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УДК 629.424  Технічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ EXHAUST GAS RECIRCULATION В 

УМОВАХ  СУДНОВИХ МАЛООБЕРТОВИХ ДВИГУНІВ 

 

Фещенко І.А., Бесхлєбний М.М., Мельниченко В.М., 

магістранти енерготехнічного факультету 

Херсонська філія Національного університету  

кораблебудування ім. адм. Макарова  

м. Херсон, Україна 

Основним судновим джерелом забруднення навколишнього середовища є 

головні і допоміжні двигуни енергетичних установок. В якості головних 

суднових двигунів і дизель-генераторів домінують дизельні, тому, що вони не 

знають собі рівних за такими показниками, як паливна економічність, ресурс, 

здатність роботи на важких сортах палива. 

Морська транспортна індустрія стикається з підвищеними вимогами по 

скороченню шкідливих викидів дизельними двигунами. У процесі інноваційної 

діяльності з модернізації суднових дизелів головну увагу вчені спочатку 

звертали на економічні показники суднових установок, потім на надійність, а з 

переходом двигунів на важкі сорта палива - на екологічність. ВГ дизелів 

являють собою складну газову суміш, яка містить більше 200 компонентів. 

Чотири компонента азот (N2), кисень (O2), діоксид вуглецю (CO2) і вода (H2O) 

становлять 99-99,9% обсягу ВГ. З точки зору екології вони не представляють 

інтересу, оскільки нетоксичні. Решта 0,1-1% обсягу ВГ - компоненти, які 

представляють екологічну небезпеку [1]. Їх небезпеку прийнято оцінювати 

двома характеристиками: токсичністю і димністю. 

Під токсичністю ВГ розуміють газоподібні компоненти, які мають 

шкідливий вплив на навколишнє середовище, живу природу і людину. Серед 

безлічі токсичних компонентів приблизно 80-95% припадає на частку п'яти з 

них (табл. 1). Ступінь їх шкідливості різна і в відносному вигляді може бути 

виражена співвідношенням [3]: 

СО : СНх : SOх : NOх : RCHO = 1 : 2 : 16 : 40 : 40 
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Законодавчим органом для нормування екологічних показників судових 

ДВЗ є Міжнародна Морська Організація (IMO). Розроблені нею і діючі з 1 січня 

2011 р технічні норми IMO Tier-2 стосуються тільки викидів оксидів азоту. З 

2016 року введено новий стандарт IMO Tier-3, в якому гранично допустимий 

вміст NOx у відпрацьованих газах знижено майже в 4 рази. Більш наглядно 

зміну вимог до концентрації оксидів азоту показано на рис. 1. Інакше кажучи, з 

2016 р суднові двигуни повинні забезпечувати ті ж показники по викидах NOx, 

що і автомобільні дизелі. Таке різке посилення нормативів на викиди 

забруднюючих атмосферу речовин змушує виробників постійно вишукувати 

все нові і нові технічні рішення, які покращують екологічні показники дизелів. 

У теперешній час склалася ситуація, коли розвиток сучасних ДВЗ і їх 

конкурентоспроможність визначаються головним чином наявністю засобів, що 

дозволяють знизити викиди шкідливих речовин до рівня відповідних 

екологічних вимог [3]. 

 

Рисунок 1 Зміна вимог до концентрації оксидів азоту у відпрацьованих 

газах 

 

Сучасні вимоги щодо обмеження викидів NOx і SOx регулюються 

положенням VI Конвенції МАРПОЛ, прийнятої Міжнародною морською 
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організацією (ІМО). Вони стосуються спеціальних районів контролю за 

викидами (Emission Control Area – ЕСА), та спеціальних районів контролю за 

викидами сірки (Sulfur Emission Control Area - SECA), в яких норми викидів 

значно знижені (NOх до 3,4 г/(кВт·годину), SOx  до нуля), а кількість таких 

районів зростає з кожним роком.  

В зонах контролю за викидами можуть обмежуватись викиди SOx, PM 

або NOx, або всіх трьох видів викидів із суден. 

До існуючих зон контролю викидів входять (рис. 2): 

- Балтійське море (SOx, прийнято: 1997 / вступив в силу 2005 р.); 

- Північне море (SOx, 2005/2006); 

- Балтійське море та Північне море SECAs (Sulfur Emission Control Area) - 

рівень SOx у паливі встановлений  0,1% з 1 січня 2015 року); 

- Північноамериканська зона, включаючи більшість побережжя США та 

Канади (NOx та SOx, 2016/2012) 

- Американський Карибський басейн, включаючи Пуерто-Ріко та 

Американські Віргінські острови (NOx та SOx, 2011/2014). 

 

Рисунок 2 Існуючі та потенційні зони конторолю за викидами: 

Існуюча зона контролю за викидами;  

Потенційна майбутня зона контролю 

Аналіз існуючих і передбачуваних вимог щодо зниження викидів 

токсичних компонентів з ВГ дизелів свідчить про постійне їх посилення. Вже 
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сьогодні обговорюються норми Tier 4 без конкретних числових обмежень і 

числа контрольованих складових. Існує думка, що норматив Tier 4 буде істотно 

розширено кількістю контролюючих параметрів і доведений до значень, 

прийнятих в стандартах на токсичність для автомобільних і тракторних 

двигунів. 

При аналізі зовнішніх способів зменшення шкідливих викидів була 

складена їх загальна класифікація (рис. 3). Як видно зі схеми існує три 

незалежних методи. Перші два відрізняються між собою наявністю рідкої фази, 

як однієї зі складових процесу очищення ВГ, а третій заснований на 

використанні специфічних особливостей електричного поля. 

 

Рисунок 3 Загальна класифікація зовнішніх способів зменшення шкідливих 

викидів 

 

Аналіз всіх переваг і недоліків розглянутих вище методів очищення ВГ в 

застосуванні до СЕУ показує, що як і раніше проблема очищення газів 

залишається актуальною і невирішеною. Жоден з методів в умовах роботи 

судна не дозволяє швидко і якісно очистити ВГ. 
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У своєму дослідженні для вирішення даних проблем була обрана система 

рециркуляції ВГ. Доцільність її використання пояснюється тим, що в ВГ завжди 

є такі компоненти, як пари води і діоксиду вуглецю. Вони мають високі питомі 

значення теплоємності, що призводить до зменшення температури полум'я 

всередині камери згоряння і тим самим зниження кількості оксидів азоту. 

Висновок: проведено аналіз способів очищення ВГ. Серед них найкраще 

зарекомендували себе SCR метод та рециркуляція відпрацьованих газів. Отже, 

використання системи EGRBP з проміжним очищенням та охолодженням ВГ 

позитивно впливає на показники екологічності головного двигуна. Слід 

відзначити, що розрахункові значення не суперечать подібним 

експерементальним даним, приведеним у джерелах. Використання системи 

EGR на двигунах типу СОД потребує відповідних налаштувань двигуна, так 

при збільшенні тиску наддуву на 10% при 10%-вій рециркуляції відбувається 

зменшення концентрації NOx на 35%. 

Література: 

1. Масаки Окубо и др. Комплексная технология очистки выбросов 
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Двигателестроение. – 2011, № 4. – с. 48-56.  
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с. 26-32. 

4. Пахомов Ю.А. Топливо и топливные системы судовых дизелей. ∕ Ю.А. 

Пахомов, Ю.П.Коробков, Е.В.Дмитриевский, Г.Л.Васильев. – М.: РКонсульт, 
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5. Перспективные технологии снижения выбросов судовых дизелей 

(материалы конгресса CIMAC 2013) ∕ ∕ Двигателестроение. – 2014, № 2. – с. 38-

54. x NO. 



10 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 1    Технічні науки 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Микитенко Ю.О, Шубний О.Ю,  

викладачі Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу 

м.Лозова, Україна 

Сьогодні перед вищою школою стоїть завдання побудови системи освіти 

таким чином, щоб не тільки підготувати з молодої людини фахівця, але й 

закласти в нього розуміння необхідності навчатись, самовдосконалюватись 

протягом всього життя. Адже освіта формує особистість у всій її 

багатовимірності, а не просто дає знання і професію.  

Україна зробила важливий крок на шляху до інтеграції вищої освіти в 

загальноєвропейський простір. Важливою умовою модернізації освіти є 

підвищення якості фундаментальної підготовки педагогічних працівників, яка є 

основою формування фахівця та оптимізує суспільний розвиток.   

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують 

термін "інноваційна діяльність", який означає оновлення технології навчання та 

перебудову особистісних установок викладача. 

Такою сучасною засадою є розуміння навчального процесу як діалогу 

особистостей - викладача й студента, які є суб'єктами процесу педагогічної дії. 

В рамках цієї системи оптимально поєднуються активізуючий та 

сугестопедичний методи навчання. 

Проведені соціологічні дослідження різних форм і методів викладання 

свідчать, що засвоєння матеріалу лекції складає 20 %, лекції з використанням 

наукових джерел підвищує даний показник до 30 %, лекція с використанням 

аудіовізуальних засобів дає 50 % умов інформації, дискусія - 70%, гра - 90 % [1]. 

Рівень сформованості концептуальної моделі навчання у більшості 

студентів не може забезпечити достатньо високого рівня активності в 
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навчальній діяльності. По ряду предметів дуже низькі як оцінки емоційної 

привабливості, так і оцінки професійної необхідності цих предметів. За цих 

предметів пізнавальна активність студентів підмінюється системою 

зовнішнього впливу, що приводить до формального вивчення "аби здати". 

Отже, ефективність засвоєння цих предметів в професійному плані невисока. 

Ось чому використання нетрадиційних методів викладання   різних 

предметів у вищій школі є актуальним і раціональним одночасно. 

Впровадження нових технологій в навчальний процес завжди вважалося 

прогресивним кроком і підвищувало мотивацію навчання. Сьогодні до 

інноваційних технологій можна віднести і використання комп'ютерних 

моделюючих систем, і впровадження ситуаційних, так званих, кейсових  

технологій [3], і вирішення фахових задач за допомогою комплексного 

використання знань з загальноосвітніх та фахових дисциплін. 

Метою реформування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є створення такої 

системи підготовки фахівців, яка на основі національних надбань і світового 

досвіду забезпечує реалізацію сучасної політики і стратегії держави, 

спрямованих на подальшу розбудову національної системи освіти, посилення 

соціального партнерства з роботодавцями у сфері формування якісної освіти та 

конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, створення сучасної 

нормативно-правової бази. 

   Основними завданнями реформування системи підготовки молодших 

спеціалістів є приведення змісту соціально-гуманітарної, природничо-наукової 

підготовки до вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що 

відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сфері [2]. 

Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання: 

- по перше, забезпечити загальний розвиток, який спрямований на  

формування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, моральних,  

психофізичних якостей людини; 

- по друге, сприяти професійному розвитку, який передбачає  наявність  

загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань. 
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Для успішної побудови методики навчання слід спиратися на такі 

компоненти як: індивідуальні здібності студентів; здатність викладачів до 

ефективного впровадження сучасних освітніх технологій; дидактична 

орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до 

нового; тести оцінки результатів діяльності; аналіз схеми управління 

впровадженням сучасних освітніх технологій. 

Сучасна освітня технологія у ВНЗ - це науково-обґрунтована і 

унормована за метою підготовки спеціалістів, змістом освіти, місцем та 

терміном навчання система форм, методів, засобів і процедур, що 

використовуються для організації та здійснення спільної навчальної діяльності 

тих, хто навчає, та тих, хто навчається. 

Професійне становлення студентів у ВНЗ залежить від рівня розвитку їх 

пізнавальних властивостей, зокрема таких як: наполегливість, емоційна стійкі-

сть. Величезний вплив на професійне становлення студентів у ВНЗ здійнюють 

їх професійна спрямованість, значимість навчальної задачі і власна активність. 

Проаналізувавши викладання дисциплін, в Лозівській філії ХДАДК, 

зробили висновок, що основою побудови педагогічної технології забезпечення 

якості підготовки майбутніх спеціалістів став науково-методичний супровід як 

перспективний напрям технологізації навчального процесу. В педагогічній 

науці та практиці частіше використовувалось поняття «науково-методичне 

забезпечення», яке, на нашу думку, більше спонукає до пасивного очікування 

готових рекомендацій та матеріалів, ніж до активної, цілеспрямованої взаємодії 

педагогів і студентів щодо їх розробки. Саме необхідність мотивації і залучення 

до цієї професійної взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу є основною 

передумовою створення нової технології забезпечення якості фундаментальної 

підготовки майбутніх молодших спеціалістів. 

Література: 

1. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебно-

методическое пособие для преподавателей социологических дисциплин / Под, 

ред. И. Д. Ковалевой. - Харьков, ХГУ. 1997.- 243 с.                    
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2. Концептуальні засади реформування вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації//Освіта. Технікуми, коледжі: навчально-методичний журнал. 

- Випуск 1 (14). - К. : НМЦ ВО, 2006. - С. 4-6. 

3. Воркут Т.А. Роль кейс-методу в підготовці фахівців з логістики: 

Аналіз світового досвіду // Ринок послуг комплексних транспортних систем та 
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Метою розробки логістичної системи безперервного транспортування 

виробів по технологічному процесу є забезпечення високої продуктивності 

заданого темпу і ритму виробництва технологічних ліній серійного і масового 

виробництв. Для цього, було розроблено дільницю на базі підвісного 

ланцюгового конвеєра, траса якого може бути будь-якої складності та довжини 

при встановлені необхідної (розрахункової) кількості приводів. 

Тяговим елементом є два ланцюги, які входять в зачеплення із зірочками  

встановленими в точках перегинання контуру траси. До ланцюгів шарнірно 

прикріплені підвіски із оброблюваними виробами. Установка приводиться в 

рух за допомогою привідного механізму в складі двигуна, черв’ячного  

редуктора і ланцюгової передачі. 
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Дільниця обладнана унікальними установками які забезпечують 

вертикальні занурення виробів у реагент. Привід конвеєра складається з 

привідних зірочок, головного вала, черв’ячного редуктора, ланцюгової 

передачі, привідної та тягової, електродвигуна, муфти. 

Враховуючи, що якість виробів, а зокрема нанесення покриття, залежить 

від плавності роботи установки, на даній ділянці, з’являється необхідність 

оцінки динаміки конвеєра. 

Як відомо, одним з основних явищ, що негативно впливають на роботу 

механізмів та машин, а також їх вузлів, є явище резонансу, тобто накладання 

частот вимушених та власних коливань. 

Для визначення власних частот просторової рамної конструкції було 

використано метод скінченних елементів, реалізований у програмному 

середовищі Ansys. 

Таблиця 1. 

Порядок моди Значення власної частоти, Гц 

1 14,39 

2 18,33 

3 23,81 

4 36,74 

5 42,14 

 

Аналіз форм коливань показує, що загалом, поведінка просторової рамної 

конструкції схожа до консольно-закріпленого стержня, форми коливань на 

перших двох власних частотах відповідають формам стержня. Проте, бажано 

підвищити жорсткість шляхом додавання ребер жорсткості, або додаткових 

опор, що дозволить збільшити значення власних частот та відвести їх у більш 

сприятливі області, оскільки частота збуджуючої сили від двигуна складає 13 
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Гц (780 об/хв), що знаходиться в біля резонансній зоні та негативно впливає на 

динамічний стан установки, а отже і на процес нанесення покриттів. 
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1. Бондарєв В.С., Бондарєв С.В., Горбатенко Ю.П., Колісник М.П., 

Дубинец О.І., Баранов В.Я. «Підйомно-транспортні машини». 

2. Морозов Е. М., Муйземнек А. Ю., Щадский А. С. ANSYS в руках 

инженера: Механика разрушения. Изд. 2-е, испр. М.: ЛЕНАНД, 2010. — 456 с. 
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В різних галузях виробництва застосовуються технології, в яких 

виготовлення або оброблення виробів (їх окремих поверхонь) виконується 

шляхом кількаразових, періодичних вертикальних занурень їх у ванну чи 

камеру з реагентом при транспортуванні на конвеєрі. [1] 

Занурення виробів відбувається на спеціально обладнаній ділянці траси 

конвеєра. Для забезпечення рівномірного, без напливів, нанесення реагенту на 

оброблювані поверхні, траєкторію руху виробів потрібно витримувати строго 

вертикальною. 

Метою розробки є створення механічного пристрою, конструкція якого 

забезпечує строго вертикальне опускання-піднімання (занурення) підвіски із 

виробами у ванну із робочим реагентом при проходженні підвіскою 

криволінійних ділянок траси транспортно-технологічної системи. 

Конфігурація цих ділянок на трасі системи окреслюється радіусами 

початкових кіл напрямних зірочок, з якими зачіплюються два паралельно 

розміщених, замкнених у нескінчений контур, тягових ланцюгів з шарнірно 

прикріпленими до них підвісками. [2] 

Пристрій вертикального занурення виробів, показаний на рис. 1, 

розроблено, як механізм для перетворення обертального руху вузла кріплення 
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(шарніра) підвіски до ланцюга в зворотно - поступальний рух підвіски. 

Ключовим елементом для забезпечення вертикального переміщення підвіски 1 

є вилчатий (роздвоєний) кривошип, що охоплює напрямну. Одним кінцем 

 

кривошип шарнірно прикріплений до ланцюга, а іншим до важеля, який в свою 

чергу шарнірно приєднується до базового важеля із ходовими роликами, які 

забезпечують, рухаючись у напрямних, строго вертикальне переміщення 

підвіски з виробами під час занурення у ванну з реагентом. 

Глибина занурення підвіски із виробами у ванну встановлюється шляхом 

вибору розмірів зірочок. 

Література: 

1. Бондарєв В.С., Бондарєв С.В., Горбатенко Ю.П., Колісник М.П., 

Дубинец О.І., Баранов В.Я. «Підйомно-транспортні машини». 

2. Транспортирующие машины. Атлас конструкций: учеб, пособие для 

вузов / A. О. Спиваковский [и др.]. - М.: Машиностроение, 1971. - 155 с. 
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Визначення способів формоутворення неевольвентних зубчатих коліс для 

спеціальних передач і проведення віртуальних досліджень цих способів на 

стадії проектування для вибору переваг в інтересах забезпечення функціо-

нальної якості і довговічності таких коліс і механізмів є основоположним 

завданням розгортання та реновації відповідних виробництв механічної 

обробки в галузях промисловості, які традиційно визначають економічний 

уклад країн з розвиненою економікою, особливо авіаційно-космічної, 

військово-промисловому комплексі, транспортному машинобудуванні. 

Такі дослідження проводилися над двопараметричними передачами, 

основою яких є зубчаті колеса з постійним нормальним кроком і 

еквідистантними лініями зубів на різних поверхнях обертання, синтезу 

варіаторів на основі яких присвячена робота [1], виконана свого часу одним з 

видних конструкторів-танкобудівників В. Р. Ковалюхом [2, с. 91]. У таких 

передачах є можливість змінювати взаємне положення зубчатих коліс і кутів 
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схрещування їх осей під час передачі крутного моменту. 

Математичної базою досліджень була теорія відображення афінного 

простору [3, с. 4, 35]. Це дозволило створити компактні, уніфіковані 

геометричні моделі формоутворення і складені на їх базі кінематичні схеми. 

При створенні моделей формоутворення враховувалися конструкторські 

вимоги – забезпечення необхідної міжцентрової відстані і діапазону зміни кута 

схрещування осей, а також забезпечення показників якості – сталості плями 

контакту і використання всієї поверхні складного профілю зуба по всій його 

довжині, що забезпечує підвищення несучої здатності, зменшення шумності, 

маси і габаритів виробу.  

У досліджуваних передачах зубчаті колеса мають близьку до точки пляму 

контакту, це викликає високі тиск і температуру в цій зоні, отже, при створенні 

моделей формоутворення цієї особливості приділено особливу увагу. При 

моделюванні вирішується зворотна задача формоутворення, при якій 

визначається не інструментальна поверхня, а поверхня зуба, що формо-

утворюється  при заданих рухах інструменту щодо заготовки. 

Застосований при моделюванні і дослідженнях математичний метод 3D 

моделювання дозволив провести паралель між утворюванням зрізу і формо-

утворенням. Формотворний елемент представлений перетином множин точок, 

що належать поверхні різання і заданої поверхні оброблюваної деталі [4, с. 16]. 

Досліджувалися три моделі формоутворення, засновані на копіючих і 

обкатних фасонних інструментах з лінійним торканням і обкатних із крапковим 

торканням.  

Всі моделі включають рівняння вихідного положення гвинтової лінії зуба 

з постійним нормальним кроком і змінним кутом нахилу, формотворного 

елемента і руху вздовж лінії зуба, а всі описи представлені в операторної, 

матричної і параметричної формах запису. Це дозволило значно спростити 

процес їх порівняльного аналізу. 

У першій моделі (таблиця 1, верхній рядок) формотворчим елементом є 

ріжуча кромка фасонного інструменту, що здійснює формотворний рух уздовж 
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лінії зуба оброблюваного колеса. Протягом усього циклу формоутворення 

формотворна лінія контактує з поверхнею зуба, що формоутворюється,  усіма 

своїми точками, отже, ця поверхня є кінематичної і збігається з поверхнею 

різання. Ця модель в матричної формі представлена рівнянням (1): 

 
1 2 2 1r r u R Rm m m m m m m m m m m         ,   (1) 

де 
1 2R Rm m m m   – матриці вихідного положення; um m  – матриці рухів; 

2 1R Rm m  – матриці опису кромки фасонного інструменту. 

У другій моделі (таблиця 1, середній рядок) формоутворювальний 

елемент заснований на інструментальної поверхні обертання з фасонним 

профілем, що має миттєве лінійне торкання з поверхнею, що формоутворю-

ється. У цьому випадку поверхня западини знаходиться як однопараметрична 

огинаюча сімейства поверхонь, що є виробляючими, при відносному русі. Була 

доведена необхідність і визначено інтервал значень для здійснення додаткового 

довороту формотворного елемента при пересуванні його уздовж лінії зуба. Ця 

модель представлена рівнянням (2): 

1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
( )

допr r u R Rm m m m m m m m m m m m m m m             , (2) 

де введені додаткові матриці руху довороту 
доп

m  і відносного руху 

інструмента 
2

m . 

У третій моделі (таблиця 1, нижній рядок) формоутворювальний елемент 

являє собою двопараметричне сімейство поверхонь, що є виробляючими, з 

крапковим торканням з бічною поверхнею зуба колеса, що формообразується. 

В цьому випадку моделюється верстатне зачеплення, яке збігається з робочим 

(3):  

  
 

1 1 2 2 1 2 2

1 2 1

доп доп доп

T T T T T T T T T
r r R R u

u R R

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

m m m m m m m m

              

    

   

  

(3) 
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Таблиця 1 – Описи і вигляд кінематичних схем нарізання конічних коліс 

з постійним нормальним кроком [5, с. 222-225] 

Кінематична схема реалізує перший спосіб 

формоутворення. Інструментом є пальцева фреза з 

фасонним профілем, яка здійснює прямолінійний рух 

уздовж твірної конуса, а конічна заготовка від 

незалежного приводу робить обертовий рух.  

 

Кінематична схема реалізує другий спосіб 

формоутворення. Інструментом є дискова фреза з 

фасонним профілем, яка здійснює прямолінійний рух 

уздовж твірної конуса, обертання навколо своєї осі та 

обертальний рух довороту. Конічна заготовка обертається 

від незалежного приводу.  

 

Кінематична схема реалізує третій спосіб 

формоутворення. Інструментом є зуборізний довбач або 

хон, що здійснює обкатний рух, що повторює робоче 

зачеплення. Інструмент здійснює обертання навколо своєї 

осі, навколо заготовки, обертальний рух довороту і 

прямолінійний рух уздовж твірної конуса. Конічна 

заготовка здійснює реверсивне обертання навколо осі. 

 

 

Всі розглянуті моделі включають початкове положення інструмента щодо 

заготовки, а також подачу вздовж лінії зуба з параметрами паралельного 

перенесення і одночасного обертання навколо осі заготовки. У них має місце 

постійне ускладнення кінематики шляхом нарощування кількості рухів при 

переході від першого до другого і до третього способу формоутворення. У 

реалізації цих кінематичних схем на верстатах з ЧПК відповідно досяжні різні 

якість і собівартість обробки.  

Формоутворення за першим способом вельми проблемно по точносних 

можливостях, особливо в розгляді щодо більш інтенсивного зносу фасонного 

інструменту з втратою заданої форми і, відповідно, більш частої його зміни, 
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установці і налагодженні на верстаті. Ця схема може служити для попередньої 

обробки.  

Друга модель є більш точною, але має два суттєвих обмеження, присутніх і 

в першій моделі: лінійний контакт інструментальної поверхні обмежує отримання 

точного бокового профілю, а необхідність введення механізму поділу призводить 

до накопичення помилки на останньому зубі. Даний спосіб можна 

використовувати для виробництва коліс із середніми показниками якості. 

Третій спосіб виключає всі перераховані вище недоліки, однак вимагає 

дорогого устаткування. Цей спосіб дозволяє отримувати теоретично точні профілі 

бічних поверхонь, а також вести обробку методом обкатки, що дозволяє виготов-

ляти досліджувані колеса з високими показниками якості в розгляді в цілому. 
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УДК621 Технічні науки 

 

ПРУЖНІ ДЕФЕОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Михалевич О.С., 

Студент кафедри технології машинобудування 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Україна 

Пoxибки, які пoв'язaнi з пpужними дефopмaцiями елементiв 

теxнoлoгічнoї cиcтеми 

Мaйже кoжнa теxнoлoгічнa системa являє coбoю пружну систему 

деформації елементів якої під час обробки призводять до виникнення похибок 

форми та розмірів оброблених поверхонь. 

Для oцiнки здaтнocтi технологічної cиcтеми cтвopюють oпip зoвнiшнiм 

нaвaнтaженням викopиcтoвують пoняття «жopcткicть» тa «пiддaтливicть». 

Жорсткість - це здатність Т-системи створювати опір зовнішнім 

навантаженням. Для її кількісної оцінки жорсткості, як Т-системи в цілому так і 

окремих її складових, проф. А.П. Соколовський, який зробив значний внесок у 

розвиток цих досліджень, запропонував коефіцієнт жорсткості - j, який 

визначають за формулою : 

  
  

 
                                                               (1.7) 

де Pу – cилa piзaння, щo викликaє змiщення елементiв Т-cиcтеми; 

у – змiщення певнoгo елементa Т-cиcтеми пiд дiєю цiєї cили. 

Кoефiцiєнт жopcткocтi тaкoж мoжнa визнaчити iз cпiввiднoшення 

пpиpoщення cили ΔP дo пpиpoщення пеpемiщення ΔY (кН/мм, Н/мкм). 

   
  

  
                                                               (2) 

Величинa, звopoтнa жopcткocтi ω, (мм/кН, мкм/Н), нaзивaєтьcя 

пiддaтливicтю Т-cиcтеми:    

 ω = 1/ ј                                                               (3) 
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Пiддaтливicть – це змiщення елементa Т-cиcтеми aбo cумapне змiщення 

пiд дiєю oдиницi cили. 

Жopcткicть Т-cиcтеми не є пocтiйнoю величинoю у пpoцеci poбoти. 

Нaгpiвaння oкpемиx вузлiв пpизвoдить дo зменшення зaзopiв у 

з’єднaнняx, щo пiдвищує їx жopcткicть, нaпpиклaд, жopcткicть шпинделя 

тoкapнoгo веpcтaтa пpи нaгpiвaннi вiд 19ºC дo 60ºC збiльшилacя з 2,33 Н/м 

дo 3,27 Н/м. 

Для дocлiджень poзглядaють пoняття cеpедня тa миттєвa жopcткicть 

Риcунoк 3) . 

 

 

 

 

 

Pиcунoк 3 – Гpaфiки для визнaчення кoефiцiєнтa жopcткocтi 

Як пpaвилo, збiльшення cили, щo дiє нa cиcтему, не викликaє пpямo 

пpoпopцiйнoгo збiльшення її пеpемiщення . 

Величинa пpужниx пеpемiщень пocтупoвo зменшуєтьcя пpи зpocтaннi 

cили i мoже нaвiть пеpейти у плacтичнi aбo pуйнiвнi дефopмaцiї. 

Кoефiцiєнт cеpедньoї жopcткocтi xapaктеpизуєтьcя кутoм α cеp, 

визнaчaєтьcя зa двoмa тoчкaми – «0» cиcтеми кoopдинaт тa тoчкoю «М», якa 

вiдпoвiдaє мaкcимaльнoму нaвaнтaженню тa пеpемiщенню cиcтеми пpи 

пpoведеннi дocлiдження. 

Тaким чинoм :                       е  
 

 
  

  

  
     е                                          (4) 

 

Кoефiцiєнт миттєвoї жopcткocтi Јмит xapaктеpизуєтьcя кутoм α1 мiж 

дoтичнoю дo кpивoї нaвaнтaження у певнiй тoчцi тa вiccю aбcциc: 

   
  

  
                                                      (5) 
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Кoефiцiєнт миттєвoї жopcткocтi бiльш тoчнo xapaктеpизує жopcткicть 

cиcтеми, якщo вiдoмi cили її нaвaнтaження. 

Для визнaчення впливу жopcткocтi oкpемиx елементiв Т-cиcтеми нa 

пoxибку oбpoбки poзглянемo cxему пpужниx дефopмaцiй циx елементiв пpи 

oбpoбцi цилiндpичнoї пoвеpxнi нa тoкapнoму веpcтaтi у центpax . 

Pиcунoк 4 – Cxемa 

пpужниx дефopмaцiй тoкapнoгo 

веpcтaтa 

У пoчaткoвій пеpioд 

oбpoбки piзець знaxoдітьcя біля 

зaдньoи бaбки. Нopмaльнa 

cклaдoвa Сили piзaння Pу 

пoвнicтю діє нa зaдню бaбку, 

cпpічіняючи її мaкcимaльнo зміщення Y сб max, щo, в cвoю чеpгу, пpізвoдіть дo 

збільшення дiaметpa oбpoбки в пopiвняннi з poзмipoм нaлaгoдження Dнaл. 

Oднoчacнo з цим мaє мicце зміщення cупopтa Ycуп, щo теж пpізвoдіть дo 

збільшення дiaметpa oбpoбки. 

Пpи пеpемiщеннi piзця в нaпpямку пеpедньoи бaбки вплив Сили Pу нa 

зaдню бaбку зменшуетьcя, a нa пеpедней збiльшуетьcя. Кpiм цьoгo, зpocтaе 

дефopмaцiя oci зaгoтoвки, дocягaючи мaкcімaльнoгo знaчення нa cеpединi її 

дoвжіни l / 2. 

Cумapнa дію пpужніx дефopмaцiй в пеpетінi A-A буде cклaдaтіcя з тaкиx 

елементів: 

BF=  з г
    - змiщення oci зaгoтoвки; CF=    Б

     - змiщення oci зaдньoї 

бaбки; DF=   з г
    - змiщення oci пеpедньoї бaбки; EF= Ycуп- змiщення cупopтa. 

У pезультaтi цьoгo фaктичний poзмip oбpoбки у пеpетинi A-A буде 

дopiвнювaти, мм, 

 ф к
      н л

        з г
       Б

      уп   з г
    )                         (6) 

Фopмa пoвеpxнi зaгoтівлі пicля oбpoбки зaлежить вiд знaчень 

кoефiцiєнтiв жopcткocтi кoжнoї cклaдoвoї Т-cиcтеми. 
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Тoму дуже вaжливo для oцiнки тoчнocтi oбpoбки знaти їx дiйcнi знaчення. 

Тaк пpи oбpoбцi вaлa у центpax мaкcимaльне змiщення oci зaгoтoвки мaє 

мicце пpи l/2 i дopiвнює, мм, 

 з г
     

 
    

     
                                                           (7) 

де Е – мoдуль пpужнocтi мaтеpiaлу зaгoтoвки; I – мoмент iнеpцiї пеpетину 

зaгoтoвки. 

Визнaчення жopcткocтi iншиx елементiв Т-cиcтеми викoнують 

екcпеpиментaльним шляxoм cтaтичним aбo динaмiчним метoдoм. 

Cутнicть cтaтичнoгo метoду визнaчення жopcткocтi пoлягaє в тoму, щo 

 Т-cиcтемa у непpaцюючoму cтaнi нaвaнтaжуєтьcя зoвнiшнiм зуcиллям зa 

дoпoмoгoю динaмoметpa, вcтaнoвленoгo, нaпpиклaд, для тoкapнoгo веpcтaтa у 

piзцетpимaчi ( pиcунoк 5). 

Величини пеpемiщень 

(пpужниx дефopмaцiй, зcуву) 

oкpемиx вузлiв Т-cиcтеми 

вимipюютьcя зa дoпoмoгoю 

iндикaтopiв. 

Pиcунoк 5 – Cxемa cтaтичнoгo визнaчення жopcткocтi 

У pезультaтi cтупеневoгo циклу «нaвaнтaження–poзвaнтaження»  

Т-cиcтеми з певним кpoкoм (нaпpиклaд 50Н) фiкcують пеpемiщення oкpемиx 

вузлiв, щo дoзвoляє пoбудувaти гpaфiки для кoжнoгo з ниx, нa ocнoвi якиx i 

визнaчaютьcя cеpеднi знaчення жopcткocтi i пiддaтливocтi poзглянутиx 

елементiв. 

Кoефiцiєнт cеpедньoї жopcткocтi кoжнoгo елементa Т-cиcтеми 

визнaчaють зa фopмулoю . 

Кoефiцiєнт зaгaльнoї жopcткocтi ЈΣ cклaдaєтьcя iз кoефiцiєнтiв її oкpемиx 

cклaдoвиx: 

ЈΣ = Ј1 + Ј2 + … ,                                                                                                

(8) 
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a cумapнa пiддaтливicть дopiвнює 

ωΣ = ω1 + ω2 +… .                                                      (9) 

Тaк, для тoкapнoгo веpcтaтa пpи пpиклaдaннi зуcилля пo центpу зaгoтoвки 

cумapнa пiддaтливicть без уpaxувaння пiддaтливocтi зaгoтoвки дopiвнює : 

ωΣ = ωcуп + 
 

 
 *(ωЗ.Б + ωП.Б)                                           (10) 

Динaмiчний (виpoбничий) метoд визнaчення кoефiцiєнтa жopcткocтi 

пеpедбaчaє oбpoбку зaгoтoвки cтупiнчacтoї фopми (нaпpиклaд, для тoкapниx 

веpcтaтiв, pиcунoк 6). 

Pиcунoк 6 - Зaгoтoвкa для визнaчення 

кoефiцiєнтa жopcткocтi тoкapнoгo 

веpcтaтa динaмiчним метoдoм 

 

Cутнicть метoду пoлягaє у тoму, щo 

пpи oбpoбцi дocлiднoгo зpaзкa зaгoтoвки 

cxiдчacтoї фopми у poзмip D у пеpетинax 

I-I тa II-II буде видaлятиcя шap мaтеpiaлу (пpипуcк) piзнoгo зa poзмipaми - t1 > 

t2, a, знaчить, cили piзaння нa циx дiльницяx oбpoбки будуть теж piзними, P
у1

 > 

P
у2

, щo пpизведе дo пoяви пpиpoщення cили ΔP (ΔP=P
у1

- P
у2

). 

Це  пpизведе дo piзниx дефopмaцiй елементiв Т-cиcтеми i, як нacлiдoк 

piзнi дiaметpи пicля oбpoбки зaгoтoвки у пеpетинax I-I тa II-II, DI-I тa DII-II , щo 

визнaчить їx пеpепaд у poзмipi ΔD (ΔD = DI-I - DII-II). Дiйcнi знaчення циx 

дiaметpiв мoжнa вимipяти мiкpoметpoм. 

Для визнaчення cил piзaння P
у1

 i P
у2

 мoжнa cкopиcтaтиcя вiдoмoю 

емпipичнoю зaлежнicтю  для t1 тa t2: 

Pу = 10´Cpу * t
x  

* S
y 
* V

n 
* Кp.                                         (11) 

Зaгaльний кoефiцiєнт жopcткocтi Т-cиcтеми визнaчaють зa фopмулoю 

   
       

 
    

       

 

 
   

  
                                                 (12) 
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Poзмipи D1 тa D2 дocлiднoгo зpaзкa вiдпoвiдaють мaкcимaльнoму тa 

мiнiмaльнoму poзмipaм зaгoтoвки, щo буде oбpoблятиcя нa дaнiй oпеpaцiї. 

Тaким чинoм цей метод дoзвoляе відзнaчити, в якиx межax будуть 

знaxoдитиcя дiйcнi poзмipи зaгoтoвoк в пapтiї oбpoбки, i тoму він має нaзву 

виpoбничoгo методу. 
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 м.Київ, Україна 

Останнім часом посилилася та набула значної популярності серед 

виробників тенденція використання металізованих фарб під час оформлення 

паковань та іншої рекламної продукції.  Однак у сучасних умовах розвитку 

поліграфічної продукції слід розуміти реальну практичну користь від 

використання металевих пігментів у фарбах та, як наслідок, суттєвого 

розширення застосування металевих порошків для одержання якісних 

поліграфічних виробів. Важливими економічними і екологічними важелями в 

цьому випадку є використання їх як металевих пігментів із стружкових 

відходів. Металеві порошки можна використовувати як каталізатори в різних 
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хімічних виробництвах, поліграфії, порошковій металургії, сировиною для яких 

є поширена і недорога металева стружка. За рахунок різко виявленої дефектної 

структури за відповідної технології дезінтеграції цього  матеріалу процес може 

протікати при порівняно низьких додаткових енергетичних витратах. 

Важливою технологічною особливістю переробки стружкових відходів є 

механічне диспергування після металообробки, оскільки це перспективний 

метод виготовлення порошків, який дає можливість з певною ефективністю 

повернути у виробництво значну частину металу. 

Суттєвий плюс механічного подрібнення стружкових відходів полягає в 

тому, що в цьому випадку матеріал порошку відповідає певному металу або 

сплаву, із якого була отримана стружка. Тому важливою перевагою способу 

виготовлення порошків диспергуванням стружки є можливість змінювати склад 

матеріалу у процесі переробки введенням допоміжних компонентів шляхом 

механохімічного легування, у тому числі таких, які неможливо ввести в  

матеріал у разі виготовлення порошку на основі іншої технології. Така перевага 

має велике економічне значення, оскільки дає можливість не лише оперативно 

реагувати на потреби виробництва, а й регулювати витрати на матеріали та 

виробництво відповідно до прогнозованої ціни товару. 

Одним із шляхів утилізації металевої стружки, як зазначалося вище, є її 

використання у поліграфічній промисловості як пігментів для друкарських 

фарб, що знайшли широке застосування у виробництві паковань. Зазвичай 

матеріалом, на який наноситься друк, при виготовленні паковань є: 

скло,жорсткий полімер, полімерна плівка, різні метали. Найважливішою 

властивістю групи цих матеріалів є відносно малий строк життєвого цикла(від 

виготовлеяня  паковань до їхнього видалення перед початком експлуатації 

основного виробу). Час життєвого циклу паковальних матеріалів залежить від 

ліквідності основної продукції і виміріюється часом, який витрачається на 

пакування основного виробу на складі у передпродажний період, часом, що 

витрачається на транспортування виробу до місця експлуатації, та часом до 

розпакування виробу у споживача.. 
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З точки зору витрат доречно зіставляти витрати на пакування і вартість 

основного виробу. Спеціалістам у галузі виготовлення паковань добре відомо 

про існування певного протиріччя, яке полягає в тому, що пакувальні матеріали 

спочатку орієнтовані на підвищений витратний механізм, який,однак, на 

відміну від основної продукції, тим менший, чим більш ефективними вони є. 

Загалом, використання металевих пігментів у фарбі виконує не тільки 

естетичну функцію привертання споживачів, а й функцію збереження 

товарного вигляду продукції. Металізоване покриття робить пакування 

міцнішим, стійкішим до пошкоджень,захищає від вологи та сонячних променів. 

Через зростання рівня споживання пакованих продуктів перед світовою 

спільнотою постала проблема суттєвого накопичення відходів. Серед наявних 

на звалищах відходів можна знайти тару всіх видів і типів: обгорткові 

матеріали. фіксувальні, опорні елементи, необхідні під час транспортування. 

Переробка відходів паковань із металізованими пігментами у фарбі є 

достатньо вигідною не тільки з екологічної ,а й з економічної точки зору для 

самого виробника тому, що через достатньо довговічну стійкість пігмент не  

втрачає своїх головних властивостей, а значить,він може бути використаний 

повторно у виробництві друкарських фарб. Ця стійкість забезпечується саме 

тим, що пігмент утворюється з металевої стружки і, за рахунок її попередньої 

обробки та введення в дисперсійне середовище друкарської фарби, може добре 

зчіплюватись з матеріалом, на який наноситься друк, та відшаровуватись від 

нього, не пошкоджуючись під час переробки. 

Таким чином, металізовані фарби можна використовувати для 

виробництва поліграфічної продукції різного призначення залежно від потреб 

споживання. Позитивним явищем є економічний аспект життєвого циклу 

металевих пігментів. Запровадження виробництва з їхнім  повторним 

використанням має відкрити новий етап у еволюції виробництва – більш 

безпечний з точки зору екології.  
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Науковий керівник: Дерев’янко Т.А.  

доцент кафедри ОАП(НАУ) 

м. Київ, Україна 

Інтеграція України у ЄС потребує оновлення управління у авіаційній 

галузі, яка поки ще за обсягами вантажних та пасажирських перевезень відстає 

від автомобільної та залізничної галузей, але у останні два роки демонструє 

стійке зростання. Тому одним з напрямків Стратегії розвитку авіаційної галузі 

України до 2030 р. є розвиток аеропортів, що насамперед передбачає 

підвищення ефективності їх операційної діяльності як на основі здобутків 

менеджменту економічно розвинутих країн, так і завдяки інноваціям. Особливо 

це стосується вантажних перевезень, важливішими з яких є спеціальні вантажі 

(СВ). Також відомо, що вітчизняні аеропорти працюють за застарілою 

системою, яка вже не задовольняє сучасним викликам, що актуалізує тему 

дослідження роботи. 

Проблеми правового регулювання договірних відносин при перевезення 

вантажів, у тому числі і спеціальних, розглянути у роботі М. Л. Шумської. У 

дисертаційній роботі Василенко І.В. розглянуті проблеми підвищення 

економічної ефективності перевезення спеціальних вантажів через розрахунки 

конкурентоспроможних тарифів на перевезення спеціальних вантажів за 

рахунок мінімізації витрат при збереженні заданого рівня прибутковості. 

Відкритими для подальших досліджень залишилися питання формування 

системних підходів до управління перевезення спеціальних вантажів.  

Мета роботи – впровадження процесного підходу до операцій, пов’язаних 

з перевезенням спеціальних вантажів авіатранспортом, що об’єктивується 
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поступовою інтеграцією України до ЄС та гармонізацією правил ведення 

підприємницької діяльності.  

Авіаційна галузь є наймолодшою з транспортних галузей, але завдяки 

швидкості перевезень вона приваблива як при перевезенні пасажирів, так і 

вантажів у наші високо турбулентні часи. Авіація відіграє значну роль у 

економіці будь-якої держави, про що свідчать постійно зростаючи показники, 

що характеризують ефективність галузі. Позитивна тенденція, що сформував-

лася в останні два роки, пов’язана, насамперед, з успішним розвитком сектора 

міжнародних повітряних перевезень. На рис. 1 наведено динаміку вантажообігу  

на авіаційному транспорті, які свідчать по стійке зростання галузі.  

 

 

Рисунок 1. Динаміка показників вантажообігу на авіаційному транспорті 

(узагальнено авторами на основі [1]) 

 

Ефективна підприємницької діяльності авіапідприємств може бути 

забезпечена сучасними підходами, які, добре себе зарекомендували в світовій 

практиці управління бізнесом. Такі сучасні підходи вже узагальнені у світових 

2015 2016 2017
2018(січень-

вересень) 

Авіаційний транспорт  210,9 225,9 272,7 245,7
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стандартах, наприклад у стандарті ISO 9001, який вже налічує декілька версій, 

кожна з яких є вдосконаленням попередніх [2]. 

СВ – вантаж, який володіє специфічними властивостями і вимагає 

спеціальних умов пакування, маркування, перевезення, перевантаження, 

зберігання та іноді супроводу. Визначені категорії спеціальних вантажів 

включають: швидкопсувні, вологі,  коштовні, важкі, великогабаритні,  

довгомірні, небезпечні вантажі; живих тварин; автомобільні і транспортні 

засоби; вантажі, що сильно тхнуть; людські останки;  невеликі пакети тощо. 

Підготовка спеціального вантажу для перевезення  потребує дій як з боку 

вантажовідправника, так і з боку перевізника. З точки зору оптимізації цих дій 

чи операцій доцільно звернутися до процесного підходу, який регламентується 

стандартом ISO 9001:2015 [3]. 

На вході в процес (рис. 1) маємо спеціальний вантаж, який вже 

упакований та промаркований, документацію до нього, а саме авіа-вантажну 

накладну. Операції з обробки спеціального вантажу аеропортом починаються 

на складі, де по-перше перевіряють пакування або тару, в якій він буде 

перевозитись, заміряють його розміри, вагу, та зіставляють отримані показники 

з авіаційною накладною. По-друге, відбувається перевірка спеціального 

вантажу службою безпеки та прикордонниками на основі рентгенологічного 

дослідження. У випадку необхідності додаткової перевірки спеціального 

вантажу на основі рентгенологічного дослідження  його розпаковують. Також 

на складі аеропорту відбувається додаткове маркування та зберігання вантажу 

до його відправлення на завантажувальні роботи та перевезення повітряним 

судном. При поданні вантажів в тарі чи упаковці і штучних вантажів дрібними 

відправками замовник зобов'язаний завчасно замаркувати кожне вантажне 

місце відповідно до державного стандарту [4]. 

На виході маємо: 1) вантаж, який готовий до завантаження та 

перевезення, 2) 3 оригінали та 9 копій авіаційної накладної, 3) повідомлення 

командиру повітряного судна про спеціальний вантаж (Special Load Notification 

to Captain - NOTOC). 
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Рис. 2 Схема бізнес-процес перевезення спеціального вантажу 

(розроблено авторами на основі [5] 

 

Зрозуміло, що схема процесу не допоможіть ефективно керувати 

перевезенням СВ авіатранспортом. Бізнес-процес стає ефективним після 

розробки блок-схеми управління та регламентів. Формування блок-схеми 

регламентів процесу перевезення СВ виходить за межі дослідження тому, що 

вони дуже відрізняються додатковою супроводжувальною інформацією та 

операціями обробки на складі аеропорту.  

Таким чином, запропонований підхід до управління перевезенням СВ 

авіатранспортом є інноваційним для більшості авіапортів України. 

Відкритими для подальших досліджень залишаються питання розробки 

регламентів та оцінки ефективності бізнес-процесу перевезення СВ через 

систему його ключових показників. 

Література: 

1. Державна служба статистики України[Електронний ресурс]. – режим 

доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Международная организация по стандартизации [Електронний ресурс]. 

– режим доступу: https://www.iso.org  

3. ІСО 9001:2015 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://pqm-

online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf  

Вхід 

1. СВ (упакований, 

промаркований) 

2. Авіаційна 

вантажна 

накладна 

3. Інші документи, 

що мають 

супроводжувати 

СВ відповідно до 

законодавства  

 

Склад аеропорту 

1. Перевірка 

пакування або 

тари 

2. Заміри розмірів 

та ваги 

3. Перевірка 

службою безпеки 

та митний 

контроль 

 

Вихід 

1. Перевірений 

СВ 

2. 3 оригінали та 

9 копій 

авіаційної 

вантажної 

накладної 

3. Повідомлення 

командиру ПС 

NOTOC 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.iso.org/
http://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf
http://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf
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УДК 629.423.3 Електроніка 

 

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ТЯГОВИХ 

ПІДСТАНЦІЯХ 

 

Онищенко О.М., 

студент факультету електроніки 

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

м. Київ, Україна 

Більшість споживачів електроенергії є електричні машини (трансформа-

тори, асинхронні двигуни, обладнання для дугового зварювання Таке наванта-

ження, крім активної потужності споживає і реактивну потужність, збільшуючи 

в середньому на 20-25% повну потужність по відношенню до активної. 

Параметр, що визначає споживання реактивної потужності, називається cos(φ). 

Наявність в електромережі реактивної потужності знижує якість електро-

енергії, а саме: призводить до втрат потужності в електричних лініях, до пере-

падів напруги в електричних лініях, необхідності завищення потужності сило-

вих трансфоматорів і перетину кабелів, осіданням напруги в електромережі. 

Компенсація РП забезпечує розвантаження генераторів електростанцій і 

розподільних мереж і трансформаторів від реактивних струмів, і тим самим 

зменшення втрат потужності, енергії і напруги в лініях і трансформаторів. Як 

наслідок, збільшується їх пропускна здатність. Застосування установок 

компенсації реактивної потужності також  дозволяє домогтися енергозбережен-

ня та економічного ефекту, а це в свою чергу дає можливість використання 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20z0128-98
http://www.management.com.ua/
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зекономлених коштів на поліпшення і оновлення необхідного промислового 

устаткування. [1] 

Тролейбусний транспорт, як і будь-який інший міський електричний 

транспорт, забезпечується електроенергією від загальної енергосистеми міста. 

Енергопостачання міста зазвичай забезпечує досить велику кількість 

електричних станцій, об'єднаних в єдину енергетичну систему. Ці електричні 

станції працюють паралельно на єдину високовольтну мережу електропередачі. 

Енергетична система забезпечує безперебійне постачання споживачів 

електроенергією, раціонально використовує електроблок електричних станцій і 

їх потужності.Електричні станції в залежності від енергоносія поділяються на 

теплові, гідроелектричним і атомні. [2] 

На рис. 1.1 зображена схема електропостачання тролейбуса. 

Рис. 1.1. Схема електропостачання тролейбуса: 1 - електрична станція, 2 - 

підвищувальна підстанція, 3 - лінія передачі, 4-понижувальна підстанція, 5 - 

кабельна лінія електропередачі 6-10 кВ, 6 - тягова підстанція, 7 - кабелі, 8 - 

контактні дроти, 9 ~ тролейбус 

Таким чином ідеалізовану модель тягової підстанції можна представити у 

вигляді трифазного мостового випрямляча, що живить контактну мережу 

активно-індуктивного характеру(рис.3.3.). [3, c.118-120] 
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Рис.3.3. Трифазна мостова схема випрямляча (схема Ларіонова) (а) та 

діаграми струмів і напруг, що ілюструють її роботу при Ld = ∞ (б) 

В ідеалізованому варіанті маємо миттєву комутацію діодів, де 1-а 

гармоніка струму синфазна з напругою – компенсація в цьому випадку не 

потрібна. Однак в реальних системах має місце Ls – індуктивність розсіювання 

трансформатора(рис.3.4.), що унеможливлює миттєву комутацію вентилів. 

Внаслідок чого струм переходить з одного діода в інший за певний час – 

виникає кут комутації  . 

Рис.3.4 Схема заміщення випрямляча 
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На інтервалі [t1; t2] (рис.3.5.)за першим законом комутації струм VD1 не 

може стрибком змінитися до нуля, а спадає за експоненційним законом. Струм 

в ланцюзі діода VD2 також наростає по експоненті. При цьому фазовий зсув 

приблизно рівний 
 

 
. До навантаження прикладається напруга 2-х фаз ( "a" і "c"), 

що впливає на форму випрямленої напруги. Це зменшує рівень випрямленої 

напруги і збільшує рівень пульсацій напруги на навантаженні.[4] 

Рис.3.5. Часові залежності струмів і напруг в ланцюгах випрямляча 

Враховуючи вищесказане, актуальною схемою для компенсації 

реактивної потужності для тягової підстанції буде та, що зображена на рис. 4.2.  

 

Рис.4.2.Приницпова схема силової частини компенсатора та блоку ТП. 
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Як відомо, в наведеній схемі за рахунок індуктивності розсіювання 

трансформатора TV виникає деякий кут комутації вентилів D1-D6. Тобто 

виникає зсув фаз між струмом та напругою, а отже і реактивна потужність, яку 

необхідно компенсувати. В якості елементів компенсації будемо використову-

вати конденсатори C4-C6. Саме ці конденсатори будуть генерувати реактивну 

потужність в разі потреби системи. Крім цього блоки реакторів L7-L9 

виконують функцію генерації реактивної потужності протилежного знаку, коли 

в системі необхідно компенсувати меншу величину ніж Qсер. Тиристорні пари 

T1-T2/T3-T4/T5-T6 призначені для керування реакторними блоками. 

Також відомо, що на лінії є моменти часу без навантаження, тобто коли 

тролейбуса немає. Таким чином існує режим холостого ходу, що характеризу-

ється певним значенням струму холостого ходу Ixx. Саме для компенсації цього 

струму на високовольтній стороні ТП встановлюємо конденсатори C1-C3.[5] 

Література: 
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2. Інформаційний портал  http://www.matrixplus.ru/trollbus-145.htm [Елект-
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УДК 526  Технічні науки 

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РОБОТИ НА СТАНЦІЇ ЛАЗЕРНОЇ 

ЛОКАЦІЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Патрій Мар’яна Василівна, 

Коваль Данило Миколайович, 

студенти фізичного факультету 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Керівник: 

доцент кафедри безпеки життєдіяльності ЛНУ  

ім. І.Франка, к.т.н., 

доцент Фірман В.М. 

Лазерна техніка знайшла широке застосування в сучасному виробництві. 

На сьогоднійшній день оптичні квантові генератори (ОКГ) використовуються в 

більш, ніж 200-х галузях виробництва: в системах передачі інформації, 

електронно-обчислювальній техніці, медицині та біології, металургії та метало-

обробці та ін. Лазерне випромінювання має малу кутову розбіжність пучка, що 

дозволяє здійснити його фокусування на площах дуже малих розмірів, 

порівняно з довжиною хвилі, та отримувати потужній світловий потік достат-

ньої щільності для інтенсивного розігрівання і випаровування металів [1]. 

 Однією з важливих сфер застосування лазерної локації є супутникова 

геодезія. Вона дозволяє здійснювати абсолютні прив’язки пунктів розміщення 

ЛЛС до центру мас Землі з точністю до десятої долі сантиметра та визначати 

точні координати штучних супутників Землі. Це не можна зробити жодними 

іншими методами.  

Науково-дослідний комплекс апаратури Астрономічної обсерваторії ЛНУ 

призначений для проведення віддалемірних, фотометричних, поляриметричних 

і позиційних спостережень небесних тіл, головним чином, штучних супутників 

Землі. На теренах України він єдиний може здійснювати синхронні 

спостереження штучних супутників Землі переліченими методами з високою 
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точністю: до 100 мм похибки у відстані та до 1" у положенні. Науково-

дослідний комплекс апаратури розташований у павільйоні заміської станції 

Астрономічної обсерваторії ЛНУ імені Івана Франка, що у Брюховичах, на 

околицях Львова. Складається з трьох апаратурних блоків: для віддалемірних 

спостережень - станція лазерної локації супутників (ЛЛС-станція) «Львів-

1831», для фотополяриметрії, для позиційних (координатних) спостережень. 

До складу ЛЛС-станції «Львів-1831» входить один із найбільших 

оптичних телескопів в Україні — телескоп ТПЛ-1М з діаметром головного 

дзеркала 1000 мм; лазерний імпульсний передавач SL-212 з потужністю 

випромінювання 1ТВт, тривалістю імпульсу 150 пс, енергією імпульсу 100 

мДж, довжиною хвилі 632 нм, частотою імпульсів 5 Гц.  

Таке широке застосування лазерних установок у найрізноматніших 

галузях людської діяльності, в тому числі й лазернолокаційна станція 

Астрономічної обсерваторії ЛНУ, вимагає залучення великої кількості 

працівників для їх обслуговування. Незважаючи на унікальні властивості та 

переваги, якими володіє лазерне випромінювання, воно несе в собі певну 

небезпеку для здоров’я обслуговуючого персоналу. 

Лазерне випромінювання чинить біологічну дію, під якою розуміють 

сукупність структурних, функціональних та біохімічних змін, що виникають у 

живому організмі під впливом такого випромінювання. Відповідно до "Санітар-

них норм і правил улаштування класифікації лазерів" [2] лазери класифікують 

на 4 класи за ступенем їх небезпечного випромінювання для працівників: 

клас І (безпечні) - вихідне випромінювання безпечне для очей; 

Клас ІІ (малонебезпечні) - для очей небезпечне пряме і дзеркально 

відбите випромінювання; 

клас ІІІ (середньонебезпечні) - для очей небезпечне пряме, дзеркальне, а 

також дифузно відбите випромінювання на відстані 10 см від відбиваючої 

поверхні; для шкіри пряме і дзеркально відбите випромінювання; 

клас IV (високонебезпечні) - для шкіри небезпечне дифузно відбите 

випромінювання на відстані 10 см від відбиваючої поверхні. 
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При дії ЛВ на біологічні об'єкти розрізняють термічний (теплови) та 

ударний ефекти [1]. Перший - подібний до теплового опіку внаслідок якого 

відбувається омертвіння тканин. Теплова дія ЛВ випромінювання проявляється 

у вигляді міхурів і випаровування поверхневих шарів тканини аж до ураження 

внутрішніх органів. Ударне ураження базується на виникненні ударної хвилі 

яка поширюється з надзвуковою швидкістю і може викликати руйнування 

внутрішніх органів без будь-яких зовнішніх проявів. Наслідками такого ефекту 

є різні функціональні порушення серцево-судинної системи, ендокринних 

залоз, центрально-нервової системи. 

Отож,виходячи з вище викладеного, для забезпечення збереження здо-

ров’я персоналу в умовах роботи на лазернолокаційній станції Астрономічної 

обсерваторії ЛНУ, насамперед необхідно чітко дотримуватись встановлених 

норм та заходів щодо техніки безпеки. Оскільки експлуатація лазерного імпуль-

сного передавача SL-212 Астрономічної обсерваторії ЛНУ, супроводжується 

комплексом небезпечних та шкідливих факторів (висока напруга зарядних 

пристроїв; забруднення повітря хімічними речовинами, які утворюються під 

час накачки ОКГ і під час випаровування матеріалу мішені; рентгенівське та 

іонізуюче випромінювання, та ін.), потрібно впровадити комплекс наступних 

захисних заходів. 

У приміщенні діюдчий лазерний імпульсний передавач повивнен бути 

розташований у спеціально відділеному приміщенні, яке не має дзеркальних 

поверхонь. Поверхні приміщення повинні бути матовими, а їх коефіцієнт 

відбивання не більший, ніж 0,4. Для того, щоб зменшити густину потоку 

відбитої енергії лазерного променя варто підібрати певний колір для 

фарбування стін робочого приміщення (темно-синя олійна фарба відбиває 16% 

випромінювання у разі використання ОКГ з довжиною хвилі 1,06 мкм і 12% 

при 0,69 мкм; темно-зелена - при довжині хвилі 0,69 мкм - 15%) [1].  

Також потріно забезпечити високу освітленість (КПО > 1,5%, Езаг > 150 

лк) і достатню вентиляцію. Встановленя різних попереджувальних знаків 

відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 [3]. Використання захисних екранів (металеві, 
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пластмасові) для запобігання виходу променя в місця перебування персоналу.  

З метою захисту здоров’я персоналу для запобігання ураження зору 

необхідно користуватись спеціальними окулярами із багатошаровими 

світлофільтрами, які характеризуються високою вибірковістю положення і 

відбивання, є термостійкими, а граничне значення пробою досягає 10
15

 Вт/м
2
. 

Ще одним важливим моментом є використання захисного одягу (фетровий 

одяг, шкіряні рукавички), щоб недопустити потрапляння лазерного 

випромінювання на відкриті ділянки шкіри. 
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м. Херсон, Україна 

Інтенсивний розвиток світового судноплавства в останнє десятиліття 

призвело до будівництва якісно нового флоту з потужними енергетичними 

установками, експлуатація якого супроводжується зростанням його впливу на 

навколишнє середовище. 

Морський транспорт - один з найважливіших компонентів суспільного і 
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економічного розвитку, який поглинає значну кількість ресурсів і надає 

серйозний вплив на природне середовище. Послуги транспорту грають важливу 

роль в економіці і повсякденному житті людей. При всій важливості транспорт-

ного комплексу як невід'ємного елементу економіки необхідно вразовувати 

його вельми значній мірі негативно впливає на природні екологічні системи [1]. 

Постійне зростання кількості суден і потужності їх двигунів призводить 

до збільшення обсягу палива, що спалюється ними палива, а, отже, до великих 

викидів токсичних компонентів з відпрацьованими газами [2]. 

Все зростаюче забруднення атмосфери промисловими і транспортними 

викидами представляє одну з найбільш важливих і важко вирішуваних проблем 

сучасності. 

Особлива увага при цьому приділяється морському транспорту, шкідливі 

викиди якого відіграють значну роль, як в глобальну проблему, так і в 

регіональному і локальному забрудненні повітряного басейну. 

В даний час вплив морського транспорту на навколишнє середовище -

один із найбільш нагальних і актуальних проблем сучасного суспільства. 

Наслідки цього впливу позначаються не тільки на нинішньому поколінні, але і 

можуть відбитися і на майбутнє покоління, якщо не брати серйозні заходи по 

контролю, зниження й усунення наслідків впливу і самого впливу. 

Під атмосферним забрудненням розуміють присутність у повітрі газів, 

парів, частинок, твердих і рідких речовин, тепла, коливань, випромінювань, які 

несприятливо впливають на людину, тварин, рослини, клімат, матеріали, 

будівлі та споруди. 

Морські порти є вираженими джерелами забруднення атмосферного 

повітря твердими і газоподібними речовинами. Винятково важливим 

показником ступеня впливу шкідливих викидів дизельних установок судів на 

навколишнє середовище є рівень їх приземних концентрацій в атмосферному 

повітрі в безпосередній близькості до суднових фарватерах, місцях скупчення 

судів, портів. Результати багатьох досліджень показують, що вміст в повітря-

ному середовищі оксиду вуглецю, оксидів азоту, оксидів сірки перевищує 
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гранично-допустимі максимально-разові концентрації для атмосферного 

повітря. Це свідчить про суттєве забруднення повітря морськими судами [3]. 

Велику роль в забрудненні атмосферного повітря грають дизелі морських 

суден, які як і раніше залишаються найбільш ефективними в енергетичному 

сенсі. Так при згорянні 1 кг дизельного палива виділяється 80-100 г токсичних 

компонентів (20-30 г оксиду вуглецю (II), 20-40 г оксидів азоту, 4-10 г 

вуглеводнів, 10-30 г оксидів сірки, 0,8-1 , 0 г альдегідів, 3-5 г сажі). Маючи 

значно менші, порівняно з бензиновими двигунами, викиди СО і вуглеводнів, 

відпрацьовані гази дизелів мають досить високу токсичність, через підвищений 

вміст оксидів азоту, оксидів сірки, сажі і альдегідів. 

Основними виробниками суднових МОД є компанії "MAN Energy 

Solutions" і "Wartsila". Причому, дизелі компанії "MAN D & T" займають, 

приблизно, 85% всіх МОД світового морського флоту і всього за період з 1982 

р по 2018 р було побудовано понад 20 000 двигунів моделей МС/С [4].  

Двигуни моделей МС/С - це суднові МОД, крейцкопфні, реверсивні 

двигуни з постійним наддувом, прямоточно-клапанної продувкою, охолоджен-

ням поршнів маслом і традиційним вихлопних клапаном. Циліндрова 

розмірність двигунів від 260 до 980 мм з ходом поршнів від 980 до 3450 мм. 

Характеризуються механічним приводом ТНВД і вихлопним клапаном кожного 

циліндра з регулюванням максимального тиску згоряння в циліндрах за 

допомогою системи VIT, за рахунок чого забезпечується підтримання 

оптимального співвідношення NOx і питомої витрати палива на всіх режимах 

роботи двигуна. Подача циліндричної мастила здійснюється за допомогою 

системи Alpha lubricator або стандартним лубрикатори з механічним приводом 

від компанії Hans Jensen. Максимальний тиск згоряння в циліндрі - 150 бар при 

середньому ефективному тиску - 19 бар. Двигуни даних моделей відповідають 

значенням вимог TIER II за змістом компонента NOx у відпрацьованих газах до 

14,4 г/кВт год. C метою подальшого зниження вмісту компонента NOx у 

відпрацьованих газах та забезпечення значень TIER III в 2016 році, компанія 

«MAN D & T» застосувала такі конструктивні зміни в наступних ME моделях 
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двигунів - система електронного управління двигуном, яка забезпечує 

регулювання робочого процесу: кут випередження подачі палива, відкриття 

вихлопного та пускового клапанів, подачу циліндричної мастила. Переваги, у 

порівнянні з попередньою моделлю МС, моделі ME мають наступні: 

- оптимізація подачі палива в більш широкому діапазоні навантажень; 

- знижено витрати циліндричної мастила за рахунок установки Alpha 

lubricators; 

- поліпшена робота на низьких навантаженнях; 

- адаптація до роботи на паливах різної якості; 

- велика ефективність роботи на пайових навантаженнях; 

- можливість роботи двигуна на двох типах палива (dual fuel engines): 

вуглеводневому рідкому паливі і натуральному газі - моделі ME-GI, різко 

знижують вміст SOx на 92%, NOx на 13%, CO2 на 23% у відпрацьованих газах в 

порівнянні з попередньою моделлю. 

Також застосовуються такі сучасні методи для поліпшення екологічності 

двигунів ME: 

- VTA (variable turbine area) - змінна площа соплового апарату (CA) 

турбокомпресора (ТК); 

- EGB (exhaust gas by-pass) - байпасування ВГ; 

- EGR (exhaust gas recirculation) - рециркуляція ВГ, застосовується для 

зменшення викидів NOx; 

Законодавчим органом для нормування екологічних показників судових 

ДВС є Міжнародна Морська Організація (IMO). Розроблені нею і діючі з 1 

січня 2011 р технічні норми IMO Tier-2 стосуються тільки викидів оксидів 

азоту. З 2016 року введено новий стандарт IMO Tier-3, в якому гранично 

допустимий вміст NOx у відпрацьованих газах знижено майже в 4 рази. З 2016 

р суднові двигуни повинні забезпечувати ті ж показники по викидах NO x, що і 

автомобільні дизелі. Таке різке посилення нормативів на викиди забруднюючих 

атмосферу речовин змушує виробників постійно вишукувати все нові і нові 

технічні рішення, які покращують екологічні показники дизелів. У теперішній 
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час склалася ситуація, коли розвиток сучасних ДВС і їх конкуренто-

спроможність визначаються головним чином наявністю засобів, що дозволяють 

знизити викиди шкідливих речовин до рівня відповідних екологічних вимог. 

Сучасні вимоги щодо обмеження викидів NOx і SOx регулюються 

положенням VI Конвенції МАРПОЛ, прийнятої Міжнародною морською 

організацією (ІМО). Вони стосуються спеціальних районів контролю за 

викидами (Emission Control Area – ЕСА), та спеціальних районів контролю за 

викидами сірки (Sulfur Emission Control Area - SECA), в яких норми викидів 

значно знижені (NOХ до 3,4 г/кВт*годину, SOx  до нуля), а кількість таких 

районів зростає з кожним роком.  

В зонах контролю за викидами можуть обежуватись викиди SOx, PM або 

NOx, або всіх трьох видів викидів із суден, за умови пропозиції Сторони до 

Додатка VI. 

До існуючих зон контролю викидів входять: 

- Балтійське море (SOx, прийнято: 1997 / вступив в силу 2005 р.); 

- Північне море (SOx, 2005/2006); 

- Балтійське море та Північне море SECAs (Sulfur Emission Control Area) - 

рівень SOx у паливі встановлений  0,1 % з 1 січня 2015 року); 

- Північноамериканська зона, включаючи більшість побережжя США та 

Канади (NOx та SOx, 2016/2012) 

- Американський Карибський басейн, включаючи Пуерто-Ріко та 

Американські Віргінські острови (NOx та SOx, 2011/2014). 

Аналіз існуючих і передбачуваних вимог щодо зниження викидів 

токсичних компонентів з ВГ дизелів свідчить про постійне їх посилення. Вже 

сьогодні обговорюються норми Tier 4 без конкретних числових обмежень і 

числа контрольованих складових.  
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Сучасний етап розвитку економіки України пов’язаний з переходом до 

ринкових відносин та характеризується підвищенням соціальних, організацій-

них, екологічних та технологічних вимог щодо функціонування і розвитку 

транспортного комплексу. Розвиток міжнародного співробітництва в різних 

галузях суспільного виробництва і соціальній сфері потребує удосконалення 

перевезень та зміцнення позицій вітчизняного перевізника на транспортних 

ринках [1]. 
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Актуально постає проблема якісного й своєчасного задоволення потреб 

підприємств та населення у перевезеннях вантажів, удосконалення якості 

транспортних послуг та забезпечення високого рівня безпеки вантажних 

перевезень. 

Основними  показниками якості транспортних послуг та параметрами 

транспортних засобів, що впливають на рівень якості є продуктивність 

рухомого складу, тривалість доставки вантажу, збереження вантажу, що 

транспортується, надійність та економічність перевезень. 

Продуктивність рухомого складу залежить від номінальної вантажопід-

йомності, коефіцієнта використання вантажопідйомності, середньої технічної 

швидкості, тривалості навантажування та розвантажування транспортного 

засобу. Швидкість руху автомобіля впливає на тривалість доставки вантажу. 

Збереження вантажу при транспортуванні залежить від плавності ходу 

автомобіля, показників температурного режиму кузова, тощо. Надійність 

перевезень визначається надійністю, запасом ходу, прохідністю та безпечністю 

руху автомобіля. Економічність перевезень визначається їх енергоємністю, 

трудомісткістю та собівартістю одиниці транспортної роботи. 

Вантажний автотранспорт має потенціал для надання якісних послуг, 

забезпечення надійного і безпечного процесу перевезень, здійснення контролю 

цілісності вантажів, дотримання графіка завантаження і руху, тощо. 

У джерелах науково-технічної інформації вибору раціональної технології 

перевезення вантажів та її організації приділяється багато уваги. Проблема 

вибору раціональних транспортно-технологічних схем руху вантажу 

досліджувалася в [2–6]. Важливе наукове значення мають результати 

досліджень в області логістики та управління ланцюгами поставок [7–11]. 

Для підвищення ефективності процесу міжнародних поставок потребує 

вдосконалення організація руху продукції від постачальників до реалізаторів як 

на макро- так і на мікрорівні. Формування ефективних схем доставки вантажів 

має здійснюватися на основі логістичного аналізу. Для обґрунтування 

оптимальних та раціональних шляхів доставки вантажів в торгівельну мережу в 
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даній роботі пропонується вирішувати в комплексі наступні завдання:  

– проаналізувати організацію поставок в торгівельну мережу,  визначити 

основні параметри системи, що впливають на показники її ефективності, в 

першу чергу за рахунок прискорення товарооборотності та скорочення рівня 

товарних запасів; 

– розробити ефективну технологію міжнародної доставки вантажів; 

– вивчити попит на товари та дослідити раціональний розподіл між 

оптовою й роздрібною торгівлею та перевізником; 

– провести аналіз існуючих методів проектування систем доставки 

вантажів та провести моделювання процесу перевезення вантажів на 

підприємства торгівельної мережі на основі застосування єдиного алгоритму 

планування автотранспортних перевезень в транспортній логістиці [2]. 

Застосування логістичних принципів при проектуванні системи доставки 

вантажів допомагає дослідити особливості формування матеріального потоку, 

технічний та технологічний аспекти логістичної системи, шляхи забезпечення 

збереження якості вантажу в процесі доставки, інформаційне забезпечення. 

В роботі проведено планування поставок з Європи в Україну на основі 

застосування логістичних підходів та обґрунтовано ефективну технологію 

міжнародної доставки швидкопсувних вантажів із м. Варна в м. Дніпро шляхом 

вирішення багатокритеріальної задачі планування маршруту доставки 

швидкопсувних вантажів в змішаному сполученні.  

Для підвищення ефективності перевезень автомобільним транспортом в 

роботі розглянуто можливість удосконалення схеми доставки продукції на 

маршруті від м. Одеса до м. Дніпро шляхом застосування логістичних 

стратегій. Порівняно із варіантом, що передбачає відсутність складування та 

оптимізації партій відправок, варіант з використанням логістичних стратегій 

дає економію загальних витрат.  

Проведено аналіз попиту на швидкопсувні товари в підприємствах 

торгівельної мережі та шляхом статистичного прогнозування досліджено 

раціональний розподіл між оптовою й роздрібною торгівлею та перевізником.  
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Аналіз статистичних даних щодо споживання товарів в торгівельної 

мережі виявив, що спостерігаються циклічні зміни протягом тижня із 

максимальними піками в середу та суботу. Реалізація алгоритму прогнозування 

із використанням трендових моделей, врахування сезонної складової адитивної 

моделі дозволило визначити очікувані обсяги перевезень на основі вивчення 

історичних і поточних значень, а також їх імовірнісні характеристики. 

Прогнозування на основі адитивної моделі дало середню квадратичну помилку 

прогнозу обсягів перевезення в межах 10 %. 

Моделювання перевезення вантажів на підприємства торгівельної мережі 

проведено із застосуванням єдиного алгоритму планування автотранспортних 

перевезень. Запропонована ієрархія моделей, що формує єдиний підхід до 

формалізації методів вирішення транспортної логістики та теорії організації 

перевезень, охоплює основні типи транспортних задач, що застосовується до 

автомобільних перевезень у просторі (маршрутизація) і в часі. На основі 

моделювання обґрунтовано ефективність запропонованої методики з точки 

зору скорочення часу розробки оптимальних маршрутів автомобільних 

перевезень. 

Проаналізовано етапи та схеми процесу перевезення шляхом визначення 

найкоротших відстаней за допомогою транспортної задачі та задачу 

маршрутизації, а саме задачі «комівояжера». На основі виконаних розрахунків 

здійснено імітаційне моделювання перевізного процесу та побудовано графіки 

функції розподілу часу прибуття автомобілів в пункт розвантаження. 

Таким чином, комплексно вирішено актуальну задачу удосконалення 

процесів міжнародної доставки продукції в торгову мережу з метою 

підвищення ефективності перевезень дрібних партій на основі тісної співпраці з 

постачальниками та реалізаторами продукції, надання якісних послуг, 

забезпечення надійного і безпечного процесу перевезень, здійснення контролю 

цілісності вантажів, дотримання графіка завантаження і руху. Дослідження 

організації руху швидкопсувної продукції від постачальників до реалізаторів 

здійснено на основі застосування методів та критеріїв логістичного аналізу. 
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Серед усіх глобальних проблем людства на початку ХХI століття, 

безумовно, на перше місце виходять екологічні проблеми. Одним з найбільших 

каталізаторів погіршення екологічного стану планети є транспортний сектор. 

Авіаційний, залізничний, трубопровідний, морський, річковий і особливо 

автомобільний транспорт, постійно впливають на стан навколишнього 

середовища, забруднюючи все навколо. 

Через забруднення автомобільним транспортом атмосферного повітря, 

показник захворювання людства на смертельні хвороби, такі як лейкоз, анемія, 

серцево-судинні захворювання, тощо, невпинно зростає. Також викиди від 

транспорту, негативно впливають на стан тваринного  і рослинного світу. 

Невпинно зникають цілі види тварин і рослин, знижується врожайність.  

Всі ці фактори  змушують терміново шукати вихід з цієї  масштабної 

екологічної катастрофи.  На щастя, науково-технічний прогрес не стоїть на 

місці, і на сьогоднішній день широко розповсюджене використання електро-

мобілів та гібридних електромобілів. Компанія Volvo, яка має багаторічний 

досвід  у розробці  транспортних засобів, в 2019 році випустить електричну 

вантажівку, тестування якої зможуть провести більшість країн Європи [ 1 ]. За 

допомогою  таких вантажних електромобілів можна побудувати оновлену 

інфраструктуру транспортної логістики, використовуючи транспорті засоби 

різної вантажопідйомності. Це допоможе організувати ефективний логістичний 

ланцюг в перевезеннях вантажів, без шкоди навколишньому середовищу. 

Все більше країн підтримують стратегію зміни транспорту, як легкового 
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так і великогабаритного. В травні 2018 року з конвеєра заводу StreetScooter в 

Німеччині випустили перші електрокари, які буде використовувати один з 

світових лідерів експрес-доставки DHL. Ця компанія розробила їх спеціально 

для доставки товарів на не великі відстані в межах країни, для того щоб знизити 

викиди [2]. Окрім цього, DHL розробила стратегію, яка називається GOGREEN, 

головна мета якої, досягти нульового рівня викидів до 2050 року [3]. 

Україна також підтримує тенденцію до зміни транспорту та з кожним 

роком збільшує динаміку ввезення електромобілів. Яскравим прикладом цього 

є державна пошта України ПАТ «Укрпошта».  Підприємство поступово 

переходитиме до використання електромобілів для кур’єрської доставки 

посилок. Про це йдеться у стратегічному плані розвитку компанії, який 

презентували в травні 2017 року.  

Оновлена служба кур’єрської доставки, згідно зі стратегією компанії, 

запрацює у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові вже у 2017-2018 рр. Електричними 

мають бути не менш як 50 з числа 200 автівок, які на початку планується 

закупити для адресної доставки вантажів.  До  2019  року кількість електрокарів 

у автопарку має збільшитись до 180 штук, а ще за 2 роки – до 440 одиниць у 

півтора десятках міст [4]. 

Також в Україні вже функціонує «Оксі Таксі» – перша служба таксі в 

Києві, автопарк якої повністю складається з електромобілів. Завдяки чому, кож-

на поїздка електромобілем по місту – мінус 5-6 кг викидів СО2 в атмосферу [5]. 

Отже, хоч і не великими темпами, але все ж таки в правильному 

напрямку, Україна  впевнено крокує у майбутнє, в якому суспільство свідомо 

береже природу. Безумовно, перехід на електромобілі не є єдиним вирішенням 

проблеми забруднення навколишнього середовища, але це величезний крок до 

його збереження. 

В роботі проведено аналіз тенденцій розвитку ринку продажу 

електромобілів, визначено його насиченість в Україні, а також  фактори, які 

формують попит і пропозицію на даний товар.  
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В даний час велика увага приділяється використанню водопаливних 

емульсій. Цей новий вид палива стає загальновизнаним і набуває широкого 

поширення на транспорті. Водопаливні емульсії проходять випробування як на 

карбюраторних двигунах, так і на дизелях. Існує кілька методів, приготування 

ВПЕ. Наприклад, в бак заливається вже готова емульсія, яка здатна зберігатися 

без значного розшарування кілька діб. Розроблено способи безпосереднього 

приготування емульсії перед її вживанням в енергетичних установках, які 

знаходять поширення на флоті та у залізничному транспорті. 

Габарити і продуктивність установок для приготування емульсій 

відповідають судновим вимогам і вписуються в загальну компоновку 

машинних відділень. Габарити і продуктивність установок для приготування 

емульсій відповідають судновим вимогам і вписуються в загальну компоновку 

машинних відділень. Проведені глибокі теоретичні дослідження впливу ВПЕ на 

робочий процес. Створені перші напівпромислові установки для отримання 
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емульгованого палива з автоматичним дозуванням води. На флотах є деякий 

досвід роботи суднових дизелів на емульгованому паливі. Кілька суден 

постійно працюють на ВПЕ. 

При роботі дизелів на важких сортах палив можуть погіршитися якість 

розпилювання, сумішоутворення і згоряння палива, зрости температура 

випускних газів і димність, збільшитися корозійний знос деталей циліндро-

поршневої групи і паливної апаратури. Внаслідок цього необхідно розробляти 

нові методи вдосконалення процесу згоряння важких палив в дизелях. 

Застосування водопаливних емульсій дозволяє частково вирішити виникаючі 

проблеми при використанні важких палив. 

Наявність води в паливі прийнято вважати небажаним, так як вода знижує 

теплоту згоряння палива і підвищує температуру його застигання, а крім того, 

двигун може працювати нестабільно. Все це справедливо в тому випадку, якщо 

вода присутня в паливі в шаровому вигляді або нерівномірно вводиться разом з 

робочою сумішшю в камеру згоряння. Для отримання однорідної суміші необ-

хідно рівномірно розподілити воду в паливі і притому таким чином, щоб спектр 

крапель води в паливі був оптимальним. Така суміш води і палива є емульсією. 

В роботі наведені результати досліджень дизеля двухтактного суднового 

типу 4RLB76 фірми Sulzer, що працює на емульгованому водою паливі. Як 

палив використовувалися дизельне паливо і важке дизельне паливо в'язкістю νт 

= 400 мм
2
/с при 50 °С. Оскільки водопаливна емульсія важкого палива має 

більш високу в'язкість, ніж саме важке дизельне паливо, то застосовувався 

подігрів емульсії до температури t=130 °С. При дослідженнях використано три 

системи підготовки та подачі емульсії в дизель 4RLB76, схеми яких 

представлені на рис. 1. Всі три системи забезпечують підготовку емульсій з 

близькими властивостями. Розподіл об’ємів крапель води в водопаливній 

емульсії, підготовленої в системі  показано на рис. 2.  

В процесі випробувань відзначено, що застосування різних систем 

підготовки емульсії не робить помітного впливу на параметри дизеля. Наведені 

на рис. 3 залежності параметрів дизеля 4RLB76 фірми Sulzer від навантаження, 
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свідчать про те, при його роботі на водопаливної емульсії, що містить 20% 

води, основні показники роботи дизеля поліпшуються. Зокрема, температури 

газів на вході в турбіну tВТ і на виході з турбіну при роботі дизеля на ВТЕ, що 

містить 20% води, виявилися на 10 °С нижче, ніж при роботі на дизельному 

паливі. Тиск кінця стиснення рс і максимальний тиск згоряння pz при роботі 

дизеля на дизельному паливі і ВТЕ виявилися практично однаковими. При 

роботі дизеля на ВТЕ, що містить до 20 % води, концентрація оксидів азоту 

NOx в ОГ знижується лише на 8% при одночасному зменшенні питомої 

ефективної витрати палива gе. 

 

Рисунок 1 Схема системи підготовки та подачі водопаливної емульсії 

 

 

Рисунок 2 Розподіл розмірів крапель води у водопаливній емульсії (NK – 

відносне число крапель; dK – діаметр крапель 
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Рисунок 3 Параметри дизеля 4RLB76 фірми Sulzer від навантаження при 

його роботі на різних паливах: 1 – на дизельному паливі; 2 – на водопаливної 

емульсії, що містить 20% води. 

 

Висновок: використання водопаливних емульсій призводить до покра-

щення як ефективних так і екологічних показників СЕУ. Так питома витрата 

палива зменшується на 2…3%, проте викиди NOx зменшуються на 20…40%. 
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SCR-реактор, як перспективний метод по боротьбі із шкідливими 

викидами суднових двигунів 

Світовий транспорт виробляє 13 % від загального обсягу викидів 

парникових газів. З них на морський флот припадає лише 3 %. Однак через 

інтенсивний розвиток флоту за останні п'ять років цей показник зріс удвічі: 

більш потужні силові установки вимагають більше палива, кількість суден 

збільшується, пропорційно зростає і обсяг шкідливих викидів.  

В даний момент нормованим для суднових двигунів параметром є тільки 

викиди оксидів азоту (NOx) відповідно до Конвенції МАРПОЛ. У процесі 

згоряння палива в двигуні утворюється цілий ряд з'єднань, які потрапляють в 

атмосферу, але оксиди азоту є найбільш шкідливими. У дизельному двигуні 

вони становлять від 30 до 80 % загального обсягу викидів. З 2000 року суднові 

двигуни на стадії виготовлення проходять випробування на вміст NOх у відпра-

цьованих газах і отримують так званий технічний файл, де вказуються еталонні 
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значення для різних режимів роботи. До 2010 року діяв стандарт TIER I 

(допускав 17 грамів NOx на кіловат-годину), до 2016 року діяв TIER II (14,4 г), а 

з 2016 вступив в силу стандарт TIER III (відповідно до якої кількість 

зменшилася на 80 % у порівнянні із TIER I). 

У зв'язку з посиленням норм щодо викидів, виникла необхідність в 

розробці спеціальних методів зниження шкідливих викидів з відпрацьованими 

газами дизелів. Ці методи поділяються на дві групи. 

Первинні методи зниження викидів NOx засновані на зменшенні 

температури в зонах горіння палива. Оскільки температура є основним 

фактором при утворенні NOx, то цей метод досить ефективний. 

Вторинні методи засновані на хімічній нейтралізації NOx перед випуском 

відпрацьованих газів в атмосферу. 

Взявши за основу успішний досвід використання методу SCR (зменшення 

рівня NOx додаванням реагенту в присутності каталізатора) в індустрії 

вантажного транспорту і його найкращі економічні показники, німецький 

концерн MAN почав розробку обладнання для суднових дизельних двигунів. 

Так народилася система MAN SCR. Одною з головних переваг системи SCR є 

низька витрата палива, що доведено не тільки стендовими випробуваннями, а й 

багаторічним досвідом використання. Витрата діючої речовини (сечовини) 

становить орієнтовно 5-7 % витрати палива. 

Принцип роботи простий: за допомогою дозуючого пристрою в змішувач 

потрапляє охолоджений у допоміжному модулі реагент (сечовина, CH4N2O), 

далі в присутності каталізатора суміш вихлопних газів і реагенту розкладається 

на азот і воду. Отриманий таким способом азот йде в атмосферу, а вода 

охолоджується і виходить за борт. 

При використанні MAN SCR не потрібна установка додаткового 

протипожежного обладнання, тому що в якості реагенту використовується не 

вибухонебезпечна речовина, а сечовина, яка не запалюється. 

Двигуни з системою MAN SCR вже сьогодні відповідають нормам Tier III.  
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До основних складових частин скрубера відносяться: корпус скрубера; 

система зрошення з відцентровими тангенціальними форсунками; з поплавце-

вим пристроєм регулювання рівня шламу; система аварійного відключення 

подачі води. 

Призначення скрубера в цілому - очищення димових газів від пилу, що 

утворюється при спалюванні дисперсного вуглевміщуючого матеріалу в 

допалювачів. Корпус скрубера призначений для організації потоків газу і 

крапель води. Система зрошення призначена для подачі і розпилення води в 

корпусі скрубера. Механізм відведення шламу призначений для автоматичного 

відведення шламу з корпусу скрубера. Система аварійного відключення подачі 

води призначена для відключення подачі води при неможливості відведення 

шламу з корпусу скрубера. 

Скрубер функціонує наступним чином: газ надходить на очистку, 

подається по похилому газоходу в нижню частину скрубера і піднімається по 

корпусу вгору. У верхній частині скрубера розташовані 3 ярусу зрошення, що 

складаються з відцентрових форсунок. Вапняно-водна суспензія (водний 

розчин CaCO3), який подається під тиском, розпорошується. Утворені краплі 

водного розчину CaCO3 падають під дією сили тяжіння назустріч забрудненого 

газу. Уловлювання частинок пилу краплями води відбувається під дією 

інерційного і дифузійного механізму, гідродинамічних і електростатичних сил і 

турбулентної дифузії. Очищення газу від оксиду сірки (SO2) відбувається по 

абсорбційної технології. При контакті вапняно-водяної суспензії з газом 

відбувається реакція: 

СаСО3 + SО2 + ½ Н2О = СаSО3·½Н2О + СО2 

Кисень, що знаходиться в продуктах згоряння, доокислює сульфат 

кальцію в нейтральний сульфат (гіпс): 

СаSO3 ·½H2O +1½O2 = CaSO4·2H2O 

Відпрацьований водний розчин, що містить гіпс CaSO4 і уловлений пил, 

збирається в нижній частині скрубера. Очищений газ відводиться через 

газоходи, розміщені у верхній частині апарату. Для випуску шламу 
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передбачено спеціальний пристрій, що складається з камери поплавця і дроселя 

регулятора, який підтримує заданий рівень шламу в бункері. 

Висновки. Проблема екологічності двигунів виходить сьогодні на 

перший план при проектуванні судових енергетичних установок. Суспільство 

занепокоєне глобальними проблемами зміни клімату на Землі і побудило до 

створення великої кількості обмежень та норм до відхідних газів СДУ. SCR-

технологія добре відпрацьована і заснована на застосуванні дозованого 

впорскування розчину сечовини в потік відпрацьованих газів на вході в 

каталітичну установку, відновлює NOx до азоту і води. 

Література: 

1. Авдевин Д.Е. Повышение экологической безопасности дизельних уста-

новок судов выбором рациональной технологии нейтрализации оксидов азота в 

отработавших газах: Дисс. на соиск. учен. степ. к.т.н. – СПб.: СПГУВК, 2003. 

2. Гладкая Н.Г. Очистка отходящих газов энерготехнологического 

оборудования газовой промышленности от оксидов азота с использованием 

продуктов термодеструкции карбамида: Дисс. на соиск. учен. степ. к.т.н. – М, 

2004. 

3. Vestergren, R., "Single-digit NOx Emissions for Cruise Vessels", Wartsila 

NSD Marine News, 1999 (3). 

4. Weisser, G., FX Tanner, K. Boulouchos, J. Kramer, and R. Holtbecker, 

"Integrating CRFD Simulations into the Development Process of Large Diesel 

Engine: A Status Report", CIMAC 98 Paper No. 05.09 1998. 

5. MARPOL Convention 73/78, Annex VI, IMO, London. 

6. Andrzej Adamkiewicz, Kołwzan Krzysztof. Technologies reducing exhaust 

gas emissions from large marine diesel engines // international congress of 

combustion engines ptnss kongres – 2007. 

7. Jerzy Herdzik. Emissions from marine engines versus IMO certification and 

requirements of TIER 3 / Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 

2, 2011. – PP. 161-167. 

 



63 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 681.51 Технічні науки 

 

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЖИТЛОВОЮ БУДІВЛЕЮ 

 

Саліонов Б.М., 

студент факультету електроніки 

Національний технічний університет України  

"Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського" 
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Протягом тисячоліть, аж до кінця дев'ятнадцятого століття, головними 

джерелами енергії були сила людини і тварини, а також спалювання деревини і 

органічних відходів. 

Який прийшов їм на зміну електрику дало людині величезні можливості. 

Багато процесів, що виконувалися раніше своїми руками або за допомогою 

прислуги, стали здійснюватися автоматично. За фактом, саме тоді й почалася 

епоха автоматизації. 

Технологічні революції, пов'язані з процесами виробництва, створювали 

все нові інструменти для того щоб підвищити якість життя. 

Йшов час, і в житті людини з'явилися радіо, телебачення, різні побутові 

прилади і інженерні системи, складність яких з року в рік тільки зростала. Всі 

ці пристрої відмінно справлялися з тією функцією, яка на них покладалася - 

вони приносили в побут все більше комфорту, а також скорочували час, яке 

раніше витрачалося на виконання рутинних дій. 

Кількість різних інженерних систем стало обчислюватися десятками, а то 

й сотнями одиниць. Управління та контроль над цими системами ставав все 

більш трудомістким і подальше їх впровадження загрожувало тим, що 

впоратися з ними стало б просто неможливо. На щастя, це був час активного 

розвитку комп'ютерної техніки, використання якої відкрило людині абсолютно 

нові перспективи.[1] 
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Саме на цій стадії, в кінці сімдесятих років минулого століття вчені в 

США і Японії почали вести активні роботи по автоматизації управління 

інженерних систем. 

Вперше визначення Розумний будинок було сформульовано в 

Вашингтонському Інституті інтелектуальної будівлі і звучало наступним 

чином: Розумний будинок - це будинок, що забезпечує продуктивне й 

ефективне використання робочого простору. 

Від теорії досить швидко перейшли до практики. Впроваджуючи все нові 

і нові об'єкти з використанням систем Розумний будинок, співтовариство 

виробників і інтеграторів цих систем розробило концепцію інтелектуальної 

будівлі. 

Основою концепції є принцип максимально ефективного використання 

простору і його базових елементів: структури, систем, служб і управління. 

Даний принцип став загальним для комерційної та житлової нерухомості, з 

урахуванням різниці в призначенні об'єктів. 

З тих пір пройшло вже більше сорока років, і за цей час системи 

Розумний будинок значно еволюціонували. Зараз на основі подібних технологій 

створюються не тільки окремі приміщення з обмеженим функціоналом, але і 

дійсно "розумні" квартири або котеджі, і навіть "інтелектуальні" житлові 

будинки, громадські та офісні будівлі. 

Хотілося б так само відзначити найвідоміший Розумний будинок в світі - 

житло Білла Гейтса, де можливості систем домашньої автоматизації 

реалізуються більше ніж на 100%. Це справжній шедевр автоматизації, аналог 

якого навряд чи зможе дозволити собі навіть дуже заможна людина, але в 

більшості випадків це і не потрібно.[2] 

Важливою особливістю і властивістю «Розумного будинку» відрізняє 

його від інших способів організації життєвого простору є те, що це найбільш 

прогресивна концепція взаємодії людини з житловим простором, коли людина 

однією командою задає бажану обстановку, а вже автоматика відповідно до 



65 
 

зовнішніми і внутрішніми умовами задає і відстежує режими роботи всіх 

інженерних систем і електроприладів. 

У цьому випадку виключається необхідність користуватися кількома 

пультами при перегляді ТБ, десятками вимикачів при управлінні освітленням, 

окремими блоками при управлінні вентиляційними і опалювальними система-

ми, системами відеоспостереження та сигналізації, воротами і іншим. У 

будинку обладнаному системою «Розумний будинок» досить одним натискан-

ням на настінної клавіші (або пульті ДУ, сенсорної панелі і т. Д.) Вибрати один 

з сценаріїв. Будинок сам налаштує роботу всіх систем відповідно з Вашим 

побажанням, часом доби, Вашим становищем в будинку, погодою, зовнішньої 

освітленістю і т. Д. Для забезпечення комфортного стану всередині будинку. 

Що ж може такий будинок. Почнемо з самого нескладного - контролю 

над освітленням. За допомогою сукупності управління стає можливим 

здійснювати контроль - включати, вимикати, регулювати яскравість - будь-яке 

джерело світла у всіх приміщеннях, незалежно від того, де розташовується 

світильник і якого він типу. Тобто можна не підніматися з ліжка, щоб 

відключити світло, повертаючись в темряві від вимикача до ліжка. З власної 

спальні можна відключити світло в дитячій або у всьому будинку. Або 

залишити нічний приглушене освітлення в коридорах. За допомогою такої 

сукупності можна керувати освітленням фактично з будь-якого місця, навіть 

перебував на великій відстані від будинку. У разі якщо поставити датчик 

переміщення - світло включиться як тільки відкриється одна з дверей в 

приміщення або на сходову площадку. Світло може включатися і вимикатися в 

завчасно заданий час. А в котеджі за допомогою встановлених на вулиці 

датчиків, які знайшли переміщається об'єкт, включається зовнішнє освітлення і 

передається сигнал про виявлення об'єкта.[3] 

Для сукупностей управління будинком можна писати незвичайні сценарії. 

У заміському будинку будуть автоматично проводитися осушення і нагрів 

дахів, транспортних в'їздів від снігу і льоду. За сигналом з мобільного телефону 

або через інтернет, до приїзду в котедж господаря наповниться басейн, 
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прогріється сауна. А в разі якщо прийдуть гості, будинок забезпечить 

провітрювання і додаткове кондиціонування. Принциповим випадком для 

заміського будинку є "вірний" полив кімнатних рослин або газону. Полив 

здійсниться з урахуванням вимог і вологості грунту різних рослин. Поставивши 

датчики в зимовому саду, можна бути спокійним - будинок буде здійснювати 

контроль вологість, температурний режим і освітленість по територіях саду, 

щоб всі рослини в ньому чудово виглядали. Акваріумні рибки теж будуть 

комфортно себе відчувати під наглядом будинку. Одночасно їм буде поданий 

корм, включиться світло і подача кисню. 

Охоронна сукупність при надходженні сигналу про прихід господарів 

може включити прилади й освітлення на кухні, музичний центр і кондиціонери. 

Ймовірна певна реакція на прихід дітей, наприклад, відтворюватися аудіо-або 

відео-послання від батьків, а при приході персоналу - вказівок господарів. 

Відмінною родзинкою сукупності безпеки розумного будинку від 

простих охоронних є вибір самої сукупністю різних варіантів реагування на 

аварійну обстановку. Наприклад, перекрити необхідні трубопроводи при вито-

ку газу або води, або зателефонувати в обслуговуючу організацію. Сукупність 

може відключити аварійні ділянки електричних ланцюгів при загрозі загоряння. 

Так, стан всіх комунікацій знаходиться під постійним контролем, і при 

виникненні будь-яких несправностей терміново не вжити відповідних заходів і 

відправлено повідомлення господарям. А в разі якщо вдома один залишається 

дитина, можна заблокувати включення деяких електроприладів. 

Існує кілька способів управління «розумним будинком». Найпростіший - 

за допомогою кнопкової панелі, де будь-яка кнопка відповідає якому-небудь 

приладу, групі приладів або означає послідовність необхідних дій. Для 

наочності кнопкова панель може мати маленький дисплей, на якому 

відображається інформація про стан сукупності. 

Найреспектабельніші і ергономічні моделі управління з сенсорним 

екраном. Такий пульт є маленький монітор із зображенням кнопок, назвами 
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команд, що пояснюють картинами. Ці моделі можуть також демонструвати 

зображення з камер.[4] 

Зовсім ергономічним є управління будинком через інтернет. При цьому 

можна з'ясувати про стан будинку, про присутність в ньому людей, про погоду і 

т.д. Зрозуміло, ця інформація буде доступна лише господарям будинку. 

Зараз «розумний будинок» - одне з передових досягнень в техніці. 

Найголовніше - те, що головною метою такої автоматизації будинку є комфорт, 

оскільки запам'ятати і здійснити купу невеликих і не зовсім домашніх справ - 

від температури і підтримки вологості до поливу і годування рибок зимового 

саду - на це потрібно не тільки час, а й постійну увагу господарів, не кажучи 

вже про необхідну безпеки. Виходячи з цього сукупність розумного будинку - 

це найкомфортніша сукупність управління офісом і будинком на сьогодні. 
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Cьoгoднi пiдприємcтвa як нiкoли рaнiше потребують покращення cиcтeм 

пocтaвoк. Рyшiями змiн, щo вiдбyвaютьcя є кoнкyрeнцiя i зрocтaючi потреби 

клiєнтiв. Пoтeнцiaл лaнцюга постачання мoжливо рeaлiзyвaти тiльки за 

допомогою вciх лaнoк. Ті речі, які зoвciм нeщодaвнo було важко нaвiть 

представити, cьoгoднi мoжливо рeaлiзyвaти завдяки iннoвaцiйним iнфoрмaцiй-
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ним i кoмyнiкaцiйним cиcтeмам, якi організують iнфoрмaцiйнy прoзoрicть нa 

вciх дiлянкaх лaнцюга розрахунок вaртocтi вiд пocтaчaльникiв продукції дo 

кiнцeвoгo cпoживaчa. Задля цiлecпрямoвaнoгo i eфeктивнoгo yпрaвлiння 

нeoбхiднa oргaнiзaцiя вірного yпрaвлiння лoгicтичними прoцecaми, зoкрeмa в 

складській логістиці.  

Нaйбiльш визначною умовою cyчacнoї дiяльнocтi складських пiдприємcтв 

cтaє створення i поліпшення структури yпрaвлiння лoгicтичними прoцecaми з 

врaхyвaнням її індивідуальності. У вирiшeннi цiєї задачі зaцiкaвлeнi вci учас-

ники ринкy лoгicтичних пocлyг, щo відносятся дo cклaдської логістики. Цe 

обумовлюєтся постійним yскладненням eкoнoмiчних i кoмeрцiйних вiднocин, 

мiнливoю ринкoвoю cитyaцiєю, сильною кoнкyрeнцiєю, нeoбхiднicтю cвoєчac-

нoгo пoлiпшeння мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї основи та фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдприємcтв, нa ocнoвi пocтiйнoгo вдосконалення та пiдвищeння eфeктивнocтi 

рeзyльтатiв кoмeрцiйнoї дiяльнocтi в цiлoмy i oптимiзaцiї лoгicтичних прoцeciв 

нa cклaдi. 

Лoгicтичний прoцec — цe oргaнiзoвaнa в чaci пocлiдoвнicть викoнaння 

лoгicтичних oпeрaцiй, щo дoзвoляє дocягти зaдaнi цiлi. Дo лoгicтичних прoцeciв 

нaлeжaть прoцecи, щo пoв'язaнi зi змiнoю пaрaмeтрiв прocтoрy (рoзмiщeння), 

чacy, фoрми, влacтивocтeй лoгicтичних пoтoкiв. 

Лoгicтичний прoцec cклaдaєтьcя з двoх ocнoвних пiдcиcтeм (пoтoкiв): 

iнфoрмaцiйнoї i мaтeрiaльнoї. Лoгicтичний прoцec пoчинaєтьcя зі збору та 

обробки інформації(тобто операцій планування і організації), і на цей час 

матеріальні потоки ще відсутні. 

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день звучать заяви про зменшення 

ролі складського господарства, але воно зустрічається протягом всіх ланцюгів 

поставок. І можна гарантувати те, що його роль в майбутньому ніякою мірою 

не зменшиться. Постійно є потреба мати пoтрiбний мaтeрiaл в пoтрiбнiй 

кiлькocтi в пoтрiбнoмy мicцi в пoтрiбний чac i в пoтрiбнoмy cтaнi, пoтрiбнe 

cклaдyвaння - дaвнo вiдoмий бiзнec-прoцec. Вихoдячи з цьoгo, cклaд є місцем,, 
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дe здiйcнюєтьcя oпeрaцiйнe yпрaвлiння вaнтaжoпeрeрoбкoю, і він вирiшyє 

чoтири зaвдaння: 

- Oтримaння(здiйcнює кoнтрoль нaд мaтeрiaлaми, якi нaдхoдять вiд 

пiдрядникiв); 

збeрiгaння(фiзичнo зaхищaє (збeрiгaє) мaтeрiaли дo тoгo, як в них 

з'явитьcя пoтрeбa); 

- вiдбiр (кoмплeктaцiя)(вiдбирaє мaтeрiaли, нeoбхiднi cпoживaчaм 

- вiдвaнтaжeння(пeрeдaє iншим кoнтрoль зa мaтeрiaлaми для їх дocтaвки 

cпoживaчeвi). 

«У рeaльнoмy життi кoнкрeтний cклaд мoжe вирiшyвaти бeзлiч iнших 

зaвдaнь. Рoзширeний cпиcoк ключoвих прoцeciв нa cклaдi нe oбмeжyєтьcя 

пeрeрaхoвaними вищe чoтирмa ocнoвними фyнкцiями i включaє, крiм iншoгo, 

пeрeвiдпрaвкy (cross docking), щoдeннe зняття зaлишкiв тa oбрoбкy пoвeрнyтих 

прoдyктiв ».[1,с.135] 

Підводячи підсумки, мoжнa видiлити ряд фaктoрiв, вiд яких зaлeжить 

лoгicтичний прoцec нa cклaдi: 

- фyнкцioнaльнe признaчeння cклaдy; 

- пaрaмeтри cклaдy; 

- нoмeнклaтyрa  вaнтaжy i cпeцифiкa йoгo збeрiгaння; 

- зoвнiшнi трaнcпoртнi зacoби пocтaвки; 

- ocoбливocтi вaнтaжнo-рoзвaнтaжyвaльнoгo фрoнтy; 

- iнтeнcивнicть вхідних i вихідних пoтoкiв; 

- зoвнiшнi тoвaрoнociї ; 

- нaявнe cклaдcькe oблaднaння; 

- дiючa cхeмa дoкyмeнтooбiгy тoщo[2,с.89] 

Кoжeн з пeрeрaхoвaних фaктoрiв мoжe зрoбити величезний вплив нa 

викoнaння кoнкрeтнoї oпeрaцiї лoгicтичнoгo прoцecy. 

                                                    Література: 
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Логістика охоплює всю сферу і спектр діяльності підприємства, але на 

всіх стадіях розвитку виробництва вона за допомогою сукупності різних видів 

діяльності, способів і засобів прагне скоротити витрати і випустити продукцію, 

заданої кількості і якості у встановлені терміни і в установленому місці.[1] 

Напрямки руху матеріальних та інформаційних потоків щодо логістичної 

системи виробничого підприємства залежать від системи планування в 

організації. При організації руху матеріального потоку в ланцюзі постачань 

прийнято виділяти два підходи: 

- системи, рух матеріального потоку в яких заснований на принципі 

«виштовхування» матеріальних ресурсів попередньою виробничою ланкою на 

подальше їх просування, на всьому шляху, в ланцюзі постачань, коли для 

кожної ділянки централізовано складаються індивідуальні плани виробництва і 

для цього резервуються певні матеріали і міжопераційні напрацювання; 

- системи, рух матеріального потоку в яких заснований на принципі 

«витягування» матеріальних ресурсів наступною в технологічному ланцюжку 

виробничою ланкою з попередньої на всьому шляху їх просування в ланцюзі 

постачань. 

Кожна з систем націлена на задоволення потреби наступної ланки, яка 

задовольняється за рахунок відповідної за необхідними параметрами поставки з 

боку попереднього ланки. 

 «Виштовхуюча» система орієнтована переважно на мінімальні коливання 

споживчого попиту протягом досить значного часового проміжку. Виходячи з 
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цього, в основі всіх планових розрахунків вона може застосовувати постійні 

значення ритму виготовлення продукції. Системи «витягуючого» типу в якості 

планового періоду для визначення середніх оборотних напрацювань беруть до 

уваги періоди від одного до трьох місяців. Оперативне управління в цих 

системах виробляється на значно менших строках планування. 

Схема виштовхуючої логістичної системи представлена на рис. 1. 

Матеріальні ресурси «виштовхуються» з однієї ланки виробничої логістичної 

системи на іншу. Кожній операції загальним розкладом встановлюється час, до 

якого вона повинна бути завершена. Отриманий продукт «проштовхується» 

далі і стає запасом незавершеного виробництва на вході наступної операції. 

 

Рис. 1. Схема виштовхуючої логістичної системи 

«Виштовхуюча» система з централізованим плануванням передбачає, що 

кожна виробнича ділянка отримує конкретні завдання на плановий період (це 

можуть бути комплекти деталей) і звітує про його виконання перед 

централізованою системою управління підприємством. Результати своєї роботи 

кожний виробничий підрозділ передає на склад. При такому плануванні і 

ділянку, і централізовану систему управління цікавлять тільки виконання 

термінів і обсягів планового завдання. При наявності залишків на складі 

виникає надлишок запасів в системі, при затримці з поповненням запасів - 

дефіцит, здатний зупинити виробничий процес. 
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управління 

Ділянка 1 Ділянка 3 Ділянка 2 

Склад Склад 

Кінцевий 
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Замовлення клієнта 
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Схема витягаючої системи планування представлена на рис. 2.  Ця 

система заснована на «витягуванні» продукту наступною операцією з 

попередньої операції в той момент, коли подальша операція готова до даної 

роботи. Матеріальні ресурси подаються («витягуються») на наступну 

технологічну операцію з попередньої в міру необхідності, а тому жорсткий 

графік руху матеріальних потоків відсутній. [2] 

 

Рис. 2. Схема витягаючої логістичної системи 

Висновки. На сьогоднішній день існує два основних підходи організації 

руху матеріального потоку - виштовхуюча та витягуюча логістичні системи, 

кожна з яких має свої особливості. При виштовхуючій системі кожна 

виробнича ділянка отримує конкретні завдання на плановий період (це можуть 

бути комплекти деталей) і звітує про його виконання перед централізованою 

системою управління підприємством. Витягуюча система забезпечує 

«витягування» продукту наступною операцією з попередньої операції в той 

момент, коли подальша операція готова до даної роботи. 
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The method of linear classification, which appears using the logistic-loss function 

is called Linear Regression. The main feature and advantage of Linear Regression, is 

that it clearly shows the probability of referring an item to a specific class. From here 

it follows that this method is stable to mixed values.  

Now let us define this function as sigmoid. From now to find the probability of 

referring object to class +1 we will use sigmoid (1.1), from here it follows that 

probability of class -1:        | )          | ). 

      | )   
 

    〈   〉
     ) 

The gradient descent method is based on the anti-gradient feature, it shows the 

direction of the fastest function decrease in a specific point. Using this, it is obvious 

to starting from some point make a step in the anti-gradient direction, calculate it 

again and move again. More formally this may be described as follows: 

                )             ) 

Here w is the weights vector, η – is a step, the smaller it, the longer studying will 

take.  

     )  
 

 
∑            
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     ) 

The equation (1.3) is a so called functionality. Logistic regression uses pretty 

difficult quality functionality. However, it may be tuned using the gradient descent 
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method. We can assume that we have some set of data where each object should be 

referenced to either class +1 or class -1. Each object has a set of features (in our case 

2 features). To tune the logistic regression, we will solve the following task: 

 

 
∑   (                  ))  
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Here C is the regulation coefficient,    and     – are features 1 and 2 on the    

element. The gradient step will be about renewing of weights w1, w2 in the following 

way: 
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Equations (1.3) and (1.4) are the derivatives of the functionality. Here η is the step 

size. On the following picture we can see the work of gradient descent. Starting from 

some point, the algorithm moves along anti-gradient. 

 

Figure 1. Gradient descent 
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Let`s now see the pseudo code of the described algorithm. 

Input: 

                 

                    

                              

Output: 

                                             

1: Initialize ε,      ; 

2: While absolute value of     
  )

       greater than ε: 

3:     Make           
  )

 

4:     Find the sum for    
    

  ) : ∑     (  
 

          
   

) 
    

5:     Make a gradient step (reinitialize weights):  

6:             
  )

     
  )

  
 

 
∑            

  )        
  ) 

    

7: Return      

This pseudo code describes an algorithm that receives a vector of weight 

coefficients that was provided by a logistic regression and regularize them. We are 

sure that algorithm is always convergent, but the speed of convergence is about the 

size of the gradient step, and the ε value. Those parameters are flexible. However, we 

can make algorithm always convergent without using ε. For this purpose we may 

need to make a η parameter vary. It will slow down the algorithm, but may provide 

better result. 

 It is clear that main problem of this algorithm is convergence and its speed. 

Summation features may take some time. But the idea is that we don`t have to know 

the while gradient vector itself. Maybe we may guess the direction with only one 

coordinate. That method uses only one feature in basic case, which is chosen 

randomly, and without summation it finds the direction. It is called a stochastic 

gradient. It pseudo code is just as follows: 
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Input: 

                 

                    

                              

Output: 

                                             

1: Initialize ε,      ; 

2: While absolute value of     
  )

       greater than ε: 

3:     Make           
  )

 

4:     Randomly choose an element xi 

5:     Find        (  
 

          
   

) 

6:     Make a gradient step (reinitialize weights):  

7:             
  )

     
  )

  
 

 
∑              

  ) 
    

8: Return      

This algorithm is very similar to the previous one, but instead of finding a full 

gradient, we get only one its component, and move along it. Such a behavior is 

defined on the picture below. 

 

Figure 2. Stochastic gradient descent and gradient descent 

On those plots we see the difference of those two algorithm. As log as the second 

one works faster, it is not so accurate. Those algorithms are far not only. How ever in 

this article other methods will not be reviewed.  
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Одна з найголовніших проблем у технології виробництва будівельної 

кераміки - високі витрати палива на випал виробів – в середньому до 70-90 м
3
 

на 1 т продукції в залежності від конструкції печі, режиму випалу, здатності 

керамічної маси до спікання і т.д. Іншою проблемою є те, що швидкими 

темпами вичерпуються природні матеріали – глини, отже необхідний пошук 

альтернативних матеріалів для виробництва.  

Можливим вирішенням проблеми енерго- та ресурсозбереження у такому 

крупнотонажному виробництві є використання у складах керамічних мас 

відходів вуглевидобутку [1, 2]. Особливо важливою розвивати цей напрямок і 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_descent
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тому, що відходи вуглевидобутку є токсичними і небезпечними для людини і 

навколишнього середовища.  

Проведені раніше дослідження [2] показали, що додавання 

вуглецьвміщуючих компонентів до складів керамічних мас дозволяє значно 

скоротити енерговитрати на випал виробів. Це пояснюється їх високою 

теплотворною здатністю, оскільки вміст вуглецю в таких матеріалах становить 

від 10 до 30%. 

Об’єктом досліджень явились склади керамічних мас для виготовлення 

рядової керамічної цегли на основі легкоплавкого суглинку із різним вмістом 

вигоряючих добавок. Метою досліджень було встановити вплив вигоряючих 

добавок на фізико-механічні показники дослідних керамічних зразків та 

визначити найбільш раціональний вміст добавок. 

В якості вигоряючих добавок розглядали: породу, отриману при 

здобуванні вугілля Західнодонбаського родовища, що розробляється ПАТ 

«ДТЕК Павлоградвугілля» та породу, отриману при одержанні антрациту з 

Донецького кам'яновугільного басейну (далі – донецька порода). 

Різний вплив вуглецьвміщуючих порід на фізико-хімічні процеси при 

випалі керамічних матеріалів можна пояснити за допомогою диференційно-

термічного аналізу (рис. 1).  

 

 

Склад шихти, мас.%: 

суглинок – 75; 

глина дружківська – 25, 

порода  донецька  – 15 (поверх 100%)  

Склад шихти, мас.%: 

суглинок – 75; 

глина дружківська – 25, 

порода павлоградська – 15 (поверх 100%)  

Рисунок 1 – Термограми керамічної шихти з вуглецьвміщуючими 

породами 
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Екзоефекти на термограмах з максимумом при 600оС для донецької 

породи та при 345 і 460оС для павлоградської свідчать про виділення тепла при 

вигорянні органічної складової добавок. Це виділення тепла під час випалу 

сприяє спіканню кераміки «зсередини», дозволяючи скоротити витрати газу на 

випал. 

Наступний етап роботи передбачав комплексні дослідження впливу 

різних за типом вуглецьвміщуючих добавок та різних вогнетривких глин на 

властивості керамічних мас та випалених виробів. Дослідні склади та 

властивості зразків наведені в табл. 1. 

Із наведених даних видно, що більш оптимальною є маса №14н, яка у 

порівняння з базовою №9н має більшу міцність майже в 1,5 разів і менші 

значення водопоглинання. 

Таблиця 1 – Дослідні склади керамічних мас та властивості випалених 

зразків 

Найменування 

компоненту 

9н 10н 11н 12н 13н 14н 15н 

Склади мас, мас.% 

Суглинок 100 80 75 80 75 75 75 

Глина дружківська  - 20 25 - - - - 

Глина пяти’хатська  - - - 20 25 25 25 

Поверх 100%        

Порода донецька - 15 15 15 15 7 - 

Порода павлоградська - - - - - 8 15 

Властивості зразків після випалу при 1000
о
С 

Механічна міцність при 

стисканні, кг/см
2
 

75,3 91,7 141,9 118,4 110,3 111,1 89,5 

Водопоглинання, % 15,19 11,35 8,42 14,00 13,58 12,78 14,75 
 

Склад № 11н, незважаючи на більшу міцність випалених зразків, є 

непридатним, оскільки зразки навіть в умовах лабораторного випалу 

проявляють ознаки спучування. Маса складу №14н є більш стабільною, 

оскільки містить менше донецької породи, яка інтенсифікує спікання, але в той 
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же час її кількість (7%) достатня для забезпечення формування керамічного 

черепка з водопоглинанням 12,8 % марки М100. 

Таким чином, розроблено енергозберігаючу технологію виробництва 

керамічної цегли. Інноваційність рішення полягає у тому, що пропонується 

саме комплексне впровадження відходів вуглезбагачення, які відрізняються 

своєю теплотворною здатністю й дозволять економити витрати палива під час 

усього процесу випалу будівельної кераміки. Також у роботі визначено 

оптимальний склад мас, використання якої дозволить виготовляти якісні 

будівельні вироби при менших затратах на виробництво 
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Динамічне управління потоками забезпечується або організацією 

внутрішньо вузлового управління потоками викликів та встановленням 

з’єднань на кожному вузлі, або організацією управління потоками на мережі 

зв’язку в цілому. Здійснюється двома основними шляхами – управлінням 

об’ємом потоків, що передаються по мережі і управлінням розподілом на 

мережі потоків. Динамічне управління розподілом потоків інформації найбільш 

ефективно в умовах тяжінь, що змінюються, і/або можливих пошкоджень на 

мережі. При цьому в умовах значного перевантаження мережі застосування 

тільки одного динамічного управління розподілом потоків інформації може не 

тільки не поліпшити, але навіть погіршити показники якості передачі 

повідомлень (затримку передачі повідомлень). Тому динамічне управління 

розподілом потоків інформації необхідно застосовувати в сполученні з іншими 

методами й у першу чергу методом управління об’ємом потоку інформації, що 

надходить у мереж. [1] 

З погляду динамічного розподілу потоків пакетів (тобто маршрутизації) 

доцільно розрізняти дві групи модифікацій пакетної комутації: модифікації з  

віртуальними каналами або з’єднанням (пакетна комутація з віртуальними 

каналами) і модифікації, пов'язані з дейтаграмним режимом роботи. При цьому 

перша група модифікацій пакетної комутації, коли вибір маршруту передачі 

пакетів здійснюється спеціальним пакетом виклику, багато в чому близька 

методу комутації каналів. Тому при пакетній комутації з віртуальними 
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каналами і комутації каналів можуть використовуватися одні і ті ж методи 

динамічного управління потоками викликів. На мережі зв'язку NGN відповідно 

до відкритої системи її архітектури процеси маршрутизації виконуються на 

третьому (мережному) рівні безпосередньо після процесів, що виконуються на 

канальному рівні. При цьому процеси маршрутизації у свою чергу можна 

представити у виді трьох рівнів:  

1) передачі пакетів по обраному маршруту (шляху);  

2) вибору шляху передачі пакетів по таблицях маршрутів; 

3) корекції матриці маршрутів.  

До динамічного управління розподілом потоків пакетів з цих трьох рівнів 

процесів маршрутизації відносяться процеси третього рівня. Процеси ж нижчих 

(першого і другого) рівнів забезпечують лише передачу пакетів від джерел до 

споживача інформації. При цьому якщо порівняти їх з процесами передачі 

інформації по мережі з комутацією каналів, то процеси другого рівня на мережі 

пакетної комутації аналогічні встановленню з'єднання на мережі комутації 

каналів, а першого рівня - передачі інформації по встановленому каналу. [2] 

У зв'язку з тим, що при дейтаграмному режимі перед передачею 

інформаційних пакетів ніякий маршрут не вибирається і не встановлюється 

визначений віртуальний канал між джерелом і споживачем інформації, 

необхідність у виконанні процесів першого рівня відпадає. Крім того, при 

дейтаграмному режимі не передбачаються спеціальні пакети виклику, що 

забезпечують заздалегідь вибір маршрутів передачі інформаційних пакетів. У 

даному випадку він вибирається в процесі передачі інформаційних пакетів по 

мережі, тобто процеси другого рівня - вибір напрямку передачі по таблиці 

маршрутів - здійснюються незалежно для кожного пакета (як пакета 

віртуального виклику, так і інформаційного) того або іншого повідомлення. 

Отже, пакети одного повідомлення протягом одного сеансу зв'язку можуть 

передаватися по різних шляхах. Корекція матриці маршрутів при 

дейтаграмному режимі може виконуватися методами, що аналогічні методам 
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динамічного розподілу інформаційних потоків, які застосовуються на мережах 

пакетної комутації з віртуальними каналами.  

Варто помітити, що мінімальний середній час затримки пакета в мережі 

досягається при розсіюванні потоку пакетів. На мережі пакетної комутації це 

можливо тільки при дейтаграмному режимі. При пакетній комутації з 

використанням віртуальних каналів таке розсіювання допустиме тільки для 

потоку пакетів викликів, коли вибирається маршрут проходження віртуальних 

каналів на основі методу, аналогічного ймовірносно-ігровому, призначеному 

для мережі комутації каналів. Таким чином, при дейтаграмному режимі 

досягаються більш високе використання ресурсів і менший середній час 

затримки пакета в мережі, ніж на мережі з віртуальними каналами. [3] 
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