкість теплоносія, яка не повинна перевищувати шумову межу – 2.2 кг/с.

У роботі була отримана методика оптимізації експлуатаційних витрат при роботі 
системи  опалення  приватного  будинку  при  використанні біопалива, як джерела 
енергії. Використання даної методики забезпечує оптимальні витрати твердого палива 
та електроенергії на роботу циркуляційного насосу, які забезпечують задану температуру 
з урахуванням втрат будівлі за мінімальні кошти.

Загалом отримані результати свідчать про можливість значного зменшення 
витрат на опалення за рахунок вибору оптимального режиму роботи системи опалення. 
Надалі планується узагальнити запропоновану методику оптимізації експлуатаційних 
витрат при роботі системи опалення на роботі систем опалення з використанням інших, 
нетрадиційних джерел енергії – сонячної енергії, енергії тепла ґрунту.
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ВПЛИВ ГРАНИЧНИХ УМОВ НА ВИХОДІ З РОЗРАХУНКОВОЇ ОБЛАСТІ НА 
РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ У 

КАМЕРІ РРД

Зазвичай чисельне моделювання будь-яких процесів відбувається у скінченній 
області, на границях якої мають виконуватися певні умови. Від їх вибору залежить 
коректність отриманих результатів.

У роботі розглядається вплив граничних умов на виході з розрахункової області при 
розв’язку задачі чисельного моделювання процесу течії продуктів згоряння всередині 
камери РРД другого ступеня ракети-носія.

У якості базової моделі суцільного середовища була обрана модель нев'язкого 
ідеального стисливого газу, що описується системою двовимірних осесиметричних 
нестаціонарних рівнянь Ейлера в інтегральній формі та замикається рівнянням 
Менделєєва-Клапейрона. Для розв’язку системи гіперболічних рівнянь було використано 
метод скінченних об’ємів з реконструкцією параметрів потоку за WENO алгоритмом 
третього порядку точності. Задача Рімана на границях об’ємів розв’язувалася наближено 
за співвідношеннями Лакса-Фрідріхса. Інтегрування системи рівнянь за часом 
здійснювалося явним методом Рунге-Кутти третього порядку точності.

У роботі було розглянуто три варіанти постановки задачі чисельного моделювання 
процесу течії продуктів згоряння всередині камери рідинного ракетного двигуна. У 
першому випадку на вихідній границі розрахункової області використовувалися граничні 
умови переносу параметрів згідно з властивостями надзвукового потоку. У другому 
та третьому випадках на вихідній границі розрахункової області виконувалась умова 
рівності інваріантів Рімана. Крім цього, у першому та другому випадках вихідна границя 
розрахункової області співпадала зі зрізом сопла, у третьому – границя була віддалена від 
зрізу сопла на довжину камери. Усі розрахунки виконувалися на рівномірній декартовій 
квадратній сітці при числі Куранта 0.7. 

Для перевірки результатів чисельного моделювання був виконаний 
термодинамічний розрахунок камери за допомогою програмного пакету АСТРА-4, 
найліпшу збіжність з яким за параметрами на зрізі сопла показали результати, отримані 
у третьому випадку. 

Отже, можна зробити висновок, що для моделювання процесу течії продуктів 
згоряння всередині камери РРД треба використовувати розрахункову область, вихідна 
границя якої віддалена від зрізу сопла на відстань не меншу, ніж довжина камери, а у 
якості граничних умов на виході – умову рівності інваріантів Рімана.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ В СОНЯЧНІЙ ПАНЕЛІ ПРИ 
ЗМІННОМУ ККД

Фотоелектричний тип сонячних енергетичних систем набуває все більшої 
популярності з ростом тенденціі на використання “зеленої енергії” на Землі та в космосі, 
тому дослідження в цьому напряму є актуальними. На жаль, для більшості типів найбільш 
популярних сонячних панелей характерно зменьшення ККД при збільшенні температури 
панелі. За мету роботи поставлено створення математичної моделі для визначення 
температурних полів у  сонячній фотоелектричній панелі  з монокристалічного кремнію 
та дослідження впливу ціх полів на ефективність системи перетворення. 

Математична модель будувалась на основі 2D стаціонарного рівняння 
теплопровідності з нелінійними гранічними умовами, які залежать від умов навколишньго 
середовища, та нелінійним джерельним членом. Вплив зовнішніх факторів модулювався 
відповідно закону Ньютона-Ріхмана для вимушиної та вільної конвекції з використанням 
критеріальних рівнянь. Теплові втрати з поверхні сонячної панелі розраховувались за 
законом Стефана-Больцмана для сірого тіла.

Для введеня залежності ККД сонячної панелі від температури в стаціонарне 
рівняння теплопровідності було проведено аналіз існуючих експерементальних даних. 
Аналіз підтвердив, що кремніїві сонячні панелі втрачають ефективність при збільшенні 
температури. Експеременталіні дані були апроксимовані нелінійною регресивною 
функцією залежності ККД від температури, яка була введена в математичну модель в 
якості джерельного члену. 

Сонячна панель розглядалась як багатошарове тіло з ідеальним тепловим контактом 
між шарами. Тому її ефективний коефіцієнт теплопровідності був розрахований з 
введенням відповідних вагових коефіцієнтів для теплопровідності кожного з шарів.

Розроблена 2D математична модель, що відповідає рівнянню Пуассона, була 
розв’язана методом простої ітерації з урохуванням достатьої умови східності. 
Для розв’язання було побудовано числовий алгоритм, який  реалізований на мові 
програмування С++. Вхідними даними при створенні С++ додатку були взяті: розміри 
сонячної панелі, змінна щільність теплового потоку, коефіцієнт чорноти панелі, швидкість 
вітру та інші умови навколишнього сереводища.

Модулювання було проведено з урахуванням температурної залежності ККД 
сонячної панелі та при постійному значенні ККД. Відхилення отриманних результатів 
є основою для подальшого аналізу з метою оптимізації функціонування панелей для 
отримання максимальних значень ефективності.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗКЛАДАННЯ МАНІПУЛЯТОРА
 КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Бортові космічні маніпулятори є штатними конструктивними елементами для ряду 
космічних апаратів, що призначені для виведення периферійних елементів конструкції 
на певну відстань від корпусу. Конструктивні схеми маніпуляторів визначаються 
функціональним призначенням, особливостями корисного навантаження, режимами 
роботи - одноразове розгортання або багаторазове, кероване розгортання за допомогою 
приводів або пасивне - пружинами або відцентровими силами, тривалістю експлуатації, 
властивостями матеріалів, з яких вони виготовлені. Оскільки ракетно-космічна галузь 
є досить затратною, то такі конструкції мають бути спроектовані з урахуванням усіх 
ризиків штатних та нештатних ситуацій, детально прораховані та виготовлені за 
найвищим класом точності. Саме тому на етапі дослідження доцільно використовувати 
комп’ютерне моделювання з метою імітації реальних умов експлуатації механізму чи 
системи механізмів.

Дана робота присвячена аналізу динаміки штанги-маніпулятора в умовах 
невагомості з урахуванням моделей корисного навантаження та основного тіла, до якого 
монтується виносний маніпулятор. Модель штанги складається з чотирьох секцій, які 
з’єднуються шарнірними вузлами між собою. Досліджуються два типи актуації шарнірів: 
за рахунок подачі кутових характеристик (переміщення, швидкості та прискорення), що 
змінюються за заданим законом, та кутових моментів, які імітують роботу поворотних 
приводів.

Мета роботи полягає у дослідженні властивостей приводів, розташованих у 
поворотних вузлах штанги, їх параметрів та зусиль, необхідних для розвертання. 

Синтез алгоритму керування маніпулятора слід проводити з урахуванням 
нелінійності та багатозв’язності його динамічної моделі, що дозволяє підвищити 
ефективність керування. Керування рухом маніпулятора відбувалося за заданою 
траєкторією. Програмний рух обирався в експоненційній формі. Криві кутових 
швидкостей шарнірів змінюються за трикутним законом в залежності від значення 
змінної часу, що забезпечує плавний ріст швидкості та гальмування поворотних вузлів 
штанги.

Проведено моделювання руху штанги без врахування моделей основного тіла, 
корисного навантаження, а також за їх наявності. Отримані результати дослідження 
впливу часу розкладання окремих частин маніпулятора на силові параметри поворотних 
вузлів.
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВІДРИВУ ПОТОКУ ВІД СТІНКИ СОПЛА ВИСОТНОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГУНА У НАЗЕМНИХ УМОВАХ

На практиці пошук оптимального варіанту конструкції двигунної установки (ДУ) 
ведуть шляхом проектування, виготовлення та випробування. Наземні відпрацювання ДУ 
представляють собою найбільш трудомісткий етап створення нової конструкції, на якому 
підтверджують та уточнюють параметри, що були закладені у процесі його проектування, 
усувають конструкційні недоліки, обирають найбільш ефективну конструкцію.

При проведенні наземних випробувань висотного двигуна тиск навколишнього 
середовища суттєво перевищує розрахунковий тиск на вихідному перерізі сопла тоді 
ступінь нерозрахунковості досягає граничного значення, потік газів відривається від 
стінок сопла. Причиною відриву потоку є наявність стрибка ущільнення, який входить 
у сопло та реалізує нерозрахункові режими, при якому формули тяги та питомого 
імпульсу стають недійсними. Тому практичний інтерес представляє мінімальне значення 
відношення тиску на зрізі до тиску навколишнього середовища, при якому стрибок 
починає проникати всередину сопла. Газодинамічні явища при наявності містоподібного 
стрибка ущільнення усередині сопла досить складні. Якщо врахувати, що одночасно 
з витіканням газів протікають термохімічні процеси, тоді вирішення задачі ще більш 
ускладняється. 

Метою роботи є визначення точки відриву потоку у надзвуковій частині  сопла 
ракетного двигуна при роботі на рівні моря.

У роботі розглянуто залежності на основі експериментальних даних для визначення 
місцеположення стрибка у соплі та закономірність зміни параметрів газового потоку за 
стрибком ущільнення. Дана задача визначена за допомогою моделювання газодинамічних 
процесів у камері двигуна у програмі Ansys.

На основі отриманих результатів визначений найменший переріз сопла, де 
відбувається безвідривний потік та у програмі Ansys змодельоване обрізане сопло для 
проведення випробувань камери двигуна у наземних умовах. 

Отримані результати можливо застосувати наприклад, при проектуванні рідинного 
ракетного двигуна з регенеративним охолодженням до місця відриву потоку та 
неохолоджуємим радіаційним насадком. Завдяки чому для проведення наземних вогневих 
випробувань не потрібні складні газодинамічні установки, через що зменшується вартість 
виготовлення ДУ та термін вогневих випробувань. 
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ВТОМЛЮВАНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ І ЗАСОБИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Найбільш небезпечними факторами для втрати функціональності конструкцій 
являються непрогнозовані за наслідками зміни фізико-механічних характеристик 
конструкційних матеріалів. Дані фактори можна розділити на дві групи: на ті, що 
відбуваються при функціонуванні конструкції в процесі експлуатації під дією зовнішніх 
і функціональних навантажень, і ті, що є наслідками змін характеристик в часі і які 
називаються реологічними.

Серед факторів першої групи на надійність аерокосмічної техніки найбільше 
впливають знакозмінні навантаження, що викликають ефект «втомлюваності». Швидке 
падіння величини тимчасової міцності  зі зростанням кількості циклів навантаження 
обумовлено появою мікротріщин на поверхні, що розтягується. Якщо не зупинити 
розростання тріщин, швидкість росту яких пропорційна місцевим моментам на тріщинах, 
а саме росту плеча l (мал.1), веде до руйнації конструкції в цілому. Для запобігання чи 
зменшенню впливу тріщиноутворення можна скористатись або покриттям деталі 
більш пластичним і пружним матеріалом, або заповненням «зародкових» тріщин 
матеріалом із «змочувальним» ефектом.  Розростання тріщин також можливе в межах 
застосування багатошарового виконання конструкції, межа між якими буде перепоною 

для розростання тріщин. При лікуванні тріщин 
шляхом їх заповненням «рідини» чи спорідненим 
до матеріалом, умовою успішного лікування має 
бути «прибирання» адгезійної плівки з поверхні 
тріщин, що лікуємо. Найбільш ефективною 
технологією для того, щоб позбавитись адгезійної 
плівки, є «лікування» в вакуумованому просторі.

Наступним за важливістю і непрогнозованістю 
фактором є зміни в структурі конструкційного 
матеріалу з часом. За кімнатної температури 
експлуатації в матеріалі конструкції завжди 
присутня  нерівноважна  концентрація 
«дислокацій» і «вакансій», що утворились при 
високій температурі. Завдяки процесу їх дифузії і 
«конденсації» спостерігається зміна властивостей 
конструкцій, що теж може мати негативні 
наслідки.

Мал.1
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТЕПЛОЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ КА

Однією з основних систем життєзабезпечення космічних апаратів (КА) і 
орбітальних станцій (ОС) є система забезпечення теплового режиму, основною 
функцією якої є підтримка функціональної температури на борту космічної техніки. 
Незмінність температурного режиму відбувається за умови балансу теплових потоків, 
що надходять у внутрішній простір КА або ОС, і потоків, що скидаються назовні у 
навколишній простір. Регулювання теплових потоків може бути активним, пасивним і 
комбінованим. Найчастіше для захисту від зовнішніх потоків, перш за все від сонячної 
радіації, використовуються в основному, пасивні засоби, такі як спеціальні теплозахисні 
покриття , та теплозахисні ізолюючі конструкції. Для скидання надлишкового тепла 
найчастіше використовуються активні засоби, в склад яких входять вентилятори, насоси, 
теплові труби і радіатори. В цілому кожна з СЗТР включає багато різних конструкцій, 
займає значний відсоток маси КА і потребує досить суттєву частину енергії на власне 
функціонування.

Одним із перспективних варіантів є варіант поєднання функцій реагування діючих 
потоків на КА ззовні і скидання надлишку тепла, що продукується функціонуванням 
систем КА. Серед можливих варіантів реалізації даної задачі уваги заслуговує 
теплозахисне покриття корпусу КА «пірйової конструкції».

Кожна плитка такого покриття 
складається з двох частин (Мал. 1) : верхньої 
із теплозахисного матеріалу (1) і нижньої 
із металу, виконуючого роль радіатора (2). 
В горизонтальному положенні відносно 
корпусу такі плитки будуть виконувати 
функції пасивного теплозахисного покриття, 
у вертикальному – функції радіатора. В 
залежності від нахилу плиток відносно потоку 
сонячної радіації запропонована конструкція 
ТЗП одночасно регулюватиме зовнішні і 
внутрішні потоки підтримуючи заданий 
рівень температури всередині герметичних 
відсіків КА.  Окрім функцій теплового 
регулювання ТЗП, що пропонується, може 
виконувати також роль протиметеоритного 
екрану і протирадіаційного захисту.

Мал.1
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ЗАСТОСУВАННЯ БАРАЖУЮЧИХ БОЄПРИПАСІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ПОВІТРЯНИМИ ЦІЛЯМИ ПРОТИВНИКА

Аналіз сучасних локальних конфліктів у Сирії, Лівії, Нагорному Карабаху та Україні 
показує необхідність застосування нової тактики дії та засобів протиповітряної оборони 
(ППО) для протидії загрози з боку розвідувальних і розвідувально-ударних БПЛА, а також 
баражуючих боєприпасів (ББ). Яскравим прикладом масованого та скоординованого 
застосування зазначених засобів повітряного нападу (ЗПН) є друга Карабахська війна, у 
ході якої ударними БПЛА MALE-класу та ББ було знищено до 39% від усіх уражених цілей, 
а половину від наявних засобів ППО було уражено у перші ж хвилини конфлікту.

Основу військової ППО Збройних сил України складають комплекси 9К33 та 9К35, 
аналогічні знищеним у Нагорному Карабаху, у той час, як збройні сили вірогідного 
противника мають і БПЛА MALE-класу, і ББ, крім того на озброєнні стоїть значна кількість 
(до 1000 од.) БПЛА тактичного класу, практична стеля яких дозволяє здійснювати 
політ за зонами досяжності комплексів ближньої дії та малої дальності. Для ураження 
зазначених ЗПН можуть застосовуватися комплекси ППО середньої та великої дальності, 
винищувальна й армійська авіація, однак кількість таких засобів обмежена, а вартість 
застосування і вірогідність знищення вогнем у відповідь – значна. З огляду на зазначене, 
необхідно створення принципово нового комплексу ППО, призначеного для боротьби з 
БПЛА та ББ.

Доволі перспективним є створення такого комплексу ППО на базі баражуючого 
боєприпасу з використанням малогабаритного турбореактивного двигуна у якості 
маршового. Дане рішення забезпечує практичну стелю до 8 – 10 км та маршову швидкість 
польоту понад 850 км/год, чого цілком достатньо для ураження більшої частини 
існуючих БПЛА та ББ. Крім того, комплекс ППО може використовуватися для боротьби з 
гелікоптерами, легкими учбово-бойовими літаками та літаками військово-транспортної 
авіації. У якості носіїв комплексу можуть виступати автомобілі підвищеної прохідності 
та малотоннажні бойові кораблі. Для ведення бойових дій силами спеціальних операцій 
та партизанськими загонами зенітний баражуючий боєприпас повинен мати змогу 
транспортування та виконання пусків особовим складом. 
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ГІБРИДНИЙ ЗАСІБ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОРБІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ, 
СКЛАДЕНИЙ З НАЗЕМНОГО І ОРБІТАЛЬНОГО ЗАСОБІВ, ДОПОВНЕНИЙ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ОРБІТАЛЬНОГО СПОСТЕРІГАЧА

Серед задач спостереження космічної обстановка ˗ періодичне оновлення інформації 
про каталогізовані орбітальні об’єкти: про їх орбітальний та обертальний рух, форму і 
розміри, різні аспекти функціонування космічних апаратів. Активно використовуються 
та вдосконалюються засоби спостереження наземного базування, створюються засоби 
орбітального базування. Розвивається сумісне використання наземних і орбітальних 
засобів в єдиній системі. Серед перспективних напрямків застосування в сеансах 
чергового спостереження (під час сеансу засіб спостереження спрямований на об’єкт 
і супроводжує його) гібридних засобів, складених з синхронізованих наземного і 
орбітального (представлено у роботі [1]). Дослідження розвиває ідею роботи [1]. 
Пропонується підвищити інформативність сеансу спостережень за рахунок додавання 
даних «спостереження орбітального спостерігача». Згідно [1], спостереження ведуться 
системою наземних станцій, кожна з яких має декілька антен. Гібридний пристрій 
спостереження орбітального об’єкта складається з наземної антени і пристрою 
спостереження, встановленого на космічному літальному апараті. Об’єкт спостереження 
має бути в зоні доступності до спостережень з наземної станції і в зоні доступності до 
спостереження пристроєм, встановленим на космічному апараті (апараті-спостерігачі). 
Сеанс подвійного спостереження пристроями різного типу (при відповідних моделях 
обробки результатів) збільшить ефективність (інформативність) спостережень (надасть 
можливість за сеанс спостереження отримати з більш високою точністю інформацію 
про шукані параметри, або розширити їх коло). Пропонується підхід який дозволить 
ще збільшити інформативність сеансу. Космічний апарат, який входить до базової пари 
«наземний і орбітальний пристрої» гібридного пристрою, спостерігається також іншою 
антеною цієї наземної станції або (та) орбітальним пристроєм спостереження іншого 
космічного апарату. Запропоновані різні схеми реалізації «спостереження спостерігача». 
При відповідних математичних моделях обробки це підвищить інформативність сеансу 
спостереження, а також надасть інформацію про ще один орбітальний об’єкт, яким є 
космічний апарат-спостерігач. Розроблені алгоритми розрахунку необхідних умов 
реалізації описаного підходу.

1. Лабуткіна Т.В. Концепція спостереження орбітальних об’єктів із використанням гібридних 
засобів, які поєднують пристрої наземного і орбітального базування. / Т.В. Лабуткіна, А.В. Хлапоніна 
// II International Scientific and Practical Conference «Education and Science of Today: Intersectoral Issues 
and Development of Science», October 29, 2021.˗ Cambridge, UK. ˗ Pg. 77-81. https://doi.org/10.36074/
logos-29.10.2021.v1.26.
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КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОСЕГМЕНТНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОРБІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ: ПЕРЕТИНАННЯ І ВКЛАДЕНІСТЬ 

ЗОН СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Серед важливих задача сьогодення, які забезпечують ефективне і безпечне 
використання космічного простору, ˗ контроль множини керованих і некерованих об’єктів 
на навколоземних орбітах. У тому числі ˗ оновлення інформації про них. Перспективним 
напрямком розвитку систем спостереження орбітальних об’єктів є використання засобів 
спостереження орбітального базування, які доповнюють засоби наземного базування. У 
роботі [1] запропонована концепція супутникової системи спостереження орбітальних 
об’єктів, яка містить декілька орбітальних угруповань (сегментів) на колових орбітах 
з підтриманою регулярною структурою повного охоплення або квазіохоплення Землі, і 
невеликі угруповання динамічної структури. Дана робота стосується розвитку концепції 
регулярної складової системи. Використовується Ng описаних вище угруповань на 
колових орбітах. Кожний космічний апарат угруповання може використовувати пристрої 
для спостереження орбітальних об’єктів як над, так і під площиною миттєвого місцевого 
горизонту. Задана область висот над поверхнею Землі, в якій ведеться спостереження, 
розділена на Nz (Nz=Ng/2) зон висот (назвемо їх зонами першого рівню розподілу). 
Кожну j-ту зону спостерігають два різновисоких орбітальних угруповання, в верхньому 
угрупованні використовуються пристрої спостереження «вниз» (це верхній сегмент 
спостереження зони j), в низькому ˗ «вверх» (нижній сегмент її спостереження). Дві 
суміжні зони частково перекриваються, і для суміжних зон за номерами j і k (j<k) нищій 
сегмент спостереження зони k ˗ знаходитися під верхнім сегментом спостереження зони j. 
При цьому пристрої спостереження об’єктів під площиною миттєвого місцевого горизонту 
космічних апаратів низького сегменту спостереження зони k, використовуються для 
спостереження у зоні j. Аналогічно, пристрої спостереження об’єктів над площиною 
миттєвого місцевого горизонту космічних апаратів верхнього сегменту спостереження 
зони j використовуються для спостереження об’єктів в зоні k. Космічні апарати сегментів 
спостереження можуть мати пристрої спостереження, потужність яких надає можливість 
спостерігати на відстань знаходження об’єктів не тільки у його зоні висот першого рівню 
розподілу, а у N таких послідовних зонах, що дозволяє реалізувати описаний принцип 
організації спостережень на вищому рівні ієрархії. Для описаної системи досліджено 
планування спостережень.

1. Лабуткина°Т.В. Всеобщая глобальная космическая система наблюдения Земли и космоса 
в аспекте мира и безопасности Землян, акцент на орбитальной составляющей / Т.В.°Лабуткина, 
А.В.°Хлапонина // Наукові читання «Дніпровська орбіта -2020»: Збірник доповідей. ˗ Дніпро, НЦАОМ, 
2020. ˗ С. 120-130. URL: https://dneprorbita.org.ua/_files/doc/sbornik2020.pdf. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИЛІКОН-СПИРТ ВМІСНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ М’ЯКИХ ПРИВОДІВ 

В даний час однією з перспективних тенденцій, що формують розвиток майбутньої галузі 
робототехніки, є створення гнучких, або, як стало прийнято називати, м'яких роботів. Гнучкі 
матеріали мають потенціал змінити процес створення роботів, а разом з тим і завдання, які 
вони можуть виконувати.

Так, м'яка робототехніка вже встигла успішно зарекомендувала себе у розробці роботів 
для водного середовища. Однією з найперспективніших сфер застосування м'яких роботів є 
медицина, зокрема мінімально інвазивна хірургія. Крім проведення операцій, м'які роботи 
можуть використовуватися для обстеження та відновлення внутрішніх органів, реабілітації 
функцій верхніх та нижніх кінцівок, знайти застосування як екзоскелети. М'які роботи 
дозволять автоматизувати багато процесів у харчовій промисловості (використовуватися для 
«захоплення» крихких товарів (наприклад, яєць), виявлення занадто стиглих або зіпсованих 
продуктів, перестановки контейнерів неправильної форми, комплектації продуктових 
кошиків). Ще одна сфера застосування м'яких роботів – космічні дослідження, наприклад, у 
Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору працюють над 
створенням пристроїв із силікону, які можна використовувати для вивчення життя на інших 
планетах. Подібні пристрої можуть бути надруковані на 3D-принтері та оснащені камерами та 
трубками, які при надходженні повітря наводять конструкцію в рух. Також м'які конструкції 
можна використовувати як приводи і використовувати як частину більшого жорсткого роботу, 
що дає можливість створення гібридів м'яко-жорстких роботів.

Дана робота присвячена дослідженню можливості застосування композитного матеріалу, 
що складається з силіконового еластомеру на основі PDMS, як матричного матеріалу, та 
етанолу, як активної рідини, як м'який привод. Досліджений єдиний м'який автономний 
міцний композитний матеріал, який поєднує в собі еластичні властивості полімерної матриці 
та екстремальну зміну об'єму, що супроводжує перехід рідина-пар. Матеріал поєднує в собі 
високу деформацію (до 900%) і відповідно високу напругу (до 1,3 МПа) з низькою густиною 
(0,84 г см-3).

В результаті роботи ми прагнули продемонструвати здатність композиту піднімати вагу 
в 1000 разів більше, ніж власну. Матеріал 6 г показав здатність повторного підйому ваги 6,1 кг.

Поряд із низькою вартістю, простотою виготовлення та нешкідливістю для 
навколишнього середовища, ці властивості можуть дозволити створити нові види повністю 
м'яких роботів з електричним приводом.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕПЛОФІКАЦІЙНОГО 
РЕЖИМУ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТАНЦІЇ

На сьогодні енергетична система України представляє собою гнучку систему, 
що складається із генеруючої та споживаючої складових, які повинні знаходитися 
в неперервному динамічному балансуванні. Тобто необхідно постійно здійснювати 
маневрування відповідними генеруючими потужностями, а також навантаженнями 
споживачів. Генеруюча складова представляє собою сукупність різних за конструкцією 
та принципами дії електростанцій: атомних, теплових, теплоелектроцентралей, гідро- та 
гідроакумулюючих, сонячних, вітрових. Для здійснення маневрування на даний момент 
найбільше підходять сучасні теплові станції середньої потужності (до 200 МВт) і гідро- та, 
особливо, гідроакумулюючі станції. 

Гідроакумулююча станція (ГАЕС) працює у двох режимах: насосному режимі, 
споживаючи збиткову енергію від атомних та теплових станцій в малозавантажений 
нічний час, коли вода закачується із нижнього до верхнього водосховища, а також в 
турбінному режимі, коли вода скидається із верхнього водосховища до нижнього в години 
максимального споживання електроенергії в системі. При цьому, в насосному режимі 
витрачається більше енергії, чим виробляється при турбінному, що відображається на 
значеннях ККД ГАЕС.

Тому, була запропонована ідея щодо впровадження нетрадиційної технології 
застосування теплофікаційного режиму роботи ГАЕС для потреб гарячого водопостачання. 
Для реалізації цієї ідеї було вирішено застосувати тепловий насос (ТН). Тобто, при роботі 
ГАЕС в насосному режимі ТН відбирає низькопотенційну теплову енергію від частини 
закачуваного потоку води і нагріває воду для споживачів в спеціальному акумулюючому 
баці. 

При цьому, пропонується на нагрівання води витрачати теплову енергію у 
кількості, що дорівнює різниці витрат електроенергії у насосному режимі та вироблення 
електроенергії у турбінному режимі. Тобто, коефіцієнт використання енергії на 
вироблення електричної та теплової енергії буде дорівнювати 100 %. Саме така 
величина теплової енергії на гаряче водопостачання була запропонована із міркувань 
раціонального співвідношення її величини із витратами на привод компресора ТН. В 
цьому випадку для забезпечення даного теплофікаційного режиму достатньо 1/300 
частини від загального потоку води через агрегат ГАЕС, а затрати потужності на привод 
ТН складають менше двох відсотків від потужності агрегату, що дозволить застосувати 
його для потреб ТН.

Таким чином, за допомогою розробленої методики було визначено, що застосування 
запропонованої технології дозволить економити до третини умовного палива на потреби 
гарячого водопостачання у порівнянні з котлом і забезпечити гарячою водою близько 
10000 мешканців при потужності агрегату ГАЕС 250 МВт. 
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АКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ВІБРАЦІЙ ЕЛЕМЕНТІВ КРІПЛЕННЯ КОРИСНОГО 
ВАНТАЖУ РАКЕТИ-НОСІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ П'ЄЗОЕЛЕКТРИКІВ

Корисні навантаження, які доставляються на орбіту ракетами-носіями, відчувають 
високий рівень вібрації. Силові установки, запалювання та відключення двигунів, 
відокремлення ступенів, поділ обтічників, розділення корисного вантажу та розгортання 
космічних кораблів часто викликають високі рівні ударів і вібрації. Надмірна вібрація та 
удари можуть спричинити постійне пошкодження супутникової електроніки, оптики, та 
інше чутливе обладнання. Також ця вібрація може призвести до необхідності збільшення 
початкової ваги ракети носія, яка в іншому випадку була б корисною для додаткових 
функцій на орбіті. Для захисту різних компонентів, а також цілих космічних кораблів 
використовують активні системи віброізоляції, що значно зменшують навантаження на 
запуск та заощаджують витрати на перепроектування та випробування. 

Для створення активної системи віброізоляції було розглянуто п'єзоелектричні 
матеріали. Це матеріали, що здатні перетворювати механічну енергію в електричну 
і навпаки. П’єзоелектричні матеріалів можуть використовуються для зменшення 
вібрацій конструкції за рахунок здатності демпфірувати динамічні переміщення, що 
обумовлює затухання вільних коливань та обмеження амплітуд коливань. Коли матеріал 
з п’єзоелементами  згинається за рахунок вібрації в одному напрямку, система зниження 
вібрації реагує на вигин і посилає електричну енергію на п'єзоелемент для вигину в іншому 
напрямку. Будучи прикріпленими до таких структур, як корпус ракети-носія, адаптер, 
рама двигуна, елементи кріплення корисного вантажу – ці структури здатні знизити рівні 
власного шуму.

Таким чином, за рахунок використання п’єзоелементів можливо  створити систему 
віброізоляції, яка дозволить  більш ефективно демпфірувати коливання, а також дозволить 
задавати властивості ізоляції для кожної осі. Зокрема, системи ізоляції можна розглядати 
як декілька (шість) окремих конструкцій, в яких властивості встановлюються електронним 
способом, доповнюючи базову механічну систему. Таким чином, можна уявити систему 
ізоляції, яка є м’якою в осьовому напрямку і жорсткою при розгойдуванні. Це в свою чергу 
дозволить уникнути великого посилення конструкції за рахунок збільшення  маси, а також 
захистити чутливі компоненти корисного вантажу від надмірних вібрацій.
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ПРИНЦИП ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Разом з матеріальною і енергетичною складовою інформація є однією із трьох 
складових життєдіяльності суспільства. Чим вищий технологічний рівень організації і 
функціонування людських кластерів , тим більший рівень виробництва і споживання 
інформації. Але на відміну від матеріального і енергетичного ресурсів, які відносяться 
до невідновлюваних, інформація має фронтальну властивість до самовідтворення з 
розмноження, накопичення і видозміни при взаємодії з подібними їй масивами. 

Завдяки цій властивості у сучасному просторі життєдіяльності людства інформація 
перетворюється в океан, в якому людина не маючи «правильних дорожніх знаків» не 
лише не може знайти необхідний масив, але й має великі шанси втратити час і ресурси 
на «мандри» по хибних маршрутах. У цьому відношенні велика відповідальність лягає на 
тих фахівців, які працюють з потоками інформації і доносять її до споживачів. З багатьох 
розділів сучасного природознавства відомо, що для вирішення задачі необхідно мати 
критичний запас ресурсів, в тому числі й інформації. В оточуючій нас природі цей запас 
визначається числом золотого перетину φ=0,618, що визначає частку обов’язкової 
інформації для вирішення задачі до загальної, якою володіє її споживач. Надлишок 
інформації до необхідної називається пошуковим,  варіативним,  який оптимізує процес 
досягання бажаного результату. При значенні пошукової інформації менше за 0,381… 
процес вирішення задачі значно уповільнюється, при більшому – зростають витрати, що 
роблять недоцільним її пошук.

В своїй життєдіяльності людина користується відпрацьованими попередніми 
поколіннями інформаційними технологіями , але завжди, в залежності від поставленої 
задачі, шукає варіанти їх покращення і модифікації. І в цьому відношенні вона активно 
реагує на нову, часто неперевірену «фейкову» інформацію, яка не лише не допомагає, але й 
шкодить пошуку «правильного рішення». Виходячи саме з принципу оптимізації в донесенні 
необхідної для споживача інформації, в роботі пропонується поділ усіх масивів інформації 
та їх подача на три клайстери: 1.) фундаментальну, достовірну, багато раз перевірену;             
2.) нову «сенсаційну», але підтверджену іншими незалежними джерелами (з посиланнями 
на джерело інформації); 3.) авторську, не маючу підтверджень. Зазначені розділи мають 
подаватись з позначками: Ф-фундаментальна, ПД- пошуково-достовірна і А-авторська. За 
такого поділу споживач інформації отримає додаткові можливості орієнтації в пошуках 
необхідної для рішення задачі, її достовірної складової.
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ВИКОРИСТАННЯ ОБЕРТОВИХ МОДУЛІВ 
В СКЛАДІ ОРБІТАЛЬНИХ СТАНЦІЙ

Відмінною рисою умов життєдіяльності людини в позаземному просторі є 
невагомість. Відсутність дії сили тяжіння має як позитивні, так і негативні наслідки. 
Якщо для багатьох технічних процесів невагомість може бути використана для отримання 
однорідних гомогенних матеріалів, для переміщення значних за масою об’єктів малими 
зусиллями, зменшення сили тертя та т.п., то для біопроцесів, сформованих в умовах поля 
тяжіння Землі, невагомість є надзвичайно шкідливим фактором. Для нейтралізації дії 
невагомості пропонуються різні засоби і технології, від електромагнітних до інерційно-
відцентрованих. Застосування перших пов’язано з негативною дією електромагнітних 
полів, останніх – з нерівномірним навантаженням і появою сили Коріоліса, що діятиме 
тим сильніше, чим далі об’єкт рухається від осі обертового модуля. І хоча використання 
відцентрової сили розглядається як найбільш перспективне, воно упирається в 
необхідність обертання масштабних конструкцій «колес» і «циліндрів» різного типу, що 
вносить суттєві незручності в усі процеси життєдіяльності в межах орбітальної станції.

 Проведений аналіз можливих на сьогодні варіантів отримання і дії масових сил на 
організм людини показав, що альтернативою силі тяжіння може бути лише поступальний 
рух с постійним прискоренням. Оскільки подібний варіант може бути реалізованим в 
майбутньому при надзвичайно тривалих подорожах до зірок, то найбільш прийнятним 
варіантом є використання в складі орбітальних станцій окремих обертових модулів.

На відміну від про-
екту обертового модуля 
запропонованого в роботі, 
що є модифікацією попе-
редньої версії, відсутня 
проблема герметичності. 
Окрім того представлені 
обертові модулі можуть 
використовуватись як блоки 
для вирощування рослин і 
для задач адаптації сумішей 
різних речовин. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR THE CREATION AND OPERATION OF 
SOLAR SPACE POWER PLANTS 

Energy development is a necessary condition for the evolution of human society. The main 
part of the electricity produced today is generated by thermal power plants (80-85%) [1]. One 
of the environmentally friendly ways to generate electricity is the conversion of energy of the 
Sun. Solar power plants can be of two types: ground-based and space-based. The disadvantages 
of a ground-based solar power plant include its remoteness from electricity consumers, the 
need to create giant solar collectors and energy storage devices, and the problems of combating 
pollution of the surface of receivers of receiving devices. This is due to the low density (from 100 
to 160 W/m2) and the instability of the solar radiation flux on the earth's surface. Its intensity 
in the geostationary orbit is practically constant and amounts to   W/m2 [1]. This gives a special 
meaning to the problem of the practical use of solar power plants in space [2].

The report examines possible ways of converting and transferring solar energy and of 
receiving energy from the transmission antenna of a solar space power plant. The advantages, 
feasibility and safety of solar space power plants were analyzed [3]. The tasks of transportation 
of a power station to a technological orbit by individual nodes, their installation and transfer 
to a working orbit are considered [4]. The features of studying the dynamics of such stations, 
ensuring the required accuracy of stabilization of the shape of working surfaces and control of 
the spatial position of antennas were analyzed. The main lines of research resulting from the 
development of advanced technologies for the development and operation of space power plants 
and their individual nodes have been formulated.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ «СОНЯЧНОГО ВІТРУ» 
НА РУХ ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Однією із жваво обговорюваних проблем сучасної космонавтики є 
можливість використання «сонячного вітру» для переміщення в межах 
Сонячної системі. Відомо, що тиск сонячного вітру на орбіті Землі становить 
0,4 мг/м2. Для отримання сили тиску в 1 кг (10 Н), необхідно мати площу 
паруса, що перевищує 1 км2.Зважаюсчи на масу конструкції, необхідну для 
реалізації даного проекту, можна стверджувати про безперспективність 
застосування «сонячних парусів» не лише сьогодні, а й в найближчому 
майбутньому. Однак їх використання може бути небезпідставним при 
надзвичайно тривалій їх дії. 

З метою оцінки ефективності «сонячного вітру» при тривалості дії в 
мільйони і мільярди років були зроблені розрахунки зміни параметрів руху 
планети Земля впродовж її часу існування. Оцінка робилась виходячи з 
параметрів планети, а саме, її площі Міделя і маси. Геометрично площа Міделя 
може бути обрахована як SM=πRЗ2, але за наявності атмосфери можна вважати 
збільшення RM до RЗ, тож при RЗ=6370 км ефективна площа Міделя 
збільшиться в 4 рази і становить 5,2*108 км2. Загальний вплив на Землю при 
цьому становитиме 2*109 Н. Відцентрове прискорення планети при масі 6*1024 
кг дорівнює приблизно 3,3*10-16 м/с2. Зважаючи на постійність і незмінність дії 
сонячного вітру в радіальному напряму і стабільність швидкості обертання 
Землі по орбіті  можемо розрахувати величину збільшення відстанні Землі від 
Сонця: 
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Звичайно отримане значення не є реальним, бо не враховує зміну тиску 
сонячного вітру з відстанню, обтікання сонячного вітру під дією магнітного 
поля планети, її гальмування в міжпланетній плазмі та багато інших факторів. 
Але навіть із врахуванням найбільш вагомих факторів можна пояснити 
«прибуття» планети в зону можливості існування біожиття, яке виникло, за 
оцінками геологів близько 1*109 років тому, оскільки на попередньому 
відрізку часу Земля знаходилась ближче до Сонця з більш високою 
середньопланетарною температурою. 

Приведена в роботі оцінка впливу сонячного вітру на рух планет 
дозволяє подивитися на їх еволюцію дещо іншим поглядом і може, при більш 
глибокому аналізі, змінити уявлення про походження, будову, і майбутнє 
Сонячної системи.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОВИХ СТРУКТУР 
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЛОБОВОГО ОПОРУ ЛА

 
Величина коефіцієнта лобового опору надзвукових літальних апаратів 

має п’ять складових: СхΔр – переходу кінетичної енергії набігаючого потоку в 
потенційну тиску, Схт – витрати енергії за рахунок тертя набілаючого потоку 
відносно корпусу, Схі – індуктивну складову, що визначається втратами енергії 
пр. перетіканні потоків із області з більшим тиском в область з меншим, Схдон – 
втрати енергії на донний підсос і Сххв – хвильову складову, що виникає при 
польотах з надзвуковою швидкістю і завдячує своїм зростанням розрахункової 
площі Міделя за рахунок «приєднаної» маси газу за межами стрибка тиску. 
Найбільшою складовою при швидкостях польоту, близьких до швидкості 
надзвуку, є хвильова при найбільших кутах стрибка тиску і ущільнення 
потоку. Особливо великих втрат енергії ЛА зазнає у випадку наявності в його 
компоновці конструкцій, що не вписуються в зону конуса основного стрибка і 
на яких виникають додаткові, місцеві стрибки тиску.  

Кращим варіантом на сьогодні вважається застосування 
аеродинамічної голки з тареллю на вершині, за якою утворюється великий 
тороїдальний вихор, по якому «ковзає» набігаючий потік, зменшуючи складові 
СхΔр, Схт і при можливості регулювання довжини голки, Сххв. Головним 
недоліком даної конструкції є складність і ненадійність механізмів зміни 
довжини аеродинамічної голки. 

В роботі, що пропонується, розглядається інший варіант зменшення 
основних складових аеродинамічного опору, а саме, застосування 
зіркоподібної тарелі на кінці з криволінійними направляючими для набігаю 
чого потоку для його закручування у вихор відносно осі ЛА. З одного боку 
наявність розрідження в центрі вихору суттєво зменшить Схт і СхΔр, з іншого – 
змінить параметри потоку за лінією стрибка і значення Сххв. Як показують 
дослідження зміни аеродинамічного опору форми «сверла», значення Сх 
зменшується в кілька разів, а в деяких випадках, на порядок. При проведенні 
досліджень зміни Сх в запропонованому варіанті також варто очікувати 
значного зменшення лобового опору і втрат енергії на його подолання.            

 



13
Виробництво літальних апаратів: 

нові рішення і технології

Координатори:
Бондаренко Олег Віталійович,
кандидат технічних наук, доцент 
Желтов Павло Миколайович,
начальник відділу наукових досліджень НЦАОМ 
імені О.М. Макарова



117

УДК 621.000
Н.Д. Бережецький, студент; Г.В. Прокуда, заст. директора, 

О.В. Бондаренко, к.т.н., викладач 
Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара
E-mail: nikitaberezeckij00@gmail.com

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧОРНОВОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВОК 
НА ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПУ В УМОВАХ ОДИНИЧНОГО ТА 

ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

В умовах одиничного виробництва, особливо ремонтного, для виготовлення деталей 
машин доводиться застосовувати заготовки простої форми з прокату або поковки, які 
мають великі напуски. Разом з цим дуже часто висувається вимога виготовлення деталі 
у стислі терміни. Сучасні багатоцільові металорізальні верстати  (обробні центри) 
дозволяють здійснювати високопродуктивну чорнову і чистову обробку заготовок з 
одного установу. Таким чином, наявні і необхідність і можливість у скороченні термінів 
виготовлення деталі за рахунок виконання чорнової і чистової обробки на одному 
верстаті. З точки зору скорочення витрат часу на виготовлення деталі найбільш вагомою 
є чорнова обробка.

Глибина різання і подача традиційно призначаються максимальними, виходячи з 
потужності приводів та жорсткості технологічної системи верстата. Швидкість різання 
приймається виходячи з властивостей оброблюваного матеріалу та матеріалу різальної 
частини інструменту.  Вплив якості поверхні заготовки буде суттєвим лише для першого 
проходу.

На практиці кількість обертів шпинделя достатньо часто призначають мінімальною, 
яка відповідає швидкості різання при обточуванні або розточуванні заготовки на 
максимальному діаметрі. В залежності від способу зміни швидкості  обертання шпинделя 
(безступінчасте або ступінчасте регулювання)  можливе збільшення (при обточуванні) 
або зменшення (при розточуванні) кількості обертів після кожного проходу або після 
кількох проходів. З урахуванням циклічності обробки та скорочення витрат часу навіть 
в разі безступінчастого регулювання доцільно змінювати швидкість обертання після 
кількох проходів. При використанні ступінчастого регулювання швидкості, з урахуванням 
величини показника геометричної прогресії в ряді чисел обертів шпинделя токарних 
верстатів з ЧПУ, при обточуванні доцільно збільшувати швидкість обертання шпинделя 
після того, як діаметр обробки зменшився в 1,25 або 1,6 рази у порівнянні з попереднім 
ступенем. 

Таким чином чорнова обробка розділяється на кілька циклів у відповідності з 
кількістю використаних швидкостей обертання шпинделя. Результатом розділення 
чорнової обробки на кілька циклів є скорочення основного часу від 1,5 до 2 разів і більше.
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ОБРОБКА ЗАГОТОВОК З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Алюмінієві сплави широко використовуються у ракетно-космічній та авіаційній 
техніці для виготовлення деталей різного розміру і призначення. Заготовки для цих 
деталей можуть бути отримані різними способами, зокрема, куванням, листовим і 
об’ємним штампуванням, литтям, методами порошкової металургії та адитивних 
технологій. Практично всі ці заготовки у тому чи іншому обсязі піддаються механічній 
обробці.

У широко вживаній довідковій літературі режими різання алюмінієвих сплавів 
наведені у дуже загальному вигляді без деталізації хімічного складу сплавів та способів 
отримання заготовок. Заслуговує на увагу підхід, побудований на основі вибору 
еталонного алюмінієвого сплаву, наприклад, сплаву типу «дуралюмін», тобто 2024 або 
Д16, оброблюваність якого порівнюється зі сталлю 45. Далі оброблюваність різанням 
інших алюмінієвих сплавів порівнюється з еталонним алюмінієвим сплавом.  Природно, 
що такі розрахунки є лише першим наближенням і потребують експериментального 
підтвердження, але обсяги експериментальних робіт при цьому суттєво зменшуються.

Особливий інтерес становлять дисперсно зміцнені алюмінієві сплави, які 
отримуються методами порошкової металургії з диспергованих водою порошків. Так 
сплави мають високі фізико-механічні характеристики за підвищених температур 
і набагато вищу корозійну стійкість, ніж їх аналоги за хімічним складом, отримані 
традиційним способом «лиття + обробка тиском». Дисперсно зміцнені сплави можливо 
отримати і за традиційною технологією шляхом легування такими металами як скандій 
і цирконій, але це буде вже сплав іншого складу. Проведені експерименти показали, що 
оброблюваність дисперсно зміцнених сплавів краща, ніж близьких до них за складом 
сплавів, отриманих за традиційною технологією. 

Таким чином, вибір еталонного сплаву типу «дуралюмін» і призначення режимів 
різання інших алюмінієвих сплавів на основі порівняння з ним дозволяє суттєво 
підвищити точність розрахунків і скоротити обсяги експериментальних робіт для 
відпрацювання технологічних процесів механічної обробки заготовок з алюмінієвих 
сплавів. З урахуванням розширення обсягів застосування дисперсно зміцнених 
алюмінієвих сплавів доцільно враховувати також цей чинник у визначенні режимі 
обробки заготовок і напівфабрикатів.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ «ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ» 
В УМОВАХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Деталі типу «вал-шестерня» використовуються у значній кількості технічних 
систем від ракетно-космічної техніки і транспортних засобів різного призначення до 
енергетичного та гірничо-видобувного і металургійного обладнання. Серійність випуску 
перерахованих технічних систем різна. 

 Для виготовлення деталей типу «вал-шестерня» можуть використовуватися 
заготовки з різних матеріалів та різної конструкції. З точки зору умов експлуатації 
найбільш доцільно використовувати ковані та штамповані поковки. У випадку 
достатньої серійності (розмір партії 300…500 заготовок і більше) доцільно організувати 
виготовлення точних заготовок і мінімізувати обсяги механічної обробки. Для 
штампованих заготовок мінімальні обсяги механічної обробки дозволяють забезпечити 
максимально високий рівень фізико-механічних характеристик матеріалу і необхідну 
тривалу міцність деталей.

Для аналізу технологічних процесів виготовлення деталей типу «вал-шестерня» 
використовувалася комплексна деталь, яка має зовнішні та внутрішні циліндричні, 
конічні та пласкі поверхні, шпонкові пази, внутрішні та зовнішні шліци та зуб’я. 
Матеріал деталі – сталі 45, 30ХГСА, 20Х13 спосіб отримання заготовки – гаряче об’ємне 
штампування.

На основі аналізу конструкції деталі та умов формоутворення заготовки у штампах 
розроблена конструкція заготовки, яка забезпечує виконання всіх технічних вимог 
до деталі, мінімальні обсяги механічної обробки та необхідну тривалість експлуатації 
штампа. Більшість процесів механічної обробки заготовки розроблені з розрахунку 
на застосування сучасних та модернізованих багатоцільових верстатів з числовим 
програмним управлінням з використанням режимів так званих високопродуктивної та 
багатоцільової обробки. 

На основі аналізу парку обладнання вітчизняних підприємств зроблено висновок 
про доцільність поєднання у виробничих системах для виготовлення деталей типу 
«вал-шестерня» за умов серійного виробництва багатоцільових верстатів з числовим 
програмним управлінням та високопродуктивних зубонарізних, шліцефрезерних та 
протяжних верстатів.
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ВИГОТОВЛЕННЯ СТРУЖКИ ТИТАНУ І ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ З ВІДЛИВКІВ, 
ПОКОВОК, ПРОКАТУ І ПРЕСОВАНИХ ПРОФІЛІВ 

ДЛЯ ДЕГАЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ

Дегазація ливарних та деформівних алюмінієвих сплавів на етапі виплавки з 
використанням стружки чистого титану або титанових сплавів забезпечує суттєве 
зростання їх міцності та пластичності. Для виготовлення стружки можуть бути використані 
різноманітні заготовки на виготовлення яких потрібні різні витрати часу та коштів. 

Найменших витрат часу та коштів вимагає виготовлення відливків. В свою чергу, 
поковки, пресовані та катані прутки можуть бути виготовлені з відливків. Разом з цим, 
виготовлення відливків, які мають довжину, необхідну для отримання стружки в заданій 
кількості із заданою продуктивністю в умовах великотонажного виробництва є достатньо 
складною технічною задачею. Крім цього, така особливість титанової стружки як наявність 
надломів на крученій зливній стружці ускладнює використання для її виготовлення 
відливків.

Поковки, виготовлені з відливків за циклом «осадка – витягання» мають набагато 
більшу пластичність, ніж самі відливки, і можуть бути виготовлені на машинобудівному 
заводі або в окремому цеху металургійного заводу.

Матеріал пресованих або катаних прутків мають найбільшу пластичність серед 
розглянутих матеріалів для виготовлення титанової стружки в інтересах виплавки 
алюмінієвих сплавів. Це робить їх найбільш зручними з технічної точки зору. Для 
використання катаних або пресованих прутків з титану або титанових сплавів необхідно 
мати їх виробництво  у достатній кількості. 

Утилізація відпрацьованої стружки, вкритої шаром алюмінію або алюмінієвого 
сплаву, можлива шляхом використання у складі комплексних модифікаторів при виплавці 
сталі на металургійних або машинобудівних підприємствах. Стружка пресується разом з 
іншими компонентами у брикети і далі використовується у відповідності технологічним 
процесом. В результаті, організація виготовлення стружки титану або титанових сплавів 
для забезпечення дегазації алюмінієвих сплавів в умовах великотонажного виробництва 
сприятиме виготовленню високоефективних модифікаторів і розкислювачів для виплавки 
сталей в умовах металургійних та машинобудівних виробництв.

Таким чином, освоєння виготовлення титанової стружки для дегазації розплавів 
алюмінієвих сплавів в умовах металургійного або машинобудівного виробництва є однією 
з ланок підвищення технічної та економічної ефективності кількох галузей промисловості 
і може бути реалізоване різними способами в залежності від обсягів виробництва та тих чи 
інших підприємствах, технічних можливостей та потреб ринку.
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ВИРОБНИЦТВО ТИТАНОВОЇ СТРУЖКИ ДЛЯ ДЕГАЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ 
АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

В процесі виплавляння як ливарних, так і деформівних алюмінієвих сплавів однією з 
найбільш серйозних проблем є очищення розплавів від розчинених газів, у першу чергу від 
водню. Використання спеціально призначених для дегазації флюсів не завжди є ефективним. В 
разі високої концентрації водню у розплаві дієвим засобом його видалення є обробка титаном. 
Хімічна взаємодія титана з алюмінієвими сплавами  сприяє гомогенізації структури виливків 
та відливків з них. Разом з цим, надмірний вміст титану призводить до збільшення зерна та 
погіршення фізико-механічних характеристик як деформівних, так і ливарних сплавів.

Для дегазації розплаву та гомогенізації структури виливку або відливку доцільно 
занурювати у тигель на короткий термін стружку чистого титану або титанових сплавів. 
Найбільш ефективним є використання свіжої титанової стружки, отриманої при обточування 
циліндричних заготовок.

За умов одиничного (малотонажного) виробництва виливків та відливків синхронізація 
виплавки сплаву і виготовлення стружки не викликає проблем. В разі ж організації 
великотонажного виробництва виливків або відливків необхідно узгодити  виплавку розплаву, 
його модифікування, рафінування і виготовлення стружки. З урахуванням того, що розміри 
заготовки в ході зняття стружки зменшуються, потрібно коректувати кількість проходів, 
необхідну для отримання певної кількості стружки з потрібною шириною і товщиною. Товщина 
і ширина стружки визначають відповідно значення глибини різання і подачі. Ускладнює 
отримання стружки і обмежене в даному випадку застосування змащувально-охолоджуючих 
рідин.

В якості заготовок можуть бути використані відливки, поковки, пресовані та катані 
прутки з круглим перерізом. На теперішній час в Україні на кількох підприємствах освоєне 
виплавляння титану, а також сплавів на його основі і виробництво з них напівфабрикатів. Крім 
того, існує можливість виплавки титану нетрадиційними способами, наприклад, відновленням 
концентрату на основі діоксиду титану алюмінієм з наступним переплавленням у вакуумній 
печі. Таким чином, наявна можливість забезпечити виплавку алюмінієвих сплавів різного 
призначення високоефективними засобами для дегазації розплавів.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ «ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ» В УМОВАХ 
ОДИНИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Деталі типу «вал-шестерня» використовуються у значній кількості технічних 
систем. В умовах одиничного виробництва такі деталі можуть виготовлятися як в ході 
виробництва нових машин, так і для ремонту тих, що знаходяться в експлуатації. Для 
виготовлення деталей типу «вал-шестерня» найбільш часто використовуються поковки 
або заготовки з прокату. В умовах одиничного виробництва, особливо ремонтного, і 
необхідності виготовлення деталей із заданими характеристиками у стислі строки, 
перевага може бути віддана заготовкам з прокату, хоча їх використання призводить 
до необхідності застосування обдирних операцій, зниження коефіцієнту використання 
матеріалу і збільшення витрати інструменту.

В якості об’єкту дослідження була обрана комплексна деталь «вал-шестерня» з 
набором поверхонь, притаманних деталям цього типу.  Заготовка – круглий пруток зі сталі 
45, 30ХГСА, 20Х13. Розроблені технологічні процеси орієнтовані на використання нових 
та модернізованих верстатів з числовим програмним управлінням та обробних центрів, 
універсального технологічного оснащення та вимірювального інструменту, різального 
інструменту, оптимізованого для верстатів з ЧПУ.

Після виконання обдирних операцій та наближення форми та розмірів заготовки 
до форми та розмірів деталі обробка стала схожою з обробкою кованої або штампованої 
поковки. Особливу увагу було приділено обробці глибоких отворів – за умов одиничного 
виробництва це глибоке свердління, зовнішніх та внутрішніх шліців та зубчастих вінців, а 
також фрезерній обробці різноманітних пазів і виступів, в тому числі складної форми. Для 
зменшення долі допоміжного часу в штучному часі була обрана послідовність розміщення 
інструментів в різцетримачах, револьверних головках та ланцюгових інструментальних 
магазинах металорізальних верстатів.

Комплекс вжитих заходів дозволяє забезпечити необхідну якість та мінімальні 
терміни виготовлення деталей типу «вал-шестерня» в умовах одиничного виробництва.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ З’ЄДНАННЯ ФІЛАМЕНТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ДО 3D-ДРУКУ ДЕТАЛЕЙ РКЛА

Для друкування великогабаритних деталей та виробів з полімерних матеріалів за 
допомогою FDM-технології може використовуватися велика кількість друкувального 
матеріалу для одного виробу. Проблема полягає у тому, що не всі виробники, доступні 
в Україні, виготовляють котушки пластику великої ваги. Крім того, великі котушки 
ускладнюють процес їх встановлення та потребують окремих додаткових опорних вузлів. 
В зв’язку з цим, актуальним є питання з’єднання матеріалу декількох котушок по мірі їх 
використання і заміни. Також, більш досконалі методи з’єднання філаменту дозволили б 
зменшити невикористані залишки матеріалу або зробити їх придатними до використання, 
як при виробництві філаменту, так і в процесі друку.

Мета цього дослідження – аналіз технологій з’єднання матеріалу та розробка 
технологічного рішення для методу та пристрою такого призначення.

Були прийняті температури плавлення та адгезійні властивості PLA та coPET 
пластиків та типовий діаметр філаменту 1,75 мм. За допустимі прийняті зміна діаметру до 
±0,15 мм та ділянка теплового впливу до 40 мм.  

У дослідженні були розглянуті різні технології з’єднання філаменту, експериментально 
перевірена сумісність місць з’єднання з типовими екструдерами та сопловими блоками 
3d-принтерів. Були виготовлені експериментальні зразки пристроїв для з’єднання. 

На основі отриманих результатів визначені оптимальні технологічні прийоми 
з’єднання для запобігання перегріву пластика, локального погіршення його фізико-
механічних характеристик чи діаметру філаменту, запобігання супутнього теплового 
впливу на ділянки філаменту сусідні з тими, що з’єднуються,. Була запропонована 
схема пристрою для напівавтоматичного та автоматичного з’єднання філаменту як з 
короткочаснім призупиненням процесу друку, так і без. Були виявлені основні напрямки 
доопрацювання експериментальних пристроїв для включення їх в якості штатних у 
конструкцію великогабаритних FDM 3d-принтерів. Також була запропонована конструкція 
малогабаритного ручного пристрою для з’єднання філаменту. 
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AN OVERVIEW ON THE DESIGN VARIANTS WHICH REALIZE INNER FILM 
COOLING OF THE LPRE COMBUSTION CHAMBERS

It is known that the manufacturing cost of the LPRE combustion chamber can consist 
of the half of the overall amount of the engine price. This is defined by the complexity of the 
manufacturing technology of individual components of the chamber, the chosen cooling system, 
etc. One of the elements which’s manufacturing is technologically complicated is the inner film 
cooling system. The following systems are typically applied for decreasing of the ‘hot-wall’ 
temperature by means of producing low-temperature layer of the one of the fuel components 
uniformly distributed along the near-wall layer. The manufacturing of the mentioned design 
elements often requires availability of the costly equipment as well as application of several 
technological processes such as welding and brazing. Thus, there is also higher standards to 
assembly process, and subsequently higher demands to the complex machining of the parts. 
Therefore, the specified factors determine considerable labor intensity while manufacturing of 
the film cooling design.

 In the following work the known design options of the film cooling systems are reviewed. 
The existed options which were implemented in the real engine designs of the EDB led by V. P. 
Glushko were revised.  The following engines are: RD-105, RD-106, RD-114, RD-115 and RD-119. 
Moreover, the design concepts of G. G. Gahun and patented solutions were revised too. On the one 
hand every design solution is supposed to maximize the cooling efficiency, on the other hand the 
complexity of the design is increased. The common aim of every design solution is assuring of the 
uniform distribution of the mass flow rate along the ‘liquid’ perimeter. Besides, in the majority 
of instances the fluid at the outlet of the film cooling element is given circumferential velocity. 
Therefore, due to the circulatory movement the liquid film is pressed to the surface of the wall 
and as a result, maintain stability much longer.

In conclusion, the following overview outlines that in terms of film cooling elements there is 
a number of parts which require complex technological solutions for the further manufacturing. 
However, there is a possibility of the efficiency increasing for applications of the film cooling 
design in the modern LPRE which lays in SLM (Selective Laser Method) method usage. This 
method allows to decrease the number of the components to a single part which has a positive 
impact on increasing of the reliance of the design as well as labor efficiency. Finally, the carried 
review forms the basis for the further research of the quality factors of the performance of the 
SLM-manufactured film cooling design of LPRE. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАГИНУ ПОЛИЦІ (LEAP) В СИЛОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ НА МІЦНІСТЬ

Ракета – це літальний апарат, в якої конструкція переважно знаходиться в стисненому 
напруженому стані. Через це питання втрати стійкості стає на першому місці при 
проектуванні силової конструкції ракетоносія. Збільшення критичних напружень на стиск 
– задача, від якої залежить вага, ціна, надійність усієї конструкції в цілому. 

На даний час перевірка на міцність при стиску, поділяється на дві форми втрати 
стійкості: загальна та місцева. Найважливіша перевірка для тонкостінних конструкції при 
місцевої втрати – це перевірка на “Crippling”. 

Метою роботи є порівняння двох перерізів на критичні напруження при стиску. 
Розрахунок буде на прикладі Z-подібного перерізу без “leap” та з ” leap”. “Leap” – це згин на 
кінці полиці, що покріплює та збільшує критичні напруження місцевої втрати стійкості. 
Перерізи зображені на рисунку нижче.

 

Розрахунковим шляхом вдалось виявити, що наявність ізгину на кінці полиці збільшує 
критичні напруження на стиск до 30 відсотків, в залежності від виду поперечного перетину, 
матеріалу, розмірів, виду заготівки. 

Цей метод при нескладних додаткових технологічних операцій, а також при 
незначному доданого матеріалу – може значно збільшити критичні напруження на стиск, 
або при заданій діючій на конструкцію силі – зменшити товщину стінок, що внаслідок 
зменшить масу конструкції в середньому до 10 відсотків.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУХОЇ АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ, ТА ЇЇ РІЗНОВИДІВ, ДЛЯ 
ЧИСТОВОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ ЛОПАТОК ТУРБІН ТНА ЗАКРИТОГО ТИПУ 

ВИГОТОВЛЕНИХ АДИТИВНИМ МЕТОДОМ

Адитивні технології набувають  широкого застосування у ракетно-космічній 
техніці поступово витісняючи традиційні методи та технології і розглядається як 
альтернатива штампуванню та литтю. 3D-друк дозволяє спростити та прискорити процес 
виготовлення, однак актуальною залишається  проблема забезпечення необхідної якості 
та шорсткості робочих поверхонь лопаток закритого типу  виготовлених з жароміцного 
сплаву Inconel 718.

Причиною цьому є ускладнений, а в деяких випадках неможливий доступ 
традиційного різального інструменту типу фрез. Детальний теоретично-
експериментальний аналіз показав що обробка лопаток турбін даного типу традиційними 
методами такими як електроерозійна, електрохімічна, електроплазмова, сухе 
електрополірування та галтовка (обробка в середовищі вільного абразиву) не дозволяють 
повною мірою отримати необхідну якість  та шорсткість поверхні.

Крім цього підготовка та реалізація вище зазначених методів вимагає значних 
енерго- та трудозатрат, що негативно відображається  на економічних показниках  
виробництва. В ході дослідницьких робіт особливу увагу привернула абразивна обробка 
та її варіації. До цього часу вважалося що режим та якість  абразивної обробки дуже 
складно прогнозувати та контролювати, але насправді це не зовсім так.

Як показали експериментальні роботи альтернативою може  стати піскоструменева  
обробка та її різновид (бластінг)  що на перших етапах відпрацювання дозволило знизити 
шорсткість  з  2-го  до 4-го  класу  при мінімальній тривалості обробки (від 10 до 13 сек).

Даний метод простий в реалізації та низьку собівартость. Повністю вирішити 
поставлене завдання  дозволить підбір оптимального варіанту абразирву або його суміші 
відповідно до класу шорсткості і твердості на кожному з етапів обробки. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ОПРАВКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ НАМОТУВАННЯ

Мета дослідження – зниження собівартості композитних оболонок (корпусів, судин, 
балонів, трубопроводів), шляхом застосування багаторазових розбірних металевих 
оправок.

Було проаналізовано конструкцію та виробництво оправок, що використовується 
при виготовленні виробів із полімерних композиційних матеріалів методом намотування. 
Встановлено, що трудомісткість їх виготовлення та видалення з готового виробу можна 
порівняти з трудомісткістю виготовлення самих композитних оболонок або значно 
перевищує її. 

Кожен вид оправок має свої переваги та недоліки. Так, цілісні, розбірні та надувні 
– можуть багаторазово використовуватися, перші дві мають достатню жорсткість та 
можливість полімеризації при високій температурі на відміну від надувних. Цілісні 
неможливо застосовувати для деталей замкненої форми. Руйнівні мають низьку 
собівартість, простоту виготовлення, але вони одноразові та необхідно організувати 
додаткове виробництво оправки.

Для виготовлення партії деталей із полімерних композиційних матеріалів методом 
намотування вказана проблема виробництва вирішується застосуванням багаторазової 
розбірної металевої оправки.

Було встановлено вимоги до виготовлення оправки. По-перше, оправка повинна 
бути багаторазовою розбірною і, по-друге, простою у використанні. Також вона 
повинна порівняно легко видалятися з готового виробу, забезпечувати отримання 
заданих розмірів і форми виробу з необхідною точністю, мати необхідну технологічну 
жорсткість при формоутворенні виробу з полімерного композиційного матеріалу, мати 
тверду і гладку поверхню, витримувати механічні навантаження, що виникають під час 
намотування, і температуру полімеризації сполучного, мати малу вагу та низьку вартість 
виготовлення.

Запропоновано виготовлення простої оправки, корпус якої складається з труби 
поділеної на три частини, двох кришок, осі та розпірних елементів. Вона проста за 
конструкцією та у використанні, тому є кращою з існуючих аналогів. Застосування 
оправки при виготовленні корпусу ракетного двигуна твердого палива для ракети 
надлегкого класу показало її технологічність та відповідність встановленим вимогам.
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ПЛАЗМОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ І КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Відділ 77 є науково-експериментальною, випробувальною і виробничою частиною ДП 
«КБ «Південне». На базі устаткування для вакуумних випробувань агрегатів космічної техніки 
створено відділення плазмових процесів обробки виробів. Устаткування включає 4 вакуумних 
камери об'ємом 1-2 м3 і одну камеру об'ємом 32 м3. Фахівцями відділу здійснюється 
проектування і виготовлення вакуумних камер з використанням устаткування провідних 
світових виробників.

Вакуумне устаткування дозволяє здійснювати не лише випробування, але і обробку 
поверхні деталей. Обробкою поверхні потоками плазми можна забезпечити поліпшення 
поверхневих властивостей матеріалів, змінити структуру і хімічний склад поверхневих шарів, 
забезпечити нанесення захисних покриттів. Перевагою плазмових методів є можливість 
модифікування поверхневого шару без істотного нагріву виробу, що призводить до його 
деформації.

Розроблена технологія нанесення покриття на внутрішню поверхню сопла ракетного 
двигуна. Це силіцидне покриття поверхні сопел з тугоплавкого ніобієвого сплаву. Забезпечує 
захист поверхні стінок камери згорання від високотемпературного окислення при 
температурі до 1800 °C. Два етапи створення покриття: іонно-плазмове осадження шару 
молібдену завтовшки 40-50 мкм; дифузійне насичення кремнієм молібденового шару і 
приповерхневого шару стінки камери згорання. В результаті отримано комплексне силіцидне 
покриття MoSi2 - NbSi2 завтовшки 100-120 мкм.

Створено устаткування і технології для нанесення іонно-плазмових покриттів на 
внутрішні поверхні виробів. Одним з прикладів є установка для нанесення покриттів Ta, Cr, 
Nb усередині гарматних стволів калібру 120 мм довжиною 6 м. Іншим прикладом служить Fe-
Cr-Ni-Ti покриття усередині кристалізатора 155x155мм довжиною 1 м машини безперервного 
розливання сталі. Вивчені властивості покриттів, наведена їх структура.
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ОБРОБКА ЗАГОТОВОК З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ

Деталі з титанових сплавів широко використовуються у сучасній ракетно-космічній 
та авіаційній техніці. Серійність випуску таких деталей залежить від програми випуску 
виробів, до складу яких вони входять. Титан і титанові сплави вважаються важко 
оброблюваними матеріалами, через що виникає проблема їх високопродуктивної обробки.

Найбільш складана чорнова обробка поковок з наявним на поверхні альфованим 
шаром. Альфований шар – це шар заготовки або напівфабрикату, який насичений 
газами, зокрема, киснем, азотом та іншими, котрі адсорбовані та хімічно прореагували 
з титаном. Фізико-механічні характеристики такого шару надзвичайно нестабільні, а 
твердість набагато перевищує аналогічний показник власне титанового сплаву. Для 
забезпечення видалення цього шару механічним способом необхідно здійснювати 
різання зі значною глибиною. Відповідно механічна обробка таких заготовок призводить 
до значної витрати різального інструменту та великих навантажень на технологічну 
систему верстата. Альтернативою різанню є хімічна або електрохімічна обробка, які не 
потребують великої витрати електроенергії та не передбачають виникнення значних сил 
різання. У практиці сучасного вітчизняного машинобудування така обробка не знайшла 
широкого застосування через побоювання насичення заготовки воднем. Для запобігання 
цьому явищу необхідно використовувати відповідні склади травильних розчинів та 
електролітів. Електролітами для електрохімічної обробки можуть бути розчини хлориду 
натрію та броміду калію. Травильні розчини для хімічної обробки – розчини сірчаної або 
сірчаної та фтористоводневої кислоти. Для видалення окисленого та насиченого воднем 
шару товщиною до 0,01 мм можуть бути використані розчини азотної або азотної та 
фтористоводневої кислоти. В разі необхідності після хімічної обробки заготовки можуть 
бути піддані відпалу у вакуумі або середовищі інертних газів.

Після видалення альфованого шару заготовки можуть бути піддані механічній, 
електрофізичній, гідроабразивній обробці на оптимальних для кожного виду обробки 
і титанового сплаву режимах. Такий підхід дозволяє суттєво скоротити витрати часу, 
коштів та матеріальних ресурсів на виготовлення деталей з титанових сплавів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ КЛЕЙОВОГО З’ЄДНАННЯ ТЕРМОПЛАСТИКУ 
ULTEM 9085, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗА FDM ТЕХНОЛОГІЄЮ, 

В ДІАПАЗОНІ РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Неметалеві матеріали, що застосовуються в ракетно-космічній техніці, це компроміс 
між малою вагою і високими показниками безпеки експлуатації. Крім підвищення питомої 
міцності та ресурсу матеріалів і конструкцій, нагальним постає питання зростання витрат 
на виготовлення та відпрацювання виробів при одиничному виробництві деталей та 
вузлів. Альтернативою, що дозволить забезпечити баланс між ціною та якістю, може 
бути впровадження технології 3D-друку, яка дозволяє за один підхід виготовити вироби 
будь-якої форми та складності без додаткової механічної обробки. Незважаючи на 
очевидні переваги технології виготовлення, застосування таких матеріалів у конструкціях 
РКТ не впроваджено через ряд особливостей, одна з яких – це відсутність готових 
конструктивно-технологічних рішень з'єднання 3D-матеріалів (термопластиків) з іншими 
конструктивними та теплозахисними матеріалами.

У ході робіт розроблено конструкцію та технологію виготовлення зразків для 
випробувань на рівномірний відрив, робоча зона яких становить Ø35 мм. Надруковано 
фрагменти термопластика Ultem 9085 за FDM технологією на 3D-принтері FORTUS 900 MC. 
З використанням епоксидного клею Епотерм 03т виготовлені зразки клейових з'єднань 
пакетів Ultem 9085 з алюмінієвим сплавом 2219, титановим сплавом ВТ20, сталлю 
12X18Н10Т, вуглепластиком IMS65, склопластиком АФ 10ПО, багатофункціональним 
теплозахисним покриттям на тканевій основі. Кожен із пакетів підлягав випробуванням 
на рівномірний відрив при робочих для температурах 20, 50, 100, 150 °С. Попередньо 
були випробувані зразки на розтяг із Ultem 9085 при тих же температурах з метою 
ідентифікації змін властивостей міцності безпосередньо матеріалу термопластика. 
Додатково досліджено вплив товщини клейового шару на міцність при відриві. 
Дослідження проводилося для пакету з Ultem 9085 та вуглепластику на основі волокон 
IMS65 та епоксидного сполучного Huntsman. Виготовлені та випробувані в робочому 
діапазоні температур зразки з товщинами клею 0,5; 1,0; 2,0 та 3,0 мм.

В результаті проведених робіт отримано температурні залежності міцності при 
рівномірному відриві клейового з'єднання пакетів конструктивних та теплозахисних 
матеріалів з термопластиком Ultem 9085 на основі епоксидного клею, які 
використовуються в ДП «КБ «Південне» при проведенні розрахунків міцності конструкцій 
РКТ.
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СЕЛЕКТИВНІ ПОКРИТТЯ

Температура нагрівання сонячним випромінюванням обмежується двома процесами 
- тепловим випромінюванням тіла що нагрівається і тепловіддачею в навколишнє 
середовище.

Якщо тимчасово не враховувати втрати енергії за рахунок тепловіддачі в 
навколишнє середовище то можна оцінити граничну температуру тіла яке нагрівається 
виключно випромінюванням. За теоретичними розрахунками при щільності сонячного 
випромінювання відповідною ясному сонячному дню, навіть при нагріванні абсолютно 
чорного тіла його температура не досягне і 373К (100°С).

Подальше збільшення температури можливе або за рахунок підвищення потоку 
сонячного випромінювання, або за рахунок відношення поглинаючої та випромінюючої 
здатності тіла. Підвищити потік сонячного випромінювання можливо застосуванням 
концентраторів але це значно ускладнить конструкцію. Другим способом збільшення 
температури об’єкта є збільшення відношення поглинальної до випромінювальної 
здатності тіла. При цьому слід враховувати, що поглинальна і випромінювальна 
здатність відносяться до різних областей спектра. Так основна частина потоку сонячного 
випромінювання лежить у видимій частині спектру а випромінювання об’єкта лежить в 
інфрачервоній. Тому оптимальні умови нагрівання будуть за умови поглинання енергії 
у видимій частині та великим коефіцієнтом відбиття в інфрачервоній.

Матеріали, що мають такі властивості, називаються селективними від лат. selectio 
- відбір і представляють, по суті, «теплову пастку», що працює на принципі парникового 
ефекту.

Використовуючи комбінації таких матеріалів і способи їх нанесення можна значно 
підвищити ККД.

Також слід зазначити, що при сучасних технологіях отримання селективних 
покриттів їхня вартість не висока і не призводить до помітного здорожчання в цілому.

Дана робота присвячена вивченню впливу комбінацій різних селективних покриттів 
на ККД геліосистеми.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ НА 
ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН ТИПУ Т700

Відомо, що композити на основі вуглецевих волокон мають високі питомі 
характеристики завдяки низькій щільності та високій міцності, але їх застосування у 
промисловості обмежене високою собівартістю. На ринку волокон існують пропозиції, 
що коштують значно менше. Це вуглецеві матеріали, які виготовляються із дешевих 
прекурсорів і, відповідно, мають недостатній рівень міцнісних властивостей для 
виготовлення з них деталей сучасної авіаційної й ракетно-космічної техніки. Тому 
однією із актуальних задач є розробка методів підвищення міцності композитів на основі 
доступних вуглецевих волокон.

В роботі запропоновано використання методу впливу високоенергетичних 
потоків плазми діелектричного бар’єрного розряду, де в якості плазмоутворюючого 
газу використовується повітря. Досвід застосування даного методу під час підвищення 
міцності композитів на основі низькомодульних вуглецевих волокон типу Т300 
показав, що завдяки активації реакційної здатності поверхневого шару наповнювача 
й адсорбування на ньому активних функціональних груп, відповідальних за адгезійну 
міцність, покращуються характеристики матеріалу.

Метою роботи є визначення ефективності застосування плазмової обробки 
вуглецевих волокон типу Т700 в середовищі акрилової кислоти та аліламіну. Наукова 
праця містить результати електронно-мікроскопічних досліджень поверхневого шару 
обробленого наповнювача, рентгенівську фотоелектронну спектроскопію, випробування 
одиничних волокон, мікропластиків й вуглепластиків на їх основі.

Проведені дослідження показали, що процес плазмового оброблення сприяє зміні 
кількості вуглецевих груп С-С (sp2) та С-С (sp3), відповідальних за міцнісні показники 
матеріалу й дозволяє підвищити до 11 % характеристики модифікованого вуглепластику 
у порівнянні з вихідним наповнювачем. 

Отримані дані свідчать, що метод впливу високоенергетичних потоків плазми 
діелектричного бар’єрного розряду на поверхневий шар вуглецевих волокон є 
уніфікованим для наповнювачів типу Т700 й Т300. 
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ОТРИМАННЯ СКЛОПЛАСТИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕЛЕКТИВНОГО МЕТОДУ 
ІНФРАЧЕРВОНОГО НАГРІВУ

У даний час в ракетно-космічній техніці широко використовують  склопластики, які 
мають високі фізико-механічні властивості та низьку щільність. 

Існує велика кількість виробів з склопластиків, але також постає задача іх отримання 
при зниженні енергоємності процесу. 

Відомо, що найбільш проблемною при виготовленні зразків є операція 
термоотвердіння композицій.

Була проведена порівнювальна робота серед найбільш поширених методів 
отвердіння склопластиків. Синтез реалізовували традиційним конвективним методом, 
інфрачервоним нагріванням та селективним ІЧ нагріванням.

В роботі розроблена технологія застосування селективного методу інфрачервоного 
нагрівання склопластиків. Метод засновано на виділенні полоси частот ІЧ спектра за 
допомогою сольового фільтра. Для цього розроблено пристосування яке дозволяє 
реалізувати цей метод підводу максимальної питомої потужності до обробляємої поверхні 
матеріалу.

Для досліджування використовували склопластик ЕДТ–10+УП606/2(1%) 
отверднений селективним інфрачервоним нагріванням в діапазоні полоси частот             
(2,8 – 3,1)•10-6 м.

Встановлено, що при проведенні фізико-механічних випробувань зразки мають 
компактну структуру полімеру та високу ступінь полімеризації 97%. Це дозволяє 
рекомендувати наведену технологію для отримання склопластиків з високими фізико-
механічними властивостями.



135

УДК : 691.175.5/.8
У.В. Підковинська, аспірант; В.О. Савченко, к.т.н., доцент 

Національний технічний університет 
«Запорізька Політехніка»

E-mail: uliana.pidkovynska@gmail.com

ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ

Застосування склопластикової арматури стає все більш популярною в різних галузях 
будівництва. У будівництві приватних будинків армування склопластиком проводиться 
у наступних конструкціях: огороджувальні конструкції з бетону, у фундаментах та 
для кладки стін з газобетону та пінобетону[1]. Однак,  прутки зі склопластика мають 
нижчий модуль пружності, ніж сталева арматура як структурний компонент бетонних 
конструкцій. Властивості матеріалу з крихким руйнуванням та низьким модулем 
пружності можуть бути покращені шляхом часткового армування більш дешевими 
металевими волокнами. 

В дослідженні [2] були розроблені прототипи гібридної склопластикової арматури  з 
вставленим сталевим дротом і їх характеристики міцності були перевірені за допомогою 
випробувань на розтягування в залежності від різних змінних, таких як кількість 
сталевих дротів та їх діаметр. Арматура зі склопластика була об'єднана зі сталевими 
дротами діаметром 0,5 мм, 1,0 мм і 2,0 мм і в кількості 10%, 30%, 50% і 70%, відповідно. В 
результаті випробувань на розтягнення модуль пружності гібридних склопластикових 
прутків з вставленим дротом був покращений приблизно на 20...190% порівняно з 
прутками із повністю склопластикового матеріалу. Крім того, збільшення модуля 
пружності зменшувалося в міру збільшення діаметра дроту. В роботі [3] використовували  
2 мм стальні дроти для додавання у склопластикову арматуру. При збільшенні об'ємної 
частки сталі від 9,5% до 47,9%, міцність при розтягуванні знизилася з 6% до 15%, хоча 
модуль пружності збільшився від 8% до 160%.Особливо 30% та 47,9% об'ємної частки 
сталі мають добрі характеристики порівняно з склопластиковою арматурою яка не була 
гібритизована.

Вивчення характеристик композитної арматури після додавання до них металевих 
прутків є досить важливою темою. Основною задачею є визначення оптимальної кількості 
у % та вибір матеріалу металевої проволоки для отримання композитної арматури з 
високими показниками модуля пружності та з вискою міцністю в порівнянні з не 
армованою композитною арматурою.

Література:
1.   https://intellect-profstroy.com/primenenie-kompozitnoy-armatury-v-stroitelstve/
2.  Hwang, J.-H., Seo, D.-W., Park, K.-T. and You, Y.-J. (2014) Experimental Study on 

Mechanical Properties of FRP Bars by Hybridizing with Steel Wires. Engineering, 6, 365-373
3.   Ki-Tae Park* , Hyeong-Yeol Kim, Young-Jun You, Sang-Yun Lee and Dong-Woo Seo. 

Hybrid FRP reinforcing bars for concrete structures [https://researchbank.swinburne.edu.au/
file/47c57928-2c5b-4662-bbcb-34451ffeaa7e/1/PDF%20%28Published%20version%29.pdf].
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АНАЛІЗ ТА УНІФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ОБТІЧНИКА РАКЕТ-НОСІЇВ

Розвиток ракетобудування знаходиться в тісному зв’язку з усіма економічними, 
соціальними та екологічними проблемами людства. Цільові функції ракетних 
конструкцій розширюються за вимогами не тільки зменшення вартості, а також 
підвищення екологічної безпеки навколишньому середовищу, створення соціальної 
структури, яка забезпечує як основні так і додаткові вимоги. Провідні країни світу на 
сьогодні продовжують розвиватись у сфері  ракетобудування і можуть презентувати 
світу унікальні технології, проекти, новітні рішення, пов’язані з виробництвом ракет-
носіїв (РН). Все більш актуальними стають питання уніфікації та розробки міжнародних 
стандартів, які виконають інтеграцію різноманітних конструктивних рішень. Об’єктивно, 
не одна нова розробка повинна бути абсолютно новою, а мати базові напрацювання на 
попередніх зразках з інтеграцією міжнародних стандартів.

В роботі на базі сучасних РН розглянуті та порівняні конструкції обтічників. 
Проаналізовано технології та використані матеріали конструкцій, несуча здібність за весь 
цикл життя виробу. При порівнянні головних обтічників (ГО) було відібрано найбільш 
популярні і варті уваги РН країн Європи, України, США, Японії. 

До проектування обтічника потрібно ставитися з особливою відповідальністю, 
адже він повинен захищати корисний вантаж (КВ) від набігаючого потоку повітря, 
перепаду температури, радіоактивного випромінювання, випадкових вібрацій та інших 
механічних впливів. Тому в роботі для аналізу та порівняння обтічників запропоновано 
використовувати комплексний критерій. Цей критерій розширюється не тільки на масу 
уніфікованих елементів конструкції, а також на параметри обтічника, які визначають 
якість конструкції, витрати на розробку та тривалість проектування та виготовлення. 
Витрати на розробку залежать від процесу виготовлення. Процес виготовлення 
обтічників досить складний, ресурсномісткий і потребує істотних матеріальних вкладень, 
а використання відпрацьованих технологій потребує менших витрат, але результатом 
є маса конструкції. Тому ця двоїстість властивостей уніфікації потребує визначення 
оптимуму комплексного критерію уніфікації. 

В роботі розглянуті можливі типові форми обтічника, та можливі конструктивні 
схеми, які найбільш відповідають критерію оптимального показника уніфікації. 
Рекомендована оживальна форма обтічника. Тенденція до кластерного виведення КВ 
потребує також уніфікації елементів кріплення адаптера для таких супутників, як CubeSat 
та інших. Міжнародна інтеграція в дослідженні космосу та використання супутників 
дистанційного зондування Землі для кожної країни робить питання уніфікації та розробки 
типової конструкції обтічника РН актуальним. Якщо оцінити ризики, то ідея уніфікації 
обтічника реальна і можлива для втілення на практиці.
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ГАЗОДИНАМІЧНИЙ ЗАПУСК РАКЕТИ ІЗ ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОГО 
КОНТЕЙНЕРА

При запуску ракети з транспортно-пускового контейнера (ТПК) 
використовуються порохові акумулятори тиску (ПАТ). Основними недоліками 
ПАТ є вибухонебезпечність і забруднення продуктами згоряння пороху не 
лише ТПК, а й стартового комплексу в цілому. Використання інших типів 
акумуляторів тиску також мають свої недоліки. Оцінка параметрів повітряних 
акумуляторів тиску при дотриманні максимальних перевантажень 𝑛𝑛𝑥𝑥 ≥ 5, 
відносному подовженні ТПК 𝑙𝑙ТПКв  = 𝑙𝑙ТПК/𝐷𝐷ТПК = 10, тиску в кулебалоні 300 ∗ 105 
Па і діаметрі кулебалона 𝐷𝐷кб = 0,7 м дозволяє говорити про можливість їх 
використання на практиці. Але кулебалони об’ємом 1 м3 з тиском газу в 30 бар 
енергетично еквівалентні вибуху 1 кг пороху, що також може бути причиною 
небезпечності їх застосування в процесі тривалої експлуатації. Важливим 
моментом при використанні даного засобу є те, що безпосередньо для запуску 
із енергії, акумульованої в кулебалоні, використовується близько 15%. 

Ще одним варіантом акумулятором тиску може бутим перегрітий пар. 
Якщо в замкнутому об’ємі нагріти воду до 600°С, то тиск її парів досягає 30 бар, 
як і в кулебалоні, що матиме ті ж наслідки, що і в повітряних акумуляторах 
тиску. 

Для усунення недоліків порохових акумуляторів тиску і 
раціонального використання енергії стиснутого газу пропонується 
використання саме енергію перегрітого пару для газодинамічного запуску 
ракет. За даною схемою запуску ракета викидається не за допомогою тиску в 
контейнері, а за рахунок реактивної сили, що продукуватиметься при витоку 
газу з кулебалона через приєднане до нього газореактивне сопло. Кулебалон 
приєднується до піддона з розміщеною на ньому ракетою, і при «запуску» з 
питомим імпульсом близько 2 км/с потребуватиме витрати перегрітого пару 
близько 3 кг/с на 1 тону стартової ваги при перевантаженні 𝑛𝑛𝑥𝑥 ≥ 5. 

Перевагою застосування газодинамічного запуску з використанням 
перегрітого пару, порівняно з використанням енергії кулебалонів високого 
тиску, є відсутність необхідності застосування спеціального компресорного 
обладнання, особливо при одночасному запуску кількох ракет, в той час як 
підігріти воду до необхідної температури можна завжди при наявності джерел 
електричної енергії. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДІНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ГІДРАВЛІЧНОГО ЗАЛИШКУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У процесі виведення корисного навантаження на паливні баки ступенів ракети-носія 
діють бічні збурюючі сили, наявність яких обумовлена різними факторами.

Наявність бічної збурюючої сили призводить до вимушеного просторового 
переміщення ракети-носія, що в свою чергу веде до збурення компонентів палива в баках.

Тому при проектуванні забірних пристроїв одним з основних питань є визначення 
впливу бічної збурюючої сили на значення залишків компонентів палива, які не 
виробляються – розрахунок динамічної складової гідравлічного залишку.

Для її розрахунку в інженерній практиці використовуються емпіричні і 
напівемпіричні залежності для визначення основних параметрів руху рідини. Тому 
отримані значення повинні бути підтверджені результатами експериментального 
відпрацювання на гідродинамічних стендах. Яке, як правило, проводиться на натурних 
баках і на їх масштабних моделях в земних умовах. Для підтвердження подібності 
гідродинамічних процесів експериментальне відпрацювання масштабних моделей йде 
на декількох дослідних конструкціях різних масштабів і на декількох модельних рідинах.

В даний час, з розвитком обчислювальної техніки і чисельних методів вирішення 
диференціальних рівнянь руху рідини, з'явилася можливість замінити практично 
повсюдне використання емпіричних залежностей більш точним обчислювальним 
експериментом.

У даній роботі розглянуто результати експериментального визначення 
гідравлічного залишку компонентів палива та його динамічної складової. Величини 
динамічної складової визначені для різних значень лінійних бічних прискорень (min, 
nom, max), що виникають внаслідок дії збурюючої бічної сили в дослідних конструкціях 
баків першого ступеня ракети-носія з центральним відбором компонента і чисельного 
моделювання на математичних 3D і 2D моделях дослідних конструкцій (аналогічного 
масштабу).

Авторами розроблено розрахунково-експериментальний порівняльний метод 
підтвердження достовірності результатів чисельного моделювання, що дозволяє 
проводити дослідження з необхідною точністю.

Запропонований підхід дозволяє удосконалити існуючу традиційну методику 
експериментального визначення гідравлічного залишку компонентів палива та його 
динамічної складової, що виникає внаслідок дії збурюючої бічної сили. Зменшити обсяг 
необхідного експериментального відпрацювання, часових і матеріально-технічних витрат 
на її проведення.
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АНАЛІЗ ТИПІВ ЗАБІРНИХ ПРИСТРОЇВ У БАКАХ З ТУНЕЛЬНИМ 
ТРУБОПРОВОДОМ ЗА КРИТЕРІЄМ ПІДВИЩЕННЯ МАСИ КОРИСНОГО 

ВАНТАЖУ РАКЕТИ-НОСІЯ

Залишки компонентів ракетного палива у баках у кінці роботи ступеня ракети-носія 
(РН) значною мірою впливають на масу її корисного вантажу. Забірні пристрої, якими 
обладнано баки сучасних РН, забезпечують неперервну подачу компонентів палива з 
баку до рушійної установки без порушення суцільності потоку і мінімізують залишки 
компонентів палива. Наявність тунельного трубопроводу у баку РН ускладнює забір 
палива. В даному випадку вирішити задачу забору пального дозволяє використання 
бічного забірного пристрою. Проте такий пристрій за рахунок зміщення на певний кут 
точки встановлення ЗУ відносно полюсу днища бака може призводити до передчасного 
прориву газу у витратну магістраль і, як наслідок, до значного збільшення залишків 
компонентів палива.

Метою роботи є пошук і вибір оптимальної конструкції забірного пристрою у баку 
з тунельним трубопроводом, який забезпечує підвищення маси корисного вантажу РН.

В роботі наведено варіанти конструкції і обґрунтування оптимальної конструкції 
бічного забірного пристрою на прикладі баку пального першого ступеня РН. Даний бак 
обладнано забірним пристроєм у вигляді профільованої тарілі. Розглянуто конструкції 
сифонного і кільцевого забірних пристроїв, проведено розрахунок їх основних параметрів, 
порівняльний аналіз зміни маси корисного вантажу РН у залежності від обраної 
конструкції. Визначена ефективність роботи забірних пристроїв, що розглядаються, за 
параметром висоти провалу рівня в статичних умовах, який безпосередньо визначає масу 
залишків, які не виробляються.

Результатом проведеної розрахунково-аналітичної роботи стало визначення 
оптимального варіанту забірного пристрою. Ним виявився сифонний забірний пристрій. 
Впровадження в конструкцію паливного баку РН сифонного забірного пристрою 
дозволить покращити характеристики РН за рахунок збільшення маси корисного вантажу.
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АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ СТВОРЕННЯ РАКЕТНО-
КОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ НАДЛЕГКОГО КЛАСУ

Наразі у світі для проведення університетських досліджень, технологічних 
експериментів, а також для дистанційного зондування Землі широко застосовуються 
наносупутники вагою від 1 до 10 кг. Найпоширенішим з форматів таких наносупутників 
є «кубсати». Через їх малі розміри, масу та вартість, такі супутники виводяться на орбіту 
переважно як додаткове навантаження до запуску космічних апаратів більшої маси, 
або з борту Міжнародної космічної станції. Запуски таких наносупутників пов’язані з 
наступними обмеженнями: довготривалий проміжок часу до запуску, можливість 
виведення лише на орбіти, які близькі до орбіти основного корисного навантаження. 
Таким чином, створення ракетно-космічного комплексу надлегкого класу для виведення 
наносупутників з гнучкими можливостями щодо положення орбіт та часу до виведення є 
актуальною задачею, а її вирішення дозволить отримати суттєву конкурентну перевагу 
на світовому ринку.

У роботі проведено аналіз окремих технічних рішень щодо зменшення маси ракети-
носія для виведення космічних апаратів масою до 10 кг, а також щодо зменшення витрат 
на виготовлення ракет-носія, такі як: вибір точки старту, використанням концепції 
одноступінчастої ракети, аеростатної пускової установки, 3D друк полімерними 
композиційними матеріалами, використання електроніки некосмічного призначення. 
Також у роботі окреслені основні проблеми створення ракетно-космічного комплексу 
подібного класу.

Результати аналізу вказують на принципову можливість створення ракетно-
космічного комплексу надлегкого класу для виведення наносупутників вагою до 10 кг. 
При поєднанні вищезазначених способів, можливе зменшення маси конструкції ракети-
носія до 16% у порівнянні з проєктами ракет-носіїв подібного класу.
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ПРОЕКТНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ КАПІЛЯРНИХ СИСТЕМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЦІЛЬНОСТІ ПАЛИВА

Поступовий розвиток ракетно-космічної техніки призводить до необхідності 
збільшення кількості космічних апаратів, що одночасно виводяться на орбіту протягом 
одного запуску ракети-носія. За таких потреб дорозгінні блоки повинні постійно 
покращуватися. Для виводу космічних апаратів на різні орбіти, дорозгінний блок 
повинен мати можливість багаторазового запуску. На пасивних ділянках траєкторії, 
рідкі компоненти палива у баках знаходяться у стані практичної невагомості і внаслідок 
різноманітних збурень, можуть займати у ньому будь-яке положення. І щоб утримати 
частину рідкого палива біля забірного пристрою баку, застосовуються системи 
забезпечення суцільності рідких компонентів палива. Одним з їх різновидів є капілярні 
системи, які використовують сили поверхневого натягу рідини для утримання палива у 
визначеному місці баку.

У роботі розглядаються особливості конструкції капілярних роздільників фаз 
систем запуску двигуна в умовах невагомості космічних літальних апаратів. Наведені 
основні типи конструкційних матеріалів, що мають капілярно-пористу структуру і 
використовуються як основного робочого елементу, перфоровані пластини, пористі 
метали, металеві ткані сітки, комбіновані пористі сітчасті метали. Від оптимальності 
вибору проектних параметрів цих систем залежать тактико-технічні характеристики 
всього перспективного космічного літального апарату. 

У роботі запропонована математична модель характеру впливу технології 
виробництва капілярних елементів на їх проектні параметри. За її основою були проведені 
відповідні чисельні розрахунки. Розроблена інженерна методика розрахунку рівня впливу 
технології виробництва капілярних елементів на їх проектні параметри.

Результати роботи можуть бути використані при удосконаленні або створені нових 
виробів ракетно-космічної техніки.
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МІДЬОРГАНІЧНІ МІКРОПОРОШКИ З АНТИБАКТЕРІЦИДНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ 

Вже тривалий час Staphylococcus aureus є одним із провідних збудників 
післяопераційних та посттравматичних гнійних ранових ускладнень у травматології 
та ортопедії. У зв’язку з частим виникненням антибіотикостійкості штамів подібних 
мікроорганізмів необхідний пошук нових високоефективних антибактеріальних 
препаратів. Мікро- та наночастинки металів є перспективними щодо створення нового 
класу антибактеріальних препаратів. Препарати міді, введені в організм тварин у 
вигляді наночастинок, мають пролонговану дію і меншу токсичність у порівнянні з 
солями. Наночастинки міді під час введення в організм стимулюють механізми регуляції 
мікроелементного складу та активність антиоксидантних ферментів. На основі 
нанопорошків міді отримані та апробовані препарати для прискореного загоювання ран 
та лікування опіків. 

Метою виконаної роботи було отримання деяких мідьорганічних матеріалів шляхом 
цементації розчинів купрум (II) сульфату та малеїнової кислоти (МК) порошком цинку. 
Синтези мідних та мідьвмісних мікропорошків проводились в декілька етапів:

- приготування розчину купрум (II) сульфату та малеїнової кислоти у молярному 
співвідношенні (1 : 1);

-  корегування кислотності розчинів до рН ≈ 2; 
- проведення реакції з порошком цинку в молярних співвідношеннях з купрум (II) 

сульфатом ( 1 : 0,2 чи 1 : 1) з утворенням продукту у вигляді осаду;
-  фільтрація, сушіння, зважування та аналіз утвореного продукту реакції;
-  виготовлення суспензій порошків (5 мг/мл).
Колір та макроструктуру синтезованих порошків оцінювали візуально. Їх 

мікроструктуру досліджували за допомогою металографічного мікроскопу МІМ-
7. Для аналізу на вміст основного компонента – купруму застосовано методику 
комплексонометричного визначення йонів Cu2+ . З’ясовано, що у разі відсутності у 
вихідному розчині органічної добавки продукт реакції містить 96,7% Cu, при додаванні 
малеїнової кислоти кінцевий продукт цементації цинком може бути або комплексом 
йонів Cu+ з МК (Сu_МК) з вмістом купруму – 32,2%, або композитом Сu_МК+Сu з вмістом 
купруму 46,3%. Визначено, що всі отримані порошки складаються з окремих округлих 
часток мікронних розмірів. 

Антибактерицидні властивості підготовлених суспензій досліджено на кафедрі 
мікробіології ДНУ. Умови проведених мікробіологічних випробувань: час впливу 
(інкубації) – 1 – 3 години; час витримки в поживному середовищі (агар) – 24 години. 
Використано штам мікроорганізмів Staphylococcus aureus. З’ясовано, що суспензії всіх 
випробуваних порошків пригнічують розвиток бактерій, найсильніше це проявляється 
для комплексу Cu_MK, а дія композиту Cu_MK+Сu і порошку міді приблизно однакові. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ π-КОМПЛЕКСУ CU+ 

З МАЛЕЇНОВОЮ КИСЛОТОЮ

Серед координаційних сполук особливе місце займають π-комплекси 3d-металів. 
В них реалізується можливість стабілізації низьких ступеней окиснення металу. Окрім 
теоретичного значення, такі сполуки знаходять практичне застосування в органічному 
синтезі, можуть мати люмінофорні або антибактерицидні властивості. В попередніх 
роботах шляхом квантово-хімічного моделювання були детально досліджені особливості 
(dπ-pπ)-зв’язування іонів купруму в різних ступенях окиснення з акриловою, малеїновою, 
фумаровою кислотами та деякими іншими сполуками. Методом препаративного синтезу 
були отримані і потім досліджені мідьорганічні мікропорошки різного складу. Метою цієї 
роботи стало електрохімічне отримання комплексу йонів Cu+ з малеїновою кислотою (H2M) 
та його дослідження методами оптичної спектроскопії і циклічної вольтамперометрії. 

Можливість проведення такого синтезу була з’ясована під час проведення 
поляризаційних вимірювань. Було зафіксовано, що присутність у базовому розчині              
(0,1 М CuSO4, 1 M H2SO4) H2M призводить до певного гальмування процесу катодного 
процесу електровідновлення іонів купруму, але прискорює анодне розчинення міді у 
порівнянні з базовим розчином. Під час таких вимірювань колір розчину змінювався з 
блакитного на світло-зелений, що вказує на накопичення йонів Cu+ у формі комплексу 
з малеїновою кислотою. Електроліз базового розчину з добавкою 0,1 М H2M в комірці з 
розділеними катодним і анодним просторами показав, що за умови використання мідного 
аноду в аноліті поступово утворюється згаданий комплекс. Так само він утворюється і після 
заміни базового розчину на фоновий (1,0 M H2SO4), тільки у цьому разі колір забарвлення 
жовтий. Дослідження спектрів поглинання базового та фонового розчинів, що містили H2M, 
після проведення анодної обробки показали, що в обох випадках у розчині накопичується 
речовина з максимумом оптичної густини при λ ≈ 400 нм. Проведення аналогічних 
експериментів у сульфатнокислих розчинах з рН близько 2,0, в яких близько 50% малеїнової 
кислоти переходять в форму аніона HM–, показало, що інтенсивність забарвлення аноліту 
зростає набагато швидше, ніж у сірчанокислих розчинах. Цей факт дозволяє стверджувати, 
що до складу комплексу входить йон Cu+ та аніонна форма малеїнової кислоти HM–. У разі 
заміни H2M на її насичений аналог – бурштинову кислоту комплекс взагалі не утворюється, 
тобто координація в ньому відбувається по подвійному зв’язку і він є π-комплексом. 
Проведення тривалого електролізу в фоновому сульфатнокислому розчині з добавкою 
H2M призвело до досягнення межі розчинності комплексу і він утворив на поверхні аноду 
жовтий осад, аналогічний раніше отриманому хімічним способом. За результатами хімічного 
аналізу його склад відповідає формулі [Cu(C4O4H3)(Н2О)].
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА РЕГУЛЯТОРУ ШВИДКОСТІ ГОРІННЯ 
ДАФ-2

Похідні фероцену знайшли застосування у різноманітних галузях науки і 
техніки – у якості регуляторів швидкості горіння сумішевих твердих ракетних палив, 
антидетонаційних присадок, проміжних продуктів в органічному синтезі тощо.

Цінні похідні фероцену отримують у тому числі за реакціями відновлення 
ацилпохідних. Одним з таких похідних є 1,1'-діетилфероцен, який знаходить за-
стосування в якості штатного регулятора швидкості горіння сумішевих твердих 
ракетних палив. Вищезазначена речовина може бути отримана шляхом відно-влення 
1,1'-діацетилфероцену (ДАФ).

Необхідність дослідження процесу відновлення ДАФ пов’язана з тим, що наявні 
в науковій та патентній літературі методики та способи здійснення такого процесу є 
застарілими та/або нераціональними. 

Нами було проведено дослідження процесу відновлення ДАФ до ДАФ-2 борогідридом 
натрію в присутності AlCl3 у суміші розчинників дихлорметану (ДХМ) та диметоксиетану 
(ДМЕ) за різних умов (Мал.1) та отримано наступні результати:

 
1. Досліджено вплив таких факторів як молекулярне співвідношення речовин, 

температура та час на процес відновлення 1,1'-діацетилфероцену до 1,1'-діетилфероцену 
сумішшю борогідриду натрію та хлориду алюмінію в органіч-них розчинниках. Визначено 
оптимальні умови проведення реакції, а саме:

Молекулярне співвідношення ДАФ:AlCl3:NaBH4 – 1 : 2.5…3 : 2.7…3, об’ємне 
співвідношення розчинників ДХМ/ДМЕ 1:1; температурний режим – 0˚С з можливим 
поступовим підйомом температури реакційної суміші до 18˚С, час протікання реакції – 
1 – 1.5 години.

2. Вперше виявлено наступні проміжні продукти відновлення 1,1'-діацетилфероцену: 
1-ацетил-1'-етилфероцен та 1-ацетил-1'-етенилфероцен. 

3. Виявлено два ізомерні побічні продукти реакції відновлення та запропоновано 
механізм їх утворення. 

4. Представлено альтернативну технологічну схему отримання 1,1'-діетилфероцену. 
Її перевагами у порівнянні з базовою є зменшення необхідного об’єму розчинників і, як 
наслідок, об’ємів технологічного обладнання.

Мал. 1 – Відновлення ДАФ до ДАФ-2 борогідридом натрію
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ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРООСАДЖЕНОГО СПЛАВУ СВИНЕЦЬ-ОЛОВО, 
ЛЕГОВАНОГО ТИТАНОМ

Широко відомі фото- та електрокаталізатори, робочою речовиною в яких є суміш 
оксидів PbO2 та SnO2. Відомо також, що включення до їх складу титан (IV) оксиду значно 
підвищує фотокаталітичну здатність робочого шару. Як відомо з літературних джерел, 
нанесені на інертну основу композиційні шари PbO2, SnO2 та ТіО2 мають тенденцію до 
розтріскування, що призводить до погіршення працездатності. Але в процесі створення 
активного оксидного шару на поверхні з матеріалу, який у ході окиснення здатний 
відтворювати робочий шар, електроди позбавляються проблеми розтріскування та термін 
їх експлуатації значно пролонгується.

Сплавлення електрохімічно отриманого матеріалу Sn(TiOx) із свинцем за певних 
умов дозволило отримати потрійний сплав Pb-Sn(TiOx), але максимальна масова частка 
олова, що вдалось отримати, у ньому становила 17 % [1], до того ж процес сплавлення 
майже не дозволяв контролювати склад отримуваного матеріалу. Більш ефективним 
виявився розроблений нами комбінований лужний електроліт лудження-свинцювання із 
додаванням К2ТіО3 для електроосадження потрійного сплаву Pb-Sn, легованого титаном. 
Склад електроліту варіювався в інтервалі молярних співвідношень солей свинцю та олова 
у пропорціях від 1 : 4 до 7 : 2. До складу електроліту також входили калій метатитанат, 
калій гідроксид та гліцерол. Найкращі морфологічні характеристики поверхні осаду були 
отримані для мольного співвідношення в електроліті Pb : Sn = 3 : 2. Найбільша концентрація 
титану в осаді за однакових умов та часу електролізу досягається також для вказаного 
співвідношення Pb : Sn в електроліті. Можна вважати, що саме такий склад електроліту є 
оптимальним.

Введення калій метатитанату до складу запропонованого комбінованого електроліту, 
незважаючи на малу концентрацію, дуже значно впливає на властивості електроліту та 
отриманих покриттів. Так, показано, що введення добавки К2ТіО3 підвищує розсіювальну 
здатність комбінованого електроліту, визначену у комірці Херінга-Блюма, з 75 до 87 % . 
Корозійну стійкість легованого матеріалу визначали методом кривих самоактивації [2]. 
Показано, що вона підвищується на 31 % у порівнянні з нелегованим електролітичним 
сплавом Pb-Sn, як показано на рисунку. Також слід зазначити, що у порівнянні з матеріалом 
Sn(TiOx) корозійна стійкість потрійного сплаву зросла на 80 %.



148

УДК 547.783
І.В. Савченко, студент; А.О. Аніщенко, к.х.н., доцент

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
E-mail: carbonium@ua.fm

ВЗАЄМОДІЯ НІНГІДРИНУ З N-АЛКОКСИСЕЧОВИНАМИ 
В СЕРЕДОВИЩІ ОЦТОВОЇ КИЛОТИ

Нінгідрин реагує з N-алкокси-N'-арилсечовиною в оцтовій кислоті при кімнатній 
температурі з селективним утворенням лише одного з можливих діастереомерів 
1-алкокси-3-арил-3aS,8aR-дигідрокси-1,3,3a,8a-тетрагідроіндено [1,2-d]імідазол-2,8-
діонів, такі як діастереомер1–5, що також має взаємну цис-орієнтацію гідроксильних груп 
C(3a)–OH та C(8a)–OH . Утворення альтернативного транс-3a(HO),8a(HO)-діастереомеру 
не спостерігається.

 

Нінгідрин реагує з N-пропілокси-N'-метилсечовиною в тих же умовах, утворюючи 
лише один з можливих діастереомерів 3aS,8aR-дигідрокси-3-метил-1-пропілокси-
1,3,3a,8a-тетрагідроіндено[1,2-d]імідазол-2,8-діони, такі як діастереомер6  Сполука 6 
має взаємну цис-орієнтацію гідроксильних груп C(3a)–OH та C(8a)–OH. Це було доведено 
XRD-дослідженням діастереомеру 6.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ТЕПЛОВИХ АНОМАЛІЙ

Мета роботи – розробка та тестування методології автоматизованої обробки 
супутникових знімків середнього просторового розрізнення теплового та 
короткохвильового ІЧ-діапазону.

Результати тестування запропонованої методології підтвердили можливість 
і високу ефективність використання нічних знімків з супутника Terra (знімальний 
прилад ASTER) і з супутника Landsat-8 (знімальний прилад TIRS) з метою проведення 
моніторингу виробничої активності великих промислових об'єктів, що є джерелами 
теплового випромінювання (Мал. 1).

 

Мал. 1. Результат обробки нічних знімків з супутника Terra

Основні переваги запропонованої методології порівняно з існуючими методами:
- простота та висока швидкість обробки супутникових знімків, що дозволяє 

виконувати обробку супутникових знімків на геоінформаційних онлайн-сервісах у 
реальному часі;

- висока ступінь автоматизації процесів обробки супутникових знімків, що дозволяє 
істотно знизити трудомісткість і тим самим підвищити достовірність та оперативність 
подання результатів користувачам.
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КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ДАНИХ ДЗЗ

Основним завданням досліджень є розробка та тестування методики 
комплексної автоматизованої обробки радарних супутникових знімків у С-діапазоні та 
мультиспектральних супутникових знімків у видимому та інфрачервоному діапазонах 
для здійснення всепогодного супутникового моніторингу природних та антропогенних 
надзвичайних ситуацій. 

В роботі були використані архівні супутникові знімки різних ділянок Землі за період 
2015…2019 рр. з просторовою роздільною здатністю 10м.

- двополяризаційні радарні знімки С-діапазону у форматі GeoTIFF, отримані з 
супутників Sentinel-1A/B (продукт GRDH);

- мультиспектральні сканерні знімки у форматі JPEG2000, отримані у видимому та 
інфрачервоному діапазонах із супутників Sentinel-2A/B (рівні обробки L1C та L2A) (Мал. 1). 

   

Мал. 1. Порівняння результатів автоматизованого визначення меж
берегової лінії по знімках із супутників Sentinel-1В та Sentinel-2A.

Завдяки високому ступеню автоматизації запропонована методика дозволяє суттєво 
підвищити оперативність та достовірність розпізнавання, а також точність визначення 
меж та площ контрольованих ділянок при оцінці масштабів, динаміки та наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

Проведене тестування запропонованої методики на великому наборі знімків 
середнього просторового розрізнення із супутників Sentinel-1A/B та Sentinel-21A/B 
показало хорошу стабільність отриманих результатів та досить високу стійкість 
використаних методів та алгоритмів. 
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АВТОМАТИЗОВАНА КОРЕКЦІЯ СПОТВОРЕНЬ НА ЗНІМКАХ LANDSAT-7

Метод заснований на використанні фільтрації в області просторових частот із 
застосуванням швидкого перетворення Фур'є та спектральних масок (Мал. 1). 

  

Мал 1. Результат фільтрації приладових завад та використана маска

Експериментальне тестування запропонованого методу підтвердило добру 
повторюваність і високу стійкість використовуваних алгоритмів. Розроблена технологія 
також може бути використана для корекції спотворень на супутникових знімках інших 
оптико-механічних сканерів.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРУБУВАНЬ ДИКИХ ЛІСІВ 
НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТ

Архівні та оперативні багатоспектральні супутникові знімки, отримані зі сканера 
ETM+ супутника Landsat-7 дуже широко використовуються для оцінки антропогенних і 
природних змін земного покриву. В роботі показаний важливий та вкрай актуальний для 
України напрямок використання відкритих архівних даних ДЗЗ для оцінювання наслідків 
масових вирубувань диких лісів на території Карпат (Мал. 1). 

 

Мал. 1. Результати автоматизованого розпізнавання масових вирубувань диких лісів 
на території Карпат з використанням знімків супутника Landsat-7 

У якості вхідних даних були використані фрагменти безхмарних ділянок різних 
територій Карпат, вирізаних з багатоспектральних знімків супутника Landsat-7, 
отриманих зі за період з 2000 по 2021 роки.

Для досліджень були використані спектральні канали видимого та ближнього 
інфрачервоного діапазонів, а також панхроматичний канал.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ МІСЬКОЇ РОСЛИННОСТІ
ТА ВОДОЙМ ЗА ЗНІМКАМИ ЗІ СУПУТНИКА JILIN-1А

Інтенсивний розвиток в останні роки багатоспектральних супутникових сенсорів 
надвисокого просторового розрізнення з однієї сторони, і значний прогрес в області сучасних 
інформаційних технологій обробки супутникових знімків з іншої сторони дозволили істотно 
прискорити та здешевити процес збору та обробки даних ДЗЗ, а також спростити доступ 
масових користувачів різних прикладних галузей до результатів їхньої обробки. Cлід особливо 
зазначити китайські супутники Jilin-1А і SuperView-1A/B/C/D, знімки з яких відрізняються 
невисокою вартістю. 

Основним завданням досліджень є розробка та експериментальне тестування методики 
автоматизованого розпізнавання міської рослинності і водойм за багатоспектральними 
знімками надвисокого просторового розрізнення зі супутника Jilin-1А з метою підвищення 
оперативності та вірогідності відновлення карт міст при одночасному зниженні фінансових 
витрат. (Мал. 1).

 

Мал. 1

Незважаючи на гірші характеристики (у першу чергу, точність геоприв'язки 
та динамічний діапазон сенсорів), знімки зі супутника Jilin-1А можуть із успіхом 
використовуватися для рішення широкого кола прикладних завдань. 
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КОНТРОЛЬ НАСЛІДКІВ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ 
Sentinel- 2

Метою досліджень є розробка технології автоматизованої обробки супутникових 
знімків Sentinel 2, що забезпечує підвищення достовірності  та оперативності визначення 
площі лісових згарищ. 

Використовуються методи оцінки стану рослинності на вигорілих площах 
та застосовуються в комплексі різні нормалізовані спектральні індекси та методи 
класифікації космічних зображень. Методика дешифрування згарищ включала наступні 
основні етапи: відбір знімків за період до та після зафіксованих пожеж і розрахунок 
спектральних індексів. Індексне зображення NBR (Normalized Burn Ratio) дозволяє 
визначити на супутниковому знімку площу згарища по спектральним каналах ближнього 
(NIR) і середнього (SWIR) ІЧ діапазонів за формулою NBR=(NIR-SWIR)/(NIR+SWIR). 
Дана формула використовує суттєву відмінність коефіцієнтів відбиття (альбедо) в 
спектральних каналах ближнього ІЧ та середнього ІЧ діапазонів, відповідних здоровому 
лісу та вигорілим територіям. Проведено аналіз багатоспектральних знімків низького  
просторового розрізнення з  супутників  Terra, Aqua (прилад MODIS) з метою попереднього 
визначення ділянок і періодів активного горіння на обраній території спостережень. 
Виконано обробку багатоспектральних знімків середнього просторового розрізнення з 
супутника Sentinel 2 (знімальний прилад MSI) з метою точного визначення меж вигорілих 
ділянок і розрахунку їх  площ. 

Технологія дозволяє реалізувати всі процедури обробки у вигляді веб-сервісу, 
що надає актуальні й достовірні дані про наслідки пожеж. На відміну від відомих 
методів визначення площ вигорілих територій по різночасним супутниковим  знімкам 
з використанням  диференційованого нормалізованого індексу згарища (dNBR), 
запропонована технологія дозволяє більш точно визначати вигорілі ділянки завдяки 
незалежному визначенню оптимальних  порогів  бінаризації для  кожного знімка. Крім 
того, технологія надає можливість аналізувати часові зміни на постраждалих ділянках 
лісу для тривалих періодів спостереження, використовуючи створені векторні  шари  
з  атрибутивною  інформацією. Суттєвими перевагами технології є високий ступінь 
автоматизації обробки супутникових знімків і використання  даних ДЗЗ, що знаходяться 
у вільному доступі в мережі Інтернет.

Розроблена технологія надає можливість створення на її основі веб-служби 
регулярного космічного моніторингу наслідків лісових пожеж.
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОСМІЧНИХ ХАБІВ

Хаб дослівно перекладається як центр будь-якої діяльності. У космічній сфері це 
технологічний та інноваційний простір для розробки і втілення у реальність нових 
проектів. Хаб являє собою команду інженерів, яка створює космічні проекти для 
майбутнього людства. Діяльність хабу насамперед полягає у допомозі вченим, які 
прагнуть реалізувати власні прототипи. Ціль такого простору стоїть в тому, щоб стати 
саме таким місцем, де ідеї стануть реальними розробками. Команда науковців, яка працює 
в хабі, вирішує поточні та планові проблеми в космічній промисловості. Спеціалісти 
займаються розробкою космічних апаратів і агрегатів, виконують космічні польоти та 
підтримують проекти від ідеї до запуску на орбіту.

Хаб дуже сильно виділяться серед інших космічних проектів, адже він являє собою 
не лише робочі місця, а й спеціальну лабораторію, в якій відбуваються випробування 
нових прототипів. Хаби вирізняються швидким виконанням поставлених завдань, 
багаторічним досвідом працівників, розробкою місій під ключ та наявністю рятувальних 
інженерних бригад. У рамках інноваційного простору спеціалісти з різними навичками 
складають технічне завдання, маючи лише вхідні технічні дані та бажаний результат місії, 
розробляють технічні умови, підбирають або виготовляють високоякісні комплектуючи, 
проводять випробування та сертифікацію космічного продукту.

 Наразі в Україні також функціонує космічний хаб, але діяльність обмежується трьома 
напрямками: доставлення вантажів, космічний туризм та харчування космонавтів. Також 
розробляються проекти, які дозволяють автоматично слідкувати за психічним станом 
людини, яка перебуває у відкритому космосі чи на іншій планеті. Дані передаються на 
Землю для подальшого аналізу та коригування стану людини під час наступних місій. Ще 
одним проектом в рамках українського хабу є створення на поверхні Місяця спеціальної 
бази на основі ядерного реактора. Апарати зможуть заряджатися та підключатися до 
каналу зв’язку із Землею, ховатися від сонячної радіації та від холоду вночі. Цей проект 
зможе подовжити життєвий строк роверів та понизити вартість їх виробництва.

Інноваційні хаби в Україні мають всі атрибути інноваційного утворення, а саме 
спільність, самоорганізація і адаптивність, допомога іноваторам, гетерогенні знання, 
місцеві форпости вищої освіти. Спираючись на проведений аналіз, можна сказати, що 
діяльність хабів є перспективною через їх одночасне поєднання в собі як дослідницького 
центру, так й спеціальної лабораторії. Оскільки спеціалісти з багаторічним досвідом 
контролюють кожен етап проектів від ідеї до запуску у космос, такі розробки є 
високонадійними та технічно досконалими.
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ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАХИСТ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ТА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЙОГО 
ВИКОРИСТАННЯ

Сонячна енергія стає все більш полярною кожного року, лише в 2019 році в Європі 
введено в дію 16,7 ГВт сонячних електростанцій, що на 104% більше ніж у 2018 році. Але 
сонячна енергетика має багато особливостей, однією з яких є те, що у разі виходу з ладу 
одного сонячного елементу, виходить з ладу вся панель. Тому актуальним є вирішення 
питання ефективного та недорого захисту сонячних батарей.

Електричний захист для сонячних станцій стає гарантією тривалої та безперебійної 
роботи сонячної установки, а головне, такий комплекс забезпечує безпеку її експлуатації, 
що може продовжити строк служби устаткування, позбавляючи необхідності витрачати 
кошти на нове.

Проведено техніко-економічний аналіз двох сонячних електростанцій (СЕС), 
основними характеристиками яких є: 

-   панелі АST-245, кількість модулів 60 236, 15 інверторів, потужність 15 МВт. 
-   панелі Hevel, кількість модулів 163 350, 20 інверторів, потужність 20 МВт.
Економічні показники наведено в таблиці 1.

Незважаючи на те, що собівартість виробленої електроенергії на другій СЕС 
вища ніж на першій, її прогнозований строк окупності 14 років, це менше за строк 
окупності у 15,3 року першої СЕС, що навіть більше за строк служби у 15 років. Крім 
того, на додаткове оснащення для другої СЕС витратили більше, хоча вона менша і за 
масштабами і за потужністю. А 60% цих витрат, це витрати на електричний захист. Це 
може здатися нераціональним, але на ремонт на цій СЕС витрачають значно менше та її 
індекс прибутковості при цьому не страждає, а залишається вищим за індекс першої. Все 
це може свідчити лише про одне: електричний захист вартий того, щоб витрати на нього 
кошти, бо згодом як результат ви отримуєте довший строк служби обладнання, менші 
витрати на ремонт чи заміну, можливість безпечного користування…

Список використаної літератури:
1. Зростання сонячної генерації [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: 

https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia.
2. Ефективність сонячної енергетики [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://economyandsociety.in.ua.

Таблиця 1.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Кальмари, медузи та скажений огірок – усі ці приклади із природи об’єднує одна 
властивість – реактивний рух, який є невід’ємною складовою частиною у ракетобудуванні. 
Для людей він поклав початок створенню зброї, яка використовувала простий принцип: 
снаряд розганяється в стволі газами, що утворилися внаслідок вибухоподібного 
згоряння. У процесі розвитку зброї, зокрема балістичних ракет, у 50-х роках 20 століття 
був створений перший ракета-носій «Спутник», СРСР. Питання впливу у часи «Холодної 
війни» було більш значним, ніж потреба у науковій діяльності. Тому ракети були логічним 
продовженням, вдосконаленням уже існуючих на той час балістичних ракет і кардинально 
нових ідей, які розв’язують проблему підняття ракети-носія угору, не було. Отже є сенс 
говорити про оптимальність вирішення задачі винесення вантажу на орбіту. 

Які є проблеми у космічній галузі? Перша проблема – це витрати палива, адже перші 
прототипи ракето-носіїв були такими, що на 280 тон їх загальної маси – 250 припадало 
на паливо. Випробування запусків таких ракет 1957 року вважалися успішними. А проте 
зараз, у 21 столітті, прогрес досяг такого рівня, що поступово буденністю стає космічний 
туризм. Згідно з дослідженнями, під час запуску ракети з чотирма пасажирами на борту 
виділяється приблизно 200-300 тон вуглекислого газу. Він разом з іншими шкідливими 
речовинами, що утворюються при спалюванні палива, потрапляє одразу до верхніх 
шарів атмосфери. Інша проблема – це одноразові ступені на які виділяється багато часу 
та матеріалів, бо після спалення палива вони відділялися і їх більше не можливо буде 
використовувати знову. 

Для вирішення цих проблем розробляється і використовуються нові методи запуску. 
Один із таких методів розробили вчені з Пермського політехнічного університету 
створивши математичну модель запуску ракети за допомогою тиску води. Швидкий 
потік викидає ракету з шахти, а її двигуни вмикаються вже після запуску на безпечній 
від землі відстані. Відповідно до моделі цього методу завдяки відповідному способу, 
попри економії палива, можна також мінімізувати звукове забруднення. Іншим методом 
є використання багаторазових ракета-носіїв, прикладом якої є розробка американської 
компанії SpaceX – ракета-носій Starship/Super Heavy. Головним є те, що він здатний 
злітати, виконувати політ у космічному просторі та здійснювати керовану посадку на 
Землю, Місяць чи Марс. Тобто він є багаторазовою ракета-носієм, яка повністю вирішує 
свою проблему та є дешевшою від інших ракет (вартість програми Starship становитиме 
лише 1 % від вартості програм на основі Saturn V 1960-х років).

Спираючись на проведений аналіз, можна сказати, що ракето-носії продовжують 
розвиватися та вдосконалюються. Сучасні екологічні та економічні питання вимагають 
їх швидкого вирішення. Науковці із різних країн світу створюють моделі та втілюють їх 
у життя, через що можна сказати, що у найближчому майбутньому сучасні ракето-носії 
разом з методом їх запуску будуть замінені.
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В сучасній державі космічна галузь відіграє важливу роль. Під визначенням 
«космічна галузь» ми розуміємо не лише сукупність космічних апаратів (супутники, 
космічні станції) та засобів їх виведення (ракети-носії та розгінні блоки), а й частину 
оборонної промисловості (крилаті/балістичні ракети, тощо). Ракетно-космічна галузь 
створює умови для безпроблемного функціонування багатьох систем (в цьому випадку 
розглядаються як суто державні системи, так і приватні, такі як супутникова навігація та 
синоптичні дослідження) за рахунок впровадження в інформаційну систему, її перетворення 
та підтримку. Одна із вагомих складових, що допомагають космічній галузі існувати, – 
економічна. Саме економічне забезпечення таких проектів допомагає здійснювати задумане. 
У деяких випадках воно виступає в ролі обмеження амбіції, що не завжди призводить до 
позитивних наслідків, але іноді стає причиною нових наукомістких досліджень, в результаті 
яких бажане може здійснитися з меншими витратами ресурсів (як матеріальних, так і 
фінансових).

Отже, одна з проблем космічної галузі полягає в тому, що більшість її активів належить 
державі. Раніше такі програми зазвичай повністю забезпечувалися державою, що дозволяло 
не економити на витратах. Вони запитували ті суми, які розрахували, та переважно ці суми 
були обрані без урахування економії коштів. Ця проблема була обумовлена надлишком 
(необмеженістю) ресурсів та намаганням полегшити роботу (небажанням продовжувати 
час та обмірковувати додаткові параметри, іноді це обумовлено обмеженістю часу). 
Сьогодні всі аерокосмічні підприємства цього  уникають за допомогою  рамок фінансування 
та посилення контролю за витрачанням коштів.   Комерційні програми спрямовані на 
отримання максимальної вигоди від своєї діяльності, але через заощадження ресурсів та 
часу може бути знижена якість.

Істотна проблема вкладення грошей у космічну промисловість – наявність 
ризиків. Забезпечення надійності є одним із головних завдань космічної промисловості, 
але трагедії таки трапляються. Окрім цього аварії ракетно-космічної техніки можуть 
спричинити важкі фінансові наслідки для підприємств космічної промисловості, оскільки 
призводять до втрати довіри  партнерів і, як наслідок, до скорочення замовлень та 
припинення фінансування, до зменшення доступності ресурсів, а також до ускладнення 
проведення подальшої роботи, що згодом погіршує результат діяльності. Сьогодні 
лідери аерокосмічного бізнесу незважаючи на конкуренцію об’єднують свої зусилля. 
Україна повинна чітко усвідомити свій набір коопераційних проектів, щоб не втратити 
напрацьований потенціал.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВОЇ КОСМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Нова космічна економіка – глобальна тенденція і сектор міжнародної економіки, 
заснований на певних технологічних інноваціях та певних бізнес-моделях. Зараз космічну 
галузь можна оцінити в 350 мільярдів доларів, і така оцінка дає зрозуміти, що скоро нова 
космічна економіка відкриє ще більше можливостей для машинобудівної, транспортної 
та енергетичної промисловості. Варто зауважити, що вона має великі амбіції та незабаром 
стане трендом у світовій економіці. Україна, хоча і має замкнуте виробництво космічних 
апаратів, проте значно втратила свій потенціал із-за тривалого недофінансування, 
ефективної політики реструктуризації. Тому важливим є питання знаходження свого 
місця в світових ланцюгах створення космічної продукції.

Варто відзначити, що вартість космічних операцій постійно падає, все більше 
стартапів входить в аерокосмічну галузь, вони створюють великий попит на космічне 
обладнання та викликають великий приток інвестицій. В цілому, нова космічна економіка, 
як її ще називають - New Space, складається з багатьох невеликих галузей, кожна з яких 
має свої способи монетизації послуг: виробництво та запуск супутників, супутниковий 
Інтернет, освоєння космосу, супутникове спостереження Землі, космічний туризм, 
видобуток корисних ресурсів та копалин, а також боротьба з утворенням космічного 
сміття. Найбільш перспективними направленнями є дослідження зміни клімату, 
оскільки космічні технології здатні допомогти у вирішенні цієї глобальної проблеми; 
космічне сміття, зменшення кількості якого буде мати велике значення для безпеки 
різноманітних орбітальних операцій. Розвиток космічної інфраструктури – ще одна 
потенційно прибуткова галузь для космічних інвестицій. Проживання, лабораторії та 
фабрики, засновані на технології 3D-друку можуть і повинні використовуватись для 
подальшого освоєння космосу. Наприклад, Axiom Space лідирує у цій галузі завдяки 
унікальному контракту з NASA на створення житлових модулів для Міжнародної космічної 
станції. Потребується ще багато часу, щоб усі розробки запрацювали в повну силу, 
оскільки розвиток космічної економіки залежить від подальшого технічного прогресу, 
проте допомога високо розвинутих країн дуже допомагає цьому прогресу та росту нової 
економіки. Для Землі ця галузь і далі буде мати як стратегічне так і велике економічне 
значення.
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ЗВАРЮВАНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Існують три фактори, які можуть суттєво впливати на ймовірність утворення гарячих 
тріщин алюмінієвих сплавів у зварних конструкціях: хімічний склад основного матеріалу, 
вибір присаджувального матеріалу, вибір оптимальної геометрії зварного з'єднання. Відома 
залежність схильності до утворення тріщин та умов зварювання.

У багатьох алюмінієвих сплавах, що зварюються, виявляється нерівномірність розподілу 
шкідливих домішок кремнію і заліза серед структурних складових шва і зони сплавлення. При 
цьому утворюються евтектики складного складу, легкоплавкіші, ніж у сплавах високої чистоти. 
Це призводить до розширення температурного інтервалу кристалізації як наслідок, підвищення 
схильності металу шва до утворення гарячих тріщин. При модифікуванні розплавів дисперсних 
частинок SiC служать центрами кристалізації, та сприяє отриманню дрібнозернистої структури 
та зменшенню ліквації. Так, у сплаві 1201 (Al - 6% Cu) показник гарячеломкості за результатами 
випробування зразків Хоулдкрофта знизився від 38 до 19% порівняно з вихідним станом. 
Схильність до тріщиноутворення у швах при зварюванні плавленням високоміцних алюмінієвих 
сплавів може бути знижена також за рахунок застосування присаджувальних дротів з високим 
вмістом основних легуючих компонентів (магній, мідь, кремній) або ефективних модифікаторів 
дисперсних тугоплавких сполук, зокрема карбіду кремнію.

Вивчення механічних властивостей досліджуваних сплавів (табл.1) показано значний 
приріст параметрів міцності модифікованих зразків в порівнянні з вихідними. 

Таблиця 1 – Механічні властивості досліджуваних сплавів
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ВИНИКНЕННЯ ГАРЯЧИХ ТРІЩИН ТА ФІЗИКО – МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ СПЛАВІВ СИСТЕМИ AL-MG, AL-SI

Зварюваність багатокомпонентних алюмінієвих сплавів залежить від 
особливостей протікання первинної кристалізації металу шва та формування хімічної 
та структурної неоднорідності. Саме неоднорідність визначає умови утворення гарячих 
(кристалізаційних) тріщин та фізико-механічні властивості зварних з'єднань.

Існує два підходи до вирішення проблеми гарячих тріщин у алюмінієвих сплавах. 
Перший підхід – термомеханічний, заснований на прогнозуванні рівня напруг у перехідній 
зоні у процесі кристалізації. Недоліком методу є велика кількість різних параметрів, що 
впливають на результати прогнозу, які часто призводять до протилежних висновків. 
Другий підхід виходить з теорії кристалізації алюмінієвих сплавів. Використовуються 
проби різних систем легування на схильність до утворення кристалізаційних тріщин 
в сплавах. В результаті можна керувати цим процесом шляхом зміни хімічного складу 
сплаву. Проте з розвитком номенклатури алюмінієвих сплавів і посиленням вимог щодо 
хімічного складу, особливо для виробів аерокосмічної техніки, можливості управління 
гарячеломкості легуванням звузилися. В даний час отримані дані лише для бінарних 
алюмінієвих сплавів та низьколегованих сплавів систем Al-Mg, Al-Si.

У зв'язку з періодичністю кристалізації шва гарячі тріщини можуть виникати та 
зникати в межах одного або кількох шарів кристалізації. У деяких випадках, пов'язаних 
з несприятливим вибором присаджувального матеріалу, гарячі тріщини утворюються 
в навколошовній зоні, оскільки саме тут виявляється зона слабини через скупчення 
легкоплавких фаз з основного металу. При утворенні великої магістральної тріщини 
вона може поширитись і в зону затверділого металу. 
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ТЕХНОЛОГІЯ МОДИФІКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 
ПОРОШКОВИМ МОДИФІКАТОРОМ

З метою покращення технологічних властивостей сплавів проведено модифікування 
розплавів дисперсними позиціями на основі карбіду кремнію SiC. Цей модифікатор є 
найбільш ефективним для сплавів на основі алюмінію за схожістю кристалічної будови 
та атомних радіусів.

Методика виготовлення модифікатора "на прес-автоматі".
На прес-автоматі ударної дії виготовили пресовані таблетки із суміші порошків 

SiC фракцією 1...5 мкм та алюмінієвих порошків фракцією 20 мкм у співвідношенні 1:3 
(мас.). Таблетки діаметром 10 мм завтовшки 4 мм мають межу міцності на стиск 8 МПа. 
Можливе виготовлення таблеток із широкими інтервалами розмірів, що забезпечується 
змінними матрицею та пуансоном прес-автомата. У промислових умовах проведено ряд 
дослідних плавок сплавів 1201 та 2219 у вихідному стані та модифікованих частинками 
на основі карбіду кремнію SiС.

Визначення схильності до утворення гарячих тріщин сплавів 1201 та 2219 до та 
після модифікування проводили за наступною методикою. У форму з піщано-глинистої 
суміші формували дві проби у вигляді кілець зовнішнім діаметром 100 мм. Внутрішній 
діаметр кілець виконували за рахунок проставляння стрижнів зі сталі 12X18HI0Т, 
попередньо пофарбованих ливарною фарбою для виключення насичення алюмінієвих 
сплавів залізом, хромом та нікелем. Одночасно форму встановлювали в холодильники. 
Товщину кільця змінювали шляхом встановлення у форму сталевих стрижнів різних 
діаметрів. Чим більший діаметр стрижня і чим менша товщина кільця, тим більша 
усадкова напруга, що виникає в кільці при остиганні. Товщину кільця змінювали з 
інтервалом 2,5 мм. Така методика дозволяє відводити тріщини в дальню частину виливки, 
де метал кристалізується в останню чергу. Ступінь тріщиностійкості визначали за 
товщиною кільця, при якій виявлені перші тріщини.

Результати проведених експериментів показали, що сплави, модифіковані 
дисперсними частинками карбіду кремнію, мають високу стійкість до утворення гарячих 
тріщин. При товщині кільця 10 мм у вихідних сплавах відзначені тріщини в дальній 
частині від живильника, в модифікованих сплавах таких тріщин не спостерігали.



166

УДК 681.54
С.Г. Незнайко, студент; Т.В. Носова, к.т.н., доцент, C.I. Мамчур к.т.н., доцент

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
E-mail: dzhusova01@gmail.com

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ 
КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСПЕРСНИХ 

МОДИФІКАТОРІВ

При проектуванні носіїв космічних апаратів - надійність забезпечується вибором 
надійних конструктивних схем і матеріалів, стандартизацією, уніфікацією, спадкоємністю 
конструктивних рішень, надійністю складових елементів конструкції та передбачуваністю 
допустимих режимів їх роботи, технологічністю та врахуванням можливостей 
виробництва.

Основною перевагою нержавіючих сталей є їх високі службові характеристики 
(міцність, пластичність, корозійна стійкість в більшості робочих середовищ) і хороша 
технологічність. Тому нержавіючі сталі знайшли широке застосування в якості 
конструкційного матеріалу в різних галузях ракетобудування.

Виходячи з умов експлуатації деталі корпуса клапана для її виготовлення був 
обран клас аустенітних сталей, а саме: сплав10Х18Н10Л, оскільки аналіз міцнісних 
характеристик показав їх відповідність експлуатаційним умовам.

Технологічність конструкції залежить від комплексу її властивостей саме від 
геометричних форм, точності розмірів, чистоти оброблюваних поверхонь, технологічних 
властивостей конструкційних матеріалів (здатність штампуватись, оброблюваність 
різанням, зварюваність, пластичність, міцність, жаростійкість та інше). Для одержування 
стабільних властивостей при плавленні використовували дисперсний модифікатор 
титану.

Деталь типу «корпус клапана» являється технологічною, з точки зору обраного 
матеріалу і обраної технології виготовлення деталі. Тому, для її виготовлення 
використовувався сплав 10Х18Н10Л - який є поширеним і дослідженим. Технологія 
виготовлення деталі – лиття, не потребує розробки спеціальних пристроїв і 
використовується стандартне обладнання. Обраний метод лиття є безвідходним і 
економічно обґрунтованим. 

В роботі досліджено деталь корпус клапану обґрунтовано вибір матеріалу для 
виготовлення деталі це нержавіюча сталь 10Х18Н10Л з невеликим вмістом вуглецю та 
елементів хрому і нікелю які сприяють підвищенню корозійної стійкості.

Розроблено технологічний процес виготовлення деталі конструкційного 
призначення який складається с наступних операцій: лиття  за виготовленими моделями, 
термічна обробка, механічна обробка, контроль якості деталі та інше. 

Обрано найбільш економічний метод лиття: лиття за виготовленими моделями для 
вироблення даної деталі. Розроблено режим термічної обробки для сталі 10Х18Н10Л.

Для підвищення механічних властивостей і удосконалення структури нержавіючої 
сталі при виплавці використовували модифікатор широкого спектру дії. Завдяки 
застосуванні модифікатору на основі титану - одержано дисперсну структуру сталі.
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АЕРОГЕЛІ

Аерогелі — клас матеріалів, що являють собою гель, у якому рідка фаза повністю 
заміщена газоподібною. Такі матеріали мають надзвичайно низьку густину і виявляють 
низку унікальних властивостей: твердість, прозорість, жаростійкість тощо. Поширені 
аерогелі на основі аморфного діоксиду кремнію, глинозему, а також оксидів хрому та 
олова. На початку 1990-х отримано перші зразки аерогелю на основі вуглецю.

На дотик аерогелі нагадують легку, але тверду піну, щось подібне на пінопласт. 
При сильному навантаженні аерогель тріскається, але загалом це дуже міцний матеріал 
— зразок аерогеля може витримати навантаження в 2000 разів більше від власної ваги. 
Аерогелі, особливо кварцові — гарні теплоізолятори. Вони також дуже гігроскопічні. За 
зовнішнім виглядом аерогелі напівпрозорі. Завдяки релеївському розсіюванню світла 
на деревоподібних структурах, вони виглядають блакитнуватими у відбитому світлі 
і ясно-жовтими у проникному. Найбільш розповсюджені кварцові аерогелі, їм також 
належить поточний рекорд з найменшої щільності у твердих тіл — 1,9 кг/м³, це в 500 
разів менше від щільності води і всього в 1,5 рази більше щільності повітря. Кварцові 
аерогелі пропускають світло в м'якому ультрафіолеті і видимій області (з довжиною 
хвилі більше 300 нм) й інфрачервоному діапазоні, проте в інфрачервоній області присутні 
типові для кварцу, одержуваного зневоднюванням силікагелів смуги гідроксилу при 
3500 см−1 і 1600 см−1[1]. Завдяки надзвичайно низькій теплопровідності (~0,017 Вт/
(м·К) в повітрі за атмосферного тиску)[2], меншою, ніж теплопровідність повітря (0,024 
Вт/(м·К)), вони застосовуються в будівництві як теплоізолятори і теплоутримувальні 
матеріали. Температура плавлення кварцового аерогелю становить 1200 °C. 

На основі алюмооксидних аерогелів з добавками гадолінія і тербія в НАСА був 
розроблений детектор високоісних зіткнень: у місці зіткнення частин із поверхнею 
швидкості взаємодії флюоресценції, інтенсивність яка залежить від швидкості зіткнення. 
Крім численних технічних застосувань, обумовлених перерахованими вище неповторними 
властивостями, аерогель знаменитий передусім використанням у проєкті «Стардаст» як 
матеріал для пасток космічного пилу.



168

УДК.681.54 
М.Р. Нор, студент; Д.Ю. Дідик, студент; 

Т.В. Носова, к.т.н., доцент; С.І. Мамчур к.т.н., доцент
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

E-mail: immaxnor@gmail.com

ПРОТОТИП ОПТИЧНОЇ КВАНТОВОЇ БАТАРЕЇ

В основі квантових батареї лежить парадокс чим більша батарея тим швидше вона 
заряджається. Супервипромінювання вже достатньо давно відомо, тому повинно бути 
і суперпоглинання. Дослідження Університету Аделаїди та їх закордонних партнерів 
успішно довели концепцію суперпоглинання, яка лежить в основі квантових батарей. 
Конструкція прототипу квантової батареї складається з тонкого (активного) шару малої 
маси молекулярний напівпровідник барвник під назвою Lumogen-F Orange (LFO), який 
розсіяний у полімерну матрицю, тобто нанесений спінінговим покриттям і розташований 
між двома діелектриками, утворюючи мікропорожнину. Діелектричні матеріали були 
розроблені з діоксиду кремнію та пентаоксид ніобію, використані для створення «розподіл 
брегівського відбивача». Це створює дзеркала, які відбивають набагато більше світла, 
ніж звичайне дзеркало з металу/скла. Це є дуже важливим так як потрібно щоб світло 
залишалось в цій порожнині. Спектри поглинання (червоний) та фотолюмінесценції 
(синій) для плівки LFO з концентрацією 1%. Піки поглинання та фотолюмінесценції 
знаходяться близько один до одного, а саме   526 нм і 534 нм відповідно. Було розроблено 
наступні зразки з наступною концентрацією: 0,5%, 1%, 5% та 10%, оскільки подальше 
підвищення концентрації призводить до гасіння, і сигнали від нижчих концентрацій 
непомітні від шуму. Розбавляючи LFO, було зменшено міжмолекулярні взаємодії, які 
призводять до гасіння емісії і дають змогу утримувати накопичену енергію.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ НАНОПОРОШКІВ

У наш час ця технологія розглядається як перспективний спосіб отримання 
нанопорошків з розміром частинок 20…30 нм. 

Найбільш вивченим є термічне розкладання оксалатів, перхлоратів, перманганатів, 
карбонатів , гідратів , гідрооксидів . Процес включає три реакції : термоліз , окислювання 
і гідроліз . Перевагами цього методу є низька температура процесу , малі реакційні обсяги, 
відсутність трудомістких процесу, малі реакційні обсяги , відсутність трудомістких і 
малоефективних операцій промивання і фільтрування кінцевих продуктів , регульована 
дисперсність , гарна спікливість і висока чистота отриманих порошків . Іншими прикладами 
використання методу можуть служити отримання нанопорошку оксиду магнію термічним 
розкладанням і отримання нанопорошків заліза ,кобальту, нікелю і міді з розмірами частинок 
100…300 нм піролізом при температурі 470..530 К .

Іншим методом , що відноситься до цієї групи , є радіаційне розкладання з'єднань . 
Таким методом шляхом розкладання азиду срібла отримували нанопорошок срібла ,у якому 
були присутні в основному дві групи частинок – з розміром 5…30 нм та 170…220 нм . При 
цьому  частинки розміром  до 100 нм мали сферичну форму . 

Використання відновних процесів  найбільш відомим із цієї групи є метод водневого 
відновлення з'єднань металів . З'єднання металів ( гідрооксиди , хлориди ,карбонати ) 
вступають у реакцію відновлення в потоці водню при температурі порядку 500К . До цієї 
ж групи можна віднести хіміко-металургійний метод відповідно до цього методу спочатку 
проводиться реакція синтезу маловодних гідрооксидів шляхом газофазної взаємодії , а потім 
проводиться термообробка отриманих гідрооксидів у відновному середовищі , наприклад, у 
воді  . У результаті  отримують нанопорошки заліза, нікелю, кобальту, молібдену, вольфраму, 
міді. Якщо термообробку проводять на повітрі, то отримують нанопорошки оксидів. 
Достоїнствами методу є малий розкид частинок нанопорошку за розмірами, низький вміст 
домішок, порівняно недороге технологічне  устаткування, легкий перехід з випуску одного 
порошку на випуск іншого.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕРСНИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МІКРОЛЕГУВАННЯ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВУ

Титанові сплави широко використовуються в авіаційно-космічній техніці завдяки 
вдалому поєднанню малої питомої ваги, високої питомої міцності та корозійної стійкості, 
практично у всіх агресивних середовищах. Крім того титанові сплави мають задовільну 
технологічну пластичність, і зварюються аргонодуговим зварюванням. 

У роботі досліджували двофазний титановий сплав  ВТ14 для виготовлення 
кулебалонів, для зберігання скраплених газів. Хімічний склад сплаву ВТ14  Аl-4,5-6,3, V-0,9-
1,9  Mo-2,5-3,8 Si- До 0,15. Алюміній є основним зміцнюючим елементом твердого розчину 
в титані, ванадій і молібден, також утворюють тверді розчини в титані та хімічні сполуки. 
У якості мікролегуючих елементів у титанові сплави вводять рідкоземельні метали, але 
рідкоземельні метали є дорогоцінними та дефіцитними складовими. 

У даній роботі запропоновано використання у якості мікролегуючого елемента 
цирконій у вигляді дисперсних порошків розміром до 10 мкм. Згідно літературних джерел 
цирконій є перехідним металом, який сприяє зменшенню зерна титанових сплавів. 
Лабораторні плавки сплаву ВТ14 проводили в вакуумній індукційній печі опору типу 
СНОЛ ємністю 10 кг, шихтою являлися ливарні відходи титанового сплаву ВТ14. Порошок 
цирконію вводили у кінці плавки в таблетованому вигляді у кількості 0,1%.  Дослідні 
відлики піддавали гарячій деформації для виготовлення листів. 

Промисловий базовий технологічний процес виготовлення кулебалонів складається 
з наступних етапів:

Виготовлення листів  розміром 10,5*1015*2000, спільно з паспортами у цех для 
різання заготовок Ø 715 мм. 

-Призводять гарячу деформацію на пресі зусиллям 100 тон.
- Нагріти заготовки спільно із зразками до температури 780°С. Витримка 10хв.
- Укласти нагріту заготовку в штамп і виробити витяжку.
- Трьохразова витяжка на листа проміж витяжками заготовок проводиться відпал 

заготовок при температурі 780С, для усунення наклепу та усунення внутрішнього 
напруження. Проводиться калібрування заготовок, та внутрішня дефектоскопія. 
Проводиться освітлення заготовок, зачистка деформованих місць, та остаточний контроль  
якості. Металографічним методом проведено дослідження мікроструктури сплаву ВТ14 
до та після введення мікро легуючого елементу цирконію. Дослідження проводили за 
допомогою металографічного мікроскопу Neophot, при збільшенні у 500 разів. У вихідному 
стані структура сплаву ВТ14 складається з крупних пластин  α і β фаз, які витягнуті у 
напряму деформації. У мікролегованих зразках структура також двофазна, але розмір 
альфа-пластин зменшується у 1,5 разів виявлено також наявність інтерметалідних фаз, 
типу титан цирконій в середині пластин. Таким чином, мікро легування сплаву ВТ14 
призводить до диспергуванню структури, і як наслідок призводить до міцностних 
показників деформованого сплаву.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ВИКОРИСТАННЯ НАНОПОРОШКІВ 

Актуальність. Сучасні машини і механізми мають велику кількість деталей, що 
виконують обертальний і поступальний рух або їх складне поєднання. Процес взаємодії 
твердих тіл при терті супроводжується двома процесами: механічною взаємодією, що 
призводить до пружної і пластичної деформації поверхонь, і молекулярною взаємодією, 
що виникає при зближенні поверхонь деталей. В результаті тертя відбувається знос 
деталей, який приводить до зміни розмірів деталей, форми поверхонь, взаємного 
розташування поверхонь. Для ремонту деталей застосовуються різні технології, але новим 
і перспективним напрямом в рішенні актуальної і важливої задачі ремонту деталей машин 
і механізмів є застосування нанопорошкових матеріалів [1].

Мета роботи. Порівняльний аналіз нових нанопорошків, їх переваг і недоліків, 
аналіз перспектив використання різних видів нанопорошкових матеріалів з точки зору 
застосування при ремонті деталей машин і механізмів.

Матеріали та результати досліджень. Проведено аналіз стану розвитку 
наноматеріалів, який показав, що 54 % нанопродукції, яка представлена на світовому 
ринку, належить нанопорошкам [2].

Нанопорошки – ультрадисперсні порошки з розміром частинок менш, ніж 100 нм.
Сучасною промисловістю виготовляються нанопорошки:
- на основі металів: заліза, нікелю, міді, кобальту, вольфраму, молібдену, срібла, 

золота;
- оксиди заліза, нікелю, міді, кобальту, алюмінію, магнію, титану;
- карбіди і нітриди різних елементів.
Перехід від порошків, розміри часток яких складають від 0,5 мкм до 500 мкм, 

до нанопорошків супроводжується зміною властивостей. Наприклад, в порівнянні 
з традиційними порошками, нанопорошки мають значно більшу питому поверхню, 
надлишкову енергію, високу реакційну здатність.

Нанопорошкові матеріали використовують в якості:  компонентів 
низькотемпературних припоїв для пайки, тонкого шару між деталями при дифузійному 
зварюванні, наноабразивів при тонкому поліруванні, присадок для безрозбірного сервісу 
автомобілів, присадок до мастильних матеріалів.
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НАНОМОДИФІКАТОР АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

 
 

Пріоритетним напрямком розвитку сучасного світового 
матеріалознавства є наноматеріали і нанотехнології. Однією з основних переваг 
нанотехнологій є практично необмежені можливості мініатюризації об’єктів і 
керування їх властивостями на атомарно-молекулярному рівні. В 
матеріалознавстві значний прогрес пов’язано з ефективним впливом 
нанорозмірності структури на фізико-механічні та службові властивості 
алюмінієвих сплавів. 

Отримання наномодифікатору починали з приготування золь-гель 
каталізатору. Каталітичне з’єднання отримували розчиненням нікол (ІІ) 
хлориду в етанолі (1М розчин) з подальшим додаванням насиченого водного 
розчину амоніаку. Після отримання гелю його розчинник відганяється, а на 
підкладці залишаються частинки ніколу. Процеси описуються наступними 
реакціями: 

 
NiCl2 + 6NH4OH = Ni(NH3)6Cl2 + 6H2O; 
Ni(NH3)6Cl2 + H2O = 2NH4Cl + 4NH3 +NiO (при нагріванні). 
 
Потім на підкладку наносили гель Ni(NH3)6Cl2 в етанолі. Після нанесення 

каталізатора підкладку поміщали в реактор і проводили технологічний процес, в 
результаті якого виходив чорний нагар, що мав дендритну структуру, зумовлену 
агрегацією ніколових міцел при висиханні гелю, на яких згодом зростали 
нанотрубки. Золь-гель каталізатор дозволив отримати на підкладці досить тонкі 
структури розміром 10-30 нм. Цей метод отримання нанотрубок реалізується в 
діапазоні температур від 500 до 900 С, при цьому не існує яскраво вираженої 
залежності діаметру нанотрубок від температури. 

Діаметр нанотрубки визначається діаметром частинок, що ініціювали її 
зростання. У вуглецевій нанотрубці кінцева частина знаходиться у фазі Ni3C, а 
інтеркалировані частини в порожнині в монокристалічній фазі Ni. 

Отримані нанотрубки було додано до складу модифікувального 
комплексу МК-1, котрий використовували для оброблення поршневого сплаву 
АЛ25 (АК12М2МгН).  

Результатом впливу даної обробки було: 
- стабілізація структури сплаву у діапазоні робочих температур (300С); 
- підвищення міцності сплаву на 17% та 10% при 20С та 300С 

відповідно; 
- зниження температурного коефіцієнта лінійного розширення сплаву на 

5,60…5,75%; 
- збільшення часу до руйнування при σ = 50МПа та Т = 300С в 2,4 рази у 

порівнянні із заводською технологією. 
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НАНОМОДИФІКУВАННЯ ВТОРИННОГО СИЛУМІНУ АК12М2МГН

Зараз в промисловості України використовують два типи алюмінієвих сплавів: 
1) первинні, що одержано методом електролізу та 2) вторинні, що одержано з відходів 
виробництва (ливники, брак, спрацьовані деталі і вироби, стружка алюмінію). До 
переваг першого методу відносяться високі чистота і механічні властивості, до недоліків 
– високозатратна технологія виробництва. Перевагами другого методу є низька 
вартість шихти та дешева технологія виробництва, недоліками - забруднення шихти та 
низька якість виробів. Науковцями НУ «Запорізька політехніка», Дніпропетровського 
національного університету імені О. Гончара, Національної металургійної академії України 
доведено, що при використанні вторинної шихти найбільш ефективним і технологічним 
методом підвищення якості виробів є модифікування рідкого металу. В нашій роботі 
досліджували вплив сумісного модифікування комплексом МК-1 (патент України 
№46094) і фулеренової черні розміром частинок 40…50 нм на механічні властивості 
силуміну АК12М2МгН 

(табл. 1). Результати дослідження засвідчили позитивний вплив фулеренової черні 
наномодифікатора на механічні властивості сплаву АК12М2МгН, а також засвідчили 
можливість підвищення якості вторинних силумінів в результаті комплексної обробки 
– мікро- та наномодифікування.

Таблиця 1 – Вплив рафінування та модифікування 
на механічні властивості сплаву АК12М2МгН при 20°С та 300°С (старіння 210°С, 6 годин)

Примітка: Застосовано пресовану суміш порошку А85 + фулеренова чернь у 
пропорції 5:1.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ 
НАНОПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Дані методи отримання нанопорошків використовуються найбільш широко. 
Це пов'язано з тим, що технології випаровування речовини за допомогою різних 
високоїнтенсивних джерел енергії і наступного осадження з парової фази є досить 
відпрацьованими, легко контролюються і забезпечують високі вимоги по чистоті 
отримуваного нанопорошку, особливо при використанні камер з контрольованою 
атмосферою. В останньому випадку найчастіше використовуються вакуумні камери або 
камери, заповнені інертними газами-гелієм, аргоном або ксеноном. При випаровуванні 
металів у вакуумі або інертному газі атоми металу, що перейшов у газову фазу, прагнуть 
до об єднання в частинки порядку декількох нанометрів, які потім осаджуються на 
охолоджувану підкладку. Дана група методів дозволяє отримувати складнолеговані 
порошки, причому сплави заданого складу можна отримувати як випаровуванням 
попередньо легованого матеріалу, так і одночасним випаровуванням окремих 
компонентів. Розмір частинок отримуваних порошків залежно від різновиду методу і 
технологічних параметрів може становити від 5 до 100 нм.

Залежно від виду процесу випаровування можна виділити наступні різновиди 
методів.

Термічне випаровування. За даним методом проводять нагрівання речовини, 
що випаровуються, у тиглі. Використовуються різні способи нагрівання, як правило, 
з використанням високоінтенсивних джерел енергії: високочастотний, індукційний, 
електронно-променевий, електродуговий, плазмовий, лазерний. 

Випаровування вибухом. Заснований на виділенні дуже великої кількості енергії за 
малий проміжок часу. Матеріал випаровується, потім за рахунок швидкого збільшення 
обсягу охолоджується конденсацією пар у частинки малого розміру. Однак частина 
матеріалу не встигає випаруватися, а розплавляється і підривним образом розділяється 
на рідкі краплі. Додатковим фактором, що сприяє розпиленню, може бути виділення 
розчинених у вихідному матеріалі газів. Для підведення необхідної кількості енергії 
використовується потужний імпульс лазерного випромінювання. 

Випаровування у потоці інертного газу. При даному методі випаровування металу 
проводиться в потоці інертного газу, наприклад магнітним полем. Даним методом 
отримують нанопорошки марганцю та сурьми.
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МАГНЕТРОННИЙ МЕТОД РОЗПИЛЕННЯ

Магнетронне розпилення – технологія нанесення тонких плівок на підкладку за 
допомогою катодного розпилення мішені у плазмі магнетронного розряду – діодного 
розряду у схрещених полях. Технологічні пристрої, призначені для реалізації цієї технології, 
називаються магнетронними розпилювальними системами або скорочено магнетронами 
(не плутати з вакуумними магнетронами — пристроями, призначеними для генерації НВЧ-
коливань).

Технологічне значення магнетронного розпилення полягає в тому, що бомбардують 
поверхню катода (мішені) іони розпорошують її. На цьому ефекті засновані технології 
магнетронного травлення, а завдяки тому, що розпилене речовина мішені, беручи в облогу 
на підкладку, може формувати щільну плівку найбільш широке застосування отримало 
магнетронне напилення. При зіткненні іонів із поверхнею мішені відбувається передача 
моменту імпульсу материалу. Іон, що падає, викликає каскад зіткнень у матеріалі. Після 
багаторазових зіткнень імпульс доходить до атома, розташованого на поверхні матеріалу, 
який відривається від мішені і висаджується на поверхні підкладки. Середня кількість 
вибитих атомів на один падаючий іон аргону називають ефективністю процесу, яка залежить 
від кута падіння, енергії та маси іона, маси матеріалу, що випаровується, і енергії зв'язку атома 
в матеріалі. У разі випаровування кристалічного матеріалу ефективність також залежить від 
розташування кристалічних ґрат.
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МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ НАНОТВЕРДОСТІ

 Структура і властивості поверхні визначають багато службових 
властивостей виробів. Розвиток і застосування високих технологій інженерії 
поверхні для модифікації поверхневих шарів дозволяє формувати плівки і 
покриття, у тому числі і нанорозмірні, які мають унікальне сполучення 
властивостей, що принципово відрізняється від властивостей, що принципово 
відрізняється від властивостей матеріалів, оброблених традиційними 
методами. Впровадження нанотехнологій у сучасній електроніці вимагає 
вимірювання фізичних, механічних і трибологічних властивостей 
застосовуваних матеріалів на субмікронному і нанометровому рівні.  

Останнім часом для визначення механічних шарів використовується 
метод безперервного індентування при малих навантаженнях, який отримав 
назву наноіндентування, оскільки навантаження індентора проходить на 
глибину від декількох десятків до сотень нанометрів. Методи 
наноіндентування і мікроіндентування дозволяють вивчати мікромеханічну 
поведінку і структурну чутливість механічних властивостей на малих зразках, 
тонких  плівках, покриттях. 

Через те, що при звичайному методі вимірювання твердості матеріалу 
складність зв’язана, в основному, з вимірюванням розміру відбитка, 
отриманного при малому навантаженні, то при вимірюванні  твердості в 
методі наноіндентування за глибиною відбитка основною проблемою  є 
обробка отриманої діаграми впровадження наноіндентора. Складність полягає 
в тому, що прилад не вимірює глибину відбитка, а переміщення індентора hmax, 
що є сумою декількох доданків: глибини контакту hc пружного прогину 
поверхні зразка на краю контакту hs. Щоб знайти нанотвердість і модуль 
пружності зразка за результатами випробувань із записом діаграми 
навантаження індентора, необхідно знати глибину контакту hc при 
максимальному навантаженні Р. 

Метод наноіндентування дозволяє проводи дослідження механічних 
властивостей твердих тіл у тонких приповерхніх шарах. 
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LASER HEAT TREATMENT

One of the main goals of mechanical engineering at the present stage of industrial 
development is to increase the reliability and durability of products, their efficiency and 
competitiveness in the world market. Reliability and durability of machine parts and assemblies 
during operation is directly related to the strength characteristics of materials.

The purpose of this work is to analyze the processes occurring during the interaction of 
laser radiation with solid media (metals) during heat treatment.

High power densities of laser radiation make it possible to obtain qualitatively new 
properties of surfaces that are unattainable by traditional methods of material processing. 
Laser surface treatment refers to local methods of heat treatment using highly concentrated 
heating sources.

Laser radiation allows processing only the surface area of the material without heating the 
rest of the volume and violating its structure and properties, which leads to minimal warping 
of parts. Laser processing allows you to operate in a wide range of modes, which allows you 
to achieve the necessary surface properties, such as hardness, wear resistance, roughness, as 
well as the geometric dimensions of the treated areas. The absence of mechanical forces on the 
processed material makes it possible to process low-strength and thin-walled products.

Laser heat treatment methods are similar to conventional methods of heat treatment of 
metals and alloys. To carry out thermal hardening, a local area of the surface of a massive part 
is heated by radiation to supercritical temperatures, and after the radiation ceases, this area 
is cooled by heat removal into the inner layers of the metal. A high cooling rate leads to the 
formation of quenching structures and, as a consequence, to a high surface hardness.

In the case when the thickness of the workpiece is commensurate with the size of the laser 
exposure zone and the conditions of accelerated heat removal are not provided, laser annealing 
takes place. It consists in heating hardened parts to temperatures below critical and can be used 
for processing small parts in instrumentation, for example, spring elements, etc.

The increasing pace of research in the field of laser technology opens up the possibility of 
creating new types of lasers with significantly improved characteristics that allow expanding 
the scope of their application in mechanical engineering.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ 
КАПСУЛЬОВАНИХ РАКЕТ

Капсульованими ракетами називають ракети, які транспортуються і запускаються 
із транспортно-пускового контейнера (ТПК) при заданих кліматичних умовах, тобто, до 
старту експлуатуються в ТПК. В процесі експлуатації необхідно забезпечити цілісність 
ракети від випадкових пошкоджень внаслідок поштовхів, струсів, прикладених зусиль 
при завантаженні в ТПК, вібрації при транспортуванні до місця призначення та виходу 
ракети із ТПК при роботі порохового акумулятора тиску (ПАТ) з мінімальним зусиллям 
тощо. Цього можна досягнути найбільш оптимальним способом за допомогою секційних 
обтюраторно-амортизаційних поясів (в залежності від габаритних розмірів ракети їх 
може бути декілька) заданої конструкції, використовуючи різні за природою і фізико-
механічними характеристиками конструкційні матеріали такі як високолегована 
сталь, гума і фторопласт та технологічними прийомами з’єднання їх у єдиний 
гумометалофторопластовий виріб різними технологічними прийомами. 

В свою чергу кожна секція (амортизатор) складається із металевого сектора з 
радіусом кривизни, що дорівнює радіусу шпангоута ракети, до якого він кріпиться. В 
процесі виготовлення амортизатора одночасно методом гарячої вулканізації з’єднуються 
в одне ціле металевий сектор, гума та фторопластовий башмак.  Кожний із елементів 
має своє призначення, виконуючи певну функцію. Так, металевий сектор є основою 
амортизатора і повинен забезпечити відповідну жорсткість в радіальному і осьовому 
напрямках на всіх технологічних стадіях виготовлення і експлуатації. Фторопластовий 
башмак, що з’єднується з гумою,  в процесі експлуатації амортизатора повинен  
забезпечити цілісність конструкції і низький коефіцієнт тертя. Гумовий елемент, 
який розташований між металевим сектором та фторопластовим башмаком, повинен 
мати з ними високу міцність з’єднання, відслідковувати вібраційні коливання при 
транспортуванні та роботі ПАТ і мати нелінійну характеристику залежності радіального 
зусилля від величини радіальної деформації, що досягається технологією виготовлення 
та відповідною перфорацією з допомогою конструкції прес-форми.

Нелінійна характеристика залежності радіального зусилля від величини радіальної 
деформації потрібна для того, щоб на етапі завантаження ракети в ТПК було мінімальне 
осьове зусилля без пошкодження як ракети, так і ТПК (низька жорсткість), тоді як на 
етапі транспортування і експлуатації, включаючи старт, забезпечується робота більш 
жорсткого елемента конструкції амортизатора (підвищена жорсткість).

Для забезпечення високої міцності зв’язку гуми з металом та фторопластом потрібно 
забезпечити підготовку поверхні металу і фторопласту, використовуючи різні підходи. 
Після обробки металевого сектора піскоструминним способом на поверхні металу виникає 
наклеп, що призводить до зміни його геометричних параметрів. Тому при виготовленні 
металевого сектора потрібно змоделювати цей процес і врахувати зміну геометричних 
параметрів на етапі проектування. В обох випадках потрібно знежирити поверхні 
кріплення з гумою,  нанести шари клеїв, дати витримку і лише після цього закладати в 
прес-форму для заповнення гумовою сумішшю і вулканізаціії.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР ІЗ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩО ОТРИМУЮТЬСЯ 

МЕТОДОМ НАМОТУВАННЯ

Композиційні матеріали у ракетно-космічній та авіаційній техніці все частіше 
витісняють такі класичні матеріали як метали. Такий метод виготовлення як 
автоматизоване мокре намотування є найбільш перспективним і дозволяє максимально 
реалізувати всі переваги полімерних композитних матеріалів (ПКМ). Проектування і 
створення багатошарових структур вимагає не лише формування точних вихідних 
параметрів, а і створення коректної розрахункової схеми конструкції. Формування 
схеми армування з урахуванням вимог щодо технологічності виконується за допомогою 
спеціальних програмних інструментів, але вибір ключових параметрів що безпосередньо 
впливають на технологію створення стоїть за технологом. Автоматизація і використання 
методів графічної побудови значно прискорює процес підготовки параметрів конструкції 
що створюється і дозволяє підготувати комплекс різних принципів формування траєкторії 
армування.

У роботі розглянуто процес реалізації різних схем укладки наповнювача для 
конструкцій що виготовляються методом мокрого намотування при збереженні 
ідентичних проектних параметрів та кутів армування. Виконано дослідження фізико-
механічних характеристик зразків трубчатих конструкцій, проведено аналіз та надано 
рекомендації щодо реалізації технологічних параметрів при виборі схем укладання для 
виготовлення тонкостінних трубок та стержнів. Розглянуто як моношарові, надтонкі 
так і багатошарові структури, а також виконано оцінку отриманих шаруватих структур 
за критеріями міцності та герметичності. Дослідження проводили на тонкостінних 
трубках діаметром 100 мм з вуглепластику на основі високоміцних вуглецевих волокон 
та епоксидного сполучника.
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ ПРОМІЖНОГО ШАРУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ КЕРАМІКА-МЕТАЛ

Сучасні тенденції розвитку електронних пристроїв вимагають розробки 
термокатодів, які мають хороші емісійні властивості при різних температурах, інертних та 
агресивних середовищах, надвисокому та низькому вакуумі, різних опроміненнях. У роботі 
розглянуто застосування гексабориду лантану в якості термокатоду. З літературних даних 
авторами розглянуто електронну будову LaB6, встановлено,  що робота виходу, залежно 
від технології його отримання, перебуває у інтервалі 2,66 – 4,0 еВ. Причиною такого 
розбігу є наявність домішок, областей гомогенності та неоднорідність емісійної поверхні. 
Термічний коефіцієнт опору не залежить від способу одержання LaB6 і становить 2.7 х 10 
К Гпа в інтервалі температур 293 – 1473К.

При проектуванні термокатода як струмопідведення обраний ніобій, який має 
схильність до утворення боридів. У роботі запропоновано технологію з'єднання 
різноманітних матеріалів LaB6 – Nb. Метод дифузійного зварювання у вакуумі дає 
можливість отримати з'єднання конструкції емітера з достатньою дифузійною зоною, 
що забезпечує працездатність виробу.

Досліджено мікроструктуру, фазовий склад та механічні властивості перехідної 
зони. Застосовано методи дослідження: мікроструктурний метод поперечного 
перерізу; вимірювання мікротвердості за маршрутом через дифузійну зону; пошаровий 
рентгенофазовий аналіз; мікрорентгеноспектральний аналіз.Дані методи дозволили 
встановити, що підвищення надійності конструкції забезпечується процесами взаємодії 
всіх компонентів пристрою, параметрами дифузійного зварювання і матеріалом 
проміжного шару між LaB6 і Nb.

Проведені дослідження дозволили зробити такі висновки:
- параметри зварювання Т = 1673К, Р = 1.5 Мпа та час витримки 3200с забезпечують 

оптимальні властивості термокатода;
- як матеріал проміжного шару Zr забезпечує обмеження дифузії La, що підвищує 

якість з'єднання;
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГУМИ 
ДЛЯ ГОФРОВАНИХ ВИРОБІВ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Предметом дослідження є забезпечення роботоздатності вузлів стикування (ВС) 
систем термостатування (СТ) космічних ракет (КР), однією з основних складових частин 
яких є гумовий гофрований рукав оригінальної конструкції, який з’єднує борт КР з 
наземною СТ. 

Конструкція ВС з гофрованим рукавом була створена на основі аналізу багатьох 
типів конструкцій аналогічного призначення, але в них виявилося більше недоліків, 
ніж переваг: складні за конструкцією, багато деталей точної механіки, ВС, як правило, 
одноразової дії, великий силовий вплив на ракету при відділенні ВС в процесі старту 
тощо. Вказаних недоліків позбавлені конструкції ВС з гумовим триєдиним рукавом, тобто, 
з’єднаних в одне ціле трьома частинами різного конструктивного рішення, кожна з яких 
виконує задані функції, а в цілому разом з іншими конструкційними елементами надійно 
забезпечує роботоздатність ВС.

Оскільки на технічні характеристики гуми, які порівняно швидко змінюються з 
терміном часу внаслідок старіння, сильно впливають як зовнішні, так і внутрішні 
чинники, представляло інтерес розглянути питання прогнозування збереження технічних 
характеристик гуми гофрованого рукава і конструкції ВС в цілому.

Старіння гум – це результат впливу найбільш активних чинників, у тому числі: 
кисню повітря, агресивних середовищ, тепла, світла і особливо озону і прискорюється 
в присутності з’єднань полівалентних металів та багатократних деформацій. 
Для виготовлення гофрованих рукавів ми вибрали гуму на основі комбінації 
полярних каучуків, що є найбільш стійкими до старіння, а саме: хлоропренового та 
бутадієннітрильного в рівному співвідношенні. А тому прогнозування збереження 
технічних характеристик доцільно здійснювати за показниками зміни відносного 
подовження гум, визначених при різних температурах на протязі певних проміжок 
часу, за результатами яких розраховуються параметри суміщеної кривої за формулою 
Арреніуса. Тобто, для гум використовується принцип температурно-часової суперпозиції, 
використовуючи принцип прискорених кліматичних випробувань при різних 
температурах. В нашому випадку це: 500С, 700С, 900С та 1100С. 

В результаті досліджень доведено, що гарантійний термін збереження технічних 
характеристик вибраної гуми складає не менше 30 років. Це повністю задовольняє вимоги 
щодо забезпечення надійної роботоздатності ВС з гумовим гофрованим рукавом СТ КР, 
що і складає наукову новизну даної роботи. 
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РАЦІОНАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ОТРИМАННЯ НАСКРІЗНИХ 
ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ У ТОВСТОСТІННИХ ДЕТАЛЯХ

У проведеному дослідженні розглядається обробка глибоких наскрізних отворів. 
Проблемою є потреба спеціального ріжучого інструменту для обробки та великих 
затрат часу. В сучасних умовах розвитку та конкуренції ринку час обробки відіграє одну 
з основних ролей після якості. Тому необхідність розробки більш швидких та водночас 
не менш точних засобів обробки глибоких отворів стає очевидною.

Для свердління глибоких отворів існують спеціальні інструменти, такі як гарматне 
свердло, рушничне свердло, перове свердло та ежекторне свердло. Вибір інструменту 
обширний та багатоцілевий. Із спільного у них є подача МОР (мастило-охолодні рідини) 
для охолодження зони різання та відводу стружки. Але для чистової обробки отворів 
вибір інструменту не такий широкий. Можна використовувати розгортку на стеблі. Такий 
спосіб забезпечить видалення поверхневого шару з залишковою напругою. Для кінцевої 
чистової обробки отворів, до яких високі запити точності поверхні, використовують 
хонінгування брусками або роликами. 

Так як метою нашого дослідження являється підбір оптимального способу обробки 
високоточних глибоких отворів і, як було зазначено вище, одним з найважливіших 
параметрів є витрачений час, то розумним рішення буде об’єднання  різних видів обробки 
в одному, спеціальному інструменті. Якщо створити інструмент, який би поєднував у собі 
розточування та хонінгування отвору, то можна було б не тільки виграти час на обробку 
більш ніж вдвічі, а й отримати покращення якості оброблювальної поверхні за рахунок 
співвісності інструменту.

Вивід стружки все ще залишається однією з основних проблем, пов'язаних з 
обробкою глибоких отворів. Потенційним рішенням має бути подача МОР під тиском 
у 4 МПа та більше  у зону обробки через трубки у тілі інструменту та виводу МОР з 
протилежного боку отвору.

Після цього етапу обробки поверхня готова для нанесення хромованого покриття. 
Такий метод обробки добре підходить для таких пристроїв як гідроциліндри, які часто 
зустрічаються у підйомно-транспортних машинах, будівельній техніці та  технологічному 
обладнанні, такому як металорізальні верстати та пресові машини. Також такі методи 
обробки можна використовувати для обробки стволів великогабаритної зброї, такої як 
танки та артилерія, що є досить актуальним у наш неспокійний час.
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СТРУКТУРНА СПАДКОВІСТЬ СПЛАВУ INCONEL 718 ПІСЛЯ 3D ДРУКУ 
І ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ - РЕСУРС ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ВИРОБІВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
 

Сплав Inconel 718 є традиційним для виготовлення жароміцних вузлів 
ракетно-космічних апаратів методом селективного лазерного плавлення (3D 
друк). У вирішенні задачі підвищення властивостей металів і сплавів велику 
роль грає структурна спадковість - послідовний і спадкоємний зв'язок 
процесів формування їх внутрішньої структури при плавленні, кристалізації, в 
твердому стані і руйнуванні під час експлуатації або механічних 
випробуваннях. Ефективність управління процесами структуроутворення і 
властивостями металів і сплавів після 3D друку залежить від знання загальних 
принципів виникнення спадкового зв'язку їх первинної і кінцевої структур 
після 3D друку і термічної обробки. 

Результати металографічних досліджень сплаву Inconel 718 після 3D друку 
і термічної обробки по режиму двоступінчатого старіння AMS 5664 дозволили 
встановити, що на межах і усередині дендриту початкової -фази утворюються 
- та -фази, які впливають на властивості сплаву. Розташування фаз 
спадково пов'язане з будовою дендриту і межами їх зрощення при 
кристалізації сплаву під час 3D друку. 

Після двоступінчатої термічної обробки (нагрівання до 1070°С, витримка 
30 хв., охолодження на повітрі; нагрівання до 760°С, витримка 10 ч., 
охолодження з піччю до 650°С, витримка 8 годин, охолодження на повітрі) 
міцність сплаву Inconel 718 підвищується, а неоднорідність структури і 
механічних властивостей посилюється. Збільшення розкиду значень 
мікротвердості сплаву Inconel 718 після термічної обробки обумовлене різною 
будовою і хімічним складом -фази на межах і у середині зерен, а також 
утворенням -фази. У свою чергу, утворення зеренної будови сплаву Inconel 
718 після термічної обробки спадково пов'язане з початковою дендритною 
будовою.  

Для виробів, отриманих методом 3D друку, процеси плавлення і криста-
лізації є вирішальними при формуванні кінцевої структури і властивостей 
після термічної обробки. Управляючи плавленням і кристалізацією металів і 
сплавів через стратегію 3D друку, потужність лазера, час дії лазера і інші 
параметри можна формувати необхідну будова дендриту і надалі зерен з 
утворенням потрібних інтерметалидных фаз при термічній обробці. 
Усвідомлена розробка таких процесів відкриває перспективу спрямованого 
формування структури і ресурс підвищення властивостей сплаву Inconel 718 і 
інших металів при створенні ракетно-космічних апаратів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ 
СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБІВ 

АВІА-КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Технологія вибіркового лазерного плавлення дозволяє у кілька разів скоротити 
час та кількість технологічних операцій, а кількість необхідного основного обладнання, 
чисельність якого вимірюється у десятках – зменшити до кількох одиниць. У виробництві 
авіаційної та ракетно-космічної техніки особливе місце займають складні технологічні 
процеси, що застосовуються при виготовленні ракетних двигунів та високонавантажених 
вузлів пневмо-гідравлічної системи ракетоносія із жароміцних сплавів.

Мета: відпрацювання режимів друку down-skin  при потужності 90-120Вт з кроком, 
відстаню між треками 0,06…0,1мм з кроком 0,01мм із товщиною шару 30 мкм елементів 
складної конфігурації. 

При проведенні візуально-оптичного контролю більшість зразків було мали дефекти 
(була порушена цілісність треків, що призводить до втрати зовнішнього вигляду, а також 
рівномірної макро- та мікроструктури, що також може призводити до зниження механічних 
властивостей виробів). Загальний вигляд дослідних зразків представлено на Мал. 1, а. 
При дослідженні зразків складної конфігурації «Сота» встановлено, що нижня поверхня 
(Down-skin) має високу шорсткість. Можливо, це пов'язано з провалюванням порошку 
при нанесенні шару, що призводить до спікання порошку, цей ефект добре помітний 
на макроструктурі (Мал. 1,б). Для запобігання даного ефекту необхідно проводити 
виготовлення деталей з навісними елементами при менших параметрах друку down-skin.

Встановлено, що зразки «Сота» на границях мають незначні дефекти і були 
характеризовані як «задовільні». Down-skin має рівномірну області треків, чітко виражену 
структуру. При розрахунку питомої енергії зразків склала 22…37 Дж/мм3 в області 
границь. Встановлено, що даний ефект високої шорсткості - надмірна енергія, необхідні 
раціональні режими для down-skin  в діапазоні 22-25 Дж/мм3.

Мал. 1 –Дослідні зразки: а – загальний вид, б – макроструктура «Сота»
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КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ЖИТЛОВОГО МОДУЛЯ МІСЯЧНОЇ БАЗИ

Для забезпечення процесу широкомасштабних досліджень і розробок місячної 
поверхні необхідно створити високоефективні споруди, які можуть захистити людину 
від несприятливих умов космосу і можуть бути побудовані з місцевої сировини з 
використанням економічних технологій будівництва. 

Для мінімізації витрат на транспортування необхідних матеріалів на Місяць 
пропонується використовувати місцеву сировину (місячний пил, реголіт) для 
виробництва конструкційних матеріалів за допомогою технологія 3D друку.

Монолітна куполоподібна оболонка, розташована на поверхні Місяця, розглядалася 
як несуча конструкція для місячного живого модуля. Зведення монолітного купола 
забезпечується за допомогою пневмоопалубки. Бетонування проводиться за допомогою 
3D-принтера після підйому поверхні опалубки та арматурного каркаса в робоче 
положення.

Розміри житлового модуля взято виходячи з кількості членів екіпажу. Розглянуто 
варіанти житлових модулів на 8, 10 та 12 осіб наведеними в таблиці 1.

Параметри місячних житлових модулів                          Таблиця 1.

У ролі  «бетона» для 
монолітної купольної конструкції 
використовується лунакрит. 
Лунакрит – це штучний матеріал, 
який виробляється безпосередньо 
на Місяці з використанням 
реголіту, нагрітого до 2000°C, 
як цементуючого матеріалу, 
оброблених місячних порід у 
вигляді заповнювача та сірки як 

в’яжучої речовини замість води, оскільки вона не присутня на поверхні Місяця. 
Для армування монолітної купольної конструкції використовуються склопластикові 

стрижні. Арматурні прути для лунакрету передбачається формувати зі скла, отриманого 
з місячного реголіту за технологією його плавлення та охолодження.

Мал.1 3D вид та переріз житлових модулів

 
Кількість членів 

екіпажу 

Загальна 
площа, м2 

Придатна для 
проживання 

площа, м2 

Радіус кривизни оболонки 
купола, м Висота, м 

8 467 275 14.1 
7 10 609 343 17.4 

12 747 412 20.5 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КСЕНОНУ У ЯКОСТІ РОБОЧОЇ РЕЧОВИНИ 
ДЛЯ СИСТЕМ ПОДАЧІ ЕЛЕКТРОРАКЕТНИХ ДВИГУННИХ УСТАНОВОК (ЕРДУ)

ЕРДУ знаходять широке застосування на борту сучасних космічних апаратів (КА). 
На даний час значно зріс попит до ЕРДУ малої потужності. Це пов'язано, в основному, з 
розширенням робіт зі створення малих КА нового покоління, які можуть бути використані 
для вирішення завдань телекомунікації та дистанційного зондування Землі. Функції, 
які виконує ЕРДУ на борту КА - це корекція орбіт КА, утримання його на заданій орбіті, 
підтримання потрібної орієнтації апарату в просторі. ЕРДУ складається з наступних 
основних підсистем: електроракетний двигун, що створює тягу; блок обробки і управління 
живленням, що забезпечує енергією всі підсистеми; система зберігання і подачі, що 
виконує функції зберігання робочого тіла в баку і подачі необхідної кількості робочої 
речовини в двигун. 

Система подачі є невід'ємною частиною будь-якої електроракетної двигунної 
установки. Існують різні види робочої речовини для ЕРДУ, проте найбільш поширеним 
та ефективним є ксенон за рахунок його інертності,  малої енергії іонізації та високої 
атомної ваги. Особливість використання ксенону у якості робочої речовини є його низька 
критична температура. У зв'язку з цим при зберіганні газу в балоні при тиску вище 
критичного (58.4 бар), та при температурі нижче критичної (16.59°C) ксенон переходить в 
рідку фазу, що є неприпустимим для роботи системи подачі. У представленій схемі системи 
подачі робочої речовини  є необхідність у присутності газифікатора для запобігання 
потрапляння рідкої фази у ресивер. Газифікатор нагріває робочу речовину безпосередньо 
перед потраплянням до ресивера, що дозволяє значно зменшити споживану потужність 
та час готовності ЕРДУ до роботи на відмінно від загальноприйнятих схем з нагрівачами 
на балоні. Кількість зекономленої енергії залежить від конкретною задачі, яка ставиться 
перед ЕРДУ, що впливає на кількість робочої речовини та розміри балону. У свою чергу 
недоліком такої схеми є те, що наприкінці терміну служби ЕРДУ, при низькому тиску у 
балоні, є неможливим підвищити тиск у балоні за рахунок підвищення температури, що 
незначно зменшує термін служби системи подачі, а відповідно і ЕРДУ загалом. Однак у 
сучасних реаліях, ЕРДУ значно більше обмежені вимогами щодо споживаної потужності, а 
підвищення терміну служби досягається за рахунок додаткового запасу робочої речовини. 
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ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ ІНДИВІДА: СВІДОМІСТЬ

Наше життя складається зі безліч дій, спрямованих на виконання різноманітних 
завдань, що є результатом пошуку варіантів реалізації потреб. Імпульс до кожної нашої дії 
виникає у свідомості як наслідок усвідомлення необхідності її виконання для отримання 
бажаного кінцевого результату, яким є як суто матеріально-грошова винагорода за 
виконану роботу, так і особисте моральне задоволення людини, її відчуття причетності 
до загальної справи, усвідомлення власної значущості. Але, перш ніж з'ясувати причинно-
наслідкові зв'язки між свідомістю, діяльністю і потребами, що спонукають людину до 
діяльності, слід з'ясувати що таке свідомість.

Так, З. Фрейд у структурі факторів людської поведінки виділив «свідоме» і 
«підсвідоме», останнє з яких здійснює найбільший вплив на поведінку будь-якої 
особистості, викликаючи у неї бажання здійснити певну дію, яка з підсвідомого рівня 
переходить на рівень усвідомлення її необхідності. Стверджувати, що лише людська 
діяльність є свідомою, оскільки нам притаманні вищі рівні потреб, а життєдіяльність 
тварин визначається першою сигнальною системою, тобто вродженими інстинктами, не 
зовсім вірно. Правильніше сказати, що в процесі життя істота набуває навичок, необхідних 
для існування у певному природному чи соціокультурному середовищі, тобто формує 
другу сигнальну систему. Отже, свідомість, як здатність істоти реагувати на подразники 
оточуючого світу, притаманна не лише представникам людського суспільства. 

Натомість, генетики дають дещо спрощене трактування даного питання, 
пояснюючи відмінності поведінки живих істот суто їх генетичним кодом, що визначає 
будову їх тіла, зокрема, роботу мозку. Людина – це частина природи, яка не повинна 
відгороджуватися від неї огорожею штучно створеного матеріального світу, а бути її 
частиною, вдосконалювати себе духовно, досягти чого можна лише через усвідомлення 
такої необхідності.

Отже, свідомість є характеристикою всіх живих істот. Вважати однозначно, що 
свідомість контролюється лише особистістю чи особистість підконтрольна свідомості 
не можна, оскільки не слід забувати про вплив інформаційно-технологічного середовища, 
культури, табу і традицій суспільства. У наше ХХІ ст. на Землі можна знайти племена, 
що перебувають на стадії розвитку первісного, рабовласницького або феодального 
суспільства. Їх світогляд, як складова свідомого ставлення до оточуючої дійсності, у 
певній мірі визначається культурно-інформаційним середовищем. Їх дії, вчинки, норми 
поведінки, навіть хід думок залежить від виховання і стилю життя оточуючих. Відповідно 
до цього можна зробити висновок, що людська свідомість піддається зовнішньому 
корегуванню через виховання у межах певного інформаційно-культурного середовища 
з притаманним лише йому набором норм моралі, табу, догм і стилів поведінки. У 
відповідності до цього свідомість можна визначити як здатність істот здійснювати 
діяльність, визначену їх генетичним кодом і впливом факторів зовнішнього середовища.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОГРАМУВАННЯ СВІДОМОСТІ

Сучасне світове техніко-економічне середовище характеризується неоднорідністю 
і багатоукладністю господарських і соціальних взаємовідносин, але, в кінцевому 
підсумку основною метою їх існування є отримання прибутку через реалізацію товарно-
матеріальних цінностей (робіт, послуг), які, в свою чергу, просуваються на ринок з 
допомогою інтенсифікації реклами.

Зважаючи на те, що країн з традиційним укладом господарських відносин 
залишилось вже на так багато, розглянемо варіанти впливу маркетингових засобів 
на свідомість споживачів в країнах з індустріальною, постіндустріальною і техніко-
інформаційною економікою. 

Отже. кожен з нас з позиції сучасної ери інформаційних технологій не лише 
людина, що можна сказати і про представників традиційних суспільств, а перш за все 
споживач. Споживання супроводжує нас упродовж всього життя, а постійно прогресуючий 
технологічний розвиток пропонує все нові і нові, часом цілком непотрібні товари. 
Фактично, свідомість сучасного мешканця середньостатистичної євразійської країни 
майже повністю керується засобами маркетингових комунікацій підприємств-виробників 
через створення штучних потреб і пропонування засобів їх задоволення. Зверніть увагу 
на те, що рекламується частіше: здоровий спосіб життя, навчальні заклади чи можливо 
відбувається формування екологічної свідомості? Більшість реклам спрямовано 
на задоволення перших трьох рівнів людських потреб за класифікацією А. Маслоу 
(фізіологічні, потреби у захисті і спілкуванні).

Але, в той самий час, використання рекламних засобів може радикально змінити 
людське мислення і поведінку: з масового споживання на екологічне і раціональне 
ставлення до оточуючого світу, самовдосконалення, духовний розвиток особистості, 
підвищення рівня освіти і культури, тобто задоволення вищих потреб, які визначають 
людину як таку.

Відомо, що реклама в чистому вигляді не створює тривалого інформаційно-
емоційного переконання, але у поєднанні із PR-засобами досягається максимальний 
ефект довготривалої дії. Фактично, у споживача інформації відбувається формування 
умовного рефлексу на зміст повідомлення і після зменшення тривалості рекламного 
роліку до показу лише товару чи торгової марки у його свідомості залишається згадка 
про вихідний вигляд реклами. Тобто споживач, бачачи торгову марку чи товар, починає 
пригадувати і його рекламу.

З усього вище зазначеного можна зробити висновок, що людська свідомість 
як основа діяльності піддається значному впливу із-зовні і здатна програмуватися 
зовнішніми стимулами, що змушують споживачів здійснювати часом не зовсім потрібні 
купівлі. Особливо дієвою є маркетингова стратегія притягування як засіб створення 
брендовості товару у свідомості споживача.

Відповідно, людські дії є в певному розумінні мотивованими і стимульованими, а 
кінцевий результат діяльності залежить від їх вдалого поєднання, яке у кожного власне.
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ПСИХОЛОГІЯ ПІДБОРУ КАДРІВ

Центральне місце у внутрішньому організаційному оточенні підприємства посідає 
персонал, а саме його здатність виконувати виробничі завдання на основі наявності у нього 
певного творчого потенціалу, знань, умінь, навичок, відповідного рівня мотивів, життєвих 
позицій і переконань. Мабуть не слід вдаватися у теоретичні подробиці і нагадувати 
структуру персоналу організації, достатньо лише зазначити, що вона складається з двох 
взаємодоповнюючих систем: керуючої і керованої. Яка з них найголовніша? Звісно, що 
керуюча. Але, в той самий час, не слід зменшувати значення керованої системи, яка, 
фактично, і є виконавцем і безпосереднім виробником товарно-матеріальних цінностей. 

Відомо, що навіть найгеніальніші і найактуальніші пропозиції керівництва за умови 
наявності достатньої матеріально-сировинної і технологічної бази можуть звестися 
внівець пасивністю і бездіяльністю трудового колективу, єдиним бажанням якого щодо 
знаходження на підприємстві є отримання заробітної плати, а те, звідки вона береться, це 
вже справа його керівництва. 

Питання підбору кадрів є комплексним і належить до компетенції не лише сфери 
управління, але й психології і економіки праці. Звісно, що найпростішим рішенням у 
вище зазначеному випадку є заміна членів трудового колективу на більш компетентних 
і відповідальних. Варіантом також є встановлення більш жорсткої дисципліни з 
відповідними грошовими стягненнями з порушників. Але для початку слід з'ясувати, 
як саме відбувається формування системи особистісних цінностей працівника, до яких, 
зокрема, належить і відношення до виконуваних посадових обов'язків, усвідомлення себе 
частиною трудового колективу і рівнозначності результатів власної роботи. При цьому 
слід враховувати не тільки періодичність, чіткість і повноту викладення керівництвом 
інформації, але й особистісну вмотивованість трудового колективу чи окремих його 
учасників. 

Цікаво, але система ціннісної орієнтації закладається в нас до 11 років. Потім до 
повноліття ці якості можуть дещо покращитися чи погіршитися під впливом культурно-
інформаційного середовища, зокрема школи, ВУЗу і ЗМІ. Тобто, на підприємство приходить 
працювати вже цілком морально сформована особистість і вчити її працювати є, по 
більшій мірі, не коректно. Вчать в школі, у ВУЗі розширюють сферу пізнання, з якою 
в подальшому буде пов'язана майбутня діяльність, на робочому місці відбувається 
практичне використання набутих раніше знань, умінь і навичок.

Отже, приймаючи нового працівника, керівник підприємства покращує, або ж, 
навпаки, погіршує його виробничо-господарську діяльність. Фактично, при підписанні 
контракту з працівником, підприємство отримує певний потенціал для розвитку або 
зворотнього процесу, передумовами для чого стане діяльність або пасивність кожного 
конкретного співробітника.   
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ПЕРЕШКОДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ

Комунікації як різновид спілкування є невід'ємною частиною процесу забезпечення 
виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства. Виникаючи як результат 
міжособистісної взаємодії, комунікації пронизують всі рівні організації як по вертикалі, так 
і по горизонталі. Вони формують інформаційне середовище, у межах якого відбувається 
делегування повноважень, розподіл відповідальності, вибір стилів керівництва і методів 
управління. Але як часто можна почути, що певне підприємство (відділ, менеджер) не 
спонукає до ефективної взаємодії, його співробітники (підлеглі) не виконують вчасно 
поставлені завдання. Начебто все в нормі: є керівник, підлеглі, розподілені повноваження, 
визначена норма відповідальності кожного з учасників колективу, наявні предмети і 
засоби праці, але бажаний результат не отримано. За логікою справ, шукати слід недолік 
у елементах, що забезпечують виробничо-господарську діяльність: застаріле обладнання, 
не якісна сировина, перебої з постачанням енергетичних ресурсів, порушення технології 
виробництва, невміння керівника організовувати колектив або низька самосвідомість, 
самоорганізованість і освітній рівень виконавців. Припустимо, що елементи матеріально-
технічної бази в нормі і, за умови дотримання технології виробництва, його кінцевий 
результат буде досягнуто. Логічним є пошук недоліків в системі менеджменту організації, 
а саме взаємовідносинах «керівник – підлеглий» і «працівник – працівник», оскільки 
безпосередній вплив на нас здійснюють не лише керівники, але й колеги і, навіть, наші 
підлеглі.

Отже, перешкодами на шляху формування ефективних комунікацій між керівником 
і підлеглими є:

- невміння керівника об'єктивно визначати норми виконання завдань і обирати їх 
виконавців;

- заохочення виробничих досягнень відстаючих працівників з метою демонстрації 
іншим того, що вони на щось здатні і створення хибного переконання необхідності 
рівнятися іншим на їх «високі» професійні досягнення, що є однією із ознак опікунського 
типу організаційної культури;

- надмірне завантаження підлеглих роботою попри реальні норми у відповідності 
до чого певна її частина залишається не виконаною;

- свідоме ухилення підлеглих від виконання поставлених керівництвом завдань, 
мотивуючи це відсутністю нормативно-правової бази, що регламентує цю норму 
відповідальності, демонструючи тим самим свою хибну обізнаність і одночасно 
підписуючись під власною некомпетентністю;

- наявність в колективі неформального лідера з функціями розлагодження робочого 
процесу, що особливо добре проявляється у разі його тимчасового призначення як 
виконуючого обов'язки керівника відділу чи його заступника. 
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ОПІКУНСЬКИЙ ТИП ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

За умови переваження на підприємстві опікунського типу організаційної культури, 
культивованої менеджерами середньої ланки, економічні і адміністративні методи впливу слід 
застосовувати, в першу чергу до них. Такими методами, зокрема, є: вирахування із заробітної 
плати; зменшення розміру чи позбавлення премії; догана; переведення на більш нижчу посаду; 
звільнення. Даний перелік сформовано у відповідності із ступенем їх жорсткості і послідовності 
використання методів адміністративно-економічного впливу. Доцільність використання даного 
алгоритму відносно зрозуміла, оскільки на чию поведінку в першу чергу орієнтується колектив. 
Звісно, що на свого безпосереднього керівника, використовуючи принцип «наслідування» при 
самоорганізації власної діяльності на робочому місці.

Відомо, що найголовнішим завданням кожного керівника підприємства чи структурного 
підрозділу є формування колективу і усунення конфліктів між співробітниками, звісно, якщо 
такі виникають.

Звісно, можна проводити формування колективу за психологічною сумісністю, але цей 
процес може затягнутися на досить тривалий час, що значно гальмуватиме виробничий процес 
на підприємстві. До того ж, навіть при умові його проведення результати відповідей значно 
відрізнятиметься від бажаного результату, оскільки кожен із претендентів на посаду хоче 
здатися набагато кращим, ніж він є, суб'єктивуючи варіанти відповідей. У більшості ж випадків 
прийом здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня і досвіду роботи, що, до речі, 
іноді не є визначальним фактором того, що підприємство отримало цінного працівника, між 
яким і вже існуючим колективом не викликатиме фізичної, емоційної або інтелектуальної 
несумісності. Краще встановлювати випробувальний термін, але за масового відтоку робочої 
сили за кордон, це не є можливим. В результаті підприємство отримує, начебто, дипломованого 
співробітника, але, фактично, працівника із завищеною самооцінкою, посереднім набором 
знань, умінь і навичок з відповідним відношенням до виконання посадових обов'язків, який 
розглядатиме свідоме прагнення свого колективу покращити виробничі результати як атавізм 
поведінки, або ж як дії, що на його думку, не сумісні з його особистими мотивами.

Прописавши ж усі можливі варіанти економічних і дисциплінарних стягнень за не 
виконання посадових обов'язків у колективному договорі і використовуючи їх у випадку 
необхідності можна досягти ефективної комунікаційної взаємодії на рівні «керівник – 
підлеглий», зменшивши тим самим рівень конфліктності в колективі.

Отже, підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що використання 
опікунського типу організаційної культури викликатиме лише негативні наслідки у діяльності 
підприємства, подолати які можливо лише через «оздоровлення» колективу з допомогою 
набору нових співробітників із паралельним закріпленням обов'язків у посадових інструкціях.
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МІЖОСОБИСТІСНА ДІЛОВА ВЗАЄМОДІЯ: СПІЛКУВАННЯ ЧИ КОМУНІКАЦІЯ

Як само відбувається сприйняття працівниками вказівок керівництва: у «режимі 
комунікації» чи «режимі спілкування»? Спілкування, як відомо, передбачає однобічну 
передачу інформації без реакції на неї співрозмовника чи адресата. Натомість, комунікація 
виникає у випадку, коли сторони, що є учасниками обміну інформацією, бажають як її 
передати, так і отримати, тобто і почути і бути почутими. Отже, комунікація є процесом 
спільного усвідомлення необхідності інформаційного обміну.

У відповідності до цього можна стверджувати, що між керівниками і підлеглими 
в колективі у більшості випадків повинна виникати саме комунікація. Якщо ж маємо 
ігнорування чи навмисного невиконання вказівок керівництва, то це ще не є ознакою 
відсутності комунікації, оскільки негативна реакція на інформацію теж вважається 
різновидом зворотнього зв'язку. Комунікація буде взагалі відсутньою у разі відсутності 
працівника на робочому місці, або ж його навмисного не ознайомлення з розпорядженням 
керівництва.

Але, в даному випадку виникає логічне питання, чим вважати відсутністю реакції 
працівника на інформаційне повідомлення керівництва: спілкуванням чи комунікацію? 
Звісно, що комунікацію, оскільки ігнорування безпосередніх вказівок керівництва, таж є 
реакцією на них.

Звісно, що за умови бажання адміністрації підприємства сформувати ефективний 
тип організаційної культури, не аби-яке значення має побудова системи ефективних 
комунікацій типу «керівник ↔ підлеглий», а саме побудова двохсторонніх комунікаційних 
потоків, які б дозволяли персоналу у більшій мірі взаємодіяти на інформаційному 
рівні. Спілкування як такого при цьому бути не повинно. Воно виникатиме лише між 
працівниками одного структурного рівня при обміні інформацією побутової тематики, 
що не передбачає обов'язкового зворотнього зв'язку.

Відносно ж питання інформаційної взаємодії між різними рівнями управління, 
доцільним є передача лише найбільш важливих для колективу повідомлень у більш 
стислому вигляді, ознайомлення з якими слід проводити, використовуючи елемент 
бюрократичного типу організаційної культури – під підпис, або ж колективне обговорення 
інформаційного змісту повідомлення із записом на аудіо носій, як елемент праксеологічної 
організаційної культури. Також, зважаючи на те, що на підприємство приходять вже цілком 
морально сформовані працівники, перевиховувати яких не доцільно, а по-друге, навіть, 
якщо припустити такий варіант, його виконання займе значний час. Для вирішення 
даного питання доцільно використання положень Корпоративного кодексу в частині, що 
безпосередньо стосується виконання працівниками їх посадових обов'язків і відповідних 
стягнень за їх порушення. При цьому найкращим методами впливу на «працьовитого» 
співробітника є економічні, поєднані з адміністративними.
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ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ СТАТИСТИЧНИХ 

МЕТОДІВ

В сучасну еру дуже розвинутого статистично-аналітичного апарату розвиток авіації, 
як і будь-якої іншої техніки, відбувається в залежності від того, яку саме характеристику 
потрібно більш вдосконалювати. Комплексна оцінка технічного рівня літального апарату 
ґрунтується на аналізі багатьох його характеристик. Деякі з цих характеристик можуть бути 
основою для розробки подібних повітряних суден. Тому метою дослідження виступає аналіз 
і систематизація саме цих основних характеристик літаків. 

Наприклад, двома дуже важливими характеристиками повітряного судна є його 
маса та вантажопідйомність. Якщо провести кореляційний аналіз цих характеристик, 
використовуючи інтегральні характеристики і знайти довірчі інтервали для прогнозу 
залежності цих характеристик, то можна зробити висновок, що є великий розкид результатів 
з обраних для аналізу характеристик літальних апаратів. Тобто не всі літальні апарати мають 
максимальну вантажопідйомність при мінімальній масі та енерговитратності.

Проаналізовано характеристики 24 літальних апаратів. Результати аналізу 
систематизовані графічно і математично засобами табличного процесора Microsoft Excel та 
вбудованої мови програмування Visual Basic for Application.

Результати дослідження можуть бути використані для збільшення якісних 
характеристик літальних апаратів при їх розробці та для розвитку нових видів авіаційної 
техніки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

В авиации обеспечения безопасности полетов летательных аппаратов всегда 
будет актуальной и носит приоритетный характер. Поэтому существует сложная 
система организации летной годности и технического обслуживания воздушных 
судов. Техническая эксплуатация – это большая и в то же время малозаметная сфера 
деятельности, которая делится на два направления: поддержание летной годности и 
техническое обслуживание. Каждый самолет имеет своеобразный паспорт - сертификат 
летной годности. Задача организации (владельца) по поддержанию летной годности – 
обеспечение этого сертификата. С этой точки зрения она несет ответственность за то, 
чтобы авиалайнер соответствовал всем требованиям летной годности. Организация 
по поддержанию летной годности (Continuing Airworthiness Management Organization – 
CAMO, инженеринг) - как правило, подразделение авиакомпании. CAMO разрабатывает 
программу технического обслуживания, которая утверждается в авиационных властях. 
Деятельность организации включает планирование ТО в соответствии с программой, 
контроль дефектов, в том числе отложенных, выполнение директив летной годности от 
авиационных властей и сервис - бюллетеней производителя, различных модификаций, 
отслеживание наработок компонентов и двигателей, расшифровка полетной информации, 
учет различных повреждений. САМО на основании своей программы технического 
обслуживания формирует отдельные заказы на ТО, которые передаются в организацию 
по техническому обслуживанию. Организация по техническому обслуживанию может 
быть как подразделением авиакомпании, так и независимой организацией по ТО, так 
называемая MRO-организация (Maintenance Repair Overhaul). Она выполняет заказанные 
работы уже непосредственно на самолете, после чего выпускает допуск к эксплуатации – 
так называемый CRS – Certificate of Release to Service. Самолет не может эксплуатироваться, 
если у него нет действующего CRS. Техническое обслуживание делиться на два вида: 
линейное и базовое. Линейное ТО проводится без снятия самолета с эксплуатации, не 
требует глубоких разборок или инспекций. То есть проводятся работы по поддержанию 
самолета в исправном состоянии, обслуживание систем - заправка двигателей маслом, 
смазки, замена фильтров, устранение дефектов. Базовое ТО проводится в ангаре и с 
большей периодичностью: тысячи часов налета, годы. Сюда же включены работы, 
требующие серьезных разборок, такие как структурные ремонты или замена стоек шасси. 
Еще ТО можно разделить на плановое, неплановое и специальное. Неплановое ТО – это 
как правило, устранение дефектов, выявленных в ходе планового ТО. Специальные виды 
ТО – это различные проверки после столкновения с птицами, попадания молний, жестких 
посадок и т.д. Так что если вылет задерживается по техническим причинам – это не повод 
для паники, просто персонал с ТО выполняет свою работу, и времени простоя самолета 
не хватает, чтобы ее завершить до вылета по расписанию.
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ФЕНОМЕН ЧАРТЕРНОГО РЕЙСУ 
ЯК РЕСУРС ПОКРАЩЕННЯ СОЦІЄТАЛЬНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Чартерна авіація посідає все помітніше місце на ринку авіатранспортних послуг, 
в структурі як глобальної, так і національної транспортної системи, що пояснюється 
забезпеченим комфортом, підвищеною безпекою, і, що важливо, значною економією 
витрат на авіаперевезеннях. Серед українських же політиків популярне використання 
дорого сервісу авіаперельотів у приватних справах на державних бортах, що лягає на 
плечі українських платників податків. 

В результаті, спостерігаємо ситуацію, коли з хронічно дефіцитного національного 
бюджету, «певна частка засобів, що вилучають у платника податків, іде на задоволення 
зростаючих запитів чиновництва на… елементи "красивого життя"» [1, с. 121].

Користування послугами чартерних рейсів з боку чиновників скоротило б видатки 
державного бюджету на утримання державного апарату та забезпечило спрямування 
значніших коштів на сектор соціальної інфраструктури. Адже соцієтальна ефективність 
держави визначається її спроможністю забезпечити виконання у повному обсязі своїх 
соціальних зобов’язань при мінімумі витрат. Та коли чиновництво й політичні діячі 
користуються дорогим сервісом на ринку авіапослуг, це здорожує утримання державного 
апарату, в результаті чого (поряд з іншими чинниками) в Україні вже не перший рік 
зберігається, а то й поглиблюється хронічна соцієтальна криза.

Якщо звернутися, скажімо, до часів радянської історії, варто пригадати, що 
до тодішнього президента СРСР М.С. Горбачова представники Соціалістичного 
інтернаціоналу – канцлер ФРН Віллі Брандт (на той час Голова Європейського Соцінтерну), 
президент Французької республіки Валері Жискар д'Естен, та прем’єр-міністр Швеції Улоф 
Пальме - прилітали саме чартерним рейсом.

На нашу думку, політична еліта України також могла би економити на 
авіаперельотах у приватних справах, користуючись чартерними рейсами, сприяючи 
тим самим спрямуванню заощаджених у такий спосіб бюджетних коштів на реалізацію 
соціальних програм уряду. Це цілком відповідає тенденції, коли на зміну «економічній 
людині», що максимізує свої прибутки, має прийти новий домінуючий людський тип, що 
їх оптимізує – «людина соцієтальна» [2, с. 206]. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Економічна теорія, як наука, виникла ще в ІІІ ст.до н.е., про те з розвитком 
цивілізації поступово змінювалось її направлення, про те однією з основних тез і сьогодні 
залишається «вичерпність ресурсів».

Враховуючи концепцію сталого розвитку як основу подальшого розвитку 
суспільства [1], розглянемо основні фактори виробництва з позиції їх вичерпності 
(обмеженості).

Так як існує п’ять основних факторів виробництва: земля (природні ресурси), праця, 
капітал, підприємницькі здібності і інформація, то метою роботи є аналіз обмеженості 
факторів виробництва як основи розвитку економічної теорії.

Ще донедавна певні природні ресурси здавались невичерпними [2], проте на 
сьогоднішній день деякі з них змінили статус на вичерпні, враховуючи їх якісний стан 
(вода, земля, повітря). Зауважимо, що використання такого фактору виробництва 
як інформація збільшується з кожним роком в геометричній прогресії. Праця і 
підприємницькі здібності на даний час тісно пов’язані з фактором виробництва – 
інформація. Тому відбувається зміна на ринку праці в сторону професій, що пов’язані з 
інтелектуальною працею.

Отже, розгляд вичерпності і безмежності факторів виробництва призводить до 
перегляду основних положень і розвитку економічної теорії сьогодення.
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Fog computing - туманні обчислення та бездротові сенсорні мережі WSN

Туманні обчислення - це «платформа з високим рівнем віртуалізації, що надає 
обчислювальні служби, служби зберігання інформації, а також мережеві служби між 
кінцевими пристроями та центрами хмарних обчислень, які не обов'язково розташовані 
на крайніх рівнях мережі» (із статті CISCO «Fog computing and its role in the internet of 
things»).

Туманні обчислення тісно пов'язані з хмарними обчисленнями та Інтернетом 
речей (IoT). Інфраструктуру як послугу (IaaS) можна розглядати, як кінцеву точку для 
даних; межа мережі – це те, де створюються дані із пристроїв IoT. Головна ідея туманних 
обчислень – поєднати ці два середовища. Використання туманних обчислень: зв'язок між 
автомобілями, розумні міста та інтелектуальні мережі, аналіз у режимі реального часу.

Зростання мобільних з'єднань 5G цього року може створити більше можливостей 
для туманних обчислень. "Технологія 5G вимагає щільно розташованих антен. Антени 
повинні знаходитися на відстані менше 20 кілометрів один від одного. Так, між ними може 
бути створена структура туманних обчислень, яка включає централізований контролер, 
керуючий додатками і обробляє з'єднання з data-центрами або хмарами.

Бездротова сенсорна мережа – це структура, що складається з датчиків, 
обчислювальних блоків та елементів зв'язку з метою запису, спостереження та реагування 
на подію чи явище. Події можуть бути пов'язані з будь-чим, наприклад, з фізичним 
світом, промисловим середовищем, біологічною системою або інфраструктурою ІТ 
(інформаційних технологій), у той час як контролюючим або наглядовим органом може 
бути споживчий додаток, уряд, цивільне, військове чи промислове підприємство. 

Такі сенсорні мережі можуть бути використані для дистанційного зондування, 
медичної телеметрії, спостереження, моніторингу, збору даних тощо. 

Мал. 1. Архітектура мережі Fog Computing
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Сьогодні, особливо в умовах карантину, дистанційна освіта розглядається як ефективний 
засіб забезпечення безперервності освіти.

На цьому етапі інноваційною формою навчання є «дистанційна освіта», яка забезпечує 
розвиток креативності та особистісних компонентів освітнього процесу, має багато 
особливостей, може використовуватися в усіх видах навчальної практики. За цих умов основою 
освітнього процесу є цілеспрямована та контрольована інтенсивна самостійна робота студентів, 
де вони навчаються у зручному місці, за персональним графіком, мають можливість зв’язку з 
викладачами за допомогою різних інформаційних та технічних засобів.

Дистанційна освіта дозволяє використовувати всі навчальні матеріали, а також надає 
здобувачам освіти можливості для самоосвіти, можливість консультуватися з викладачами та 
контролювати результати їхньої роботи. Основою реалізації ДО є спілкування між основними 
учасниками освітнього процесу: студентами та викладачами.

Тому в сучасній системі організації освіти закладів вищої освіти та закладів передфахової 
вищої освіти використання інформаційних технологій в умовах дистанційної освіти є 
невід’ємною частиною забезпечення якісної освіти. 

Використання дистанційних інформаційних технологій розкриває можливість 
позитивного впливу на підвищення якості освіти, задоволення потреб майбутніх фахівців 
освітніх послуг, підвищення професійної мобільності та активності.

Дистанційна освіта є відкритою системою, і між усіма учасниками встановлюється 
партнерство. Включення соціальних норм та дотримання етикету в дистанційному спілкуванні 
сприяє соціалізації учнів.
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SMART-PORTFOLIO ЯК САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРОБОК ВИКЛАДАЧА

ЛОсновною метою діяльності ВСП КРФК НАУ є підготовка конкурентоздатних фахівців 
для роботи в умовах високих технологій, наукових розробок, винаходів тощо, створення 
комфортних умов для самореалізації, забезпечення ринку праці держави компетентними 
фахівцями. 

Протягом останніх років у коледжі значне місце посідає процес цифровізації, 
впровадження сучасних інформаційних технологій з метою полегшення та покращення 
навчального процесу студентів та для швидшого засвоєння ними інформації. Одним із них є  
SMART-Portfolio, серед переваг для студентів та викладачів якого можна відзначити наступне: 

- безкоштовна система електронного навчання; 
- відкритий веб-застосунок, на базі якого можна вільно користуватися різними 

системами електронного навчання; 
- використання даного інтерактивного сервісу для уникнення обмежень під час 

локдаунів, карантинних заходів тощо; 
- забезпечення безперешкодного навчального процесу, однакового доступу здобувачів 

освіти до платформи в будь-який час, незалежно від того, в якому місці вони перебувають; 
- даний інноваційний ресурс зацікавлює студентів своєю неординарністю, зручністю 

та простотою у використанні; 
- можливість зміни дизайну та розширення функціональних можливостей системи. 
 З появою інтерактивного сервісу SMART-Portfolio вже немає потреби у посиланнях, 

оскільки тести містяться на сайті. З’явилася можливість швидкого доповнення та зміни 
контенту тестових завдань, оперативної їх перевірки з боку викладача, розширилися 
комунікаційні зв’язки студента з викладачем, що особливо важливо в період дистанційного 
навчання, коли важливо мати миттєвий зворотній зв’язок.
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
ВИГОЛОШУВАТИ НАУКОВІ ДОПОВІДІ В КУРСІ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

Підготовка здобувачів освіти передбачає опанування глибоких фахових знань за 
профілем спеціальності й формування умінь і навичок спілкуватися у сфері професійної 
комунікації. Відтак важлива роль у навчальному процесі належить дисципліні «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)», яка покликана сформувати у здобувачів освіти 
базовий рівень володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих 
дисциплін, а також навчити основ наукової роботи [1, с. 8]. Як показує багаторічний 
досвід роботи у ЗВО, у здобувачів освіти виникають неабиякі труднощі як у написанні 
наукових робіт, так і в оприлюдненні їх результатів. Тому предметом нашого дослідження 
стала така форма усного наукового мовлення, як доповідь. Розглянемо особливості 
композиції наукової доповіді. У структурі доповіді можна виокремити 3 частини: вступну 
(окреслюється проблемна ситуація в науковій галузі, формулюється тема, мета, предмет і 
завдання доповіді), основну (подається всебічний аналіз наукової проблеми, наводяться 
факти, пояснення), підсумкову (підбиваються підсумки, зазначаються перспективи 
подальших наукових досліджень).

Готуючи доповідь, варто скористатися розгорнутим алгоритмічним приписом 
Г. Онуфрієнко [2, с. 278]: з’ясуйте мету й завдання доповіді з урахуванням складу 
слухацької аудиторії, уточніть тему та визначте її змістові межі; складіть деталізований 
план доповіді, доберіть фактичний матеріал до кожного пункту розробленого плану; 
спрогнозуйте можливі запитання слухачів і підготуйтеся до їх висвітлення під час доповіді 
чи обговорення, визначте місця для риторичних і проблемних запитань, логічних пауз 
тощо; оформіть у письмовому вигляді матеріали доповіді; перевірте їх на відповідність 
основним вимогам: логіці викладу, точності інформації, мовним нормам.

Отже, доповідь як жанр усного наукового мовлення є дієвим засобом ознайомлення 
слухацької аудиторії з результатами наукового пошуку здобувачів освіти. Досягти 
майстерності виголошення такої доповіді можна за умови чіткого структурування 
матеріалу, наведення переконливих прикладів, вдало дібраних презентаційних матеріалів 
та сформованих ораторських умінь доповідача.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Науково-технічна революція ос¬танніх десятиліть викликала стрімке зростання 
ролі спеці¬альної термінологічної лексики. Вона є не лише джерелом інформації, але й 
умо-вою успішного оволодіння спеціальністю.

Для терміна важливим є не тільки закріплення результатів пізнання, але й фу-нкція 
відкриття нових знань. У цілому ряді досліджень терміни розцінюються як інструменти 
пізнання поряд з технічними засобами. 

Тенденція до інтернаціоналізації досліджень зумовлює збільшення кількості 
іншомовних запозичень і появи проблем, пов'язаних із взаємодією національної та 
запозиченої лексик.

До основних способів утворення термінів належать: зміна або переосмислення 
значення:;морфологічний спосіб; синтаксичний спосіб; абревіація ; запозичення та 
калькування іншомовних термінів.

Часто з термінів утворюють короткі форми (різного виду абревіатури), які 
виникають з метою мовної економії. До коротких форм належать скорочення, абре-віація 
та скорочення за складами.

Цікаво, що у сучасних національних термінологіях широко вживаються запо-зичені 
абревіації, які не розшифровуються рідною мовою, наприклад, ІКАО.

Українська авіаційна термінологія перебуває у процесі формування та розвит-ку. 
Можна відзначити кілька шарів серед термінів української мови. Це кальки, запо-зичення  
та власне українські лексеми (в досить невеликій кількості).

Слід визнати той факт, що більшість запозичень прийшло в українську мову через 
російську, що пояснюється історичним розвитком країни. Перед філологами стоїть 
завдання дати нації розуміння того, що українська мова може успішно функці-онувати  
на науковому рівні. Але виникає велика кількість цілком закономірних про-блем: 1) 
науково-технічна інтелігенція звикла користуватися російською термінологі-єю; 2) 
бібліотечні фонди ВНЗ забезпечені переважно російськомовною науковою літературою, 
що залишилися їм у спадок від радянських часів; 3) частина термінів взагалі не має 
науково обґрунтованих українських еквівалентів.

Українська авіаційна термінологія створюється з орієнтацією на три фактори: досвід 
найпоширеніших мов розвинутих країн світу; позитивні досягнення терміноло-гічної 
школи колишнього Радянського Союзу; досвід українського термінотворення в Україні 
та в діаспорі.

Аналіз існуючої ситуації в сфері авіаційної термінології свідчить про необхід-ність 
прийняття невідкладних заходів для того, щоб не допустити усунення українсь-кої мови з 
галузі авіації та космонавтики. На сьогодні українська мова не є офіційною мовою жодної 
міжнародної організації цивільної авіації, а саме вони мають одними з основних завдань 
уніфікацію та стандартизацію авіаційної термінології. 
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ТІНЬОВИЙ МЕТОД У ВИМІРЮВАННІ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК 

Мета дослідження – використання штучного інтелекту та оптичних способів 
для покращення роботи тіньового лічильникааерозольних частинок. Частинки разом 
з потоком повітря перетинають потік світла, що падає на фотоприймач, і на ньому 
виникає тінь від кожної частки. 
Імпульсне зменшення потоку 
світла пропорційно площі перетину 
частинки, тобто її розміру. Одна з 
умов правильної реалізації такого 
методу – мала концентрація 
частинок в потоці, так щоб в 
промені світла в кожен момент 
часу перебувала одна частинка. 
Виникаючий на фотоприймачі 
сигнал (Мал.1) слабо залежить від 
оптичних властивостей частинок. 
Для частинок розміром менше, 
ніж приблизно 3 мкм, помилка 
у вимірюванні її тіні становить 
близько 20%. Одним із найголовніших недоліків даного пристрою є значний  вплив на 
вимірювання білого шуму від компонентів електроприладу. Шум заважає точно визначати 
розміри частинок та визначати частинки замалих розмірів через те, що сигнал шуму 
перекриває імпульс самої частинки.

Вирішенням цієї проблеми могло би стати посилення чутливості фотоприймачів або 
потужності лазера, але зі збільшенням цих параметрів росте сила білого шуму, тому для 
покращення роботи приладу був обраний шлях програмування, а не фізичного втручання 
у пристрій та його компоненти. Так фільтром порівняно високих частот можна програмно 
видалити білий шум. Фільтрований сигнал нагадує параболу, що дозволяє по характерним 
точкам оцінити початок і кінець падіння сигналу, його площу і по ній оцінити розмір 
частинки.

Найбільш слушним для застосування виявилось машинне навчання, що дозволяє 
натренувати штучний інтелект по заданим параметрам. Для написання коду була обрана 
мова програмування Python, через її простоту та адаптованість до алгоритмів машинного 
навчання.  

Мал. 1. Приклад не фільтрованого (точки) 
і фільтрованого сигналу (лінія)
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ПРОЕКТ НАЗЕМНОГО СТАРТА ПЛАНЕРА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛЕБЁДКИ

С момента создания планера его запуск осуществляется различными способами. В 
30-х гг. ХХ века для этого использовали резиновый шнур, и планер запускался, как камень 
из рогатки. Начиная с 1931г. планеристы начали осваивать более прогрессивные методы 
старта планера. В настоящее время планеризм – это вид спорта и  активного отдыха. 
Но планеры можно использовать и в других целях: для орошения полей, составления 
топографических карт, может служить как практика молодым пилотам и т.д. 

Поскольку планеры – безмоторные, для их запуска нужны специальные стартовые 
устройства. В современном планеризме более распространенные 2 вида запуска: 
буксирование самолётом и с помощью лебёдки. Буксирование имеет преимущество в том, 
что может поднять планер на большую высоту (как правило, до высоты 600 м), но имеет 
существенные недостатки: высока стоимость топлива, обслуживание самолёта, оплата 
работы пилота, аренда аэродрома, загрязнение окружающей среды. Основным способом 
взлёта планера без помощи самолёта стал автостарт — подъём посредством лебёдки с 
приводом от двигателя внутреннего сгорания (высота подъёма 200—300 м). Но это старт 
также имеет свои недостатки: переоборудование подходящего автомобиля, поддержание 
его систем в надлежащем состоянии, загрязнение окружающей среды.  

На сегодняшний день электрическая энергия из-за своих качеств является наиболее 
широко распространенной.  С этой целью были проведены необходимые расчёты и 
исследования, которые дают нам возможность дать оценку требованиям и возможностям 
нашего устройства. Мы выбрали для рассмотрения стандартную электролебедку, 
состоящую из стартового двигателя, питающегося от наземного источника 220 В 
переменного тока, механизма передачи (редуктора) и барабана, на который, собственно, 
и наматывается трос. В качестве электродвигателя мы использовали испытанный 
в эксплуатации и показавший свои высокие характеристики авиационный стартер-
генератор, питающийся от аккумуляторных батарей 27 В постоянного тока, что 
существенно повышает мобильность и эксплуатационные показатели нашей стартовой 
установки. В пользу выбранного двигателя хочется привести такие аргументы: высокая 
надежность и КПД,   малая масса и габариты, экономичность, возможность быстрого 
устранения неполадок, простота конструкции и легкость в эксплуатации. Данный 
стартер-генератор имеет достаточную мощность, чтобы разогнать планер весом 300кг 
до скорости 72 км/ч, что позволит поднять его на высоту 300-400м при длине троса 
1000-1200м. Для регулирования выходных параметров стартер-генератора существует 
стандартная панель управления ПСГ-1А или ПТ-29. 

Выходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что запуск 
планера с помощью электролебедки на основе стартер-генератора является наиболее 
рентабельным и экологически чистым способом старта, чем остальные.
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 
В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Інвестиції – це крок в майбутнє, тому вони завжди пов’язані з невизначеністю. 
Сучасна невизначеність в діяльності підприємств потребує впровадженні інвестицій для 
розвитку підприємства у конкурентному середовищі завдяки конвергенції економічного, 
екологічного та соціального ефектів для забезпечення умов життя прийдешнім 
поколінням. 

Тому сьогодні актуальним постає питання створення сучасних виробничих систем, 
сформованих під впливом інвестиційної діяльності. 

Дослідження будь-якої проблеми потребує спочатку визначення дефініцій таких 
категорій як: інвестиції, інвестиційна діяльність, сталий розвиток  та обирання або 
синтезування з наданих понять визначення показників управління інвестиційною 
діяльністю підприємства в відношенні до яких будуть оцінюватись показники діяльності 
підприємства. 

Так основним методологічним апаратом для оцінки інвестиційної діяльності є 
проектний аналіз. Згідно концепції PMI (Project Management Institute) проектний аналіз 
дозволяє  визначити ефективність і порівняти інвестиційні проекти. Про те за допомогою 
проектного аналізу можна не тільки прорахувати інвестиційний проект, але і створити 
новий вид діяльності, що базується на розробці і продажу інвестиційних проектів.

Основними обмеження в інвестиційних проектах є: час, фінансування, ресурси. Як 
показує практика більшість українських підприємств не можуть проводити інвестиційну 
діяльності через брак вільних коштів. Тому альтернативнім рішенням є використання 
для фінансування інвестиційних проектів краундфандингових платформ. Таке явище 
називається краундфандинг (crowd – натовп, funding – фінансування) почало розвиватись 
з 2008 року і набуло популярності по всьому світу. Що стосується України, то це явище 
нове і його розвиток і становлення почалось в 2012 році. 

Отже, інвестиційна діяльність підприємств повинна базуватись на методологічній 
основі системного аналізу. Про те для впровадження інвестиційних проектів слід 
звернутись до нетрадиційних методів фінансування – краундфандингових платформ.

ЛІТЕРАТУРА:
1. https://pmiukraine.org/
2. https://www.kickstarter.com/projects
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ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ 
АВТОМОБІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

В тріаді теорія-методика-практика не всі компоненти бувають в достатній і в рівній 
ступені опрацьовані по всім питанням. Інколи практика випереджає теорію. Частіше за 
все відстає методика. Найбільший ефект досягається при системному підході до вибору 
різних методів навчання відповідно з тими задачами, які ставить перед собою викладач 
при викладанні курсу дисципліни, окремої теми аудиторії студентів. У цій роботі автор 
не ставить перед собою задачу охопити всі різноманітні форми і методи активізації 
навчальної і пізнавальної діяльності студентів. Мова піде про метод, який часто 
використовується викладачем – проблемна лекція. З проведених викладачем досліджень, 
проблемна лекція дозволяє вирішувати  задачі, які можна розділити на декілька груп.

Перша група задач полягає в тому, щоб переконати студентів в необхідності 
навчатися. Для рішення цих задач можна використати вхідний контроль знань у вигляді 
тестування з використанням засобів і методів програмованого навчання для вирішення 
проблемної виробничої ситуації. При цьому студент отримує можливість переконатися 
в недостатності своїх знань, а викладач має можливість уточнити програму викладання 
курсу відповідно з рівнем знань даного контингенту студентів. 

Друга група задач виникає вже в процесі викладання лекційного курсу. В їх числі: 
пробудити інтерес до дисципліни, переконати студентів в практичній цінності матеріалу, 
який вивчається, активізувати їх учбово-пізнавальну діяльність, що сприяє творчому 
сприйняттю і засвоєнню матеріалу. Для цього застосовуються різні прийоми та методи 
проблемного навчання, проведення лекційних занять у формі діалогу з аудиторією, 
розглядаються невеликі ситуації на протязі лекції для введення їх в проблему, аналізу 
її характерних рис, використовуються кіно-, фотоматеріали, наочні посібники, системи 
засобів технічного навчання, зокрема комп'ютерної техніки. 

Третя група задач – “зняти” питання, виявити помилкові уявлення, невірне 
тлумачення вивченого матеріалу для вирішення проблемної виробничої ситуації і тим 
запобігти неправильному застосуванню його на практиці. 

Четверта група задач – закріплення одержаних знань, відпрацювання вмінь і 
навичок їх практичного застосування. При цьому ефект дає розгляд і обговорення 
конкретних матеріалів, аналіз конкретних ситуацій, рішення виробничих задач. 

П'ята група задач – створення умов для вивчення матеріалу, а також активного 
обміну знаннями і досвідом між студентами. Шоста група задач навчального процесу 
– зробити крок до практичного застосування одержаних знань і навичок, перевірити 
ступінь досягнення навчальної мети в практичній діяльності студента. Ефективним 
методом для цього є використанні ділових і рольових ігор з вирішенням конкретних 
виробничих та проблемних ситуацій.
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ІННОВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інноваційна педагогічна діяльність - цілеспрямована педагогічна діяльність, 
заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду і орієнтована на зміну 
й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, 
одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно 
змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи 
вдосконалені.

Інноваційна діяльність виконує стабілізаційну (закріплення і збереження створеного 
раніше) і пошукову (спрямовану на зміну стану системи) функції, які відображають різні і 
взаємопов'язані рівні педагогічної діяльності у процесі її саморозвитку - репродуктивний 
(відтворюючий) і продуктивний (творчий). 

Репродуктивна діяльність заснована на відтворенні традиційних схем дій, 
спрямована на одержання заданого результату відомими засобами. Продуктивна 
діяльність пов'язана з формулюванням нових цілей і досягненням їх за допомогою нових 
засобів.

Інноваційна педагогічна діяльність є одним із видів продуктивної діяльності. Серед 
її обов'язкових компонентів особливу роль відіграє творчість. Специфіка педагогічної 
творчості полягає в тому, що її об'єктом і результатом є творення особистості, а не 
механізму, конструкції - як у техніці. Педагогічний процес розглядають як спільну 
творчість (співтворчість) педагога і студента в ситуації педагогічної взаємодії.

Провідною формою інноваційної педагогічної діяльності є експеримент, результати 
якого дають змогу переконатися на підставі педагогічної практики в ефективності нових 
ідей і технологій.

Метою педагогічного експерименту є перевірка ефективності різних педагогічних 
впливів, тобто змісту, методів, прийомів, форм організації навчальної та виховної роботи. 

Особливим видом педагогічного експерименту є інноваційний педагогічний 
експеримент. Інноваційний педагогічний експеримент - метод дослідницько-педагогічної 
діяльності, який передбачає істотні зміни у змісті, формах і методах роботи з метою 
підвищення їх ефективності.

Для педагогів, які працюють в інноваційному режимі, важливе значення має 
вивчення педагогічного досвіду як джерела інноваційної діяльності. 

Передовий педагогічний досвід - навчально-виховна, організаційно-педагогічна 
діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати у розв'язанні актуальних 
педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, 
прийомів, засобів навчання та виховання, нових освітніх систем або інтеграції 
традиційних форм, методів, прийомів і засобів.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ НА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТАХ

Для авіації пошук альтернативних джерел енергії  важлив з двох причин: 
вартість польоту (світова авіаційна індустрія витрачає на паливо близько 1 трильйона 
гривень на день); забруднення навколишнього середовища (щодня 16000 повітряних 
суден виділяє близько 750млн. тонн вуглекислого газу). 1.Водневе паливо. Водень 
є перспективним видом палива для авіації. Використовують його в рідкому стані при 
низьких температурах (-253°С). Водень-єдине по-справжньому екологічно чисте хімічне 
паливо. Переваги водневого палива: при згорянні водню виділяється тепло, звичайна 
вода і незначна кількість оксидів азоту. Водневе паливо не містить вуглець, тому його 
використання не збільшує вміст в атмосфері парникових газів, таких як вуглекислого і 
чадного газів; згоряння водню не призводить до руйнування озонового шару і утворення 
кислотних дощів; перехід на використання водню як енергоносія може поліпшити  
екологію атмосфери; висока теплота згоряння дозволяє збільшити ефективність 
двигунів, що сприяє зменшити питому витрату палива, а також масу і габарити двигуна; 
простий і надійний запуск авіадвигуна; достатньо простий перехід на споживання водня 
традиційних керосинових авіадвигунів. 2.Біопаливо. Використання біопалива здатне  
привести до скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу. На жаль, поки  не має 
технологій  по виробництву дешевого, енергоефективного та великого обсягу біопалива. 
Але як вважають експерти, застосування біопалива забезпечить 80-відсоткове скорочення 
викидів вуглекислого газу в порівнянні з авіакеросином. Певний прогрес у цьому напрямку 
вже зроблено. Починаючи з 2007 року було виконано понад 1500 рейсів з використанням 
біопалива. На даний момент біопаливо в три рази дорожче звичайного авіакеросину. Тому 
економічно невигідно в теперішній час використовувати його авіаперевізниками, але 
якщо буде рости обсяг виробництва біопалива та спрощуватися технологія  його вартість 
буде з часом падати. Головною перевагою даного виду палива є екологічна та біологічна 
безпека. Але біопаливо  і зараз використовується як джерело енергії для літаків. Так 
американський палубний літак Green Growler 15 серпня 2006 р здійснив перший політ на 
100-відсотковому біопаливі. За словами пілотів, робота двигуна і параметри польоту були 
такими, як якщо б літак був заправлений звичайним авіаційним паливом. 2008 р. Boeing 
747 британської компанії Virgin Atlantic виконав перший політ на суміші авіакеросину і 
палива з масла кокоса і бразильських горіхів бабассу. 3. Електрична енергія. Гібридна 
авіаційна електросилова установка з акумуляторними батареями має високу надійність і 
безпеку,зниження вартості експлуатації за рахунок економії палива, підвищення ресурсу 
авіадвигуна за рахунок виключення режимів перевантажень при зльоті та посадці, а режим 
польоту без двигуна внутрішнього згоряння на електродвигуні зберігає навколишнє 
середовище. Підключення  електродвигуна поліпшує злітні (посадочні) характеристики 
літака за рахунок збільшення потужності; знижується шум літака в польоті.Вибір джерел 
енергії для повітряних суден буде залежити від розвитку технологій видобутку, вартості 
енергії та ефективності авіадвигунів і повітряного судна в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ АЛЮМІНІЙ-ЛІТІЄВИХ СПЛАВІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
У ВИРОБАХ АВІАЦІЙНОЇ І КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Алюміній-літієві сплави є новим класом широко відомих алюмінієвих систем і 
характеризуються гарним поєднанням механічних властивостей: низькою густиною, 
підвищеним модулем пружності і достатньо високою міцністю. Це дозволяє створювати 
аерокосмічну техніку з меншою масою, що дає можливість економії пального, збільшення 
вантажопідйомності і покращення інших характеристик літальних апаратів. Підвищена 
зацікавленість до легування алюмінієвих сплавів літієм, обумовлено тим, що кожний 
відсоток літію знижує густину алюмінію на 3%, підвищує модуль пружності на 6% і 
забезпечує в сплавах значний ефект зміцнення після гартування і штучного старіння. 
Алюміній-літієві сплави асоціюються з певними поколіннями, в основному в залежності 
від того, коли вони були винайдені, а також від вмісту літію. Перше покоління проіснувало 
від початкових досліджень на початку 20-го сторіччя, коли у 1924 році в Німеччині 
був розроблений перший сплав склерон, який містив лише 0,1% літію, до їх першого 
застосування в літаках в середині 20-го сторіччя. Друге покоління алюмінієво-літієвих 
сплавів мало високий вміст літію (щонайменше 2%), що привело до значного зниження 
густини, але поряд з цим і до негативного ефекту, зокрема в’язкому руйнуванню. Третє 
покоління – це існуюче покоління алюмінієво-літієвих сплавів і воно отримало широке 
визнання виробників літаків на відміну від двох попередніх поколінь. В цьому поколінні 
знижено вміст літію до 0,75…1,8% для пом’якшення негативних характеристик, зберігаючи 
при цьому деяке зниження густини. Густина алюміній-літієвих сплавів третього покоління 
знаходиться в межах від 2,63 до 2,72 г/см3. Сучасні алюміній-літієві сплави також містять в 
своєму складі незначні добавки рідкоземельних матеріалів, зокрема скандію, що дозволяє 
підвищити їх міцність і надійність виготовлених конструкцій. Однак, збільшення вмісту 
рідкоземельних матеріалів в таких сплавах приводе до значного збільшення їх вартості і, 
як наслідок, падінню конкурентоспроможності. З алюміній-літієвих сплавів виготовляють 
майже всі види напівфабрикатів: пресовані, штамповки, плити, листи. Але головною їх 
перевагою є те, що багато алюміній-літієвих сплавів можна зварювати, застосовуючи 
прогресивні технології зварювання, зокрема зварювання тертям з перемішуванням, 
переходячи таким чином від заклепок до зварових з’єднань, що значно знижує собівартість 
конструкції за рахунок зменшення трудомісткості робіт і витрат матеріалу. Вперше 
алюміній-літієві сплави були застосовані в крилах і горизонтальному стабілізаторі 
військового літака North American A-5 Vigilante. Алюміній-літієві сплави третього покоління 
знайшли широке застосування і в сучасних літаках. Канадська компанія Bombardier 
створила ряд пасажирських вузькофюзеляжних двохмоторних реактивних літаків середньої 
дальності. Також вони знаходять застосування в сучасних модифікаціях літаків компанії 
Airbus (А-380; А-350). Третя і остання версія зовнішнього бака космічного корабля США 
Spaсe Shuttle була в основному виготовлена з алюміній-літієвого сплаву 2195. Дослідженню 
алюміній-літієвих сплавів, удосконаленню технологій виробництва напівфабрикатів, 
розробці нових композицій сплавів і оцінці перспективності їх застосування в авіаційній 
техніці приділяється велика увага в багатьох країнах. З часом алюміній-літієві сплави 
замінять більшість сплавів, які зараз застосовуються в конструкції літальних апаратів і 
можливо перевищать відсоток використання композиційних матеріалів.
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ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОРІННЯ ПИЛУ

Горючі системи (у відповідності до нормативів пожежо-вибухонебезпеки – гази, 
рідини,тверді тіла та пил) являють собою найбільш відомий приклад так званих активних 
систем, тобто систем з розподіленими джерелами тепла і маси та потоковим зв’язком 
між елементами середовища (дифузія, теплопровідність). Такі системи є предметом 
вивчення синергетики – теорії самоорганізації у відкритих неврівноважених системах. У 
відповідності з принципами синергетики в залежності від співвідношення характерного 
часу хімічної реакції (τр) і характерного часу теплопередачі (τт = a/L2, де a – коефіцієнт 
температуропровідності, L – розмір системи) можлива реалізація одного з граничних 
режимів реагування: тепловий вибух (τр >> τт), дифузійне горіння (τр << τт), хвильове 
горіння (τр ~ τт). На відміну від газів, де пальне і окислювач перемішані на молекулярному 
рівні, для пилу є характерним існування додаткових масштабів, пов’язаних із розмірами 
частинок і відстанями між ними.

Наші експериментальні та теоретичні дослідження критичних умов спалахування 
пилу (критична температура і час індукції) дозволяють визначити ці характеристики 
в залежності від внутрішніх (сорт, концентрація, дисперсні властивості пального) і 
зовнішніх (розмір системи) параметрів. Дифузійне горіння (дифузійні пилові факели) 
характеризується, перш за все, довжиною факела, яка визначається концентрацію 
пального, окислювача та розміром частинок.

Хвильові режими горіння (розповсюдження полум’я по пилу) визначаються 
співвідношенням механізму теплопередачі у хвилі горіння (кондуктивний і/або 
радіаційний), механізмом горіння частинок і конкретною газодинамікою процесу горіння. 
Ламінарне полум’я, яке характеризується ламінарною течією самого пилу і продуктів 
згоряння, визначальними характеристиками являються нормальна (фундаментальна) 
швидкість, а також верхня і нижня межі поширення полум’я. Ламінарне полум’я 
реалізується в трубах при запалюванні у відкритого кінця труби, малооб’єминих 
пилових хмарах та факелах заздалегідь перемішаних пилу та окислюючого газу. 
Наші експериментальні і теоретичні дослідження показали, що нормальна швидкість 
визначається концентрацією, параметрами функції розподілу частинок за розмірами та 
формою. Вібраційне горіння є результатом акустичної нестійкості полум’я і реалізується 
у обмежених умовах (трубах). Існують два типи такого полум’я – вібраційне полум’я І 
типу, з повздовжніми коливаннями і сталою формою фронту, і вібраційне полум’я ІІ типу, 
з поперечними хвилями на поверхні полум’я. Всі характеристики вібраційного полум’я 
визначаються концентрацією і дисперсними характеристиками палива. Турбулентне 
полум’я реалізується в трубах при запалюванні у закритого кінця і великих пилових 
хмарах (V>10 м3). Воно є результатом гідродинамічної нестійкості полум’я, а його 
характеристики визначаються вищезгаданими параметрами пилу. 
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	І. М. Кучай, аспірант; В. Ф. Варгалюк, д.х.н., професор; 
	Деякі властивості електроосадженого сплаву свинець-олово, легованого титаном
	І.В. Савченко, студент; А.О. Аніщенко, к.х.н., доцент
	ВЗАЄМОДІЯ НІНГІДРИНУ З N-АЛКОКСИСЕЧОВИНАМИ 
	В СЕРЕДОВИЩІ ОЦТОВОЇ КИЛОТИ
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	Дистанційний моніторинг Землі
	В.О. Коротков, аспірант, Д.К. Мозговий, к.т.н., доцент 
	Дистанційний моніторинг теплових аномалій
	В.О. Коротков, аспірант, Д.К. Мозговий, к.т.н., доцент 
	Комплексна автоматизована обробка даних ДЗЗ
	А.А. Полозун, студент, Д.К. Мозговий, к.т.н., доцент 
	Автоматизована корекція спотворень на знімках Landsat-7
	А.А. Полозун, студент, Д.К. Мозговий, к.т.н., доцент 
	Дистанційний контроль вирубувань диких лісів 
	на території Карпат
	Д.А. Щогла, студент, Д.К. Мозговий, к.т.н., доцент 
	Автоматизоване розпізнавання міської рослинності
	та водойм за знімками зі супутника Jilin-1а
	Д.А. Щогла, студент, Д.К. Мозговий, к.т.н., доцент 
	Контроль наслідків лісових пожеж за супутниковими даними Sentinel-2
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	Економіка та комерціалізація 
	космічної діяльності
	Є.В. Кох, студент; О.Є. Джур, к.т.н., доцент
	Аналіз функціонування космічних хабів
	Д.Д.Мельникова, студент; Л.В. Накашидзе, д.т.н.
	Електричний захист сонячних панелей та раціональність його використання
	Б.О. Лук’янченко, студент; О.Є. Джур, к.т.н., доцент
	Перспективні інноваційні рішення у космічній галузі
	М.О. Денисова, студент; О.Є. Джур, к.т.н., доцент
	Економічні проблеми космічної промисловості
	Є.О. Комисарик; О.Є. Джур, к.т.н., доцент 
	Перспективи розвитку нової космічної економіки
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	Нанотехнології та наноматеріали в РКТ
	К.В. Кузнецов, студент1; А.В. Давидюк, викладач спеціальних дисциплін1; 
	Зварюваність модифікованих алюмінієвих сплавів
	Д.В. Ничволода, студент1; А.В. Давидюк, викладач спеціальних дисциплін1; 
	Виникнення гарячих тріщин та фізико – механічні властивості 
	зварних з’єднань сплавів системи Al-Mg, Al-Si
	Р.В. Пирлик, студент1; А.В. Давидюк, викладач спеціальних дисциплін1; 
	Технологія модифікування алюмінієвих сплавів 
	порошковим модифікатором
	С.Г. Незнайко, студент; Т.В. Носова, к.т.н., доцент, C.I. Мамчур к.т.н., доцент
	Удосконалення технологічного процесу виготовлення деталі конструкційного призначення з використанням дисперсних модифікаторів
	С.А. Рисенко1, студент, В.О. Скрипніков2, аспірант, Т.В. Носова1, к.т.н., доц.,
	АЕРОГЕЛІ
	М.Р. Нор, студент; Д.Ю. Дідик, студент; 
	Прототип оптичної квантової батареї
	І.С. Коваленко, студент; І.О. Зозуля, студент; Носова Т.В, к.т.н., доцент
	Перспективні технологій одержання нанопорошків
	Ю. М. Довгаль студент; Н. Є. Калініна, д.т.н., професор; Т. В. Носова, к.т.н., доцент
	Використання дисперсних деталей для мікролегування титанового сплаву
	О.В. Воронін, студент; В.Є. Олішевська, к.т.н., доцент
	Особливості властивостей і використання нанопорошків 
	П.Г. Безсонов, бакалавр, О.А. Мітяєв, д.т.н., професор, 
	Наномодифікатор алюмінієвих сплавів
	Є.Р. Вишневецька, студентка, І.П. Волчок, д.т.н., професор, 
	Наномодифікування вторинного силуміну АК12М2МгН
	Д.М. Смірнов, студент; С.І. Мамчур, к.т.н., доцент, Т.В. Носова, к.т.н., доцент
	Застосування фізичного осадження для одержання нанопорошкових матеріалів
	Л. В. Лущак студентка; Р.О. Панченко студент; 
	Магнетронний метод розпилення
	Н.І. Цокур аспірантка; М. О. Комаров студент; Н.Є. Калініна д.т.н., проф
	Методи випробування нанотвердості
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	Технологія конструкційних
	матеріалів
	A.R. Abibullaev, student; S.V.Manzheleevskiy, teacher of special disciplines
	LASER HEAT TREATMENT
	І.Д. Адамідес, студент; М.С. Хорольський, к.т.н., доцент;
	Технологічні аспекти забезпечення амортизації 
	капсульованих ракет
	О.В. Літот, аспірант1; Т.А. Манько, д.т.н., професор2
	Дослідження процесів формоутворення шаруватих структур із композиційних матеріалів що отримуються 
	методом намотування
	І.О. Мамчур аспірант, А.Ф. Санін д.т.н., проф., С.І. Мамчур к.т.н
	Вибір матеріалу проміжного шару для отримання 
	зварних з’єднань кераміка-метал
	С.О. Бігун, аспірант; І.Д. Адамідес, студент; М.С. Хорольський, канд. техн. наук, доцент; 
	Прогнозування збереження технічних характеристик гуми 
	для гофрованих виробів космічної техніки
	Д.В. Савінкін, студент; І.І. Карпович, к.т.н., доцент
	Раціональні технологічні рішення отримання наскрізних глибоких отворів у товстостінних деталях
	А.Ю. Борисенко, д.т.н., пров. наук. співроб.1, 2, В.С. Краєва, к.ф-м.н., доцент3, 
	Структурна спадковість сплаву Inconel 718 після 3D друку 
	і термічної обробки - ресурс підвищення властивостей 
	виробів ракетно-космічної техніки
	С.В. Аджамський 1, Г.А. Кононенко 1, 2 д.т.н., Р.В. Подольський 1, 2 ,3
	Дослідження режимів виготовлення зразків 
	складної конфігурації для елементів виробів 
	авіа-космічного призначення
	К.О. Сіренок, студент; А.М. Сопільняк, к.т.н., доцент;
	Конструктивне рішення житлового модуля місячної бази
	Б. В. Юрков, аспірант1,2; С. О. Білогуров, к.т.н., доцент1; Д. К. Вороновський, аспірант1,2; 
	Особливості застосування ксенону у якості робочої речовини для систем подачі електроракетних двигунних установок (ЕРДУ)

	
Матеріали 
І Міжнародної  
	науково-практичної конференції
	«Авіація і космонавтика»
	Н.В. Смирнова, кандидат економічних наук, викладач
	Психологія поведінки індивіда: свідомість
	Н.В. Смирнова, кандидат економічних наук, викладач
	Маркетингові комунікації як засіб програмування свідомості
	Н.В. Смирнова, кандидат економічних наук, викладач
	Психологія підбору кадрів
	В.І. Шульга, здобувач вищої освіти ступеня бакалавра 
	Перешкоди формування ефективних міжособистісних комунікацій
	А.С. Перепелиця, здобувач вищої освіти ступеня бакалавр
	Опікунський тип організаційної культури
	В.І. Шульга, здобувач вищої освіти ступеня бакалавр
	Міжособистісна ділова взаємодія: спілкування чи комунікація
	Є.С. Бердник, студент; Р.В. Міненко, к.ф.-м.н., викладач;
	Математично-аналітичне дослідження характеристик літальних апаратів за допомогою сучасних статистичних методів
	М.Ю. Горобець, курсант; О.М. Суліман викладач
	Организация технического обслуживания воздушных судов
	В.С. Губа, студентка; О.Г. Саітгареєва, к. філос. н., викладач 
	Феномен чартерного рейсу 
	як ресурс покращення соцієтального клімату в Україні
	О.М. Іщенко, здобувач освіти
	Сучасні тенденції розвитку економічної теорії
	Література:
	Д.А. Каленик,студент, І.А. Гладиш, викладач вищої категорії
	Fog computing - туманні обчислення та бездротові сенсорні мережі WSN
	А.І. Кравчук, здобувач освіти; І.В. Кравчук, викладач 
	Інформаційні технології в умовах дистанційної освіти
	І.В. Кравчук, викладач;  І.М. Кравчук, викладач
	SMART-Portfolio як самопрезентація 
	електронних розробок викладача
	О. В. Пасічна, к. філол. н., доцент, викладач1 ; В. Г. Андріященко, викладач1;
	Формування умінь і навичок здобувачів освіти 
	виголошувати наукові доповіді в курсі 
	«Українська мова (за професійним спрямуванням)»
	Список літератури
	І.Б. Петреченко, викладач 
	Основні тенденції формування
	сучасної української авіаційної термінології
	С.В. Романюк, учень 11 кл.;  А.С. Черненко, д.ф.-м.н., проф.; В.В. Романюк
	Тіньовий метод у вимірюванні концентрації 
	дрібнодисперсних частинок 
	І. М. Рябикін, А.Ю. Нікульніков, курсанти; В.О. Гришин, викладач
	Проект наземного старта планера с помощью электролебёдки
	Н.В. Смішко, здобувач освіти 
	Роль проектного аналізу 
	в інвестиційній діяльності підприємств 
	В.В. Соболєв, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
	Проблемна лекція, як один з методів набуття студентами автомобільних спеціальностей професійних компетенцій
	Г.М. Соболєва, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист1
	Інновації педагогічної діяльності
	Г.О.Філяєва, курсантка; В.І. Бажан, А.В. Рєзнік, викладачі
	Альтернативні джерела енергії на літальних апаратах
	Є.Д. Челапко, курсант1; О.Б. Суліман викладач1
	Особливості алюміній-літієвих сплавів та їх застосування 
	у виробах авіаційної і космічної техніки
	А.С. Черненко, д.ф.-м.н., проф.; В.Г. Шевчук, д.ф.-м.н., проф.; 
	Фізичні особливості горіння пилу


