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МАШИНОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ В МАШИНОБУДУВАННІ 

 
УДК 621.78/(66.088+537.52+66.046) 

І.М. ПАСТУХ, Г.М. СОКОЛОВА, О.С. ЗДИБЕЛЬ 
Хмельницький національний університет 

 
МІКРОТВЕРДІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО ШАРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ, 

АЗОТОВАНИХ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ 
 
Наведені загальна форма моделі для розрахунку розподілу мікротвердості по глибині азотованого шару 

конструкційних  сталей,  а також  значення  коефіцієнтів моделі,  які можуть  бути  використаними  для  побудови 
графіків зміни мікротвердості. 

Ключові слова: мікротвердість,поверхневий шар, розподіл, модель, азотування, тліючий розряд. 
 

I.M. PASTUKH, G.M. SOKOLOVA, O.S. ZDYBEL 
Khmelnitsky National University 

 
MICROHARDNESS OF THE MODIFIED LAYER STRUCTURAL STEEL  NITRIDED IN A GLOW DISCHARGE 

 
Abstract    A  general  structure  of  the model  of  the  changes  in  surface  hardness  after  nitriding  in  a  glow  discharge. Model 

coefficients are given for some structural steels. Set out the analytical method of calculating surface microhardness after nitriding in a glow 
discharge.  Shows  the  values of  the  coefficients  of  the model  that  can be used  for plotting  changes  in microhardness. These  results have 
practical application in the process of surface modification of metals. 

Keywords: microhardness, surface layer, the distribution model, nitriding, glow discharge 
 

Вступ 
Процес керованої модифікації поверхні металів може бути реалізованим при умові наявності моделі 

параметрів, які характеризують результати обробки. Тільки в цьому випадку відкриваються можливості 
управління технологією в напрямку отримання певної структури та складу модифікованого шару, які, в 
першу чергу, визначаються умовами та вимогами подальшої експлуатації об’єктів обробки. При цьому 
важливо також зазначити, що тільки при наявності аналітичної моделі може бути розроблена система 
автоматизованого управління роботою устаткування для модифікації, яка б забезпечувала реалізацію 
зазначеного вище принципу. Аналітична модель впливу параметрів технологічного режиму на кінцеві 
результати створюється шляхом обробки експериментальних даних, отриманих в результаті проведення 
серії дослідів. В [1, 2] розроблені методика обробки масиву експериментальних даних, які залежать від 
декількох факторів впливу (так звана багатофакторна модель), та продемонстрована практична її реалізація 
на моделі розподілу мікротвердості в глибину модифікованого шару для однієї з конструкційних сталей, 
викладено алгоритм програмного забезпечення, з допомогою якого реалізується згадана методика. 
Показано, що саме застосована методика дозволяє з високою точністю (відхилення теоретичних значень 
моделі розподілу мікротвердості від експериментальних по всьому ареалу отриманих результатів не 
перевищує декількох процентів (реально – не більше 4%). Звичайно, досягнення подібної точності можливе 
тільки при певній складності структури моделі та високій точності констант, котрі її формують. Проте при 
сучасному стані можливостей автоматизованого обчислення результатів на основі згаданої моделі 
практичне її використання скільки-небудь складної процедури не представляє. Слід також зауважити, що 
наведена в [1] модель може бути трансформованою в модель загального виду, про що докладніше буде 
зазначено нижче. Дійсно, оскільки досліджується результат одного типу (розподіл мікротвердості в глибину 
модифікованого шару), то і структура моделі повинна бути уніфікованою для багатьох сталей. В цьому 
випадку аналітичне представлення моделі для всіх сталей однотипне, а змінні константи можуть бути 
зведеними в таблиці, що суттєво спрощує практичне застосування моделі як в аспекті подальших 
досліджень, так і практичного використання в системах управління модифікаційними технологіями. В 
цьому випадку можливе встановлення загальної моделі взаємозв’язку згаданих констант з множиною 
технологічних параметрів обробки деталей. 

 
Експериментальні дослідження та їх результати 

Для всіх конструкційних сталей, вибраних в якості об’єктів дослідження, проведені азотування 
взірців згідно з технологічними режимами, характеристики яких приведені в [1]. Там же викладена методика 
проведення експериментів. Загальна структура моделі розподілу мікротвердості в глибину поверхневого 
модифікованого шару має вигляд 
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Н0(p,A,t) := K11(A,t) + K12(A,t)·p + K13(A,t)·p2 
HМ(p,A,t) := K21(A,t) + K22(A,t)·p + K23(A,t)·p2 
a(p,A,t) := K31(A,t) + K32(A,t)·p + K33(A,t)·p2 
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b(p,A,t) := K41(A,t) + K42(A,t)·p + K43(A,t)·p2 
K11(A,t) := K111(t) + K112(t)·A + K113(t)·A2 
K12(A,t) := K121(t) + K122(t)·A + K123(t)·A2 
K13(A,t) := K131(t) + K132(t)·A + K133(t)·A2 
K21(A,t) := K211(t) + K212(t)·A + K213(t)·A2 
K22(A,t) := K221(t) + K222(t)·A + K223(t)·A2 
K23(A,t) := K231(t) + K232(t)·A + K233(t)·A2 
K31(A,t) := K311(t) + K312(t)·A + K313(t)·A2 
K32(A,t) := K321(t) + K322(t)·A + K323(t)·A2 
K33(A,t) := K331(t) + K332(t)·A + K333(t)·A2 
K41(A,t) := K411(t) + K412(t)·A + K413(t)·A2 
K42(A,t) := K421(t) + K422(t)·A + K423(t)·A2 
K43(A,t) := K431(t) + K432(t)·A + K433(t)·A2 
K111(t) := K1111 + K1112·t + K1113·t2 
K112(t) := K1121 + K1122·t + K1123·t2 
K113(t) := K1131 + K1132·t + K1133·t2 
K121(t) := K1211+ K1212·t + K1213·t2 

K122(t) := K1221 + K1222·t + K1223·t2 

K123(t) := K1231 + K1232·t + K1233·t2 

K131(t) := K1311 + K1312·t + K1313·t2 

K132(t) := K1321 + K1322·t + K1323·t2 

K133(t) := K1331 + K1332·t + K1333·t2 

K211(t) := K2111 + K2112·t + K2113·t2 

K212(t) := K2121 + K2122·t + K2123·t2 

K213(t) := K2131 + K2132·t + K2133·t2 

K221(t) := K2211 + K2212·t + K2213·t2 

K222(t) := K2221 + K2222·t + K2223·t2 

K223(t) := K2231 + K2232·t + K2233·t2 

K231(t) := K2311 + K2312·t + K2313·t2 

K232(t) := K2321 + K2322·t + K2323·t2 

K233(t) := K2331 + K2332·t + K2333·t2 

K311(t) := K3111 + K3112·t + K3113·t2 

K312(t) := K3121+ K3122·t + K3123·t2 

K313(t) := K3131 + K3132·t + K3133·t2 

K321(t) := K3211+ K3212·t + K3213·t2 

K322(t) := K3221 + K3222·t + K3223·t2 

K323(t) := K3231 + K3232·t + K3233·t2 

K331(t) := K3311 + K3312·t + K3313·t2 

K332(t) := K3321 + K3322·t + K3323·t2 

K333(t) := K3331 + K3332·t + K3333·t2 

K411(t) := K4111 + K4112·t + K4113·t2 

K412(t) := K4121 + K4122·t + K4123·t2 

K413(t) := K4131 + K4132·t + K4133·t2 

K421(t) := K4211 + K4212·t + K4213·t2 

K422(t) := K4221 + K4222·t + K4223·t2 

K423(t) := K4231 + K4232·t + K4233·t2 

K431(t) := K4311 + K4312·t + K4313·t2 

K432(t) := K4321 + K4322·t + K4323·t2 

K433(t) := K4331 + K4332·t + K4333·t2 

В моделі використані наступні позначення: t – температура процесу (поверхні), А – вміст азоту в 
газовому середовищі в об’ємних долях, р – тиск в розрядній камері в торах, Н(х) – функція розподілу 
мікротвердості по глибині х модифікованого шару, НМ – мікротвердість на поверхні, Н0 – мікротвердість 
основи (всі показники мікротвердості – в одиницях шкали Віккерса при навантаженні 0,98 Н): 

Значення коефіцієнтів моделі для сталі 38Х2МЮА наведені в таблиці 1, для сталі 20 – в таблиці 2, 
для сталі 45 – в таблиці 3, для сталі 40Х – в таблиці 4. 

 
Таблиця 1  

Значення коефіцієнтів моделі розподілу мікротвердості для сталі 38Х2МЮА 
Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення 

1 2 3 4 5 6 
K1111 –40832.8531852635 K2211 –1156131.8794660487 K3311 –1217.8986265827
K1112 141.6300256354 K2212 4141.6292648755 K3312 4.3618555033
K1113 –0.1214745116 K2213 –3.7082435026 K3313 –0.0039021061
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

K1121 2361.0942999994 K2221 56647.8265023373 K3321 75.2991144687
K1122 –8.1365410744 K2222 –202.9250998747 K3322 –0.2695787510
K1123 0.0069688716 K2223 0.1816200446 K3323 0.0002409291
K1131 –19.9722194791 K2231 –494.1238745755 K3331 –0.6978264338
K1132 0.0681404798 K2232 1.7689418874 K3332 0.0024995253
K1133 –0.0000577166 K2233 –0.0015824513 K3333 –0.0000022346
K1211 93194.9288040097 K2311 652924.7757948199 K4111 –32497.9229056547
K1212 –320.6101311372 K2312 –2341.6920533585 K4112 116.4471437717
K1213 0.2743103870 K2313 2.0982692725 K4113 –0.1040745962
K1221 –5713.0940183963 K2321 –31937.7813566066 K4121 1196.1427125694
K1222 19.6663536171 K2322 144.5133734289 K4122 –4.2745359381
K1223 –0.0168227203 K2323 –0.1025536997 K4123 0.0038166270
K1231 48.3591428289 K2331 279.0247306120 K4131 –7.9176136694
K1232 –0.1646634744 K2332 –0.9999841104 K4132 0.0283623306
K1233 0.0001391707 K2333 0.0008952639 K4133 –0.0000254072
K1311 –51423.1673566951 K3111 –932.6288439090 K4211 62450.8523787174
K1312 176.7092873878 K3112 3.3471403484 K4212 –223.4565318186
K1313 –0.1509812598 K3113 –0.0029990459 K4213 0.1996610607
K1321 3321.5131158449 K3121 59.3214662265 K4221 –2321.5448619446
K1322 –11.4418980103 K3122 –0.2127494649 K4222 8.2958489829
K1323 0.0097961913 K3123 0.0001905921 K4223 –0.0074123850
K1331 –28.4488980811 K3131 –0.5479358767 K4231 15.0551796712
K1332 0.0970304360 K3132 0.0019665117 K4232 –0.0539771663
K1333 –0.0000821837 K3133 –0.0000017626 K4233 0.0000484562
K2111 465612.2558975870 K3211 2176.7830042617 K4311 –30011.4941663741
K2112 –1659.8088610397 K3212 –7.8066476816 K4312 107.4197211835
K2113 1.4831305955 K3213 0.0069970937 K4313 –0.0960151219
K2121 –22692.0926159900 K3221 –139.0185823807 K4321 1103.6196086150
K2122 81.1666294867 K3222 0.4984347960 K4322 –3.9436072309
K2123 –0.0725695062 K3223 –0.0004462631 K4323 0.0035242902
K2131 195.2524470714 K3231 1.2950824860 K4331 –6.9755128687
K2132 –0.6978840766 K3232 –0.0046460721 K4332 0.0250455582
K2133 0.0006236345 K3233 0.0000041614 K4333 –0.0000225257

 
Таблиця 2 

 Значення коефіцієнтів моделі розподілу мікротвердості для сталі 20 
Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення 

1 2 3 4 5 6 
K1111 14476.1577875856 K2211 503322.1809700044 K3311 2882.6852429735 
K1112 –39.1363221111 K2212 –1753.5330592801 K3312 –9.8798164312 
K1113 0.0233720800 K2213 1.5115418286 K3313 0.0084466128 
K1121 –1191.5193622857 K2221 –25245.7728619189 K3321 –88.8309912010 
K1122 3.89807622331 K2222 87.5760700185 K3322 0.3042204418 
K1123 –0.0031272635 K2223 –0.0752280082 K3323 –0.0002598142 
K1131 10.8070465077 K2231 271.1609698080 K3331 0.6465542499 
K1132 –0.0363993952 K2232 –0.9396137995 K3332 –0.0022150118 
K1133 0.0000303262 K2233 0.0008072329 K3333 0.0000018919 
K1211 –10761.0044262443 K2311 –253889.1901135645 K4111 –2113.4567789703 
K1212 12.746846583 K2312 880.0587383152 K4112 8.1080335049 
K1213 0.0136328136 K2313 –0.7538736896 K4113 –0.0077206417 
K1221 1831.7971314757 K2321 12162.5797758785 K4121 113.0371537207 
K1222 –5.8243672363 K2322 –41.9967868458 K4122 –0.4220019313 
K1223 0.0044834474 K2323 0.0358644245 K4123 0.0003920049 
K1231 –15.7278768670 K2331 –131.0799504990 K4131 –1.3763795523 
K1232 0.0522881463 K2332 0.4526374631 K4132 0.0050448396 
K1233 –0.0000427725 K2333 –0.0003871798 K4133 –0.0000046004 
K1311 –3574.9504361824 K3111 1612.1882963379 K4211 5383.4628403053 
K1312 27.5310542197 K3112 –5.5079278957 K4212 –20.5800247252 
K1313 –0.0388886772 K3113 0.0046935229 K4213 0.0195609883 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

K1321 –591.7480158162 K3121 –51.4801898105 K4221 –279.5030847866 
K1322 1.7104642640 K3122 0.1758717369 K4222 1.0426287061 
K1323 –0.0011268738 K3123 – 0.0001497919 K4223 –0.0009681836 
K1331 4.5521508079 K3131 0.3914222633 K4231 3.4165969607 
K1332 –0.0141426364 K3132 –0.0013382555 K4232 –0.0125082255 
K1333 0.0000105111 K3133 0.0000011405 K4233 0.0000113985 
K2111 –225216.1903790329 K3211 –4331.4093569506 K4311 –2483.6921737810 
K2112 782.8761309616 K3212 14.8246517016 K4312 9.6881868047 
K2113 –0.6727962362 K3213 –0.0126544347 K4313 –0.0093662211 
K2121 11876.7245329092 K3221 135.1034316053 K4321 144.1014270783 
K2122 –41.1234807424 K3222 –0.4622815130 K4322 –0.5407227288 
K2123 0.0353038630 K3223 0.0003943755 K4323 0.0005046716 
K2131 –126.2988550577 K3231 –0.9943956190 K4331 –1.8637462831 
K2132 0.4364254830 K3232 0.0034047759 K4332 0.0068300835 
K2133 –0.0003741846 K3233 –0.0000029059 K4333 –0.0000062286 

 
Таблиця 3  

Значення коефіцієнтів моделі розподілу мікротвердості для сталі 40 
Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення 
K1111 –8512.5213848044 K2211 738813.7520687056 K3311 1914.6045407249 
K1112 38.8531736627 K2212 –2691.9716479732 K3312 –6.8431532663 
K1113 –0.04110658269 K2213 2.4537073490 K3313 0.0060933834 
K1121 401.6789796994 K2221 –19753.5998670282 K3321 –63.6097192649 
K1122 –1.5205471742 K2222 71.2008218415 K3322 0.2281614173 
K1123 0.0014285414 K2223 –0.0645200701 K3323 –0.0002038286 
K1131 –8.6412102630 K2231 199.5511690984 K3331 0.5222016615 
K1132 0.0307680392 K2232 –0.7128041457 K3332 –0.0018773339 
K1133 –0.0000273627 K2233 0.0006409331 K3333 0.0000016807 
K1211 –1467.1531349414 K2311 –357841.1220203949 K4111 –168.3987662024 
K1212 –10.5716400244 K2312 1303.7352363858 K4112 0.5023142408 
K1213 0.0225163328 K2313 –1.1898511450 K4113 –0.0004092234 
K1221 –484.2040564630 K2321 8021.1383068463 K4121 40.6834545772 
K1222 1.8620793050 K2322 –28.8368995878 K4122 –0.1306490035 
K1223 –0.0017631458 K2323 0.0261974897 K4123 0.0001068448 
K1231 21.023391900 K2331 –74.5536443339 K4131 –0.8991202276 
K1232 –0.0742659967 K2332 0.2651640446 K4132 0.0030515976 
K1233 0.0000654301 K2333 –0.0002390421 K4133 –0.0000026131 
K1311 291.0770631138 K3111 1435.6456848757 K4211 –749.6725540955 
K1312 7.5411269173 K3112 –5.1317347457 K4212 3.0082056916 
K1313 –0.0136063568 K3113 0.0045707719 K4213 –0.0028438602 
K1321 310.9152624049 K3121 –48.7562687308 K4221 –72.3907473700 
K1322 –1.1760585194 K3122 0.1750485462 K4222 0.2210559037 
K1323 0.0010892235 K3123 –0.0001565149 K4223 –0.0001710836 
K1331 –13.5961338910 K3131 0.4186470405 K4231 2.0583739452 
K1332 0.0480456630 K3132 –0.0015058913 K4232 –0.0069531933 
K1333 –0.0000422694 K3133 0.0000013489 K4233 0.0000059182 
K2111 –343491.8042024375 K3211 –3500.8296980714 K4311 966.4243018686 
K2112 1250.8688390359 K3212 12.5174353938 K4312 –3.6817647304 
K2113 –1.1370307113 K3213 –0.0111491941 K4313 0.0034144170 
K2121 10697.7406909851 K3221 117.6565798119 K4321 26.8376273771 
K2122 –38.5878892221 K3222 –0.4222410385 K4322 –0.0727927489 
K2123 0.0348983745 K3223 0.0003773629 K4323 0.0000483782 
K2131 –114.5990818541 K3231 –0.9873541186 K4331 –1.0854863993 
K2132 0.4101701760 K3232 0.0035504908 K4332 0.0036366983 
K2133 –0.0003682475 K3233 –0.0000031792 K4333 –0.0000030682 
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Таблиця 4  
 Значення коефіцієнтів моделі розподілу мікротвердості для сталі 40Х 

Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення Коефіцієнт Значення 
K1111 66152.4111869288 K2211 –488968.8174423154 K3311 116.3264623866 
K1112 –238.7873016588 K2212 1832.2189497729 K3312 –0.4064624884 
K1113 0.2153987990 K2213 –1.7086526904 K3313 0.0003517352 
K1121 –3142.8912783356 K2221 27710.7598268445 K3321 –4.4057137216 
K1122 11.5008664327 K2222 –102.3500093411 K3322 0.0159962723 
K1123 –0.0104782818 K2223 0.0942085336 K3323 –0.0000144377 
K1131 29.3428118262 K2231 –274.0536238729 K3331 0.0321885814 
K1132 –0.1079463823 K2232 1.0106481272 K3332 –0.0001202025 
K1133 0.0000988824 K2233 –0.0009288626 K3333 0.0000001117 
K1211 –239912.3105464026 K2311 213348.6695196483 K4111 –786.7621461168 
K1212 872.7401744903 K2312 –806.1348887087 K4112 2.7299038383 
K1213 –0.7908438219 K2313 0.7577116140 K4113 –0.0023433385 
K1221 12311.2602508346 K2321 –13150.2922015544 K4121 26.3340429064 
K1222 –45.1000745876 K2322 48.6784324966 K4122 –0.0820401410 
K1223 0.0411601668 K2323 –0.0449084390 K4123 0.0000620129 
K1231 –117.3677994766 K2331 134.1728936775 K4131 –0.3179203231 
K1232 0.4313856493 K2332 –0.4950144188 K4132 0.0009954623 
K1233 –0.0003950371 K2333 0.0004552278 K4133 –0.0000007556 
K1311 143386.2267215240 K3111 –74.4616414581 K4211 –29.0384460294 
K1312 –521.3377943415 K3112 0.2781189255 K4212 0.4272966581 
K1313 0.4721592814 K3113 –0.0002566128 K4213 –0.0006415161 
K1321 –7392.4989056794 K3121 4.1397259488 K4221 44.9068514828 
K1322 27.0515784844 K3122 –0.0146237906 K4222 –0.1898069420 
K1323 –0.0246601062 K3123 0.0000128281 K4223 0.0001947564 
K1331 70.5106448644 K3131 –0.0437737436 K4231 –0.3309643158 
K1332 –0.2587862463 K3132 0.0001526629 K4232 0.0015238053 
K1333 0.0002366202 K3133 –0.0000001319 K4233 –0.0000016625 
K2111 263834.3241457567 K3211 –65.0209528943 K4311 624.7347025540 
K2112 –979.3678622718 K3212 0.2107521816 K4312 –2.4175679653 
K2113 0.9074455980 K3213 –0.0001658155 K4313 0.0022980392 
K2121 –13870.6295276714 K3221 1.1350847117 K4321 –63.0763585919 
K2122 51.1639599122 K3222 –0.0043600747 K4322 0.2418201722 
K2123 –0.0470061327 K3223 0.0000041447 K4323 –0.0002294533 
K2131 132.9936692031 K3231 0.0025377412 K4331 –0.5750707584 
K2132 –0.4905380201 K3232 –0.0000010269 K4332 –0.0022454863 
K2133 0.0004506755 K3233 –0.0000000068 K4333 0.0000021669 

 
Висновок 
Наведені аналітична модель та значення констант, які входять в модель, для основних сталей, котрі 

переважно азотуються в тліючому розряді, можуть використовуватись з метою побудови графіків зміни 
мікротвердості в глибину азотованого шару, а також для аналізу впливу параметрів технологічного режиму 
на цей розподіл. Крім того, викладений матеріал може використовуватись для формування системи 
управління процесом з метою досягнення оптимальних результатів модифікації. 
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УДК 621.822 
Ю.А. ЛУК’ЯНЧУК, В.Ю. ДЕНИСЮК, В.Т. МИХАЛЕВИЧ 

Луцький національний технічний університет 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ  

НА ОПЕРАЦІЯХ БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ  
РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ РОЛИКІВ ПІДШИПНИКІВ 

 
Розроблено  методику  вибору  геометричних  параметрів  переривчастих  кругів  і  режимів  шліфування 

зовнішніх  круглих  поверхонь  з  метою  забезпечення  необхідної  якості  шліфованих  деталей  та  продуктивності 
процесу  шліфування.  Це  дозволило  уникнути  дефектів,  пов’язаних  з  припалюваннями  шліфованих  поверхонь 
роликів та підвищити продуктивність шліфування і якість оброблених деталей. Визначено, що показники мікро 
та  макрогеометрії  робочих  поверхонь  роликів  на  безцентровошліфувальних  операціях,  за  умов  шліфування 
переривчастими кругами, суттєво покращились порівняно з обробленням суцільними кругами.  

Ключові слова: ролик, шліфування, переривчастий круг, поверхня, мікрогеометрія. 
 

Y.А. LUKYANCHUK, V.Y. DENYSIUK, V.Т. MYKHALEVYTCH 
Lutsk National Technical University 

 
APPLICATION INTERMITTENT GRINDING WHEEL IN OPERATIONS CENTRELESS  

GRINDING THE WORK SURFACES ROLLERS OF BEARINGS 
 
Abstract   The goal  is  to  improve  the efficiency of grinding operations and  stabilize  the quality parameters rollers of bearings 

through the introduction of highperformance technology intermittent defectfree centreless grinding. 
The method of  selecting geometric parameters and discontinuous modes of  round  circles  intermittent grinding  to achieve  the 

required quality polished performance parts and polishing process. It is possible to avoid the defects associated with burnt polished surfaces 
of the rollers and increase productivity and quality grinding machined parts. The dependence of the temperature in the grinding zone modes 
of the cutting process, characteristics, shape and geometrical parameters of the working surface of the wheel. On the basis of experimental 
studies proved that the best conditions because of the grinding process calorific intensity and dynamic characteristics of the grinding wheel 
were observed under conditions where the number of grooves ranging from 8 to 12, the optimal angle of inclination of helical grooves β= 45°, 
for a disc diameter of 500 mm, groove width should not exceed 1/3 of the roller and the workpiece be 812 mm. 

It  was  determined  that  the  performance  of  microand  makrogeometry  working  surfaces  of  rollers  on  centreless  grinding 
operations, provided intermittent grinding circles significantly improved compared to treating solid circles. 

Keywords: roller, grinding, intermittent circle, surface, microgeometry. 
 
Постановка проблеми. Результати статистичного аналізу на підприємстві з виготовлення 

підшипників кочення (ПАТ «CКФ Україна», Луцький підшипниковий завод) показали, що шліфувальні 
операції, що виконуються на безцентрово-шліфувальних автоматах в технологічному циклі оброблення 
поверхонь обертання роликопідшипників супроводжуються значною кількістю бракованих деталей 
внаслідок похибок форми та припалювань поверхонь, що обробляються. Припалювання погіршують якість 
поверхонь, оскільки призводять до зниження твердості поверхневого шару, а також до появи тріщин та 
викришування металу, що різко зменшує ресурс роботи підшипникового вузла в цілому. 

Мікро- та макрогеометричні параметри робочих поверхонь роликів формуються на шліфувальних 
операціях, число яких складає: три операції до термічного оброблення і сім операцій після загартування. 
80% з загального числа шліфувальних операцій оброблення роликів займають безцентрово-шліфувальні 
операції попереднього та викінчувального шліфування поверхонь обертання. Від рівня технологічності цих 
операцій у великій мірі залежить якість виробів та їх експлуатаційні показники. Традиційні підходи до 
виконання безцентрово-шліфувальних операцій в багатьох випадках не забезпечують потрібних показників 
якості шліфованих поверхонь роликів та ефективності технологічних операцій [1, 2, 3]. Безцентрове 
шліфування суцільними абразивними кругами супроводжується виникненням температурних дефектів 
(припалювань) на шліфованих поверхнях, невідповідністю параметрів шорсткості та хвилястості поверхонь 
обертання внаслідок складних умов стружко- та тепловідведення із зони шліфування. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Технологічному процесу шліфування поверхонь 
роликопідшипників присвячені праці [4, 5], де займалися проблемами підвищення продуктивності та 
забезпечення якості роликів підшипників на операціях безцентрового шліфування. Але є нерозв’язаною 
проблема стабілізації теплового потоку та теплонапруженості поверхневого шару оброблюваних поверхонь 
внаслідок безперервності процесу шліфування. 

Аналіз виробничих дефектів [1] показав, що причинами виникнення похибок форми під час 
безцентрового шліфування роликів є вібрації елементів технологічної системи ВПІД, що виникають під час 
шліфування. Попередні дослідження [6, 7, 8] показали, що рівень вібрації і шуму роликопідшипників 
знижується з покращенням (до певної межі) шорсткості. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зниження температури в зоні 
різання та забезпечення необхідних параметрів шорсткості роликів залишається на сьогоднішній день 
актуальною проблемою, яка може бути вирішена на основі комплексного підходу до дослідження й 
моделювання зв’язків технологічних чинників формоутворення з показниками якості поверхонь на 
формоутворюючих операціях чорнового та напівчистового шліфування. Це дало змогу окреслити основний 
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напрям дослідження, що спрямований на вдосконалення технології механічного оброблення роликів для 
досягнення необхідних параметрів якості поверхонь кочення. 

Формування цілей досліджень. Метою роботи є підвищення ефективності шліфувальних операцій 
та стабілізації параметрів якості роликів підшипників на операціях безцентрового абразивного оброблення 
за рахунок створення науково-практичних рекомендацій для удосконалення технологічного процесу, 
впровадження технології високопродуктивного бездефектного переривчастого безцентрового шліфування в 
умовах серійного переналагоджувального підшипникового виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення стабілізації теплового потоку на операціях 
безцентрового шліфування поверхонь обертання роликопідшипників та зниження контактних температур є 
основною задачею під час оброблення. 

Абразивне оброблення поверхонь обертання роликопідшипників забезпечується шліфувальними 
кругами круглого профілю з робочими поверхнями. Шліфування поверхонь такими кругами ускладнює 
підвід змащувально-охолоджуючої рідини (ЗОР) в зону оброблення, оскільки уся поверхня ролика 
знаходиться в безперервному контакті з робочою поверхнею шліфувального круга, що часто призводить до 
появи припалювань таких поверхонь. Окрім того, під час шліфування кругом зростає дуга контакту зерен, 
ускладнюється відведення стружки із зони різання. Стружка вдавлюється в пори круга, закріплюється в них, 
що спричиняє інтенсивне замащування круга та призводить до зростання контактних температур (1000–
1200ºС) в зоні шліфування, зміні фізико-механічних та погіршенні експлуатаційних властивостей 
поверхневих шарів.  

Застосування переривчастих шліфувальних кругів в технологічному циклі оброблення роликів 
підшипників є високопродуктивним методом оброблення. Це пояснюється тим, що такі шліфувальні круги 
можуть працювати при підвищених швидкостях, що дає змогу зменшити силу різання, яка припадає на 
одиничне зерно абразиву та підвищити зносостійкість такого шліфувального круга, зменшити 
теплонапруженість процесу різання та уникнути появі припалювань поверхонь, що обробляються, 
забезпечити задані параметри мікрогеометрії, значно зменшити використання змащувально-охолоджуючої 
рідини. 

Температуру в зоні шліфування можна знизити, якщо шліфування проводити з певними розривами, 
причому тривалість різання між цими розривами зробити менше часу теплового насичення металу і за час 
розриву частково охолодити поверхню. Такий процес можна здійснити кругами, які мають на робочій 
поверхні ряд виступів, що чергуються і впадин певної довжини. 

Переривчасті шліфувальні круги характеризуються рядом геометричних та конструктивних 
параметрів, від величини значень яких буде залежати теплонапруженість процесу різання. До основних 
геометричних параметрів переривчастого круга можна віднести: кількість пазів, довжина ріжучого виступу 
та впадини. Конструктивні параметри визначаються формою впадин між ріжучими частинами, наявністю 
демпфуючих елементів тощо. 

Проведемо розрахунок переривчастого шліфувального круга для шліфування поверхні кочення 
ролика підшипника при режимах: швидкість різання – υкр = 35м/с; глибина різання – t=0,02 мм; коефіцієнт 
теплопровідності, що характеризує швидкість зміни температури а=0,0625 см²/с. Оброблювана деталь: 
ролик роликопідшипника, матеріал – сталь ШХ15. Абразивний інструмент: шліфувальний круг 
14А8ПСМ7В (500-305-305). 

Розміри ріжучого виступу l1 та довжини впадини l2 шліфувального круга необхідно підібрати в 
залежності від необхідного рівня зниження температури в зоні контакту. Як показала практика 
використання переривчастих шліфувальних кругів на заводах, довжина ріжучого виступу повинна бути 
більшою за довжину  впадини. Рекомендоване значення відношення ν=l2/l1=(0,6…1). Крім цього 
рекомендується вибирати парне число пазів. 

Перш за все необхідно визначити відносну на півширину Н джерела. Для цього необхідно знати 
розмірну напівширину h зони контакту, яка для ролика довжиною l=27 мм становить 13,5 мм. 

Тоді:  
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Рис. 1. Графік залежності комплексу
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 від напівширини теплового джерела, Н 

 
Знаходимо відповідну довжину ріжучого виступу та впадини: 
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Визначаємо час циклу нагрів-охолодження: 

.0056,0
310)10186(21

35
c

кр

ll
онt 





 

 (6)

Визначаємо час контакту (нагріву): 
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Визначаємо кут нахилу канавок шліфувального круга: 
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Розрахований шліфувальний круг з переривчастою робочою поверхнею показано на рис. 2. 
Шліфувальні круги з переривчастою ріжучою поверхнею можна розділити на переривчасті, 

композиційні та комбіновані. Робоча поверхня переривчастих шліфувальних кругів, розроблених в роботі 
[6], виконана у вигляді ріжучих виступів і впадин, що чергуються. У композиційних шліфувальних кругах 
впадини на робочій поверхні круга заповнені твердим мастилом. Комбіновані шліфувальні круги, являють 
собою поєднання переривчастих і композиційних кругів. У змащувально-охолоджуючих елементах (ЗОЕ) 
цих кругів перед ріжучими виступами виконані впадини. Змащувально-охолоджуючі елементи 
композиційних і комбінованих кругів найчастіше виготовляються з графіту марок ГЛ-I, ГЛ-Н або суміші 
графіту і дисульфіду молібдену (MoS2). В якості зв’язки в обох випадках використовуються фенол 
формальдегідні смоли. Дослідженнями встановлено, що найбільшу міцність (5,5-6 МПа) мають ЗОЕ, що 
складаються з 75% графіту і 25% зв’язуючого матеріалу або 70% графіту, 10% MoS2 і 20% зв’язки та 
отримані пресуванням при тиску 150 МПа.  

Шліфувальні круги з переривчастою ріжучої поверхнею поділяються на суцільні – з нероз'ємними 
з’єднаннями його частин і збірні – з роз'ємними з’єднаннями. 

Наявність вирізів на шліфувальному крузі, утворених під кутом β до осі його обертання сприяють 
подачі в зону різання потоку повітря під підвищеним тиском. Потужний струмінь повітря видуває стружку 
із зони різання, пришвидшує процес її окислення та згорання. Окислена стружка стає ламкою, набуває 
округлену форму, не налипає на поверхню зерен і не проникає в пори круга. Переривчасті шліфувальні 
круги з похилими ріжучими виступами забезпечують прокачування ЗОР і повітря через прорізи, що 
дозволяє зменшити теплонапруженість процесу різання. Шліфувальні переривчасті круги можливо 
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виготовляти і з прямими ріжучими виступами в такому випадку для видалення стружки через шпиндель 
верстата в зону різання подається ЗОР під тиском, яка під дією відцентрової сили разом зі стружкою 
потрапляє в очисні резервуари. 

 

 
Рис. 2. Переривчастий шліфувальний круг 

 
Висновки. Важливими параметрами переривчастого круга, що найбільше впливають на 

мікрогеометричні параметри шліфованої поверхні та теплонапруженість процесу шліфування, є кут нахилу 
гвинтових канавок до торцевої поверхні круга β, число гвинтових канавок, ширина канавок. На підставі 
проведених експериментальних досліджень встановлено, що найкращі умови шліфування з огляду на 
теплонапруженість процесу та динамічні характеристики шліфувального круга спостерігалися за умови, що 
число канавок рівне 8–12 для діаметра круга 500 мм, ширина канавки не повинна перевищувати 1/3 довжини 
заготовки ролика і рівна 8–12 мм. Встановлено, що оптимальне значення кута нахилу гвинтових канавок 
β=45°. Таке розміщення канавок шліфувального круга забезпечує переривчастість процесу шліфування в 
осьовому напрямку (напрямок подачі) і в напрямку різання по дотичній до поверхні, яка шліфується. 
Важливим конструктивно-технологічним чинником процесу шліфування є співвідношення напрямку 
обертання круга та напрямку нахилу гвинтової канавки круга. Напрям обертання і напрям нахилу канавки 
повинні співпадати. Ця умова забезпечує краще переміщення роликів в напрямку повздовжньої подачі під 
час шліфування.  

Виявлено, що причинами виникнення температурних дефектів, тріщин на шліфованих поверхнях 
під час безцентрового абразивного оброблення, є високі температури в зоні різання (1000–1800°С). За 
рахунок впровадження в технологічний процес виготовлення конічних роликів переривчастого шліфування, 
зменшено температуру в зоні різання на 30%. 

Визначено, що показники мікро- та макрогеометрії поверхонь обертання роликів на безцентрово-
шліфувальних операціях за умов шліфування переривчастими кругами в 1,8-2 рази покращились, ніж під час 
використання суцільних кругів. Для технологічного забезпечення й стабілізації геометричних показників 
якості роликів роликопідшипників було використано переривчастий шліфувальний круг з числом канавок 
z=8, ширина канавки вибиралась, як 1/3 довжини ролика. 
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АНАЛІЗ СКЛАДНОГО ДВОКРИВОШИПНОГО ШЕСТИЛАНКОВОГО 

МЕХАНІЗМУ ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
 
Зроблено  структурний  аналіз  складного  шестиланкового  механізму  основов’язальної  машини  ФНФ 

(Англія)  з  ступенем  вільності W=2  та  двома  ведучими  кривошипами,  який  відноситься  до  складного  механізму 
третього класу третього порядку, за допомогою метода умовної зупинки ведучої ланки. При такому дослідженні 
була  застосована  властивість  механізмів  вищих  класів  змінювати  (зменшувати)  свій  клас  за  рахунок  умовної 
зміни  ведучої  ланки механізму.  Отримані  результати дозволяють  значно  спростити  кінематичне  дослідження 
механізму вищого класу та підвищити їх точність. 

Ключові слова: группа Асура, механізм, ступінь вільності, структурний аналіз. 
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ANALYSIS OF COMPLEX MECHANISM WITH SIX LINKS  

OF THE TWO CRANKS WARP KNITTING MACHINES 
 
Abstract – purpose is the structural analysis of the warp knitting machine FNF (England) with two driving cranks considering the 

properties of the mechanism of higher class to change their class by conditional changes leading link mechanism. 
Structural analysis of the degree of freedom of W = 2 is made using the method of conditional stop driving level that allows us to 

determine  the  influence of a driving  link of  remaining  floating on  the  formula  structure mechanism  that allows you  to  set  the  following 
sequence ( kinematic  ,  force and etc. ) research. Given  the presence of  structural groups Assyrians  third class A structural analysis of  the 
mechanism performed  in  sequence, which  is due  to other possible  initial mechanism. These  formulas  structures  suggest a mechanism of 
simplification that can be obtained by further studies of the mechanism in the following way. 

Made a  structural analysis of  the warp knitting machine, which  is a mechanism  for  thirdclass  thirdorder  two driving cranks 
using conventional methods of stopping one of the leading branches and conditional change in the original mechanism. 

Keywords: Asura group, mechanism, the degree of freedom structural analysis. 
 

Вступ 
Для удосконалення існуючого технологічного обладнання легкої промисловості та проектування 

нових надійних та продуктивних машин виникає необхідність проведення структурно-кінематичного 
аналізу механізмів, що надходять до їх складу. Предметом такого аналізу є основні структурні та 
кінематичні параметри механізмів: ступень їх вільності, структурні групи, з яких вони складаються, та 
послідовність їх з’єднання в механізмах, кутові швидкості та прискорення ланок механізму, лінійні 
швидкості та прискорення окремих їх точок, закони руху ланок, особливо тих, які задають рух робочим 
органам технологічного обладнання, тощо.  

Виконання технологічного процесу вимагає від обладнання забезпечення руху робочих органів з 
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наперед заданими траєкторіями та певними законами, а максимальна продуктивність таких машин можлива 
при значних швидкостях головного валу. Умова збільшення швидкості сучасного технологічного 
обладнання вимагає розробників та інженерів відмовлятися в структурі механізмів від структурних груп 
ланок з наявністю вищих кінематичних пар. Замість кулачкових механізмів в сучасних трикотажних 
машинах використовують шарнірні механізми петлеутворюючих органів зі значною кількістю ланок та 
складними структурними групами: найпростіший шарнірний механізм, що забезпечує зупинку 
петлеутворюючого органу на куті повороту головного валу до 90 градусів складається з шести рухомих 
ланок, більш тривалу зупинку можна отримати шарнірним механізмом зі збільшеною кількістю рухомих 
ланок [1].  

Об’єктом є структурне дослідження механізму третього класу третього порядку, яке ураховує 
структурну особливість формули будови механізму змінювати вигляд в залежності від обраної ведучої 
ланки. Задача розв’язана з використанням основних положень теорії будови механізмів курсу теорії 
механізмів і машин. 

Постановка завдання 
Задачею дослідження є структурний аналіз основов’язальної машини ФНФ (Англія) з двома 

ведучими кривошипами з урахуванням властивості механізму вищого класу змінювати свій клас за рахунок 
умовної зміни ведучої ланки механізму. Задача розв’язана з використанням основних положень 
структурного дослідження механізмів курсу теорії механізмів і машин. 

Аналіз досліджень та публікацій 
Структурний аналіз механізму дозволяє не тільки встановити особливості будови складного 

механізму, а вказує на послідовність його подальшого дослідження. Під час структурного аналізу за 
допомогою формули будови механізму з’ясовують в якій послідовності приєднуються структурні групи 
Ассура до початкового механізму. 

Послідовність кінематичного дослідження механізму збігається з послідовністю приєднання груп 
Ассура до ведучої ланки механізму. Задача кінематичного дослідження механізму вирішується в напрямку 
від визначених кінематичних параметрів до невизначених. Кінематичне дослідження механізмів другого 
класу є задачею статично визначеною [2].  

Під час кінематичного дослідження механізмів, до складу яких надходять групи Ассура третього 
класу послідовність досліджень «від ведучої ланки» призводить до певної невизначеності: за умов заданих 
кінематичних параметрів точок, що співпадають з зовнішніми кінематичними парами таких груп визначити 
кінематичні параметри точок внутрішніх кінематичних пар групи можна за допомогою певних способів. 
Метод замкнених векторних контурів [3] дозволяє розв’язати задачу за допомогою наближених 
математичних способів є достатньо громіздким. Відомі способи обманних положень [4] та особливих точок 
Ассура [2] вимагають додаткових графічних побудов.  

Формулювання цілей 
Метою роботи є структурне дослідження механізму третього класу третього порядку, який 

використовується в основов’язальній машині ФНФ (Англія) з урахуванням властивості механізмів вищих 
класів змінювати свій клас в залежності від обраного 
початкового механізму. 

Результати та їх обговорення 
Розглянемо двокривошипний шестиланковий 

механізм основов’язальної машини ФНФ (Англія), 
структурна схема якого наведена на рис. 1.  

Для забезпечення необхідного руху вихідної ланки 6 
в механізмі використовуються два кривошипи О1А та О2D, 
рух яких взаємопов’язаний за допомогою двох зубчастих 
коліс z1, z2, що утворюють просту зубчасту передачу. 
Зубчасте колесо z1 разом з кривошипом О1А приводиться до 
руху головним валом машини, при цьому колесо z2 та 
кривошип О2D має кутову швидкість в два рази меншу за 
швидкість кривошипу О1А.  

Рух вихідної ланки петлеутворюючого механізму 
задається шатуном ВС, який в свою чергу приводиться до 
руху двома кривошипами, що обертаються з різними 
кутовими швидкостями за величиною та напрямком.  
Механізм складається з 
шести рухомих ланок 

(n=6) та восьми обертальних кінематичних пар (Р5=8), тому ступінь 
вільності його дорівнює: W=3n-2P5-P4=36-28-0=2. Ведучими ланками 
є кривошипи 1, 2 тому формула будови механізму за Ассуром [2] має 
вигляд наведений на рис. 2, а сам механізм відноситься до складного 
механізму третього класу. 

Для визначення кінематичних параметрів механізму з декількома ведучими ланками 

 
Рис. 1. Структурна схема шестиланкового механізму 

основов’язальної машини ФНФ 

Рис. 2. Формула будови 
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використовують метод умовної зупинки ведучої ланки, що дозволяє з’ясувати вплив однієї ведучої ланки, 
що залишилась рухомою, на кінематичні параметри інших ведених ланок. Потім за умовно нерухому ведучу 
ланку обирають іншу і розрахунок повторюють. Після того, як з’ясований вплив кожної з ведучих ланок на 
кінематичні параметри ведених ланок, розраховують абсолютні величини кінематичних параметрів ведених 
ланок, як алгебраїчну суму окремо визначених параметрів, що викликані незалежним рухом кожної окремої 
ведучої ланки.  

Для нашого випадку дослідження необхідно спочатку умовно зупинити ланку 2 та дослідити вплив 
руху кривошипу 1 на рух веденої ланки 6, а потім повторити аналіз при умові зупиненої ланки 1 для того, 
щоб розрахувати кінематичні параметри веденої ланки, які викликані рухом кривошипу 2.  

Використання аналітичного методу кінематичного дослідження такого механізму пов’язано з 
значною кількістю замкнених контурів і, як наслідок, складністю систем алгебраїчних рівнянь, які для груп 
Ассура третього класу розв’язуються лише наближеними математичними методами [3]. Спростити 
дослідження можна за допомогою графоаналітичних методів [2, 4], застосування яких для нашого випадку 
пов’язано з певними труднощами, які викликані тим, що кінематичні пари В, С утворюються з’єднанням в 
цих точках попарно двох шатунів, відповідно: 3, 4; 4, 5, тому траєкторії цих точок є невизначеними. Така 
невизначеність руху точок, що співпадають з кінематичними парами складної ланки 4 приводить до 
значного ускладнення подальших розрахунків: розв’язати задачу кінематичного дослідження механізму 
можна зі застосуванням певних методів аналізу, що є не завжди зручними за умови своєї громіздкості.  

Для визначення послідовності кінематичного дослідження механізму використовуємо властивість 
механізмів вищого класу змінювати клас при умовній зміні початкового механізму [5]. Для того, щоб 
встановити вплив руху ведучої ланки 1 на кінематичні параметри ведених ланок механізму вважаємо іншу 
ланку 2 нерухомою. Формула будови механізму наведена на рис. 3. 

Досліджуємо механізм в послідовності, яка обумовлена іншою 
можливою ведучою ланкою, що надходить до складу групи третього 
класу. Якщо за початковий механізм обрати сукупність ланок 2, 5 – 
формула будови всього механізму наведена на рис. 4. 

Якщо ведучою ланкою умовно обрати 
ланку 6 зміни в формулі будови спостерігаються 
серед тих ланок, що утворюють структурну групу, 
яка безпосередньо приєднана до іншого умовного 
початкового механізму (рис.5). 

Для обох випадків умовно інших ведучих ланок механізм, що досліджується, стає механізмом з 
послідовним приєднанням структурних груп Ассура 
другого класу, тобто набуває вигляду механізму 
другого класу, в якому рух умовно ведучої ланки 
5(рис.4) або ланки 6 (рис. 5) є невизначеними, а 

веденої ланки 1 – задається. Розв’язати задачу визначення кінематичних параметрів всіх ланок механізму зі 
ступенем вільності W=1 можна за умов заданих параметрів руху однієї його ланки (необов’язково ведучої), 
якщо урахувати те, що рух ланок будь-якого 
механізму є взаємопов’язаним [6, 7].  

Для визначення впливу руху ланки 2 на 
кінематичні параметри веденої ланки 6 вважаємо 
ланку 1 умовно нерухомою. Формула будови 
механізму повторює формулу наведену на рис. 3 
при умові, що ведучою ланкою є кривошип 2. Для 
випадку інших можливих початкових механізмів 
маємо формули будов, що наведені на рис. 6 та рис. 7. 

З аналізу отриманих формул будов робимо висновок про те, що незалежно від того, яку іншу 
умовно ведучу ланку обираємо, при подальшому дослідженні механізму у такій послідовності маємо справу 
з механізмом другого класу, для якого задача кінематичного аналізу є статично визначеною.  

Послідовність структурного аналізу механізму вищого класу зі ступенем вільності більше одиниці, 
яка була наведена на прикладі механізму, що забезпечує рух веденої ланки основов’язальної трикотажної 
машини ФНФ, на нашу думку, можна використовувати для аналогічних досліджень механізмів інших 
технологічних машин легкої промисловості та машин інших галузей виробництва зі складними 
структурними групами Ассура третього та вище класів. 

Висновки 
Зроблено структурне дослідження шестиланкового механізму трикотажної основов’язальної 

машини ФНФ (Англія), який є механізмом третього класу третього порядку з двома ведучими кривошипами 
за допомогою методів умовної зупинки ведучої ланки та умовної зміни початкового механізму. Отримані 
результати дозволяють значно спростити кінематичний аналіз такого механізму та збільшити точність 
розрахунків. 

 

 
Рис. 3. Формула будови 

Рис. 4. Формула будови 

Рис. 5. Формула будови 

Рис. 6. Формула будови 
 

Рис. 7. Формула будови 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОГОННОГО ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МІКРОПОРИСТОЇ  

ГУМИ НОЖЕМ З ОДНОСТОРОННЬОЮ ЗАТОЧКОЮ 
 
Метою  даного  дослідження  є  розробка  більш  простого  і  ефективного  методу  аналізу  впливу  величини 

зазору між валиками і величини відстані від вертикальної осі обертання валиків до кромки леза ножа на погонне 
зусилля  різання мікропористої  гуми,  шляхом  використання  рівнянь  регресії.  Дослідження  проведені  на  прикладі 
експериментальної  установки  машини  для  повздовжнього  різання  при  використанні  ножа  з  односторонньою 
заточкою. При проведенні математичного експерименту був використаний рототабельний план другого порядку, 
що  дозволяє  найбільш  ефективно  вирішити  поставлене  завдання  оцінки  впливу  досліджуваних  факторів  на 
погонне зусилля різання. Одержані рівняння регресії описують сумарну величину втрат при поздовжньому різані 
матеріалу  та  величину  втрат  на  тертя  матеріалу  о  грані  нерухомого  ножа  з  односторонньою  заточкою. 
Порівняння  сумарних  величин  втрат при  поздовжньому різані матеріалу ножами різних  геометричних форм  (з 
односторонньою  та  двосторонньою  заточкою),  дозволяє  зробити  висновки,  що  при  проектуванні  машин  для 
двоїння  та  вирівнювання  деталей  низу  взуття  по  товщині  доцільно  обирати  лезо  ножа  з  односторонньою 
заточкою, що дозволить знизити енергетичні витрати процес. 

Ключові слова: погонне зусилля, сумарна величина втрат, втрати на тертя матеріалу, валики, кромка 
леза ножа. 
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DETERMINATION OF LINEAR FORCE OF MICROPOROUS RUBBER CUTTING BY THE KNIFE WITH ONE-
SIDED GRINDING 

 
The purpose of this study is to develop a simple and effective evaluation method of the impact the gap between the rollers and the 

value of  the distance  from  the vertical axis of  rollers  rotation  to  the edge of  the knife blade have on  linear  force of microporous  rubber 
cutting by using regression equations. The research has been conducted by the example of the experimental setup of the cutting machine for 
longitudinal using a knife with onesided grinding. The application of the rotary plan of the second order during mathematical experiment 
allowed to efficiently solve the problem of the impact the researched factors have on a linear cutting force. The received results of regression 
equation describeboth the total value of loss during the longitudinal cut of the material and the value of loss due to material friction on the 
brink of a motionless knife with onesided grinding. Comparison of the total value of loss during the longitudinal cut of material by knives of 
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various geometries (with onesided and doublesided grinding), leads to the conclusion that it is advisable to select the thickness of onesided 
blade grindingin  the design of machines  for  splitting and alignment  of parts  of  shoes bottom, which will  result  indramatic  reduction  of 
energy costs. 

Keywords: linear force, the total value of losses, the loss due to material friction, rollers, knife blade edge. 
 
Постановка проблеми. Машини для повздовжнього різання деталей низу взуття застосовуються 

для розділення напівфабрикату (гуми, повсті та інше) по товщині для отримання двох і більш тонких 
деталей, придатних для застосування у взуттєвому виробництві. Основна частина технологічного процесу 
повздовжнього різання деталей низу взуття – це взаємодія валкового механізму і леза ножа машини з 
матеріалом деталі, яка представляє значний інтерес, оскільки впливає на якість обробки деталі та 
енергетичні витрати [1]. Так в роботі [2] було проведено порівняння ножів різної геометричної форми, яке 
показало що використання ножа з односторонньою заточкою дозволяє знизити силу опору просуванню 
розділених деталей, в порівнянні з двостороннім заточуванням, що в свою чергу знизить енергетичні 
витрати на процес повздовжнього різання при двоїнні і вирівнюванні матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторами роботах [3–6] було визначено погонне зусилля 
різних матеріалів при використанні леза ножа з двохсторонньою заточкою, а саме в роботах [3, 4] для 
мікропористої гуми, роботах [5, 6] відповідно для монолітної гуми та повсті. Остається актуальне питання 
визначення погонного зусилля матеріалів при використанні леза ножа з односторонньою заточкою. 

Виклад основного матеріалу. Експериментальні дослідження як завершальна стадія проектування 
геометрії ріжучого інструменту в машинах для повздовжнього різання проводяться для визначення 
погонного зусилля різання матеріалів та порівняння витрат, що витрачається на процес повздовжнього 
різання при використанні ножів різної геометричної форми. 

Для визначення погонного зусилля різання був проведений двох факторний експеримент для моделі 
дослідження: 

 1 2,y F x x  

де  y  – критерій оптимізації, що визначає pq ; 

1x  і 2x  – керовані параметри (фактори), що характеризують відповідно величину зазору між 

валиками h  і величину відстані від вертикальної осі обертання валиків до кромки леза ножа a . 
При визначені pq , як зазначалося, необхідно провести двократну обробку деталі, при котрій в ході 

її розрізання визначається сумарна величина витрат на обробку P , а потім після розрізання матеріал 
складають разом і пропускають площиною з'єднання через ніж, та визначається величина витрат на тертя 
F . Таким чином, лише різниця цих значень, віднесена до величини ширини деталі, дає справжню величину 
погонного зусилля різання мікропористої гуми [7]: 

.
B

FP
q p




 
(1)

Планування експерименту проводилося з використаних ротатабельного планом Бокса для 
двофакторного експерименту ( 221 ,k ), який рекомендуються при 521 ,k  [8]. 

Загальна кількість дослідів визначається за формулою [8]: 
2

1,2 2 2 2 5 13 .N       

Кодування, іменування значення факторів та інтервали їх варіювання наведені в табл. 1, значення 
яких визначалися за допомогою співвідношень: 

1

4,35

1
ix

x


 ; 2

5

0,5
jx

x


 .
 

(2)

 
Таблиця 1 

Таблиця рівнів та інтервалів варіювання діючих факторів, які підлягають дослідженню 

Фактори Рівні варіювання 
Інтервал варіювання 

фактору 
 -1,414 -1 0 +1 +1,414  

1 2 3 4 5 6 7 
h – відстань між транспортуючими 
валиками, мм. ( 1x ) 2,95 3,35 4,35 5,35 5,75 1 

а – відстань між вертикальною віссю 
обертання транспортуючих валиків і 
кромкою леза ножа, мм. ( 2x ) 

4,3 4,5 5 5,5 5,7 0,5 

 
Проведемо обробку даних експерименту з визначення сумарної величини втрат при поздовжньому 

різані матеріалу. Матриця планування двофакторного експерименту представлена в табл. 2. 
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Таблиця 2 
Матриця планування двофакторного експерименту визначення сумарної величини втрат при 

поздовжньому різані матеріалу 
Номер досліду Матриця планування Робоча матриця Дані до розрахунку 

 x1 x2 h a yu yu (yu-yu)
2 

1 1 1 5,35 5,5 300 300,29 0,0813 
2 -1 1 3,35 5,5 364 361,12 8,3171 
3 1 -1 5,35 4,5 390 391,08 1,1752 
4 -1 -1 3,35 4,5 432 429,92 4,3469 
5 -1,414 0 2,95 5 406 407,83 3,3465 
6 1,414 0 5,75 5 340 337,37 6,9258 
7 0 -1,414 4,35 4,3 426 425,02 0,9621 
8 0 1,414 4,35 5,7 312 312,18 0,0336 
9 0 0 4,35 5 372 370,49 2,2812 

10 0 0 4,35 5 370 370,49 0,2397 
11 0 0 4,35 5 372 370,49 2,2812 
12 0 0 4,35 5 370 370,49 0,2397 
13 0 0 4,35 5 368 370,49 6,1983 


13

1
4822    4286,36

213

1
 uu yy

 
При визначенні числа вимірів для кожного досліду проводилося п'ять повторних вимірювань на 

нульовому рівні (досліди 9 – 13) і визначалося наближене значення середньоквадратичної похибки рівняння 
(1.10) [8]: 1181,S p  . 

Розрахункове значення критерію Стьюдента в цьому випадку: 00014,t )P(расч  . 

Табличне значення критерію Стьюдента для 950,B   і 51 n  [8]. Тобто виконується умова: 

табл)P(расч tt  . 

Отже, число вимірювань 1 5n   для кожного досліду є достатнім. Після проведення експерименту і 

розшифровки записів за допомогою тарувального графіка визначалося середнє значення п'яти повторних 
вимірювань критерію оптимізації по кожному досліду і дані заносилися в робочу матрицю планування 
(табл.2.). 

У цьому випадку необхідно знайти значення коефіцієнтів регресії рівняння (3.36) [8]: 
2 2

0 1 1 2 2 12 1 2 11 22 21uy b b x b x b x x b b xx      . (3)

Для визначення цих коефіцієнтів використовувалися рівняння (3.32) – (3.35) і дані табл. 3.32 [8] для 
двофакторного експерименту: 2,01  ; 1,02  ; 12503 , ; 2504 , ; 12505 , ; 18706 , ; 107 , . 

Звідси: 49,3700 b ; 92,241 b ; 90,392 b ; 5,512 b ; 05,111 b ; 94,022 b  

Таким чином, рівняння (3) набуває вигляду: 
2 2

1 2 1 2 21
370,49 24,92 39,9 5,5 1,05 0,94uy x x x x xx       (4)

Гіпотеза про адекватність рівняння (4) перевіряється в такій послідовності. 
Так як досліди дублювалися тільки в нульовій точці, то дисперсія адекватності згідно рівнянню 

(4.48) [8]: 

2 36,43 11,24
8,4

3адS


  . 

Дисперсія відтворюваності для цього випадку визначається за формулою (4.13) [8]: 

 
2 11,24

2,81
4yS   . 

Знаючи число ступенів свободи для більшої ( 3адf ) і меншої ( 4еf ) дисперсії [8], табличне 

значення критерію Фішера для 95-відсоткової довірчої ймовірності: 
6,59таблF  . 

Розрахункове значення критерію Фішера згідно формули (4.35) [8]: 

( )

8,4
2,99

2,81расч PF   . 

Порівняння табличного і розрахункового значень критерію Фішера показало, що рівняння (4) можна 
вважати адекватним з довірчою ймовірністю 950,B  , так як дотримується умова: )P(расчтабл FF  . 
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Значимість коефіцієнтів регресії в рівнянні (4) перевіряється з урахуванням рівнянь (4.26) – (4.29) і 
(4.30) – (4.33) і даних табл. 4.3 [8] для випадку, коли 21 k . У цьому випадку: 208 ,a  ; 12509 ,a  ; 

1438010 ,a  ; 25011 ,a  . 

Отже:   56,081,22,02
0

bS  і   75,0
0
bS ; 

    351,081,2125,02 
ibS  і   59,0

ibS ; 

  404,081,21438,02 
iibS  і   636,0

iibS ; 
 

  703,081,225,02 
ijbS  і   838,0

ijbS . 

Звідси з співвідношень (4.26) – (4.29) [8]: 
5,175,020 b ; 18,159,02  ib ; 272,1636,02  iib ; 676,1838,02  ijb . 

Порівняння абсолютних величин коефіцієнтів регресії рівняння (4) і відповідних похибок в їх оцінці 
показує, що з довірчою ймовірністю 0,95 можна вважати значимими всі коефіцієнти, крім 11b  та 22b , тоді 

отримаємо: 

1 2 1 2370,49 24,92 39,9 5,5uy x x x x     (5)
Рівняння (5) є рівнянням регресії, що описує сумарну величину втрат при виконанні поздовжнього 

різання матеріалу нерухомим ножем в залежності від відстані між транспортуючими валиками ( 1x ), і 

відстані між вертикальною віссю обертання транспортуючих валиків і кромкою леза ножа ( 2x ). 

Враховуючи вирази (2), перейдемо до іменованих величинах: 

   5 5
370,49 24,92 4,35 39,9 5,5 4,35

0,5 0,5u

a a
y h h

    
        

   
.
 

Після спрощення рівняння прийме вид: 
638,64 30,08 31,95 11uy h a ha     (6)

Отриманий вираз (6) – експериментальна математична модель залежності величини сумарних втрат 
при виконанні поздовжнього різання від величини зазору між валиками і величини відстані від вертикальної 
осі обертання валиків до кромки леза ножа. 

Проведемо обробку даних експерименту з визначення величини втрат на тертя матеріалу о грані 
нерухомого ножа. Матриця планування двофакторного експерименту представлена в таблиці 3. 

При визначенні числа вимірів для кожного досліду проводилося п'ять повторних вимірювань на 
нульовому рівні (досліди 9 – 13) і визначалося наближене значення середньоквадратичної похибки рівняння 
(1.10) [8]: 1181,S p  . 

 
Таблиця 3 

Матриця планування двофакторного експерименту з визначення  
величини втрат на тертя матеріалу о грані нерухомого ножа 

Номер 
досліду 

Матриця планування Робоча матриця Дані до розрахунку 

 x1 x2 H a yu yu (yu-yu)
2 

1 1 1 5,35 5,5 242 240,91 1,1934 
2 -1 1 3,35 5,5 284 283,00 1,0092 
3 1 -1 5,35 4,5 318 316,53 2,1754 
4 -1 -1 3,35 4,5 358 356,61 1,9240 
5 -1,414 0 2,95 5 328 327,72 0,0133 
6 1,414 0 5,75 5 269 269,62 0,0661 
7 0 -1,414 4,35 4,3 352 352,60 0,1936 
8 0 1,414 4,35 5,7 247 247,09 0,0048 
9 0 0 4,35 5 284 284,47 0,2230 

10 0 0 4,35 5 288 284,47 12,4450 
11 0 0 4,35 5 280 284,47 20,0011 
12 0 0 4,35 5 286 284,47 2,3340 
13 0 0 4,35 5 284 284,47 0,2230 


13

1
3820    8057,41

213

1
 uu yy

 
Розрахункове значення критерію Стьюдента в цьому випадку: 00014,t )P(расч  . 

Табличне значення критерію Стьюдента для 950,B   і 51 n  [8]. Звідси виконується умова: 

табл)P(расч tt  . 
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Отже, число вимірювань 51 n  для кожного досліду є достатнім. Після проведення експерименту і 

розшифровки записів за допомогою тарувального графіка визначали середнє значення п'яти повторних 
вимірювань критерію оптимізації по кожному досліду і дані заносилися в робочу матрицю планування 
(табл.3.). 

У цьому випадку необхідно знайти значення коефіцієнтів регресії рівняння (3.32) – (3.35) і дані табл. 3.32 
[8] для двофакторного експерименту: 47,2840 b ; 54,201 b ; 31,372 b ; 5,012 b ; 1,711 b ; 69,722 b . 

Таким чином, рівняння (3) набуває вигляду: 
2
2

2
12121 69,71,75,031,3754,2047,284 xxxxxy xu   (7)

Гіпотеза про адекватність рівняння (7) перевіряється у вище викладеної методиці. 
Дисперсія адекватності: 

2,2
3

22,3581,412 


адS . 

Дисперсія відтворюваності для цього випадку: 

  81,8
4

22,352 yS . 

Розрахункове значення критерію Фішера: 

25,0
81,8

2,2
)( FрасчF . 

Порівняння табличного і розрахункового значень критерію Фішера показало, що рівняння (7) можна 
вважати адекватним з довірчою ймовірністю 950,B  , так як дотримується умова: )P(расчтабл FF  . 

Значимість коефіцієнтів регресії в рівнянні (7) перевіряли аналогічно як у вище викладеної 
методиці. 

Отже:   762,181,82,02
0

bS  і   327,1
0
bS ; 

 
2 0,125 8,81 1,101

ibS     і   1,049
ibS  ;  

2 0,1438 8,81 1,267
iibS     і   1,126

iibS  ;
 

  
2 0,25 8,81 2,203

ijb
S     і   1,484

ijb
S  . 

Звідси з співвідношень (4.26) – (4.29) [8]: 
654,2327,120 b ; 098,2049,12  ib ; 252,2126,12  iib ; 968,2484,12  ijb . 

Порівняння абсолютних величин коефіцієнтів регресії рівняння (7) і відповідних похибок в їх оцінці 
показує, що з довірчою ймовірністю 0,95 можна вважати значимими всі коефіцієнти, крім 12b , тоді 

отримаємо: 
2
2

2
121 69,71,731,3754,2047,284 xxxy xu   (8)

Рівняння (8) є рівнянням регресії, що описує сумарну величину втрат при виконанні поздовжнього 
різання матеріалу нерухомим ножем в залежності від відстані між транспортуючими валиками ( 1x ), і 

відстані між вертикальною віссю обертання транспортуючих валиків і кромкою леза ножа ( 2x ). 

Враховуючи вирази (2), перейдемо до іменованих величинах: 

   
2

2

5,0

5
69,735,41,7

5,0

5
31,3735,454,2047,284 







 








 


a
h

a
hyu . 

Після спрощення рівняння прийме вид: 
22 76,301,722,38231,8218,1650 ahahyu  . (9)

Отриманий вираз (9) – експериментальна математична модель залежності величини втрат на тертя 
матеріалу о грані нерухомого ножа при виконанні поздовжнього різання нерухомим ножем, від величини 
зазору між валиками і величини відстані від вертикальної осі обертання валиків до кромки леза ножа. 

Отримані експериментальні моделі, а саме визначення сумарної величини втрат (6) та величини 
втрат на тертя матеріалу (9) дозволяють визначати погоне зусилля різання мікропористої гуми (1). 
Підставляючи значення в рівняння (1) отримаємо середнє значення погонного зусилля монолітної гуми: 

.46,2
мм

Н
q p   

Відхилення від отриманих раніше значень роботи [4] складають %9,3 . 

Порівнюючи сумарні величини втрат при поздовжньому різані матеріалу при використанні ножа з 
двохсторонньою заточкою (отриманні автором в роботі [4]) та при використанні ножа з односторонньою 
заточкою, отримаємо: 

.%8,25
32,499

49,37032,499



P  
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Визначене відхилення свідчить, що виконанні операції повздовжнього різання матеріалу доцільно 
використовувати лезо ножа з односторонньою заточкою, що дозволить знизити сумарні величини втрат, в 
порівнянні з двостороннім заточуванням, що в свою чергу знизить енергетичні витрати на процес. 

 
Висновки 

Отриманні рівняння регресії описують сумарну величину втрат при поздовжньому різані матеріалу 
та величину втрат на тертя матеріалу о грані нерухомого ножа з односторонньою заточкою. Порівняння 
сумарних величин втрат при поздовжньому різані матеріалу ножами різних геометричних форм (з 
односторонньою та двосторонньою заточкою), дозволяє зробити висновки, що при проектуванні машин для 
двоїння та вирівнювання деталей низу взуття по товщині доцільно обирати лезо ножа з односторонньою 
заточкою, що дозволить знизити енергетичні витрати процес. 
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УДК 677.055 
Б.Ф. ПІПА, В.В. ЧАБАН 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 
ВПЛИВ РЕЖИМУ ПУСКУ КРУГЛОВ`ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ  

НА ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ  
 
Ефективність роботи круглов’язальних машин в значній мірі залежить від динамічних навантажень, що 

виникають  в  період  несталих  режимів  роботи  (пуск,  гальмування,  та  ін.).  Враховуючи  це,  стаття  присвячена 
аналізу  впливу  режиму  пуску  круглов’язальної  машини  на  динамічні  навантаження.  Представлено  результати 
досліджень по вибору раціонального режиму пуску круглов’язальної машини, що забезпечує зниження динамічних 
навантажень в приводі. Запропоновано більш досконалу конструкцію привода з засобом створення попереднього 
напруження  в’язей  привода та  обмеження  пускового моменту  електродвигуна.  Наведено методику та  приклад 
розрахунку  динамічних  навантажень,  що  виникають  під  час  пуску  круглов’язальної  машини  з  попередньо 
напруженими в’язями привода.  

Ключові  слова:  круглов’язальна  машина,  привід  круглов’язальної  машини,  режим  пуску,  динамічні 
навантаження.  

 
B.F. PIPA, V.V. CHABAN 

Kyiv National University of Technology and Design 
 

INFLUENCE OF THE MODE OF STARTING OF KNITTING MACHINE ON THE DYNAMIC LOADING  
 
Efficiency  of work  of  knittings machines  largely depends  on  the dynamic  loading, arising  up  in  the period  of  the unset  office 

(starting, braking, and other) hours. Taking  into account  it, the article  is sanctified to the analysis of  influence of the mode of starting of 
knitting machine on the dynamic loading. The results of researches are presented on the choice of the rational mode of starting of knitting 
machine, providing the decline of the dynamic loading in a drive. More perfect construction of drive is offered with the mean of creation of 
previous tension of connections of drive and limitation of starting moment of electric motor. Methodology over and example of calculation of 
the dynamic loading, arising up at starting of knitting machine with preliminary tense connections of drive are brought.  

Keywords: knitting machine, drive of knitting machine, starting mode, dynamic loading.  
 
Недоліком відомих конструкцій приводів круглов’язальних машин є значні динамічні 

навантаження, що виникають під час пуску та негативно впливають на надійність та довговічність їх роботи 
[1, 2].  

Враховуючи доцільність підвищення ефективності роботи  круглов’язальних машин шляхом 
удосконалення конструкцій їх привода, направленого на зниження динамічних пускових навантажень, 
проблема розробки нових конструкцій приводів та методів їх проектування є актуальною для сучасного 
легкого машинобудування.   

Об’єкт  та  методи  дослідження 
Об’єктом досліджень обрано привід круглов’язальної машини з засобом створення попереднього 

напруження в’язей привода та обмеження пускового моменту електродвигуна, що забезпечує ефективне 
зниження динамічних навантажень, та метод розрахунку динамічних навантажень, що виникають під час 
пуску круглов’язальної машини з попередньо напруженими в’язями привода. При вирішенні задач, 
поставлених у даній роботі, були використані сучасні методи теоретичних досліджень, що базуються на 
теорії динаміки механічних систем з пружними в’язями. 

Постановка  завдання 
Завдання досліджень: аналіз впливу режиму пуску круглов’язальної машини на динамічні 

навантаження; розробка нової більш досконалої конструкції привода круглов’язальних машин – привода, що 
містить  засіб попереднього напруження в’язей привода і обмеження пускового моменту електродвигуна; 
метод розрахунку динамічних навантажень, що виникають під час пуску круглов’язальної машини з 
попередньо напруженими в’язями привода.  

Результати і їх обговорення 
Враховуючи недоліки існуючих конструкцій приводів круглов’язальних машин [1–3], авторами 

запропоновано нову більш ефективну конструкцію круглов’язальної машини з приводом, що містить засіб 
попереднього напруження в’язей привода та обмеження пускового моменту електродвигуна, схема якої 
представлена на рис. 1.  

Принцип роботи привода полягає в наступному: система керування пуску привода виконана таким 
чином, що при пуску машини спершу вмикається електродвигун, а потім з деякою затримкою в часі 
вмикається електромагнітна дискова фрикційна муфта. При вмиканні електродвигуна 1 його крутний 
момент, обмежений початковим моментом фрикційної муфти 16, що його створює пружина стиску 19 
шляхом притиску ведучої півмуфти 17 до веденої півмуфти  18,  здійснює попереднє напруження пружних  
в’язей привода  (паси  клинопасової  передачі  і вали) та вибір зазорів у зубчастих передачах привода. 
Регулювання сили притиску ведучої півмуфти  до веденої виконано так, що початковий момент муфти не 
перевищує величини сумарного моменту сил опору механізмів круглов’язальної машини, і тому 
обертальний рух електродвигуна не передається приводному валу 3. По закінченні часу витримки, 
необхідного для створення попереднього напруження пружних в’язей привода, здійснюється вмикання 
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муфти 16. При цьому збільшується величина її 
крутного моменту, що забезпечує можливість 
передачі обертального руху від 
електродвигуна 1 до приводного валу 3. 
Обертальний рух приводного вала 3 за 
допомогою клинопасової передачі (2, 4, 5) 
передається проміжному валу 7 та ведучій 
шестерні 6 і далі через зубчасте зачеплення 6–
8 – вертикальному приводному валу 9, на 
якому жорстко встановлене зубчасте колесо 8. 
При цьому жорстко закріплені на кінцях 
вертикального приводного вала 9 циліндричні 
шестерні 10 і 11 через зубчасте зачеплення з 
колесами 12, 13 приводять в обертальний рух 
голковий циліндр механізму в’язання 14 та 
механізм товароприйому 15, що необхідно для 
роботи круглов’язальної машини – в’язання 
трикотажного полотна.  

Наявність початкового моменту 
фрикційної муфти 16 забезпечує попереднє 
(перед остаточним пуском машини) напруження пружних в’язей привода, що знижує пускові динамічні 
навантаження в приводі і, таким чином, призводить до підвищення надійності та довговічності роботи 
привода та машини в цілому. Величина початкового моменту муфти регулюється шляхом регулювання сили 
пружини стиску 19, що досягається за допомогою гайки 20, нагвинченої на вал електродвигуна 1. 

Розглянемо особливості режиму пуску круглов’язальної машини при наявності в її складі 
запропонованої конструкції привода. В даному випадку пуск круглов’язальної машини буде відбуватися в 
один етап – в момент пуску всі маси привода одночасно приходять в рух (одноетапний режим пуску).  

Як відомо [2], сучасні круглов’язальні машини при аналізі пускових динамічних навантажень 
можуть бути представлені у вигляді тримасової моделі з першою ведучою масою (рис. 2). 
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J1 
C12 

Т3 

J3 

C23 

 
Рис. 2. Динамічна модель круглов’язальної машини типу КО: Т1 – момент електродвигуна (тут і далі приведені значення); Т2 – 
момент сил опору механізму в'язання; Т3 – момент сил опору механізму товароприйому; J1 – сумарний момент інерції ротора 
електродвигуна, муфти і ведучого шківа клинопасової передачі; J2 – момент інерції обертових мас механізму в'язання; J3 – 
момент інерції обертових мас механізму товароприйому; С12 – жорсткість елементів привода, що з’єднують електродвигун з 
вертикальним приводним валом (пасова передача та інше); С23 – жорсткість ділянки вертикального приводного вала, що 

передає рух механізму товароприйому 
 
Динамічні умови рівноваги мас системи для цього режиму пуску мають вигляд [2, 4]: 

1 1 1 12J T T   ; 

2 2 12 23 2J T T T    ; (1)

3 3 23 3J T T   . 

Підставивши значення 1 , 2 , 3  із системи рівнянь (1) у вирази  
..

12 12 1 2T C    ; 

 
..

23 23 2 3T C    , отримаємо:   
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 (2)

Загальний розв’язок для моментів сил пружності 12T  і 23T  може бути виражений сумою загального 

розв’язку однорідних рівнянь і частинного розв’язку неоднорідних рівнянь. 
Частинний розв'язок визначаємо, використовуючи систему рівнянь (2): 
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Рис.1. Кінематична схема круглов’язальної машини 
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0;
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a J a J J M J M J

     

    
 (3)

Розв’язуючи систему рівнянь (3), знаходимо постійні відповідних моментів сил пружності: 
   1 2 3 3 1 2

23
1 2 3

T M J T J J
a

J J J

  


 
; 2 3 2

12 23 2 3
3 3

J J J
a a T T

J J


   . (4)

Циклові частоти зміни моментів сил пружності на ділянках 1–2, 2–3 тримасової системи в період 
пуску визначаємо, використовуючи рівняння вільних коливань мас системи: 

 
1 1 12 1 12 2

2 2 12 1 12 23 2 23 3
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 (5)

Знаходячи розв’язки цієї системи диференціальних рівнянь у вигляді  sini i t      і 

підставляючи їх в (5), отримаємо:  
  1 1 sin t     ;  2 2 sin t     ;  3 3 sin t      

та їх другі похідні. Після скорочення на загальний множник  sin t    маємо: 
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 (6)

Визначник цієї системи  2   запишеться у вигляді: 
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2
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. (7)

Розкриваючи визначник по невідомому 2  і прирівнюючи його нуля, після нескладних перетворень 

отримаємо частотне рівняння системи: 

4 22 3 1 2 31 2
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Звідки: 

   

   

23 2 312 1 22
1,2

1 2 2 3

2
23 2 312 1 2 1 2 3

12 23
1 2 2 3 1 2 3

2 2

.
2 2

C J JC J J

J J J J

C J JC J J J J J
C C

J J J J J J J


   

   
   

 

 (9)

Повний розв’язок однорідних рівнянь руху системи при третьому етапі пуску прийме вигляд: 

       12 1 2 1 212 1 12 2 12 1 12 2cos cos sin siny A t A t B t B t        ; 

       23 1 2 1 223 1 23 2 23 1 23 2cos cos sin siny A t A t B t B t        . 

Тоді: 
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 (10)

Амплітуди гармонік cos  і sin  визначаються з урахувань рекомендацій [2, 4]: 
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де 

2 2
11 12 1    ; 2 2

12 12 2    ; 2 1 2
12 12

1 2

J J
С

J J


  . (15)

Враховуючи, що початковими умовами пуску машини з попередньо напруженими в’язями привода 
будуть: 

  2 312 0T T T  ;   12 0T 0 ;     323 0T T ;    23 0T 0 , (16)

рівняння (11)–(14) для знаходження амплітуд гармонік коливань пружної системи набувають вигляду: 
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; (19)

   12 2 2
3 11 11 2 12 2323 2 2 2

12 121 2

1
J J

A T T a a
C C

  
        
     

; (20)

       12 1 12 2 23 1 23 2 0B B B B    . (21)

Тоді, враховуючи (21), максимальні динамічні навантаження 12max 23maxT , T , що виникають в приводі 

в разі пуску круглов’язальної машини з попередньо напруженими в’язями привода, згідно з (10) будуть 
дорівнювати: 

   12max 1212 1 12 2T A A a         ; (22)

   23max 2323 1 23 2T A A a         . (23)

Перевантаження ( 12k , 23k ), що виникають в пружних в’язях привода під час пуску машини, можуть 

бути визначені з рівнянь: 

12max
12

2 3

T
k

T T



; 23max

23
3

T
k

T
 . (24)

Оцінимо ефективність використання запропонованого привода з засобом створення попереднього 
напруження його в’язей та обмеження пускового моменту електродвигуна, виконаним у вигляді 
електромагнітної дискової фрикційної муфти з початковим крутним моментом, в разі використання його у 
складі однофонтурної круглов’язальної машини Ваніт.  

При динамічному аналізі пуску машини її реальну схему можна представити у вигляді тримасової 
розрахункової моделі з першою ведучою масою [2] (рис. 2). Вихідними даними для цього випадку слід 
прийняти [2]: Т1 = 47,6 Нм (при пуску машини без обмеження пускового моменту електродвигуна); 



  Технічні науки  ISSN 23075732
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2014 (211)  29

1 1, 2 47,6 28,56T    Нм (при обмеженні пускового моменту електродвигуна); Т2 =13,8 Нм; Т3=10 Нм; J1 = 

0,076 кгм2; J2 = 0,01 кгм2; J3 = 0,008 кгм2; С12 = 1560 Нм/рад; С23  = 1650 Нм/рад. 
Аналіз показує, що режими пуску круглов’язальної машини Ваніт можуть бути наступними: 

поетапний пуск (без попереднього напруження пружних в’язей привода) без обмеження пускового моменту 
електродвигуна – режим 1; одноетапний пуск (з попереднім напруженням пружних в’язей привода) без 
обмеження пускового моменту електродвигуна – режим 2; одноетапний пуск (з попереднім напруженням 
пружних в’язей привода)  з обмеженням пускового моменту електродвигуна – режим 3. 

Виконані розрахунки з використанням відомих [2, 4] та вище приведеної методик показують (табл. 
1), що найбільш раціональним режимом пуску круглов’язальної машини є  режим пуску з попереднім 
напруженням пружних в’язей привода та одночасним обмеженням пускового моменту електродвигуна 
(режим 3). Такий режим пуску може бути здійсненим при наявності у складі привода запропонованого 
авторами засобу попереднього напруження пружних в’язей привода та обмеження пускового моменту його 
електродвигуна. 

 
Таблиця 1  

Результати розрахунку динамічних навантажень,  
що виникають під час пуску круглов’язальної машини Ваніт 

Режим пуску 
Параметр Режим 1 

1 47,6T  Нм 
Режим 2 

1 47,6T  Нм 
Режим 3 

1 28,56T  Нм 

12maxT , Нм 43,88 32,799 25,6 

23maxT , Нм 24,9 14,91 11,109 

12k  1,84 1,378 1,075 

23k  2,49 1,49 1,11 
 
Висновки 
Виконані дослідження дозволяють зробити наступні висновки: 
- запропонована авторами конструкція привода круглов’язальної машини з засобом попереднього 

напруження в’язей та обмеження пускового моменту електродвигуна, виконаним у вигляді електромагнітної 
дискової фрикційної муфти з початковим крутним моментом дозволяє ефективно знизити динамічні 
навантаження, що виникають в приводі під час пуску (в окремих випадках більше ніж у 2 рази); 

- використання даного засобу у складі привода дозволяє підвищити довговічність та надійність 
роботи як самого привода, так і круглов’язальної машини, де він використовується; 

- запропонована конструкція засобу попереднього напруження в’язей привода та обмеження 
пускового моменту електродвигуна може бути використана і для інших типів машин як легкого, так і 
загального машинобудування. 
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УДК 621.22 
Л.Г. КОЗЛОВ, М.П. КОРІНЕНКО, А.О. АНТОНЮК 

Вінницький національний технічний університет 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЛЬМІВНОГО КЛАПАНА  
МЕХАТРОННОГО ПРИВОДА ГІДРОМАНІПУЛЯТОРА 

 
Розглянута  мехатронна  гідросистема  мобільної  робочої  машини  з  гідроманіпулятором.  Розроблена 

нелінійна математична модель привода гідроманіпулятора. По математичній моделі дослідженні робочі процеси 
в приводі гідроманіпулятора при попутному навантаженні. Виявлено, що наявність гальмівного клапана створює 
умови  для  виникнення  автоколивань  в  приводі  гідроманіпулятора.  Проведено  дослідження  робочих  процесів  в 
приводі гідроманіпулятора при ступінчастій зміні попутного навантаження на величину до 7000 Н, та визначено, 
що  вибором  коефіцієнта  підсилення  робочого  вікна  bk ,  діаметра  поршня  гальмівного  клапана  bd  та  діаметра 

демпфера  bf  можливо гарантовано виключити виникнення автоколивань, та забезпечити необхідну швидкодію 

привода гідроманіпулятора. 
Ключові  слова: мехатронна  гідросистема,  гідроманіпулятор, математична модель,  гальмівний клапан, 

динамічні характеристики 
 

L.G. KOZLOV, M.P. KORINENKO, A.O. ANTONYK 
Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine 

 
DETERMINATION OF BRAKE VALVE’S PARAMETERS OF THE HYDROMANIPULATOR’S MECHATRONIC 

DRIVES 
 
Abstract   A mechatronic hydraulic system of the mobile working machine with a hydromanipulator is considered. A nonlinear 

mathematical  model  of  the  hydromanipulator  drive  has  been  developed.    Using  the  mathematical  model,  working  processes  in  the 
hydromanipulator drive under concurrent load have been investigated. It was found that the presence of a brake valve creates the conditions 
for selfvibrations  in the hydromanipulator drive. Working processes  in the hydromanipulator drive under step changes of the concurrent 

load have been investigated in the range up to 7000 H. It has been determined that the correct choice of gain factor  bk  of the working port, 

the piston diameter  bf  of the brake valve and diameter  bf  can  prevent the emergence of selfvibrations and to provide the required speed 

of response for the hydromanipulator drive. 
Keywords: mechatronic hydraulic system, hydromanipulator, mathematical models, brake valve, dynamic characteristics 
 

Вступ 
В різних галузях господарства широко застосовуються робочі мобільні машини з 

гідроманіпуляторами. Можливість переоснащення мобільної робочої машини з гідроманіпулятором різними 
робочими органами суттєво розширює спектр операцій, підвищує продуктивність та якість роботи таких 
машин. Гідросистеми вітчизняних робочих мобільних машин оснащені, як правило, нерегульованими 
насосами та релейними гідро розподільниками, що не дозволяє ефективно використовувати їх при 
необхідності регулювання режимів роботи в широких діапазонах. Перехід на гідросистеми, що мають 
регульовані насоси та пропорційну гідроапаратуру з електрогідравлічним керуванням від контролерів 
дозволяє суттєво покращити характеристики мобільних робочих машин, підвищити економічність їх роботи. 
Такі гідросистеми отримали назву мехатронних гідросистем, їх розробка і вдосконалення на сьогодні є 
однією з основних тенденцій розвитку мобільних робочих машин [1–4]. 

 
Постановка завдання 

Метою даної роботи є покращення динамічних характеристик та вдосконалення конструкції 
гальмівного клапана для мехатронної гідросистеми мобільної робочої машини [5, 6]. 

 
Результати досліджень 

На рис. 1 зображена схема мехатронної гідросистеми. 
Гідросистема включає два регульованих насоси 1 та 2 з регуляторами 3 та 4, до яких підключений 

секційний розподільник 5, кожна секція якого включає по одному пропорційному розподільному золотнику 
(позначено 6, 7, 8, 9) та по одному релейному золотнику з електромагнітним керуванням (позначено 10, 11, 
12, 13). До гідророзподільника 5 підключені гідроциліндри гідроманіпулятора. Через виводи А1 В1 
підключений гідроциліндр повороту, через виводи А2 В2 гідроциліндр стріли, через виводи А3 В3 
гідроциліндр рукояті, а через виводи А4 В4 гідроциліндр захвату. Гідросистема включає контролер 15, який 
отримує сигнал від датчиків тиску 16, 17, 18, 19, датчиків переміщення 20, 21, 22, 23 та керує релейними 
розподільниками 10, 11, 12, 13 через підсилювач 32 та регуляторами 3, 4   через підсилювачі 30, 31. В кожну 
секцію гідророзподільника 5 включені гальмівні клапани 29, 24, 25, 26 відповідно. Гідросистема включає 
також бак 27 та фільтр 28. 

Працює гідросистема таким чином. При відключених гідроциліндрах гідроманіпулятора всі 
пропорційні розподільні золотники 6, 7, 8, 9 знаходяться в нейтральних позиціях (позначено а), а релейні 
розподільні золотники 10, 11, 12, 13 знаходяться в позиціях с. Сигнали від датчиків переміщення 20, 21, 22, 23 
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поступають на контролер 15, який генерує нульові сигнали управління для регуляторів 3 та 4 насосів. 
Насоси 1 та 2 при цьому подають мінімальні витрати 1nQ  та 2nQ  під незначними по величині тисками 1np  та 

2np  для компенсації витоків в гідророзподільнику 5. При перемиканні пропорційного розподільного золотника 

6 в одну з двох робочих позицій (позначено в) робоча рідина від насоса 2 буде поступати через розподільні 
золотники  10, 6  та виводи А1 В1 до гідроциліндра стріли гідроманіпулятора, приводячи його до руху.  

 
Рис. 1. Схема мехатронної гідросистеми мобільної робочої машини 

 
Злив робочої рідини від гідроциліндра стріли буде забезпечуватись через розподільний золотник 6 

та компенсатор тиску 29. Контролер 15, отримуючи сигнали від датчиків 16 та 20 генерує сигнал керування 
для розподільного золотника 10 (залишаючи його в позиції с) та для регулятора 4 насоса 2 таким чином, що 
тиск 2np  на виході насоса 2 буде пропорційним навантаженню на гідроциліндрі стріли гідроманіпулятора. 

Величина витрати 2nQ , що поступатиме від насоса 2 до гідроциліндра стріли  буде залежати від відкриття 

1gf  робочого вікна пропорційного розподільного золотника 6, а швидкість руху 1  гідроциліндра стріли 

буде підтримуватись постійною, незалежною від величини навантаження 1N . Компенсатор тиску 29 

забезпечує стабілізацію руху поршня гідроциліндра стріли гідроманіпулятора в разі виникнення попутного 
навантаження. При перемиканні розподільного золотника 7 в одну з робочих позицій  (позначено в), при 
працюючому гідроциліндрі стріли сигнали від датчиків 17 та 21 будуть поступати до контролера 15, який 
буде генерувати сигнали керування для регулятора 3 та релейного золотника 11 таким чином, що релейний 
розподільний золотник 11 переміститься в позицію d і з’єднає насос 1 через виводи   А2 В2 з гідроциліндром 
рукояті. Насос 1 буде подавати в гідроциліндр рукояті витрату 1nQ , яка буде залежати від величини 

відкриття робочого вікна 2gf  пропорційного розподільного золотника 7, а величина тиску 1np на виході 

насоса 1 буде пропорційна навантаженню 2N  на гідроциліндрі рукояті. Швидкість руху 2  гідроциліндра 



  Technical sciences  ISSN 23075732
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, 2014 (211) 32

рукояті буде підтримуватись стабільною, незалежною від величини навантаження 2N . Таким чином 

оператор мобільної машини  має можливість керувати одночасно двома гідроциліндрами. Швидкості руху 
робочих органів при цьому будуть пропорціональними величинам відкриття робочих вікон пропорційних 
розподільних золотників, та не будуть залежати від величини навантажень як при зустрічному, так і при 
попутному їх напрямках. Це дозволяє оператору точно керувати рухами гідроманіпулятора, наводячи його 
на об’єкт при мінімальній кількості перемикань розподільних золотників. В процесі виконання робочого 
циклу машини любий з чотирьох гідроциліндрів може бути підключений до одного з двох насосі 1 або 2, 
при цьому буде забезпечений індивідуальний привод кожного із працюючих гідроциліндрів від 
регульованого насоса. Оскільки витрати насосів будуть відповідати споживанню витрати гідроциліндрами, а 
тиски на виході насосів будуть пропорційні зустрічним навантаженням, та мінімальні при попутних 
навантаженнях то втрати потужності  в мехатронній гідросистемі будуть незначними. Мехатронна 
гідросистема може забезпечувати роботу до 8 
гідродвигунів обертальної та поступальної дії 

Мехатронна гідросистема приводить до 
руху гідроманіпулятор представлений на рис 2.  

Гідроманіпулятор включає механізм 
повороту 1, стійку 2, стрілу 3, рукоять 4 та захват 
5. Гідроциліндри 6 та 7 приводять до руху стрілу 
3 та рукоять 4 відповідно. Захват 5 також має 
привод від гідроциліндра. 

Для дослідження робочих процесів та 
забезпечення необхідних динамічних 
характеристик розроблена нелінійна математична 
модель мехатронного привода стріли 
гідроманіпулятора. 

Розрахункова схема, по якій розроблена 
математична модель мехатронного привода 
представлена на рис.3. Розрахункова схема включає регульований насос 1, робоче вікно 2 пропорційного 
розподільного золотника, гідроциліндр 3, гальмівний клапан 4 з золотником 5 та  демпфером 6, контролер 7, 
підсилювач 8 та регулятор 9 насоса. 

Математична модель розроблена при таких основних допущеннях: 
Розглядаються зосереджені параметри гідросистеми, температуру робочої рідини прийнято 

постійною, хвильові процеси не враховувались, коефіцієнти потоку через дросельні та золотникові елементи 
є постійними, режими роботи – безкавітаційними, об’єм гідроліній за час перехідного процесу не 
змінюється, втрати тиску в гідролініях не враховувалися, сили сухого тертя не залежать від швидкості 
рухомих елементів, робота контролера моделювалась пропорційною ланкою, напрям дії навантаження на 
штоці гідроциліндра не змінювався. 

 

 
Рис. 3. Розрахункова схема привода стріли гідроманіпулятора 

Рис. 2. Гідроманіпулятор для робочої мобільної машини
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Математична модель включає рівняння моментів, що діють на стрілу гідроманіпулятора (рівняння 
1), та на планшайбу насоса 1 (рис. 3) (рівняння 2), рівняння сил, що діють на клапан регулятора 9 насоса 
(рівняння 3), золотник 5 гальмівного клапана (рівняння 4), рівняння нерозривності потоків між насосом 1, 
робочим вікном 2 пропорційного розподільного золотника та регулятором 9 (рівняння 5), між робочим 
вікном 2 пропорційного розподільного золотника та гідроциліндром 3 стріли (рівняння 6), між 
гідроциліндром 3 та гальмівним клапаном 4 (рівняння 7), між демпфером 6 та золотником 5 гальмівного 
клапана 4 (рівняння 8), між клапаном регулятора 9, демпфером 11 та дроселем 10 в системі керування 
насосом 1 (рівняння 9), між демпфером 11 та сервоплунжером 12 керування планшайбою насоса 1 (рівняння 
10), падіння напруг в ланцюгу керування електромагнітом регулятора 9 (рівняння 11). 
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В математичній моделі використані також залежності: 
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В математичній моделі позначено: 
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0, , , , ,n c p e bp p p p p p  – тиски на виході насоса, на вході та виході гідроциліндра 4, в системі 

керування насоса 1, на вході гальмівного клапана 4 (рис. 3);  

z , y  – координати положення золотника регулятора 9 та золотника гальмівного клапана 4; 

m  – кутова швидкість повороту стріли гідроманіпулятора; 

  – кут повороту планшайби регульованого насоса 1; 

mi  – струм в обмотці електромагніта; 

 0,gf f – площі робочих вікон гідророзподільника 2 та дроселя 10 в системі керування насоса; 

7 4 5,  ,  F ,  ,  ,  ,  c p e bF F f f f f  – площі поршня гідроциліндра 3, сервоциліндрів регульованого насоса, 

поршнів насоса, демпферів сервоциліндра насоса та гальмівного клапана; 

7 8, , , , ,c m b gD d d d d d  – діаметри гідроциліндра 3, золотника регулятора 9, золотника 5 гальмівного 

клапана, поршнів регульованого насоса та кола контакту поршнів насоса з планшайбою, дроселя регулятора 
насоса;  

,  ,  ,  , , m n a c h uk k k k k k  – коефіцієнти пропорційності зусилля електромагніта регулятора 2, витоків в 

насосі 1, протидіючої е.р.с. електромагніта, підсилення датчика тиску, підсилення датчика, підсилювача 
електромагніта; 

,e eL R  – індуктивність та активний опір обмоток електромагніта регулятора 9; 

bc  – жорсткість пружини гальмівного клапана 4; 

  – коефіцієнт потоку через дросельні та золотникові елементи; 

  – густина робочої рідини; 

4,  ,  ,  ,  p b ml l l l l  – довжина контакту золотника регулятора 9, сервоциліндра 12 насоса, золотника 5 

гальмівного клапана з корпусами, плече дії сервоциліндрів регульованого насоса 1 та штока гідроциліндра 
стріли; 

  – коефіцієнт, що враховує сумарну деформацію робочої рідини та гумометалевих рукавів; 

,  mІ І – моменти інерції планшайби насоса та стріли гідроманіпулятора; 

,  ,  p b cm m m  – маса золотників регулятора 9 та гальмівного клапана 4, приведена маса робочого 

механізму; 

0, , , , , n c p b eW W W W W W  – об’єми гідроліній між насосом 1 та робочим вікном гідророзподільника 2, 

між регулятором 9 та дроселем 10, між робочим вікном гідророзподільника 2 та гідроциліндром 3, між 
гідроциліндром 3 та гальмівним клапаном 4, між демпфером 6 та гальмівним клапаном 4, між демпфером 11 
та сервоциліндром 12 насоса; 

nn  – частота обертання вала насоса 1; 

1k  – кількість поршнів в насосі 1; 

  – кінематичний коефіцієнт в’язкості; 
,  ,  р n b    – зазори між золотником регулятора 9, сервоциліндром 12 насоса, золотником 5 та 

відповідними корпусами; 
( )gf h  – площа відкриття робочого вікна пропорційного гідророзподільника 2; 

,  p m   – кути нахилу кромки золотника регулятора 9 між стрілою та штоком гідроциліндра; 

bH  – попереднє стиснення пружини гальмівного клапана; 

bR  – коефіцієнт гідродинамічної сили на золотнику гальмівного клапана; 

bk  – коефіцієнт підсилення робочого вікна гальмівного клапана 

0 1 2 3,  ,  ,  m m m m  – коефіцієнти залежності моменту опору на планшайбі насоса від витрати та тиску; 

mM  – момент сили тертя в опорі стріли. 

Математична модель оброблялась за допомогою математичного пакета MATLAB [7], що дозволило 
вивчити робочі процеси в мехатронному приводі гідроманіпулятора в перехідних режимах. 

Робота гідроманіпулятора, наприклад, на операції розвантаження транспортного засобу, 
характеризується частим  перемиканням гідророзподільників, зміною напрямку та величини навантаження 
на гідроциліндрах. У разі виникнення на штоках гідроциліндрів навантаження, що співпадає з напрямком 
руху поршня (рис. 3) в роботу включається гальмівний клапан. 

Насос при цьому подає робочу рідину в штокову камеру гідроциліндра 3, який рухається зліва 
направо. Під дією тиску cp  в поршневій камері гідроциліндра та навантаження з боку стріли поршень 13 

площею pF  витискає рідину через робоче вікно гальмівного клапана 4. Зростання величини навантаження 

приводить до зростання швидкості   та зменшення тиску cp . Це в свою чергу зменшує відкриття y  

робочого вікна гальмівного клапана та до зменшення швидкості   руху поршня. Зменшення швидкості   
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руху поршня  призводить до збільшення величини тиску cp , величини відкриття y  робочого вікна 

гальмівного клапана та призводить до наступного зростання швидкості   руху поршня. Таким чином, в 
приводі існують умови виникнення автоколивань. На рис. 4 представлено розрахований по математичній 
моделі, автоколивальний процес в приводі гідроманіпулятора. Амплітуда коливань величин тиску в приводі 
гідроманіпулятора є значною і сягає 6,0 МПа. 

Розроблена математична модель дозволяє також знайти параметри гальмівного клапана, які 
виключають виникнення автоколивань при переключенні привода гідроманіпулятора з одного режиму на 
інший. В процесі дослідження виявлено, що основними параметрами, які впливають на автоколивання в 
приводі гідроманіпулятора при попутному навантаженні є діаметр bd  поршня золотника, коефіцієнт bk  

підсилення робочого вікна гальмівного клапана 4, а також площа bf  демпфера 6. 

 



y

cp  

 
Рис. 4. Автоколивання в приводі гідроманіпулятора 

 

Зменшення величин bd , bk , а також вибір величини bf  з певного діапазону виключають 

автоколивання при роботі привода 
гідроманіпулятора. 

На рис. 5 представлено вплив величин 

bk  та bf  на стійкість та час регулювання 

привода при значенні bd  = 8·10-3 м. При 

більших значеннях bk  = (20 … 24)·10-3 м 

діапазон величини площі bf  демпфера, який 

забезпечує стійку роботу привода досить 
вузький і складає bf  = (0,8 … 1,0)·10-6 м2. 

При зменшенні величини bk   

до значення 12·10-3 м  діапазон bf  в якому 

привод працює стійко збільшується до  
(0,8 … 2,6)·10-6 м2. 

Зменшення величини bf  в 

дослідженому діапазоні (0,8 … 2,6)·10-6 м2 
однозначно зменшує час регулювання в 
приводі. Зменшення величини bk  в 

дослідженому діапазоні (8 … 24)·10-3 м також 
зменшує час регулювання. 

На рис. 6 представлено вплив величин bk  та bf  на стійкість та час регулювання привода при 

значенні bd  = 6·10-3 м. При значенні bk  = 24·10-3 м діапазон зміни площі дроселя bf , в яких забезпечується 

стійка робота привода складає (0,8 … 1,8)·10-6 м2, що значно більше, ніж у випадку конструктивного 

 
Рис. 5. Вплив величин bk  та bf  на час регулювання при значенні 

bd  = 8·10-3 м 
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виконання гальмівного клапана із значенням 

bd  = 8·10-3 м . При зменшенні величини bk  до 

16·10-3 м  діапазон зміни bf , в якому 

забезпечується стійка робота привода 
розширюється до (0,8 … 2,4)·10-6 м2. При 
подальшому зменшенні величини bk  діапазон 

bf  при якому привід працює стійко значно 

розширюється. Значення діаметра bd  = 6·10-3 

суттєво розширює діапазони змін величин bk  

та bf  при яких привід працює стійко в 

порівнянні із приводом, в якому значення bd  

гальмівного клапана складає величину 8·10-3 
м.  

На рис.7 представлено перехідні 
процеси в приводі гідроманіпулятора при 
ступінчастій зміні попутного навантаження на 
величину до 7000 H та витраті насоса nQ  = 

1·10-3 м3/с. 
Перехідний процес, представлений на 

рис.7а, розрахований при значеннях bd = 6·10-3 м, bk  = 16·10-3 м, bf = 1,8·10-6 м2. Має коливальний характер, 

час регулювання складає 0,9 с. Введення значення f  = 1,1·10-6 м2 при незмінних значеннях bk  та bd  забезпечує 

перехідний процес наближений до аперіодичного, при цьому час регулювання зменшується до pt  = 0,6 c. 

 
 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Перехідні процеси в приводі стріли при bk  = 16·10-3 м, bd  = 6·10-3 м 

а) величина площі демпфера bf  = 1,8·10-6 м2 

б) величина площі демпфера bf  = 1,1·10-6 м2 

 
Рис. 6. Вплив величин bk  та bf  на час регулювання при  

значенні bd  = 6·10-3 м 
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Висновки 
Робота привода гідроманіпулятора при попутному навантаженні в перехідному процесі може 

супроводжуватись коливаннями швидкості руху гідроциліндра. При певному співвідношенні величини 
коефіцієнта підсилення вікна bk  діаметра bd  поршня гальмівного клапана та площі демпфера bf  в приводі 

виникають автоколивання із амплітудою до 6,0 МПа.  
Стійка робота мехатронного привода гідроманіпулятора при зміні попутного навантаження до 7000 

H та витраті насоса nQ  = 1·10-3 м3/с. може бути досягнута шляхом вибору величини коефіцієнта підсилення 

з діапазону bk  = (8 … 24)·10-3 м,  величини демпфера з діапазону bf  = (8 … 2,4)·10-6 м2. 

Зменшення часу регулювання в мехатронному приводі досягається при менших величинах 
коефіцієнта bk  з діапазону bk  = (8 … 24)·10-3 м, менших величинах демпфера bt  з діапазону  bk  = (8 … 

2,4)·10-6 м  та менших значеннях діаметра поршня bd  гальмівного клапана. 
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УДК 677.055 
Б.Ф. ПІПА, О.В. ЧАБАН 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАХОВИКА ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ 

ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПРИВОДІ РУКАВИЧНОГО АВТОМАТУ 
 
Ефективність  роботи  рукавичного  автомата  в  значній  мірі  залежить  від  досконалості  його  привода, 

зокрема здатності привода зменшувати динамічні навантаження, що виникають в період несталого режиму руху 
(пуск,  зупинка  та  ін.).  Враховуючи  це,  стаття  присвячена  оцінці  ефективності  використання  маховика  для 
зниження динамічних навантажень, що виникають в приводі рукавичного автомата під час пуску. Запропоновано 
нову  конструкцію  приводу  з маховиком та фрикційною муфтою,  що  з’єднує  його  з  електродвигуном.  Приведено 
розрахунки робочих параметрів маховика і муфти та динамічних навантажень в приводі рукавичного автомата 
в  разі  використання  маховика.  Одержані  результати  дають  змогу  оцінити  ефективність  роботи  привода 
рукавичного автомата з маховиком та вибрати його раціональні параметри. 

Ключові  слова:  рукавичний  автомат,  привід  рукавичного  автомата,  маховик,  фрикційна  муфта, 
динамічні навантаження привода.  

 
B.F. PIPA, A.V. CHABAN 

Kyiv National University of Technology and Design 
 

EFFICIENCY OF THE USE OF FLY-WHEEL FOR THE DECLINE OF THE DYNAMIC LOADING IN THE DRIVE 
OF THE GLOVE AUTOMAT  

 
Efficiency of work of glove automat  largely depends on perfection of his drive,  in particular capabilities of drive  to reduce  the 

dynamic  loading, arising up  in  the period of  the unset mode of motion  (starting,  stop of and other). Taking  into account  it,  the article  is 
sanctified to the estimation of efficiency of the use of flywheel for the decline of the dynamic loading, arising up in the drive of glove automat 
at starting. The new construction of drive is offered with a flywheel and friction muff, connecting him with an electric motor. Calculations 
over of operating parameters of flywheel are brought, muff and dynamic loading of drive of glove automat in case of the use of flywheel. 
The got results enable to estimate efficiency of work of drive of glove automat with a flywheel and choose his rational parameters. 

Keywords: glove automat, drive of glove automat, flywheel, friction muff, dynamic loading of drive.  
 
Особливістю приводів існуючих рукавичних автоматів є зворотно-поступальний рух в'язальної та 

проміжної кареток [1, 2], що призводить до появи значних динамічних навантажень в період несталого 
режиму руху (пуск, зупинка та ін.) і, таким чином, знижує ефективність їх роботи [3]. Зниження динамічних 
навантажень привода рукавичних автоматів є однією із актуальних проблем трикотажного 
машинобудування. Для розв’язання цієї проблеми важливим є розробка нових конструкцій приводів 
рукавичних автоматів, зокрема приводів з пристроями, здатними ефективно знижувати динамічні 
навантаження. Проте відсутність наукових основ і інженерних методів проектування таких приводів 
стримує вирішення існуючої проблеми. 

Об’єкт та  методи дослідження 
Об’єктом досліджень обрано оцінку ефективності використання маховика для зниження динамічних 

навантажень в приводі рукавичного автомата. При вирішенні поставлених задач були використані сучасні 
методи теорій динаміки механічних систем, опору матеріалів та теорії проектування в’язальних машин і 
автоматів.  

Постановка завдання 
Враховуючи актуальність питання підвищення ефективності роботи рукавичних автоматів 

(підвищення продуктивності автоматів та якості виробів) шляхом удосконалення привода, завданням 
досліджень є аналіз ефективності використання маховика для зниження динамічних навантажень в приводі 
рукавичного автомата  та розробка нової конструкції привода з маховиком, здатного знизити динамічні 
навантаження, що виникають під час його пуску. 

Результати та їх обговорення 
Виконані дослідження [4, 5] дозволяють зробити висновок, що одним з рішень зниження 

динамічних навантажень, які виникають при пуску рукавичного автомату типу ПА, є збільшення моменту 
інерції ведучої маси привода. Це може бути досягнуто шляхом установки на валу електродвигуна маховика.  

Відомі дослідження та рекомендації зі зниження динамічних навантажень в круглов’язальних 
машинах за рахунок використання в складі привода маховика, що з’єднаний з електродвигуном за 
допомогою обгінної муфти [6]. Однак таке технічне рішення, на наш погляд, має суттєвий недолік, який 
полягає в тому, що маховик в процесі роботи машини має постійний жорсткий зв’язок з електродвигуном. 

Специфікою рукавичних автоматів є наявність в них механізмів управління, що забезпечують 
необхідні перемикання швидкості робочих органів, ввімкнення окремих вузлів механізмів та ін., що 
необхідно для виготовлення того чи іншого елементу виробу (в’язання пальців та інших ділянок рукавички). 
Наявність на валу електродвигуна маховика, що  має значний момент інерції в період роботи в’язальної 
машини після її пуску є небажаним, оскільки це може призвести до збоїв в роботі механізмів керування, а 
значить й до зниження продуктивності машини  і якості  продукції, що випускається. 

Задачею даних досліджень є удосконалення технічного рішення, що запропоноване раніше [6], та 
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аналіз можливості і ефективності використання маховика в рукавичному автоматі типу ПА. 
Кінематична схема приводу рукавичного автомату з маховиком, що пропонується авторами, 

зображена на рис.1. 
Привід містить електродвигун 1 на валу 

якого вільно встановлений маховик 2 з 
можливістю періодичного з’єднання з ним за 
допомогою фрикційної дискової електромагнітної 
муфти 3. На валу електродвигуна також жорстко 
закріплений ведучий шків клинопасової передачі 
4, що кінематично зв’язує електродвигун з 
редуктором 5. На вихідному валу редуктора 5 
жорстко закріплений ведучий шків другої 
клинопасової передачі 6, що з’єднує редуктор з 
приводним валом 7, на кінцях якого жорстко 
закріплені зірочки 8 та 9, що передають рух за 
допомогою ланцюгових передач механізму 
в’язання та механізму управління відповідно. 

Принцип роботи приводу рукавичного 
автомату полягає в наступному. Перед 
ввімкненням електродвигуна 1 вмикається 
фрикційна муфта 3, що жорстко з’єднує маховик 2 
з валом електродвигуна 1. Після цього вмикається 
електродвигун 1, обертання вала якого за 
допомогою клинопасової передачі 4, редуктора 5 
та другої клинопасової передачі 6 передається 
приводному валу 7. Жорстко закріплені на кінцях приводного вала 7 зірочки 8, 9 за допомогою ланцюгових 
передач приводять до руху механізми в’язання та управління, що необхідно для роботи рукавичного 
автомату. При переході режиму пуску рукавичного автомату в статичний режим його роботи фрикційна 
муфта 3 вимикає маховик від електродвигуна (наявність на валу електродвигуна маховика, що  має значний 
момент інерції в період роботи рукавичного автомата після його пуску є небажаним, оскільки це може 
призвести до збоїв в роботі механізму управління, а значить й до зниження продуктивності автомата та 
якості  продукції, що випускається). Подальший режим роботи рукавичного автомата відбувається 
аналогічно, як і робота відомих рукавичних автоматів. Процес керування ввімкнення та вимкнення 
фрикційної муфти 3, що забезпечує з’єднання та роз’єднання маховика 2 з валом електродвигуна 1, 
відбувається автоматично за допомогою схеми керування пуском рукавичного автомата, яка не являє собою 
технічної складності у здійсненні. 

Визначимо необхідні параметри маховика та муфти запропонованого приводу на прикладі 
рукавичного автомату моделі ПА–8–33. 

При використанні запропонованого технічного рішення (рис. 1) для зниження динамічних 
навантажень в приводі рукавичного автомата момент інерції ведучої маси привода 1J  визначається із 

умови: 

мешр JJJJJ 1 , (1)

де 3
1 1010 J  кгм2 (приймаємо згідно  [5]); 

pJ  – момент інерції ротора електродвигуна, 31031  ,J p  кгм2; 

шJ – момент інерції ведучого шківа клинопасової передачі, 310161  ,Jш  кгм2 [4]; 

еJ  – момент інерції електромагнітної муфти, ме J,J 10  (приймаємо); 

мJ  – момент інерції маховика. 

Підставивши вихідні данні в (1) та враховуючи прийняті припущення, одержуємо: 

  3
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Прийнявши маховик у вигляді диску, маємо: 

q

BqD

g

QD
Jм 287

42 
 , (3)

де Q  – вага маховика; 

D – діаметр маховика; 
g  – прискорення вільного падіння тіла; 

q – питома вага матеріалу маховика; 

B  – ширина ободу маховика, 

 
Рис. 1. Кінематична схема приводу рукавичного автомата з 

маховиком 
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Прийнявши із конструктивних міркувань діаметр маховика 140D мм, та враховуючи, що 
31078 q Н/м3 (матеріал маховика чавун), з рівняння (3) знаходимо необхідну ширину маховика: 

020
28

4
,

qD

gJ
B м 


м. (4)

Розрахунковий крутний момент муфти визначаємо з умови: 

нp kTT  , (5)

де PT – розрахунковий крутний момент муфти; 

k  – коефіцієнт режиму роботи муфти. 
Для запобігання проковзування дисків муфти необхідна умова її працездатності: 

н

п
T

T
k  , (6)

де nT  – пусковий момент електродвигуна; 

нT  – номінальний момент електродвигуна (момент сил опору механізмів рукавичного автомата). 

Враховуючи результати досліджень [4], маємо: 1461 ,TTп  Нм;  52,Tн  Нм. 

Тоді згідно з умовою (6):  4562
52

146
,

,

,
k  . 

Прийнявши 52,k  , з рівняння (5) знаходимо необхідний розрахунковий крутний момент муфти 

256,Tp  Нм.   

Діаметри фрикційних дисків муфти визначаємо, враховуючи наступні співвідношення [7]: 
  вd...,d 3511  ;   вd,...,d 81312  , (7)

де 1d  – внутрішній діаметр диска; 

2d  – зовнішній діаметр диска; 

вd  – діаметр вала електродвигуна. 

Оскільки для електродвигуна серії 4АХ80А 4/2кУ3, що використовується в рукавичному автоматі    
ПА–8–33, 22вd мм, згідно з (7) приймаємо: 501 d мм;  802 d мм. 

Необхідне число поверхонь тертя дисків муфти Z  знаходиться із умови: 

  3
1

3
2

12

ddpf

T
Z

p





, (8)

де f – коефіцієнт тертя,  f=0,06 [7] (сталь по сталі при наявності змащення); 
 p – допустимий питомий тиск дисків,   60,p  МПа [7]. 

Після підстановки прийнятих значень в рівняння (8) знаходимо мінімально допустиму кількість 
поверхонь тертя дисків муфти: 71,Z  . 

З умови забезпечення мінімального тиску вмикання муфти електромагнітом приймаємо: 10Z . 

При цьому зусилля вмикання муфти мQ  становить: 
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Розглянемо ефективність використання маховика для зниження динамічних навантажень при пуску 
рукавичного автомата ПА–8–33. 

Для прийнятої величини моменту інерції ведучої маси модернізованого привода (з урахуванням 

моменту інерції маховика) 3
1 1010 J  кгм2, використовуючи параметри рукавичного автомату ПА–8–33 

[4]: 1461 ,Т  Нм; 523 ,TT н  Нм; 0026402 ,J  кгм2; 0003803 ,J  кгм2, згідно дослідженням [5] маємо: 

30512 ,Т тах   Нм; 46323 ,Т тах   Нм. 

При цьому перевантаження пружних в’язей привода будуть  дорівнювати:  

122
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12
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,

,

Т

Т
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,

,

Т

Т
К тах  . 

Порівнюючи отримані результати з дослідженнями [4], робимо висновок, що використання 
маховика в приводі рукавичного автомату ПА–8–33 дозволяє зменшити динамічні навантаження в пружних 

в’язях привода С12, С23 відповідно в 1,57 та 1,17 разів ( 571
122

323

12

12
12 ,

,

,

К

К
п 


 ; 171
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23

23
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,

,
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 ; 

12К  , 23К   – коефіцієнти перевантажень відповідних пружних в’язей привода рукавичного автомату до 
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встановлення маховика). 
 
Висновки  
Аналіз виконаних досліджень дозволяє зробити наступні висновки: 
- використання маховика для зниження пускових динамічних навантажень в рукавичному 

автоматі є ефективним; стосовно рукавичного автомату ПА–8–33 наявність в приводі маховика дозволяє 
знизити динамічні навантаження у відповідних пружних в’язях привода в 1,17 та 1,57 разів; 

- необхідні параметри маховика (зовнішній діаметр та ширина ободу) можуть бути реалізовані 
стосовно приводу рукавичного автомату типу ПА; 

- необхідні параметри багатодискової фрикційної електромагнітної муфти, що забезпечують 
з’єднання маховика з електродвигуном, можуть бути реалізовані в конструкції привода рукавичного 
автомату типу ПА. 

- результати досліджень можуть бути використані при розробці нових типів рукавичних 
автоматів та плосков’язальних машин. 
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Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности «Респиратор» 
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ В ЗОНАХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ЭНДОГЕННУЮ ПОЖАРООПАСТНОСТЬ 
 
Проанализированы  результаты  экспериментальных  исследований  по  разрушению  композитных 

материалов  при  их  статическом напряжении.  Показана  аналогия  воздействия  нагрузки  на  разрушение  целиков 
угля  в  шахтах,  оставляемых  не  вынутыми  в  зоне  геологических  нарушений,  что  приводит  к  возникновению 
эндогенных пожаров в этих местах. 

Ключевые  слова:  эндогенный  пожар,  зона  геологического  нарушения,  угольный  пласт,  целик, 
композитный материал, оси, статическое напряжение. 
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INFLUENCE OF THE STATE OF THE CARBONIFEROUS THICKNESS IN ZONES OF GEOLOGICAL 
DISTURBANCES ON THE SPONTANEOUS FIRE HAZARD  

 
The results of experimental investigations on destruction of composite materials by their static stress are analyzed. The analogy of 

influence of the load on destruction of the coal posts in the mines being lost not extracted in the zone of the geological disturbances is shown, 
what results in the origin of the spontaneous fires in these places.  

Keywords: spontaneous fire, zone of geological disturbance, coal seam, post, composite material, axes, static stress.  
 

Постановка задачи 
При разработке угольных пластов нередко встречаются геологические нарушения (расслоение 

пласта, надвиги, сбросы и пр.). Выемка угля в этих местах затруднительна, в связи, с чем часть угля остается 
в выработанном пространстве, самонагревается за счет внутренних источников (химических реакций 
окисления). Это приводит к выделению в шахтную атмосферу вредных веществ, эндогенному пожару и 
выходу из строя добычного участка. 

Условия возникновение пожаров в зонах геологических нарушений (ЗГН) изучены недостаточно, о 
чем свидетельствует тот факт, что в них возникает около 30 % от числа всех эндогенных пожаров. Это и 
явилось предметом данного исследования. 

Анализ публикаций по теме исследований 
В предложенных ранее методах оценки пожароопасности выемочных полей [1-3] специфика 

самонагревания угля в ЗГН не учитывалась, в связи, с чем применение полученных результатов 
ограничивалось условиями разработки пластов. В то же время в ЗГН разрывного характера внутренняя 
структура пласта существенно отличается от структуры ненарушенной толщи. Отличие заключается в 
повышенной трещиноватости, которая в свою очередь предопределяет пониженную прочность 
углепородного массива. Наличие трещиноватости, как считает автор [4], является следствием значительных 
механических нагрузок, которые испытал углепородный массив в непосредственной близости от плоскости 
смещений в период формирования нарушений. 

Специфика потерь угля в ЗГН предопределила постановку задачи исследования 
тепломассообменных процессов самовозгорания угля в этих местах. 

Цель статьи 
Исследование влияние состояния угольного пласта в ЗГН на пожароопасность для разработки 

методики количественной оценки эндогенной пожароопасности горных работ. 
Основная часть 

При вскрытии зоны нарушения горными работами, сопровождающемся перераспределением 
горного давления и возникновением пустот, в этих зонах начинается более интенсивное, чем в других 
местах, разрушение углепородного массива. Это приводит к интенсивной дегазации угля и фильтрации 
воздуха через него, что способствует развитию окислительных процессов. 

С целью анализа условий возникновения эндогенных пожаров были проанализированы данные о 
пожарах, происшедших в шахтах Донбасса в период с 1964 по 1973 гг., в которых было наибольшее их 
количество. 

Случаями возникновения эндогенных пожаров охвачены пласты пологого, наклонного и крутого 
падения мощностью от 1 до 2,2 м с марками углей от длиннопламенных до тощих, метанообильностью от 
1,5 до 27 м3/т, влажностью от 1 до 14,7 % и содержанием серы 1,6  8,5 %. 

Большое количество эндогенных пожаров происходило в зонах геологических нарушений. Типы 
ЗГН были представлены в виде раздвоение пласта, увеличение мощности или сдвига пласта. В этих зонах 
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после работ по выемке угля в выработанном пространстве оставались потери угля в виде целика над 
штреками, угольных полос по всей длине лавы, в отдельных местах лавы в кровле, либо почве пласта. 
Пожаров в этих случаях произошло 8 из 18 общего числа. 

В этот же период времени произошло 6 пожаров в целиках, оставленных в связи с принятой 
технологией выемки угля. 

14 пожаров из 18 (т.е. около 80 %) возникло в выработанном пространстве в раздавленных горным 
давлением целиках. Остальные пожары (четыре) возникли в насыпном угле в местах, где его оставили при 
подбутовке лавы (два случая) и в неустановленных местах (два случая). 

Таким образом, 80 % случаев возникновения эндогенных пожаров связано с действием сил горного 
давления на целики угля, зависящего от массы  налегающей толщи пород в сочетании с определенными 
физико-механическими свойствами подверженного самонагреванию угля. 

Автором [5] показано, что в горном массиве существуют длительно действующие факторы, 
приводящие к возникновению в отдельных участках горного массива высоких неравнокомпонентных 
напряжений в полости напластования. Такие случаи чаще всего встречаются в ЗГН. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований мезомеханики разрушений 
материалов с трещинами при сжатии (которые имеют место и в случае геологических нарушений угольных 
пластов) изложены работе [6]. Исследования проводились со слоистыми композитными пластинами, 
ослабленными отверстиями круглой формы. При этом слои укладывались по толщине вдоль координаты Z 
рис. 1а, (для пласта угля по его мощности m) вдоль оси OZ таким образом, что оси OX и OY являлись осями 
симметрии свойств композитного слоистого материала, т.е. с применением этих осей координат 
композитный материал считался ортотропным. (Аналог расположения осей координат для части 
оставленного угольного целика после очистных работ по выемке угольного пласта представлен на рис. 1б). 

 

 
а       б 

Рис. 1. Расположение осей координат при исследовании сжатия композитного материала с отверстиями (а) и угольного целика 
(б) 

 
При экспериментальных исследованиях осуществлялось сжатие материала вдоль оси OY. Основное 

внимание уделялось анализу характера разрушений. Во всех случаях разрушения развивались от зон с 
наибольшей концентрацией напряжений (в соответствии с рис. 1а – от двух точек, лежащих на пересечении 
горизонтальной оси Y и контура отверстия, а рис. 1б – линии трещин вдоль оси Х). Разрушенные зоны для 
различных композитных материалов, взятые из источника [8] приведены на рис. 2. 

 

  
 

а б в 
Рис. 2. Зоны разрушения для различных композитных материалов, полученных рентгеноструктурным анализом. 

(рентгенограммы представлены из [6] [654 -655]) 
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Представленные на рис. 2. результаты являются рентгенограммами; при этом возникающие 
разрушения классифицируются авторами как микровыпучивание – локальная потеря устойчивости 
(microbuckling) и расслоение (delamination). 

Наряду с рентгеноструктурным анализом, для более тщательного анализа разрушения материала в 
различных зонах проводились исследования с привлечением электронного микроскопа [9] при различном 
увеличении, которое указано на каждом из приведенных электронных микрофотографий (рис. 3а, б, в). На 
этих фотографиях показаны разрушения слоя материала при нагрузке по его толщине (аналог целика угля, 
оставляемого не вынутым после прохождения линии очистного забоя, рис 1б). 

 

 
а б в 

Рис. 3. Электронные микрофотографии разрушения слоистых материалов 
(электронные микрофотографии представлены из [6] [654 -655]) 

 
На рис. 3а показано распространение разрушенной части материала в направлении, почти 

перпендикулярном к направлению действия сжимающей нагрузки. При значительно большем увеличении 
по сравнению с рис. 3а (приблизительно в 20 раз) на рис. 3б показана структура разрушенной части 
материала. На рис. 3в по толщине (вдоль оси OZ, рис. 1) представлена структура разрушенной части 
материала на краю отверстия, где четко видно микровыпучивание разрушенных волокон в сторону 
отверстия и также расслоение слоистого композита. 

Анализируя приведенные результаты, авторы [6] считают доказанным, что разрушения 
распространяются почти перпендикулярно к направлению действия сжимающей нагрузки. 

Это значит, что в случае целика угля, оставленного в выработанном пространстве в зоне 
геологического нарушения, трещины направлены горизонтально, либо по линии близкой к падению пласта, 
в том числе частично вдоль направления утечек воздуха. Это способствует дегазации угля, проникновению 
в него кислорода и реакции окисления. При этом в местах появления трещин напряжения, как видно из рис. 
1а, они концентрируются. Это ведет к измельчению около них угля, что способствует его самонагреванию. 

Кроме длительно действующих внутрипланетарных факторов, приводящих к возникновению в 
отдельных участках горного массива высоких неравнокомпонентных напряжений в плоскости 
напластований (в горизонтальной или близкой к ней плоскости) объективно существует и ряд других 
факторов, общепланетарных, которые приводят к периодическим усилениям или ослаблениям высоких 
напряжений неотектонического происхождения, и как следствие этого, к увеличению или уменьшению в 
определенные периоды времени динамических и газодинамических явлений в шахтах. 

По данным исследований М.В. Стоваса, вековое замедление вращения Земли наряду с 
внутриземными факторами приводит к накоплению в земной коре высоких напряжений. Причем наиболее 
существенными для возникновения динамических и газодинамических явлений в шахтах является только 
накопление напряжений в плоскости напластований (в горизонтальной или близкой к ней плоскости). 
Накопление вертикальных напряжений, превышающих γН, может иметь место только в пределах, не 
превышающих прочность наиболее прочных пород на растяжение. 

Кроме этого давно подмечена сезонная нестабильность самовозгорания угольных пластов в 
Донбассе. С позиций тектонофизической теории она объясняется увеличением или ослаблением 
напряженного состояния угленосной толщи в определенные периоды. Одной из причин такого состояния 
земной коры может быть нестабильность вращения планеты Земля. При замедлении вращения напряженное 
состояние земной коры в вертикальном направлении должно увеличиваться, а при ускорении, вследствие 
возникновения центробежных сил, уменьшаться. Исходя из этого в периоды замедления вращения Земли 
опасность самовозгорания в шахтах должна уменьшаться, а при ускорении вращения планеты – несколько 
увеличиваться. 

В соответствии с работой [7] наибольшее уменьшение скорости вращения Земли наблюдается в 
марте – июне, а увеличение, исходя из многолетних наблюдений, приходится на июль – октябрь с 
максимумом в августе. 

Чтобы прояснить вопрос влияния сокращения угледобычи на изменение количества эндогенных 
пожаров в разные периоды года необходимо иметь сведения о помесячной добыче угля из опасных по 
эндогенным пожарам пластов. Однако таких сведений нет. Поэтому воспользуемся данными автора [7], 
проводившего исследования изменения угледобычи в течение года по одному из наиболее крупных в 
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Украине объединений (ПО Донецкуголь). Эти исследования показали, что отличие в добыче угля в весенний 
и летний периоды составляют не более 3 %. Поэтому есть основание предположить, что увеличение 
количества эндогенных пожаров в летний период можно отнести за счет увеличения скорости вращения 
Земли. 

Графическая связь колебаний угловой скорости вращения Земли с количеством происшедших 
эндогенных пожаров в шахтах Донбасса изображена на Рис. 4. 

 

 
 - число пожаров от самовозгорания угля 

 - скорость вращения Земли 

Рис. 4. Графики , N соответственно сезонных колебаний скорости вращения земли по данным [7] и числа эндогенных 
пожаров за период с 1965 по1973 гг. 

 
Таким образом, экспериментальные исследования в различных областях знаний однозначно 

показывают связь напряжений в земной поре с их разрушающим действием, появлением трещин, 
увеличением напряжений вблизи них, что вызывает измельчение угля, его дегазацию, способствует 
прососам воздуха и как результат ведет к эндогенным пожарам, число которых зависит от изменения этих 
напряжений. 

Выводы 
В дальнейшем целесообразно направить усилия на математическое описание исследуемых явлений, 

моделирования процесса применительно к конкретным условиям типов геологических нарушений и 
нагрузок для последующего использования при прогнозе и предотвращении эндогенных пожаров. 
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АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ІН’ЄКЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ  
 
Виконано  аналіз  відомих  теоретичних  та  експериментальних  результатів  з  розповсюдження 

технологічних розчинів в пористі структурі ґрунту.   На основі проведеного аналізу виявлено, що залежності, які 
існують  на  сьогоднішній  день  мають  ряд  вагомих  недоліків:  вони  не  враховують  кут  нахилу  свердловини  до 
вертикалі,  нагнітання  відбувається  тільки  під  постійним  тиском,  в  отриманих  залежностях  середовище 
приймалося  ідеальним  та  не  враховувалась  криволінійність  каналів.  Кожна  із  залежностей  не  виражає 
залежність  радіуса  від  динамічного  тиску  нагнітання.  В  результаті  проведеного  аналізу  запропонована 
залежність  радіуса  розповсюдження  розчину  від  динамічного  тиску  нагнітання,  що  прямо  пропорційна 
початковому розкриттю каналів ґрунту та обернено пропорційна динамічному напруженню зсуву. 

Ключові  слова:  радіус  розповсюдження,  закріплення  основи,  тиск  нагнітання,  динамічне  напруження 
зсуву, напір, коефіцієнт фільтрації, об’єм ін’єкційного розчину, діаметр свердловини.  
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ANALYSIS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF INJECTION THE SOIL MASS  
 
Abstract – Analysis was performed by wellknown theoretical and experimental studies. Radius distribution solution  is the main 

parameter  that affects  the process  of  injection. Based  on  the analysis  revealed  that depending have  several disadvantages. They do not 
consider the angle to the vertical wells. The spiral occurs only under constant pressure. Environment  're taken and not taken into account 
channels. The analysis of the dependence of the radius of the proposed distribution of the solution of dynamic pressure  injection which  is 
directly proportional to the initial disclosure soil and feed inversely proportional dynamic tensions shift. 

Keywords: radius distribution, consolidation basis, discharge pressure, dynamic voltage bias,  filtration rate, volume of  injection 
solution, the diameter of the hole.  

 
Вступ 

Досить часто виникає необхідність в підсиленні або ущільненні ґрунтового масиву для підвищення 
фізико-механічних характеристик ґрунту. На сьогоднішній день існує безліч способів та технологій 
підсилення ґрунтової основи. Одним із перспективних напрямків укріплення та підсилення ґрунту є ін’єкція 
скріпного розчину в товщу ґрунтового масиву під певним тиском. Питаннями ін’єкційного закріплення 
грунтів займались такі вчені та науковці, як В.М. Марголін,  А.Р. Ржаніцин, Е. Мааг, А.Н. Адамович, А. 
Камбефор, Т.С.  Каранфілов А.А. Горбунов,  Ю.А. Богомолов, Д.В. Власов, М.Л. Зоценко, С.І. Головко та 
інші. Однак переважна більшість розроблених рекомендацій та отримані аналітичні залежності окремих 
авторів є недостатніми в питаннях, які пов’язані із розповсюдженням технологічного розчину в товщі 
ґрунтового масиву,  визначенням максимального радіусу та глибини нагнітання, а тому потребують 
подальшого вивчення та уточнення. Необхідно ще також розв’язати ряд таких важливих питань як, 
наприклад: оптимальна тривалість ін’єктування та визначення закономірностей зміни робочого тиску 
нагнітання при накладенні додаткового створених періодичних імпульсів тиску. Подібні питання на 
сьогоднішній день ще залишаються незавершеними, а тому виникає подальша необхідність та є актуальним 
продовження дослідження процесів ін’єктування технологічних розчинів в ґрунтові масиви.  

Метою даної статті є здійснення детального огляду та аналізу основних теоретичних і 
експериментальних результатів ін’єкційного закріплення ґрунтових масивів.  
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Виклад основного матеріалу 
Основним параметром, який характеризує ефективність процесу ін’єктування є радіус 

розповсюдження технологічного розчину в товщі ґрунтового масиву. Цей параметр досліджувався, як 
теоретично на основі встановлених аналітичних залежностей, так і перевірявся експериментально. 
Проведено аналіз відомих отриманих залежностей, що отримані різними авторами, які надають можливість 
визначати максимальний радіус розповсюдження розчину і які представлені у порівняльній Таблиці. 

Виконано аналіз теоретичних та експериментальних досліджень підсилення ґрунтових масивів, на 
підставі якого встановлено, що при ін’єкційному закріпленні ґрунтових масивів діаметр утвореного анкера 
рекомендується визначати згідно залежностей [7–9]: 

D= d
l

VK

i

rn 
 273,1

, (1)

а при ін’єкції цементного розчину через обсадну трубу використовується наступна формула:  

D= 22 )1(
273,1

t
i

rn dKnKnd
l
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, (2)

де  φ – кут внутрішнього тертя; сv – коефіцієнт консолідації; Vr – об’єм розчину, який необхідний для 
ін’єктування; d – діаметр свердловини; dt – діаметр анкерної тяги;  li – довжина i-ї ділянки закачаного 
розчину в свердловину; Kn – безрозмірний коефіцієнт, що залежить від водоцементного співвідношення і 
складає 0,70…0,55.  

 
Таблиця 1 

Відомі аналітичні залежності максимального радіуса розповсюдження розчину в пористому 
середовищі 

Автор Залежність Недоліки 
1 2 3 

Мааг [1] 

R=
3 2

1
13




 rHtK

, 

де ν1, ν2 – кінематична в’язкість води та розчину, 
відповідно; К – коефіцієнт фільтрації; φ – активна 
пористість; Н – напір; t – тривалість руху розчину; r1 – 
радіус ін’єктора. 

Може бути використана тільки 
для ламінарного руху розчину. 
Не враховувалось 
криволінійність та характер 
розташування пор та тріщин у 
ґрунті. 

Адамович [2] 
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rHtK 
, 

де ν1, ν2 – кінематична в’язкість води та розчину, 
відповідно; К – коефіцієнт фільтрації; φ – активна 
пористість; Н – напір; t – тривалість руху розчину; r1 – 
радіус ін’єктора. 

Може бути використана тільки 
для турбулентного руху 
розчину. 
Не враховувалось 
криволінійність та характер 
розташування пор та тріщин у 
ґрунті. 

Камбефор [3] 
R= 3 3
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де Q – витрата ін’єкційного розчину, що необхідна для 
заповнення однієї свердловини; t – тривалість 
нагнітання;  ;  n – пористість ґрунту;  r0 – радіус 
ін’єктора. 

Не дозволяє визначити на яку 
відстань розповсюджується 
розчин при заданому тискові; 
з якої мінімальної глибини 
можна виконувати 
ін’єктування.  

Каранфілов [4] Для сферичної задачі 

R=
n

tРKr
р

ф









00

54,1 . 

Для плоско-радіальної задачі 

R=
n

tРK
р

ф










0
8,0 , 

де Кф – коефіцієнт фільтрації ґрунту; Р0 – тиск 
ін’єктування; t – тривалість нагнітання; ν – 
кінематичний коефіцієнт в’язкості води; νр – 
кінематичний коефіцієнт в’язкості розчину; β – 
коефіцієнт заповнення пор розчином;  n – пористість 
ґрунту; r0 – радіус ін’єктора. 

При виведенні формули рух 
розчину в пористій структурі 
ґрунтового масиву приймався 
постійним. Наведені формули 
не дозволяють визначити яким 
чином впливає на результати 
ін’єктування діаметр 
свердловини, глибина і 
довжина ділянки ін’єктування.  
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Марголін [5] 

R=
Bn

B
rfV c

ф







)(
, 

де Vф – об’єм фактично закачаного в ґрунт розчину; rc 
– радіус напівсфери; В – ширина перфорованої частини 
ін’єктора; n – пористість ґрунту. 

 Не відображено необхідну 
тривалість виконання 
ін’єктування та яка при цьому 
буде глибина проникнення 
розчину. 

Хейфелі [6] 

R=

0

0

0

ln

2

r

x

tН
х

х
К 
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де К – коефіцієнт фільтрації ґрунту; Н – напір; t – 
тривалість руху розчину; r0 – радіус ін’єктора; х0 – 
радіус, при якому приймалося, що всі пори заповненні 
розчином; х – загальний радіус, що враховує пори, як 
заповненні повністю розчином так і частково. 

При виведенні формули не 
враховувалась пористість 
ґрунту. Швидкість фільтрації 
та швидкість руху рідини в 
порах приймалась однаковою.  
Не враховувалось 
криволінійність та характер 
розташування пор та тріщин у 
ґрунті. 

Автори статті 
[12] R=

 
0

0

0
coscos2

cos1
r

DtРст 
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де Рст – статичний тиск ін’єктування; t – тривалість 
нагнітання; ω – частота повторення імпульсів тиску; δ0 
– початкове розкриття каналу ґрунту; D – параметр, що 
враховує криволінійність розташування каналів; τ – 
динамічне напруження зсуву технологічного розчину; 
λ – питома вага технологічного розчину; φ – полярний 
кут розтікання розчину; α – кут нахилу каналу до 
вертикалі; r0 – радіус ін’єктора.  

Дана залежність враховує рух 
тільки реологічної рідини по 
каналах ґрунту. 

 
Слід зауважити, що наведені авторами формули використовують лише емпіричні підходи, що 

базуються на втратах тиску і витраті ін’єкційного розчину за певний визначений інтервал часу.  При цьому, 
слід зауважити, для імпульсного розповсюдження ін’єкційних розчинів не встановлені залежності, які 
дозволяють визначати характер розповсюдження розчинів в залежності від величини тиску та витрати. 

Проводились дослідження щодо визначення критичного тиску нагнітання при хімічному 
закріпленні ґрунтів. На даний час не існує чіткої теорії, яка б дозволяла формувати критичний тиск 
ін’єктування в залежності від характеру процесів нагнітання.  

Слід зауважити, що існує формула Кеквота, яка є широко використовуваною на сьогодні і яка 
дозволяє визначити величину робочого тиску, який викликає гідравлічне руйнування ґрунту [10, 11]: 

      221 111 hhnhnP   , (3)
де  ρ – щільність ґрунту, г/см3; n – об’єм пор ґрунту, см3; h1 – товщина шару ґрунту над рівнем 
ґрунтових вод, см; h2 – товщина шару ґрунту під рівнем ґрунтових вод, см. 

Недоліком запропонованої залежності є те, що вона визначає  занижене значення тиску нагнітання, 
оскільки не враховує втрати енергії, які виникають вздовж потоку розчину, і гідростатичний тиск стовпа 
рідини.  

В роботі А. Камбефора [3] розглядається ін’єктування ґрунтів, яке здійснюється їх насиченням, і 
визначається через співвідношення між розмірами частинок розчину і ін’єктуючим середовищем. Цей 
параметр відповідає повному насиченню середовища в ідеальному випадку. Для ін’єктування в 
водонасичені ґрунти і ізотропне середовище, створюється порожнина, яка потім заповнюється розчином при 
тискові P0, при цьому в масиві виникає радіальна течія. При усталеному русі було отримане наступне 
співвідношення: 

0
0 










kC

Q

kC

Q
pP , (4)

де  p – тиск в порожнині до ін’єктування; Q – витрата розчину на  ін’єктування; γ – питома вага 
розчину, k0 – коефіцієнт фільтрації середовища; ν0 – в’язкість води; ν – в’язкість розчину; С – коефіцієнт, що 
залежить від форми ін’єктуючої порожнини.  

На підставі отриманих даних (4) можна зробити висновок, що питання критичного тиску 
ін’єктування залишається відкритим. У випадку створення протифільтраційної завіси неможливо визначити 
тиск відмови, його потрібно підбирати під конкретні умови з врахуванням виходу ін’єктуючого матеріалу на 
поверхню. 

Тиск ін’єктування, який не викликає розриву ґрунту визначається полем напруг, які 
підпорядковуються гіпотезі Гейма. У практиці ін’єкційних робіт використовується ще ряд спрощених 
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співвідношень для визначення допустимих тисків нагнітання, які визначаються, наприклад, за формулою:  
hP гр  0 ,

 
(5)

де  γгр – об’ємна маса ґрунту, h – глибина розташування точки ін’єктування відносно поверхні. 
Результати, що представлені в роботах Гейма мають ряд вагомих протиріч, а саме: стверджується, 

що на міцність ґрунтів суттєво впливає питоме зчеплення, яке не враховується в аналітичних залежностях; 
руйнування ґрунтового масиву відбувається під дією  тільки головних напружень без врахування 
радіальних. 

Авторами запропоновано використання, окрім статичного тиску ін’єктування додаткові періодичні 
імпульси тиску, тобто загальний тиск нагнітання представляє собою суму статичного і динамічного тиску 
ін’єктування, та визначається згідно формули (6): 

 tРРPP стдинcт cos1.   (6)
де  Рст і Рдин. – статична та динамічна складова тиску нагнітання, відповідно; t – тривалість нагнітання; 
ω – частота повторення імпульсів тиску. 

Додатковий періодичний тиск ін’єктування, що накладається на стаціонарний потік розчину, 
значення якого входить до складу наведеної залежності (6), сприяє зменшенню сили тертя між ґрунтовим 
середовищем та розчином, внаслідок зменшення в’язкості останнього і, як результат,  збільшення його 
проникності та радіусу розтікання в ґрунтовому масиві. 

 
Висновок 

1. Виконаний аналіз теоретичних та експериментальних досліджень в галузі закріплення несучих 
основ споруд, який відображає певну недосконалість відомих залежностей та математичних моделей, що 
враховують лише окремі характерні параметри процесів ін’єкційного закріплення ґрунтів.  

2. Проведений аналіз показав, що питання накладання додатково створених періодичних імпульсів 
тиску на стаціонарний потік розчину не розглядалося в опрацьованих наукових публікаціях, а тому питання 
дослідження і встановлення критичного тиску ін’єктування залишається відкритим і потребує подальших 
досліджень.  

3. На підставі проведеного огляду буда запропонована залежність визначення радіуса 
розповсюдження в залежності від динамічного тиску нагнітання. Радіус розповсюдження прямо 
пропорційний величині перепаду тиску і розміру початкового розкриття парового каналу та обернено 
пропорційний величині динамічного напруженню зсуву розчину.  
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MATHEMATICAL MODELING OF INTRUSION MOLDING 

 
Abstract – The article is devoted to the mathematical modeling of intrusion forming of polymer products. intrusion 

moulding machine cycle involves the following stages. After the mould closes, the screw (while rotating) pushes forward to 
inject melt into the cooled mould. The air inside the mould will be pushed out through small vents at the furthest extremities 
of the melt flow path. When the cavity is filled, the screw continues to rotate to apply a holding pressure. This has the effect of 
squeezing extra melt into the cavity to compensate for the shrinkage of the plastic as it cools. This holding pressure is only 
effective as  long as the gate remain open. Once the gate  freeze, no more melt can enter the mould. When the molding has 
cooled to a temperature where it is solid enough to retain its shape, the mould opens and the molding is ejected. The mould 
then  closes  and  the  cycle  is  repeated. The  study  of  the mathematical model makes  it  possible  to  determine melt  output, 
depending on the elevation angle of the screw in the material cylinder based on the geometrical parameters of the extrusion 
head and the mold. 

Keywords: polymer, molding, screw, intrusion. 
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МАТМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ ПОЛІМЕРІВ ПІД ТИСКОМ 

 
В статті розглянута математична модель процесу інтрузійного формування полімерного виробу. Прийнято до уваги, 

що  розплавлений  полімер  заповнює  оформлюючу  порожнину  пресформи,  при  цьому  повітря,  що  містилося  у  її  середині, 
витискається  через  спеціальні  отвори,  а  сам  полімерний  матеріал  у  пресформі  витримується  деякий  час  під  тиском  для 
компенсації  усадки  готового  виробу  при  охолодженні.  Необхідний  тиск  у  пресформі  забезпечується  обертанням  черв’яка 
литтєвого агрегату У результаті дослідження отриманої математичної моделі встановлені  залежності витрати розплаву 
від  кута  підйому  черв’яка  у  матеріальному  циліндрі  з  урахуванням  геометричних  параметрів  екструзійної  головки  та  прес
форми. 

Ключові слова: .полімер, формування, черв’як, інтрузія. 
 

Introduction 
One of the most common processing methods for plastics is intrusion molding. A typical intrusion 

moulding machine cycle involves the following stages. After the mould closes, the screw (while rotating) pushes 
forward to inject melt into the cooled mould. The air inside the mould will be pushed out through small vents at the 
furthest extremities of the melt flow path. When the cavity is filled, the screw continues to rotate to apply a holding 
pressure. This has the effect of squeezing extra melt into the cavity to compensate for the shrinkage of the plastic as 
it cools. This holding pressure is only effective as long as the gate remain open. Once the gate freeze, no more melt 
can enter the mould. When the molding has cooled to a temperature where it is solid enough to retain its shape, the 
mould opens and the molding is ejected. The mould then closes and the cycle is repeated. 
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Fig. 1. Process of Intrusion Molding 

 
Main content 

Consider the flow of the melt between parallel plates as shown in Fig. 2(a). 
For the small element of fluid ABCD the volume flow rate dQ is given by 

dxdyVdQ  . (1)
Assuming the velocity gradient is linear, then 







H

y
VV d . 

Substituting in (1) and integrating over the channel depth, H, then the total drag flow, Qd, is given by 

dxdy
H

yV
Q

T H
d

d 


  
0 0

; 

dd VHTQ 
2

1
. (2)

This may be compared to the situation in the extruder where the fluid is being dragged along by the relative 
movement of the screw and barrel. Fig. 1.3 shows the position of the element of fluid and (2) may be modified to 
include terms relevant to the extruder dimensions. 

For example  
 cos NDVd , 

where N is the screw speed (in revolutions per unit time). 
 cos)tan(  eDT ; 

HNDeDQd  )cos()tan(
2

1 2 . 

In most cases the term, e, is small in comparison with  tanD  so this expression is reduced to 

 cossin
2

1 22  HNDQd . (3)

Note that the shear rate in the metering zone will be given by Vd/H. 
 

 
Fig. 2. Melt Flow between parallel plates 

 
Consider the element of fluid shown in Fig. 2(b). The forces are 

dxdydz
z

P
PF 






 




1 ; 

dxdyPF 2 ; 

dxdzF y  3 , 

where P is pressure and   is the shear stress acting on the element. For steady flow these forces are in 
equilibrium so they may be equated as follows: 
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321 2 FFF  , 

which reduces to 

ydz

dP
y  . (4)

 

 
Fig. 3. Details of screw 

 
Now for a Newtonian fluid, the shear stress, y , is related to the viscosity,  , and the shear rate,  , by 

the equation 

dy

dV
y    . 

Using this in equation (4) 

dy

dV

dz

dP
y    

Integrating 

 
y

H

V

ydy
dz

dP
dV

2
0

1


 

So  
















82

1 22 Hy

dz

dP
V


. (5)

 
Also, for the element of fluid of depth, dy, at distance, y, from the centre line (and whose velocity is V) the 

elemental flow rate, dQ, is given by 
dyTVdQ  . 

This may be integrated to give the pressure flow, Qp 

dy
Hy

T
dz

dP
Q

H

p 













  82

1
2

222

0


; 

3
12

1
HT

dz

dP
Qp 





. (6)

Referring to the element of fluid between the screw flights as shown in Fig. 3, this equation may be 
rearranged using the following substitutions. 

Assuming e is small,  
 costan  DT .   

Also,  

dz

dL
sin    

so  

sin
dL

dP

dz

dP
.   

Thus the expression for Qp becomes 

dL

dPHD
Qp 








12

sin23
. (7)

For many practical purposes sufficient accuracy is obtained by neglecting the leakage flow term. In 
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addition the pressure gradient is often considered as linear so 

L

P

dL

dP
 ,  

where 'L' is the length of the extruder. In practice the length of an extruder screw can vary between 17 and 
30 times the diameter of the barrel.  

The total output is the combination of drag flow and back pressure flow: 

L

PHD
HNDQ 








12

sin
cossin

2

1 23
22 . (8)

From equation (8) it may be seen that there are two interesting situations to consider. One is the case of free 
discharge where there is no pressure build up at the end of the extruder so 

 cossin
2

1 22  HNDQ . (9)

The other case is where the pressure at the end of the extruder is large enough to stop the output. From (8) 
with Q = 0 and ignoring the leakage flow 





tan

6
2max





H

NLD
PP . (10)

It is interesting to note that when a die and a mold are coupled to the extruder their requirements are 
conflicting. The extruder has a high output if the pressure at its outlet is low. However, the outlet from the extruder 
is the inlet to the die and the output of the latter increases with inlet pressure. 

The output, Q, of a Newtonian fluid from a tube is given by a relation of the form 
PKQ  , (11)

where 
dL

R
K








8

4
 for a capillary tube of radius R and length Ld. 

For a die 

 d
d

d PP
L

R
Q 








8

4
. (12)

For a mold 

 md
m

m PP
L

R
Q 








8

4
. (13)

Assuming that during the filling process 0mP  from (11) and (12): 

  d
m

m
d

d

d P
L

R
PP

L

R


44
 (14)

and 

P

L

L

R

R
P

L

R

L

R

L

R

P

m

d

d

m

d

d

m

m

d

d

d 









4

444

4

1

1 . (15)

Then (12) and (13) will be: 

P

L

L

R

RL

R
Q

m

d

d

md

d 





























4

4

4

1

1
1

8 
 . (16)

P

L

L

R

RL

R
Q

m

d

d

mm

m 









4

4

4

1

1

8 
 . 

(17)

Substituting (17) in (8) we obtain: 

P

L

L

R

RL

R

L

PHD

HND

m

d

d

mm

m 
















4

4

423

22

1

1

812

sin

cossin
2

1









. (18)
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From which the pressure at the operating point: 

L

HD

L

L

R

RL

R

HND
P

m

d

d

mm

m




















12

sin

1

1

8

cossin
2

1

23

4

4

4

2

. 
(19)

Substitution (19) in (8) gives the output: 

L

HD

L

L

R

RL

R

HND

L

HD

HNDQ

m

d

d

mm

m
































12

sin

1

1

8

cossin
2

1

12

sin

cossin
2

1

23

4

4

4

2
23

22

. (20)

In Fig. 4 the dependence of pressure at the operating point on the a screw flight angle is represented for the 
following set of characteristics: screw diameter = 40 mm; flight depth = 3 mm; L/D ratio = 24; screw speed = 100 
rev/min; melt viscosity of 50 Ns/m2; die channel radius 5 mm; mold channel radius 5 mm; die channel length 10 
mm; mold channel length 10 mm. 

In Fig. 5 the dependence of melt output on the screw flight angle is represented. 

  
Fig. 4.Tthe dependence of pressure at the operating point 

on the a screw flight angle (Eq. (19)) 
 

Fig. 5. The dependence of the melt output on the screw flight 
angle: 1 - free discharge (Eq. (9)); 2 – intrusion molding (Eq. (20)) 

 
Summary 
The maximum output would be obtained if the screw flight angle was about 10°. In practice a screw flight 

angle of 17.7° is frequently used because this is the angle which occurs if the pitch of the screw is equal to the 
diameter and so it is convenient to manufacture and for a considerable portion of the extruder length, the screw is 
acting as a solids conveying device and it is known that the optimum angle in such cases is 17° to 20°. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЙ ПРАЛЬНИХ МАШИН З 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ  
 
У  статті  викладені  експериментальні  та  теоретичні  дослідження  можливості  зниження 

віброактивності роторних машин шляхом вдосконалення їх конструкції. На основі аналізу рівнянь математичної 
моделі  отримані  основні  вимоги,  яких необхідно дотримуватись при конструюванні  роторних машин  з низькою 
віброактивністю. 

Ключові слова: ротор, вісь інерції, баластний вантаж, віброактивність. 
 

V.P. TKACUK 
Khmelnitsky National University 

 
RESEARCH WAYS TO REDUCE VIBRATION HORIZONTAL WASHING MACHINES 

 
The article presents experimental and theoretical studies to reduce the vibration of vehicles by improving their design. Based on 

the  analysis  of  equations  of mathematical model,  the  basic  requirements  that must  be  respected  when  designing machines  with  low 
vibration. 

Theoretically  obtained  and  experimentally  verified  main  requirements  for  the  structure  of  washing  machines  have  proved 
themselves useful  in practical applications. They are being evident and,  from our point of view, could be considered  for application  in the 
design of other types of rotor machines. 

The obtained mathematical model proved useful for investigation of rotor machines. On the basis of investigation of this model a 
number of recommendations for the design of washing machines were provided. 

Experimental  investigations on a special setup  for analysis of vibrations were performed. They confirmed the recommendations 
obtained from the analysis of the mathematical model of the washing machines. 

Keywords: rotor, axis of inertia, ballast load, active vibration 
 
Пральна машина (ПМ), як об’єкт досліджень динаміки зниження вібрацій і шуму, представляє 

особливий інтерес через постійну присутність випадково розміщеного і, крім того, блукаючого дисбалансу 
білизни в барабані та невисоких вимог до точності її виготовлення і складання, щоб не збільшувати вартість. 

Спостереження за роботою пральної машини “Айша” серійного виконання в режимі “віджим” 
показали, що великі вібрації мають місце при завантаженні в барабан 1,5 кг і більше білизни; при цьому 
спостерігаються відриви машини від підлоги, так зване “галопування”, при чому першими відриваються 
колеса машини, які розміщенні з боку, протилежного місцю встановлення електродвигуна. Таке 
“галопування” супроводжується різкими ударами, що не тільки не дозволяє виконувати віджим, але і стає 
причиною поломок окремих елементів машини, виходу із ладу її в цілому. 

Для усунення даного дефекту був проведений аналіз її конструкції, який показав наступне. 
На днищі машини (рис. 1) під баком і над колесами, які в процесі 

віджиму білизни відриваються від підлоги, встановлений баластний 
вантаж, масою 14 кг. Ще один баластний вантаж, масою 6 кг, закріплений 
на опорній стійці бака, протилежній приводному шківу. Ці вантажі, 
згідно заводському опису конструкції машини, призначені для 
зменшення вібрацій і повинні перешкоджати відриву її від підлоги під 
час роботи в режимі “віджим” при значному дисбалансі білизни в 
барабані. 

Однак той факт, що частина машини при віджимі все ж 
відривається від підлоги дозволив припустити, що або маси баластних 
вантажів недостатні, або їх місце встановлення в машині вибрано не 
точно. Перше припущення веде до збільшення маси машини і тому не 
розглядалось. Для перевірки другого припущення були проведені виміри 
положення центра ваги машини.  

Для визначення положення центра мас машини вздовж поздовжньої осі Y один край машини 
встановлювався на кутник, закріплений на шарнірній опорі А (рис. 2), а другий край машини підіймався так, 
щоб її днище зайняло горизонтальне положення.  

В цьому положенні динамометром вимірювалась сила, прикладена в точці С, яка знаходиться в 
одній площині з опорою машини В. За визначеним значенням сили Rc  прикладеної в т. С, знаючи вагу 
машини G і плече а, визначали положення центра ваги  (точка Е) вздовж поздовжньої осі Y за формулою: 

cR
y= a

G
. (1)

Аналогічні виміри проводились для визначення центра ваги вздовж осей X і Z. 

 
Рис. 1. Пральна машина “Айша” 

1 – пральна машина “Айша”;  
2 – вантаж масою 6 кг; 
3 – вантаж масою 14 кг 
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У результаті проведених вимірів було 
встановлено, що центр ваги машини, точка Е, не лежить на 
вертикальній осі, яка проходить через вісь обертання 
барабана (рис. 3 а), вздовж якої діє максимальна відривна 
сила – збурююча сила неврівноваженої білизни в барабані 
при віджимі. 

Оскільки в реальній серійній конструкції машини 
відбувається відрив опори А, знайдемо, при якому значенні 
збурюючої сили Fз реакція опори Ra=0. Розглянемо умову 
рівноваги системи у вигляді рівності нулю суми всіх сил 
(рис. 3 б) відносно осі, що проходить через точку В і 
паралельної осі обертання ротора, включаючи силу Fз, 
використовуючи при цьому принцип Даламбера. Рівняння 

рівноваги має вигляд: 

a 1 2 з 2 2R (a +a )+F a -G(a -d)=0 . (2)

Отримуємо: 

2
з

2

a
F = G

a -d
. (3)

 

                 
а)                                                                       б) 
Рис. 3. Визначення положення центра ваги 

G – вага машини; Fз – збурююча (відцентрова) сила; АВ – днище машини;  
точки А і В – місця кріплення опорних катків на днищі 

 
Із отриманого виразу видно, що відрив коліс в точці А буде мати місце навіть при Fз  G. Для 

попередження відриву необхідно, щоб d = 0, іншими словами необхідно центр ваги машини сумістити з 
вертикальною віссю, яка проходить через вісь обертання барабана. 

При повністю знятих баластних вантажах центр ваги машини зміщується в сторону електродвигуна 
(точка В), а це означає, що машина при роботі в режимі “віджим” може “галопувати”. 

Для суміщення центра ваги з віссю, що проходить через точку О (див. рис. 3 а) необхідно 
встановити баластний вантаж над опорою А. 

Необхідна величина баластного вантажу визначалась наступним чином. Машину встановлювали на 
опору-кутник в точці А (див. рис. 2) і вимірювали зрівноважуючу силу, прикладену в точці С, при 
горизонтальному положенні днища машини. Отримана таким чином величина сили показала необхідну масу 
баластного вантажу, яка склала 6 кг. 

Знайдене розміщення і значення баластного вантажу є найменшим із можливих, при якому габарити 
машини не змінюються і виключається можливість її “галопування” при віджимі. 

Експериментальна перевірка даного варіанту машини в режимі “віджим” показала, що рівень 
вібрацій в поздовжньому і поперечному напрямках знизився від 20 до 30 , але при завантаженні в барабан 
білизни масою 1,5 кг все ж таки інколи мали місце випадки відриву її від підлоги. 

З метою кращого розуміння і узагальнення експериментально отриманих результатів було 
розроблено математичну модель і виконано теоретичний аналіз коливань барабана пральної машини під час 
її роботи. Для цього було розглянуто модель пральної машини барабан якої консольно-закріплений в 
середині бака, і здійснює обертовий рух відносно поздовжньої осі. Бак в свою чергу пружно-підвішений до 
корпуса машини. Така схема закріплення барабана надає йому 6 ступенів вільності і притаманна сучасним 
пральним машинам з горизонтально-розміщеним баком, наприклад, «WKD25085», «LG F 1066 LP», «AWG 
308» та ін.  

Для розробки математичної моделі було розглянуто миттєве положення в просторі системи 
незрівноваженого барабана із баком рис. 4 і складено рівняння руху по кожній із 6 узагальнених координат. 

Диференційні рівняння коливань ротора одержано, виходячи з рівняння Лагранжа другого роду з 
урахуванням енергії розсіяння по Релею [1]: 

Рис. 2. Визначення положення центра ваги 
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0
j j j j

d T T П D
( )

dt q q q q

   
   

    
 (4)

де  q – узагальнені координати; Т – кінетична енергія системи; П – потенційна енергія системи; D – 
енергія розсіювання у опорах і через тертя об повітря; j – кількість узагальнених координат, яка в нашому 
випадку дорівнює 6. 

Допущення в ході схематизації об’єкта досліджень такі, що реальна типова конструкція замінена 
розрахунковою схемою (динамічною моделлю), в 
якій абсолютно тверде тіло (бак) масою m1 пружно 
з’єднане з корпусом довільною кількістю опор і 
здатне переміщуватись в просторі, маючи 6 
ступенів вільності. У цьому тілі є порожнина, в 
якій із кутовою швидкістю  обертається ротор, 
масою m2, що опирається на абсолютно жорсткі 
опори, які знаходяться в тому ж тілі. 

В якості узагальнених координат, що 
задають положення цієї системи в просторі, 
прийняті три декартові координати центра інерції 
центра інерції бака машини (осі а1, b1, с1, є 
головними центральними осями) і три кути , , , 
що задають повороти цих осей координат відносно 
нерухомих, зв’язаних з корпусом осей координат 
Х1, Y1, Z1, або паралельних їм осей Х, Y, Z, що 
сходяться у центрі мас бака О, який в загальному 

випадку не лежить на осі обертання барабана. 
В таких координатах коливання системи можна представити як суперпозицію шести гвинтових 

рухів із нерухомими осями гвинтів Х1, Y1, Z1, і система бак-барабан в загальному випадку здійснює 
коливання в шести напрямках.  

В матричній, зручній для розрахунку на ЕОМ, формі складені математичні рівняння коливань 
багатозвязних систем бак-барабан на пружних підвісах для основних типів машин і віджимних центрифуг з 
горизонтальною віссю обертання.  

Диференціальні рівняння в матричній формі мають вигляд: 
Mq+(G+D)q+Aq=Q  , 

де  
6

ij 1
M P  – матриця інерційних коефіцієнтів;

6

ij 1
G q  – матриця гіроскопічних коефіцієнтів; 

6

ij 1
D    – матриця коефіцієнтів демпфірування; 

6

ij 1
A    – матриця елементів жорсткості; 

T
1 1 1q {X , Y , Z , , , }     – матриця-стовпець узагальнених координат; 

T
x y zQ {Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q }    – матриця-стовпець узагальнених силових факторів. 

В свою чергу коефіцієнти, наприклад, матриці А мають вигляд: 
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 (5)

де 
ixc , 

iyc , 
izc  – проекції вектора жорсткості і-го пружного елементу на координатні осі Х1, Y1, Z1.  

За своєю структурою елементи ij , матриці А можуть бути розбиті на чотири групи і названі 

Рис. 4. До математичної моделі руху системи бак-барабан 
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аналогічно компонентами тензора інерції. До першої групи відносяться елементи ij , у яких i,j  3 і i=j. 

Вони представляють собою сумарні жорсткості, величина яких значно більша нуля. 

Друга група елементів ij , у яких i,j  3 і i=j. Вони представляють собою крутильні жорсткості 

підвіски системи бак-барабан. За знаками вони аналогічні моментам інерції відносно координатних осей, а 
отже також завжди додатні. 

Третя група елементів ij , у яких i,j  3 і i≠j. Вони представляють собою статичні моменти 

жорсткостей, відносно координатних площин, отже можуть бути додатними, від’ємними і дорівнювати 
нулю. 

І, нарешті, четверта група елементів, ij , у яких i,j  3 і i≠j. Вони представляють собою відцентрові 

моменти жорсткостей, відносно пар координатних площин. За знаками вони аналогічні відцентровим 
моментам інерції, тобто можуть бути додатними, від’ємними і дорівнювати нулю.  

Така аналогія дозволяє розробити прості правила, при яких не діагональні елементи матриці 
жорсткості – статичні і відцентрові моменти жорсткостей будуть перетворюватись в нуль, що необхідно для 
розділення коливань системи. Зокрема, статичні і відцентрові моменти жорсткостей перетворяться в нуль, 
якщо координатні площини, відносно яких вони визначені, будуть площинами симетрії підвіски системи 
бак-барабан. 

Аналогічні міркування справедливі і по відношенню до структури елементів матриці 
демпфірування D . 

Для повного розділення вільних коливань необхідно, щоб крім матриці жорсткості А, діагональний 
вигляд мала і матриця інерційних коефіцієнтів М, що можливо при умові співпадання центра мас бака з 
центром мас зрівноваженого барабана. 

Однак на практиці через випадковий характер розподілу білизни в барабані не вдається досягнути 
повного співпадання центра мас бака з центром мас зрівноваженого барабана. Проте все ж таки для 
зниження віброактивності пральної машини необхідно прагнути до того, щоб центр мас бака лежав на осі 
обертання барабана якомога ближче до його центра мас при рівномірному розподілу білизни. 

Проведений вище аналіз системи диференціальних рівнянь руху горизонтального ротора дозволив 
виробити основні вимоги до конструкцій роторних машини з метою зниження їх віброактивності. 

При конструюванні слід прагнути до того, щоб: 
а) центр мас ротора лежав на осі обертання; 
б) вісь обертання ротора була головною центральною віссю інерції; 
в) центр жорсткості системи пружних опор співпадав з центром ваги ротора, а головні осі 

жорсткості – з головними центральними осями інерції; 
г) головні осі постійних в'язкого тертя співпадали з головними центральними осями інерції ротора. 
Отримані вимоги щодо конструкцій машин з низькою віброактивністю співпадають із описаними 

вище результатами експериментальних досліджень коливань пральної машини, оскільки зниження вібрацій 
вдалось досягти саме завдяки суміщення центра мас ротора і осі обертання. 

Ці вимоги були перевірені і на іншій пральній машині «В’ятка-автомат», що має конструкцію, яка 
відповідає описаній в математичній моделі. Завдяки суміщення центра жорсткості системи пружних опор з 
центром ваги ротора, а головних осей жорсткості – з головними центральними осями інерції вдалось 
знизити її віброактивність в кожному з напрямків не менше ніж на 20 %, а також підвищити ефективність 
автобалансування в 1,5 рази [2]. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТРИКОТАЖУ КУЛІРНИХ ПРЕСОВИХ ПЕРЕПЛЕТЕНЬ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 
(ПОВІДОМЛЕННЯ ІІ) 

 
На  основі  аналізу  науковотехнічної  та  навчальної  літератури  з  технології  трикотажу  за  останні 

десятиліття  показано  значні  зміни  у  трактуванні  основних  принципів  загальної  класифікації  переплетень  – 
технологічний згадують усе рідше,  зате особливої ваги набув структурний. Встановлено, що наслідком втрати 
балансу  у  співвідношенні  даних  принципів  є  суттєві  зміни  у  трактуванні  базових  понять  теорії  трикотажу. 
Виходячи  зі  збереження  фундаментальних  принципів  загальної  класифікації  наведено  визначення  кулірного 
трикотажу  одинарних  та  подвійних  переплетень,  і  здійснено  вибір  базових  понять  та  структур  класифікації 
кулірних пресових переплетень. 
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THE CLASSIFICATION OF WEFT KNITTED FABRIC OF TUCK INTERLOOPINGS: THE FUNDAMENTAL 

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION  
(INFORMATION II) 

 
Basing on the analysis of sciencetechnical and educational literature from the technology of knitted fabric for the last decades is 

shown  the majority  changes  in  the  interpretation of  the  ratio  the main principles of  common  classification of knitted  interloopings. The 
technological principle are mentioned rarely but structural more often. It is determine that the cause of  loosing the balance in ratio given 
principals are  changes  in  interpretation  of  the based  ideas knitted  fabric  theory. Based on  the  saving  the  fundamental principles  of  the 
common classification is given the determination weft knitted fabric single and double interloopings. And made the choice of basic ideas and 
structures of the classification weft tuck interloopings. 

Keywords: classification, structure, knitted fabric, term, loop, principle. 
 
Загальна класифікація трикотажних переплетень [1] побудована на двох взаємодоповнюючих 

основоположних принципах або ознаках: «принципі структури і методі відтворення». У роботі [2] їх 
уточнюють, як матеріалознавчу і технологічну ознаки відповідно, і трактують наступним чином. 
Матеріалознавча ознака (принцип структури) на основі аналізу структури трикотажу певного виду  
переплетення дозволяє визначити його клас, спосіб в’язання, необхідні робочі органи та пристрої для 
реалізації. Технологічна ознака (метод відтворення) на основі технологічного процесу визначає клас 
переплетення, його властивості, а отже, і структуру. 

Обидві ознаки можна розглядати як два боки однієї монети – класу трикотажних переплетень. Як 
видно із визначення, вони тісно взаємопов’язані: знаючи одну ознаку, можна визначити іншу. Даний аспект 
співвідношення вказаних ознак або принципів має об’єднуючий або інтегративний характер [3].  

Отже, класифікація будувалась, на перший погляд, одночасно на двох різнорідних ознаках – 
структурі і методі відтворення. Це зразу ж зауважила критика [4]. Її аргументація базувалась на 
неправомірності віднесення до трикотажу ажурних переплетень декорованих структур без ажурних отворів, 
що, на думку авторів критики, і є наслідком вказаного вище підходу до класифікації. Подібні структури і до 
нині є складовими трикотажу ажурних переплетень практично в усіх підручниках і посібниках з технології 
в’язання. Та тенденцію було визначено. 

Аналіз науково-технічної та навчальної літератури з технології трикотажу за останні десятиліття 
засвідчує значні зміни у трактуванні інтегративного аспекту співвідношення структурного та 
технологічного принципів. Технологічний згадується усе менше, зате особливої ваги набув структурний. 

Аргументація – у визначеннях для характеристики структури потрібно користуватись структурними 
ознаками. Не важливо, яким способом отримано трикотаж, якщо цих способів є декілька, і апріорі відомо, 
що результатом їх здійснення є одна і та сама в’язана структура. 

Так, у пізніших редакціях загальної класифікації трикотажних переплетень [5, 6] базові принципи її 
побудови уже не згадують, а визначення з технологічним відтінком замінюють формулюваннями з більш 
структурним характером. Наприклад, «однопрошарковий трикотаж» замість «одинарний трикотаж» або 
«однофонтурний трикотаж», «двопрошарковий трикотаж» замість «подвійний» або «двофонтурний».  

Специфіка трикотажу, як і багатьох інших структурних об’єктів, що є результатом певних 
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технологічних дій, полягає у тому, що характер структури, а то і її рисунчасті можливості, безпосередньо 
залежать від способу виготовлення. Загальновідомо, що при одних і тих же умовах в’язання, більш 
формостійким і щільним буде пресовий трикотаж, реалізований способом без кулірування, порівняно зі 
способом без замикання. Більше того, якщо в’язальна машина формує пресовий трикотаж тільки способом 
без кулірування, то отримати на ній цілий ряд пресових структур не можна (наприклад, структури на базі 
одинарних напівфангу та фангу). А у таких підкласів рисунчастих переплетень, як перехресний, 
нерівномірний (вічковий), ажурний трикотаж, і у багатьох інших, провідні структурні ознаки визначають 
технологічні принципи. 

Наслідком втрати балансу у співвідношенні структурного та технологічного принципів є зміни у 
трактуванні основних понять теорії трикотажу. Ці зміни, здебільшого, мають формальний характер, але 
вони корегують базові основи загальної класифікації трикотажних переплетень, і тому потребують більш 
детального розгляду і аналізу для подальшого вибору основних принципів та базових понять класифікації 
трикотажу кулірних пресових переплетень. 

Проілюструємо сказане вище на прикладі таких загальновідомих понять, як одинарний та 
подвійний трикотаж. Вони вперше визначені і введені у науковий обіг у роботі [7]. Подвійний трикотаж 
отримують на машинах з двома голківницями. Одинарний – на машинах з однією голківницею. З одного 
боку, ці поняття характеризують кількість площин розміщення петель (структурна ознака), з іншого – 
необхідну кількість голківниць для отримання (технологічна ознака). Якщо взяти до уваги, що синонімом 
«голківниця» прийнято вважати термін «фонтура», то, фактично, цими поняттями ще раніше користується 
автор [8], поділяючи трикотаж на однофонтурний та двофонтурний. 

Термін «Fontur» у роботі [8] перекладено як голківниця, але у німецькій термінології з 
трикотажного виробництва голківниця «Nadelträger» і фонтура «Fontur» чітко розділені. Голківниця – це 
несуча поверхня для голок. Фонтура – це система голок, розміщених фронтально або по колу, які 
поперемінно беруть участь у процесі в’язання, і знаходяться на одній або двох голківницях, зорієнтованих у 
одній площині [9]. Отже, не всі трикотажні машини з двома голківницями є двофонтурними. І відповідно – 
не весь трикотаж, який в’яжуть за умови використання двох голківниць, є двофонтурним. Наприклад, для 
в’язання двовиворітних переплетень використовують дві голківниці, але одну фонтуру. 

Під час формування двовиворітної гладі голки однієї і тої самої фонтури скидають петлі сусідніх 
рядів у протилежні боки, але у кожному із рядів відсутнє чергування лицевих і виворітних петель. Кожен із  
рядів трикотажу цього виду переплетення формують однією фонтурою, усі голки якої скидають петлі у один 
і той самий бік. Отже, за технологічною ознакою двовиворітня гладь є одинарною структурою. 

На рис. 1, а показано, що центри петель О1-О6 двовиворітної гладі  знаходяться у одній площині І-І, 
тобто, і за структурною ознакою її слід віднести до одинарного трикотажу. 

 

 

 

а б 
Рис. 1. Графічна схема структури (а) та зразок (б) двовиворітної гладі 

 
У роботах [7, 8] двовиворітні структури відносять до двофонтурного або подвійного трикотажу. 

Наслідком цього є достатньо невиразне його визначення: «Кулірним подвійним трикотажем називають 
трикотаж, зв’язаний із однієї або декількох ниток таким чином, що кожна нитка послідовно утворює в 
одному петельному ряді, як на лиці, так і на вивороті усі або принаймні декілька петель (більше двох). 
Поряд з цим, петлі в одному ряду можуть бути повернуті в один або різні боки». Наведена цитата із роботи 
[7] свідчить, що визначення підводилось під трактування двовиворітного трикотажу як подвійної структури. 

У даній роботі одинарним називають трикотаж, у кожному із рядів якого відсутнє чергування 
лицевих та виворітних петель. Усі петлі розміщені у одній площині і сформовані однією фонтурою голок. 
Подвійним називають трикотаж з чергуванням у його рядах лицевих петель однієї фонтури або системи 
голок та виворітних петель – іншої. Лицеві і виворітні петлі розміщені у паралельних площинах.    

 У роботах [5, 6] терміни одинарний та подвійний, згідно вимоги структурної однорідності 
критеріїв, замінено на однопрошарковий та двопрошарковий. «За кількістю петельних прошарків, які 
складають товщину трикотажу, розрізняють трикотаж однопрошаркових (одинарних) і багатопрошаркових 
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переплетень. Трикотаж одинарних переплетень отримують на машинах з однією голківницею, трикотаж 
багатопрошаркових переплетень – на машинах з декількома голківницями. Практичне застосування отримав 
трикотаж одинарних і подвійних переплетень» [6]. Як бачимо із наведеної вище цитати, заміна термінів 
зроблена формально – зміст нових понять залишається старим. Під однопрошарковим розуміють одинарний 
трикотаж, виготовлений на машинах з однією голківницею, під двопрошарковим – подвійний трикотаж, 
виготовлений за умови задіяння двох голківниць. 

Автори [10] зауважують цю формальність, і зазначають, що у наведених вище визначеннях для 
структури застосовують спосіб виготовлення (технологічну ознаку), і уточнюють старий зміст нових понять. 
«Однопрошарковий трикотаж має один  прошарок остовів петель, двопрошарковий – два зовнішніх 
прошарки остовів петель і якісь складні утворення між ними», і там само додають: «поняття 
двопрошарковий у нашій термінології відноситься і до усіх багатопрошаркових структур». 

Доцільність введення термінів з новим змістом виглядає достатньо сумнівною, оскільки у цій самій 
роботі поняття двопрошарковий характеризують «у певній мірі умовним, так як істинну кількість прошарків 
часто визначити важко». Отже, новий термін сам потребує чіткого визначення. 

Автори робіт [5, 6, 10] використовують термінологію [11], де двопрошарковий трикотаж 
розглядають як «дублювання (здвоєння) одинарних полотен в’язальним способом». Автор [11] не заперечує 
понять одинарний і подвійний трикотаж. Він користується ними, а двопрошарковий трикотаж розглядає як 
специфічну частину подвійного трикотажу. Характеристика усього подвійного кулірного трикотажу як 
двопрошаркового  фактично підміняє і піддає ревізії  результати роботи [11], а сам термін набуває зовсім не 
того значення, яке надавав йому автор.      

Отже, з погляду фундаментальних принципів загальної класифікації трикотажних переплетень 
терміни одинарний та подвійний трикотаж є більш точними та інформативними. Вони характеризують не 
тільки кількість площин розміщення петель трикотажу (структурна ознака), а й необхідну кількість фонтур 
або систем голок для його виготовлення (технологічна ознака). 

Робота [10] свідчить, якими непередбаченими можуть бути наслідки нехтування технологічною 
ознакою. Зокрема, ластик характеризують як однопрошарковий трикотаж. Цей висновок робиться на 
підставі двох тез: 

- «Чому ластик 20+20 потрібно називати подвійним, якщо це переплетення фактично одинарне?»; 
- «Щоб довести те, що переплетення ластик 1+1 є однопрошарковим, достатньо уявити 

трикотажне переплетення із віскозної нитки. Значить, у цьому переплетенні захід лицевих і виворітних 
стовпчиків один за інший залежить від виду сировини і модуля петлі, а не від виду переплетення». 

Якщо користуватись логікою першої тези, то легко можна довести, що земна куля є плоскою. Що 
стосується другої тези, то можна порекомендувати авторам [10] зв’язати гладь із вовни чи напіввовни і 
переконатись, чи появиться у цьому трикотажі захід петельних стовпчиків, навіть за умови мінімального 
модуля петлі. 

 

 
Рис. 2. Графічний запис ластика 5+5 

 
У ластику із віскозної нитки захід петельних стовпчиків, дійсно, мінімальний, але це не означає, що 

усі петлі розміщуватимуться у одній площині. Із рис. 2 видно, що цьому перешкоджатиме товщина нитки 
вигнутих протяжок, які з’єднують ділянки, зв’язані різними системами або фонтурами голок. Цілком 
очевидно, що площини I-I та II-II, навіть у ластику із віскози, не співпадають. 

Далі автори [10] удосконалюють структурний принцип, вводячи у класифікацію трикотажу 
кулірних переплетень ознаку розміщення лицевих та виворітних петель. Вони вважають, що цю ознаку не 
можна віднести до рисунчастих ефектів, бо за нею стоїть потенціальна енергія петель. Різниця структур 
двовиворітної гладі і ластику за цією ознакою має наслідком нахил рядів петель у двовиворітній гладі і захід 
петельних стовпчиків у ластику. Дана теза суперечить двом попереднім, де захід петельних стовпчиків у 
ластику ніяк не пов’язують з розміщенням петель або структурою. 

Залежно від характеру розміщення лицевих та виворітних петель, у роботі [10] виділяють чотири 
групи: 

- однорідна: кожен бік полотна утворюють  однорідні елементи (або тільки  остови або тільки  
протяжки); 

- поперечна: кожен бік полотна утворюють остови і протяжки, але їх чергування організовано 
ряд за рядом; 

- поздовжня: кожен бік полотна утворюють  остови і протяжки, але їх чергування організовано 
стовпчик за стовпчиком; 

- змішана: кожен бік полотна утворюють  остови і протяжки, але їх чергування організовано, 
наприклад, у шаховому, діагональному або якомусь іншому порядку. 

Аналіз розміщення лицевих та виворітних петель у кожній із наведених груп дозволяє 
охарактеризувати першу як двосторонній трикотаж, усі петлі якого розміщені у одній площині, і орієнтовані 
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таким чином, що з одного боку зверху розміщені палички петель. Цей бік прийнято називати лицевим (Л). З 
іншого боку зверху розміщені голкові та платинові дуги петель. Цей бік називають виворітним (В). 
Скорочено: Л/В. 

Другу групу складають структури з чергуванням рядів лицевих та виворітних петель. Сусідні петлі 
вздовж петельного стовпчика розвернуті у протилежні боки. Природа петельних зв’язків такої структури 
визначає розміщення лицевих і виворітних петель у площинах, які знаходяться під певним кутом α одна до 
одної (рис. 1,а). Величина кута α залежить від пружності, товщини пряжі, щільності трикотажу та інших 
факторів. У такому трикотажі (у вільному, не деформованому стані) з обох боків зверху розміщені дужки 
голок та платин, тобто обидва боки є виворітними (рис. 1,б). Його називають двовиворітним. Скорочено: 
В/В. 

До третьої групи відносять трикотаж з чергуванням лицевих та виворітних петельних стовпчиків, 
які формують різними системами або фонтурами голок: лицеві – однією, виворітні – іншою. Внаслідок чого 
сусідні петлі вздовж ряду розвернуті у протилежні боки. Природа міжпетельних зв’язків даного типу 
переплетень визначає розміщення петель різних фонтур у паралельних площинах I-I, II-II (рис. 2). Лицеві 
боки петель у обох площинах розвернуті назовні. Такий трикотаж називають дволицевим. Скорочено: Л/Л. 

Четверту групу складають структури, у сусідніх петельних стовпчиках яких чергують лицеві та 
виворітні петлі зі зміщенням на один ряд (двовиворітний ластик), або при формуванні яких у певних місцях 
це чергування припиняється, і впродовж декількох рядів пров’язують тільки виворітні або тільки лицеві 
петлі. Такі структури у роботі [12] називають комбінованою гладдю і зазначають, що «міняючи 
співвідношення лицевих і виворітних петель, можна отримати різноманітні рельєфні рисунки у вигляді 
шашок, діагоналей та інших, більш складних фігур». Ця група утворена на основі двовиворітної гладі. Вона 
ілюструє різноманітні рисунчасті ефекти, отримані завдяки зміні боків петель згідно певного рисунку. 

Характеристика двовиворітного ластика у якості базової структури для четвертої групи (як і 
виділення самої четвертої групи), а також віднесення цього ластика  до головних переплетень1 [6], 
протирічить як технологічному так і структурному принципам загальної класифікації переплетень. 

Для обґрунтування цього висновку звернемось до визначення трикотажу головних переплетень. У 
підручнику [1] до класу головних (або базових) відносять переплетення, які дозволяють отримати 
різноманітний  за  структурою  трикотаж,  але  утворений  із  однакових  петель  (структурна ознака), без  
змін у 

процесах петлеутворення і без додаткових пристроїв (технологічна ознака). Логічно припустити, що 
кожне із головних переплетень різняться між собою відмінністю цих ознак. Розглянемо, як ця відмінність 
проявляється стосовно двосторонньої гладі і повного дволицевого ластика та двовиворітних ластика і гладі. 

На рис. 3, а наведено графічний запис повного двовиворітного ластика. У кожному ряду рапорту 
в’язання цієї структури наявне чергування лицевих і виворітних петель, що згідно визначення є ознакою 
подвійного трикотажу. Більше того, якщо дволицевий ластик утворюють чергуванням розвернутих у 
протилежні боки петельних стовпчиків гладі, то двовиворітний ластик 1+1 – петельних стовпчиків 
двовиворітної гладі. Отже, двовиворотний ластик 1+1 – подвійна кулірна структура (на відміну від 
одинарної двовиворітної гладі), і окреме головне переплетення ? 

 

 

 

а б 
Рис. 3. Графічний запис (а) та зразок (б) двовиворітного   ластика 

 
  Формування двовиворітного ластика 1+1 передбачає поділ однієї фонтури або системи голок на дві 

підсистеми через одну голку. Голки кожної із підсистем скидають петлі у протилежні боки у рядах 1, 2 
рапорту в’язання двовиворітного ластика 1+1 (рис. 3, а). Але голки обох підсистем в’яжуть не окремі 

                                                           
1 * Прим. авт.: У підручнику [6] двовиворітний ластик вперше відносять до головних переплетень і вводять його у 
загальну класифікацію трикотажних переплетень, але будь-яка додаткова інформація про цю структуру у даній роботі 
відсутня. 
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стовпчики різних площин розміщення (як дві системи голок в інтерлоці або дволицевому ластику), а одні і  
ті   самі  стовпчики.  Кожен із  розвернутих  стовпчиків  двовиворітної  гладі формують обидві підсистеми. 
Усі голки одної і тої самої фонтури, як і раніше, працюють за принципом в’язання двовиворітної гладі (у 
рядах 1, 2 кожна голка змінює свою підсистему). Так, у ряді 1 першу підсистему утворюють голки 1, 3, 5, …, 
а другу – голки 2, 4, 6, … У ряді 2 першу підсистему утворюють уже голки 2, 4, 6, …, а другу – голки 1, 3, 5, 
…  Стовпчики з однаково розвернутими петлями формують голки через одну, які синхронно скидають петлі 
в один і той самий бік.  

Внаслідок чого, отримують структуру (рис. 3, б) з площинним характером розміщення петель, без 
акцентованого нахилу рядів лицевих і виворітних петель двовиворітної гладі (рис. 1, б). У двовиворітному 
ластику з обох боків у шаховому порядку розміщені голкові дужки петель розвернутих у протилежні 
сторони стовпчиків двовиворітної гладі. Над і під кожною із голкових дужок розміщені збільшені вигнуті 
протяжки, які з’єднують у рядах 1, 2 сусідні, розвернуті у протилежні сторони петлі  різних підсистем (рис. 
3, а, рис. 4,а). Палички петель (або ділянки лицевого з’єднання петель структури) стають помітними тільки 
за умови розтягування трикотажу вздовж петельних стовпчиків.  

  Така структура двовиворітного ластика є наслідком збереження кута нахилу α між лицевими і 
виворітними петлями двовиворітної гладі (рис. 1, а). Але у двовиворітному ластику нахил петель А, Б 
обмежують протяжки виду п1, а петель В, Г – протяжки виду п2 (рис. 4, а, б). Отже, кут нахилу α між 
петлями Б,В (рис. 4, б) не досягає величини, заданої силами пружності нитки, зігнутої в петлі, що у свою 
чергу, не дозволяє досягнути внутрішньої рівноваги сил у структурі. Ця рівновага сил встановлюється 
завдяки додатковому вигинанню петель А, Б, В, Г у напрямку їх нахилу та збільшенню телескопічного 
заходу - зміщенню протяжок від голкових дужок по паличках петель у напрямку до нижньої частини їх 
остовів (це зменшує величину моменту сил, який нахиляє петлю). Внаслідок вказаного зміщення протяжок, 
голкові дужки петель збільшуються і набувають особливої рельєфності (рис. 3, б). За цих обставин 
збільшують довжину і самі протяжки п1, п2, що дозволяє додатково дещо посилити нахил петель А, Б, В, Г. 

Як видно на фото (рис. 3, б), у двовиворітному ластику відсутній захід петель взаємно розвернутих 
стовпчиків, характерний для подвійних дволицевих структур,   хоча кожен із рядів 1, 2 рапорту в’язання 
фактично є дволицевим ластиком (рис. 3, а). 

Саме захід лицевих і виворітних петель одного ряду визначає пружні властивості дволицевого 
ластика. Він є наслідком намагання зігнутої в петлі нитки досягнути однакової кривизни на всіх її ділянках у 
рівноважному стані [1] за умови однакової товщини нитки по всій її довжині. Найбільш оптимальним з 
цього погляду є розміщення ділянок зігнутої у петлі нитки, наближено, в одній площині.  

У повному ластику (рис. 5, б) можна виділити три різновиди петель: петлі А, В різних фонтур голок 
та проміжну петлю С (спільну для обох фонтур), яку утворюють палички петель А, В і протяжка п, що їх 
з’єднує (рис. 5, а, б). Оскільки діаметр протяжки п дорівнює діаметру голкових дужок петель А, В [13], то 
петлі А, В, С мають один і той самий розмір.  

 

 

 

а б 
Рис. 4. Графічна схема структури повного двовиворітного ластика 

 
Із рис. 5, а видно, що у процесі в’язання найбільше відхилення від площинного розміщення 

отримують структурні складові петлі С. Практично прямолінійні протяжки п і з’єднані ними палички петель 
А, В на голках машини розвернуті під значним кутом. Лише після зняття трикотажу з машини і відповідних 
релаксаційних процесів протяжки п набувають остаточної округлої форми (рис. 5, б) і розміщуються 
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(подібно до петель А, В), наближено, в одній площині з паличками з’єднаних ними петель. Така, з 
найменшою деформацією згинання, форма петлі С можлива тільки у випадку відповідної трансформації 
петельної структури ластику – заходу петель А, В одна за одну. Враховуючи протилежний напрям нахилу 
з’єднаних протяжкою п паличок петель А, В по відношенні до вертикальної осі остовів їх петель, зі 
збільшенням вказаного заходу структурні елементи петлі С все більше наближаються до розміщення  в 
одній площині β, яка проходить через точки 1-4 петель А, В (рис. 5, б). 

Окрім сил пружності нитки петлі С, взаємний захід петель А, В визначають також сили пружності 
Р1 голкових дужок та Р2 паличок петель попереднього ряду, з якими контактує і взаємодіє протяжка п. 
Величину заходу петель протилежних фонтур визначає кут δ між нормаллю ОО′ до поверхні трикотажу і 
проекцією площини β на горизонтальну площину перерізу ластика (рис. 5, в). 

  Розпрямляючись, зігнута нитка голкових дужок петель попереднього  ряду створює обертальні 
моменти сил Р1Р1 (рис. 5, а, г), які збільшують величину кута δ, а отже, протидіють заходу петель А, В. 
Напрямок дії сили Р1 визначає нормаль до пружної лінії голкової дуги в точці прикладання сили (рис. 5, г). 

 Випукла на лицевий бік нитка паличок петель попереднього ряду, розпрямляючись на лицеву 
сторону, створює обертальні моменти сил Р2Р2, які зменшують величину кута δ, а отже, сприяють заходу 
петель протилежних фонтур (рис. 5, а, г). 

 Як видно із рис. 5, г, плече пари сил Р2Р2 на початковому етапі заходу петель А, В значно більше 
плеча пари сил Р1Р1. Тому, навіть за умови  Р1 = Р2, обертальний момент пари сил Р2Р2 разом зі 
співпадаючою за напрямком дією сил пружності нитки самої петлі С будуть домінувати, і зміщувати сусідні 
стовпчики одної і тої самої фонтури назустріч один одному. Зі зменшенням кута δ (і відповідно, 
збільшенням заходу) величина більшого обертального моменту пари сил Р2Р2 зменшується, і за умови δ = 0 
також наближається  до нуля, а величина меншого обертального моменту пари сил Р1Р1 збільшується, 
оскільки зі збільшенням заходу збільшується плече пари сил Р1Р1, і наближається до свого максимального 
значення (рис. 5, б). 

Отже, на початковому етапі заходу лицевих і виворітних петель ластику обертальний момент пари 
сил Р2Р2, що сприяє заходу, має максимальне значення, а момент пари сил Р1Р1, який протидіє заходу, 
мінімальне (наближене до нуля значення): 

МР2Р2 → мах;  МР1Р1 → 0. 
На заключному етапі заходу петель різних систем голок: 

МР2Р2 → 0;  МР1Р1 → мах. 
За умови розміщення проекції площини β близько до нормалі ОО′ (рис. 5, в), протилежно 

направлені сили Р2 розтягують протяжки п у протилежні сторони, тим самим додатково збільшуючи рівень 
контактних сил у ластику. Це стабілізує структуру і частково нейтралізує наростаючу дію обертального 
моменту пари сил Р1Р1, який протидіє заходу. 

 Таким чином, захід петель А, В у повному ластику відбувається до тих пір, поки наростаючий 
момент пари сил Р1Р1 і сили тертя ниток контактуючих петель не зрівноважать спадаючий момент пари сил 
Р2Р2 плюс сили пружності самої нитки петлі С, або поки стовпчики лицевих петель на обох боках ластику не 
зімкнуться між собою. Кут δ практично визначає взаємний захід петель протилежних фонтур у ластику, 
тому його можна назвати кутом заходу. 

У роботі [13] кут δ називають кутом тертя і зазначають, що для ідеально гладкої нитки δ = 0, а для 
реальної шорсткої нитки його величина залежить від модуля петлі, жорсткості нитки на згинання і її 
фрикційних властивостей. Рис. 5, в свідчить, що δ ≠ 0, навіть для ідеально гладкої нитки. Найменше 
можливе значення  кута δ відповідає контакту голкових дужок сусідніх петель на обох боках ластику вздовж 
ряду (змикання петельних стовпчиків). У цьому випадку у проміжку між нормаллю до поверхні трикотажу і 
проекцією площини β   розміщуватиметься щонайменше півтора товщини нитки у площинах І – І, ІІ – ІІ. 

Наведений вище аналіз визначає доцільність врахування довжини протяжок п для визначення 
величини заходу петель протилежних фонтур у дволицевому ластику. 

У двовиворітному  ластику (на відміну від дволицевого)  вилучення голок із роботи є не 
стаціонарним, а мігруючим – у рядах 1, 2 воно змінюється відповідно до напрямку скидання петель (на рис. 
3  показано  символом «х»). За цих обставин взаємний захід петель А,Б та В,Г унеможливлюють два 
фактори, які є наслідком почергової зміни напрямку скидання петель А, Б, В, Г у стовпчиках 1, 2 (рис. 3, а 
рис. 4, а). 

 Перший фактор полягає у перехрещені петель А,Б та В,Г у структурі трикотажу, оскільки вони 
нахилені і додатково вигнуті у протилежних напрямках (рис. 4, б). Другий – у протилежному напрямку дії  
обертальних моментів пар сил РР та Р′Р′, які визначає пружність нитки зігнутих паличок петель 
попереднього ряду. Ці обертальні моменти, як було показано на прикладі ластику, сприяють заходу, і у 
двовиворітному ластику діють на протяжки п1, п2 відповідно у сусідніх рядах рапорту в’язання. Дійсно, із 
рис. 3, а та рис. 4 видно, що у першому ряду рапорту в’язання момент пар сил РР направлений за 
годинниковою стрілкою, а момент пари сил Р′Р′ в другому ряду – проти, оскільки протяжки п1, п2  мають 
різний напрям.  

У дволицевому ластику протяжки між петлями голок різних фонтур мають однаковий напрям і не 
перешкоджають заходу петельних стовпчиків, а, навпаки, сприяють йому, як було показано вище. 

Якщо голки кожної із підсистем, які формують двовиворітний ластик, на певну кількість рядів 
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припиняють змінювати напрямок скидання петель, а пров’язують тільки лицеві або виворітні петлі, і 
вилучення голок із роботи стає постійним – такий фрагмент в’язки або структуру можна розглядати як 
дволицевий ластик на базі інтерлочного розміщення голок. 

Із рис. 4, б видно, що центри петель 
двовиворітного ластика, як і двовиворітної 
гладі (рис. 1, а) розміщуються в одній площині 
І - І, що згідно визначення, є ознакою 
одинарного трикотажу. 

Таким чином, з погляду структури, 
двовиворітний ластик має ознаки трикотажу як 
одинарного, так і подвійного переплетень. 
Хоча ознаки подвійної структури мають 
скоріше формальний, ніж концептуальний 
характер. Дійсно, вони не повністю 
відповідають визначенню подвійної кулірної 
в’язаної структури, оскільки у рядах рапорту 
в’язання двовиворітного ластика чергуються 
лицеві і виворітні петлі не одних і тих самих 
підсистем, а обох підсистем і, відповідно, 
лицеві і виворітні петлі цих підсистем не 
розміщуються у різних площинах, а 
знаходяться в одній площині. 

 Звернемось тепер до технології. 
Двовиворітний ластик формують тією самою 
фонтурою голок, що й двовиворітну гладь. Для 
переходу від двовиворітної гладі до 
двовиворітного ластика не потрібно додаткової 
фонтури, а від двовиворітного ластика до 
двовиворітної гладі – додаткової операції 
перенесення петель, які необхідні для 
переходу від двосторонньої гладі до 
дволицевого ластика і навпаки. Технологічні 
ознаки у двовиворітних ластика і гладі 
практично одні і ті самі. 

Отже,  двостороння гладь та дволицевий ластик мають принципово різні технологічну та 
структурну ознаки, тому кожна із цих структур є трикотажем головних переплетень. Двовиворітні гладь і 
ластик концептуально  не відрізняються ні за структурною, ні за технологічною ознаками, тому до класу 
головних переплетень слід відносити тільки двовиворітну гладь. Двовиворітний ластик є одним із варіантів 
чергування лицевих і виворітних петель на базі двовиворітної гладі і фактично являє собою елементарну 
шахівку, кожну клітину якої утворює лицевий або виворітний бік однієї петлі. 

Таким чином, структурні терміни: однорідна, поздовжня, поперечна та змішана групи дублюють 
давно відомі поняття і, на відміну від традиційних термінів, не характеризують оптику структури, а для 
трикотажу двовиворітних переплетень базовою структурою є двовиворітна гладь. 

 
Основні тези та висновки 

1. В основу загальної класифікації трикотажних переплетень [1, 2] покладено два принципи (або 
ознаки): матеріалознавчий та технологічний. Перший визначає структуру переплетення, другий – необхідні 
умови її реалізації  на в’язальній машині. 

2. Обидва принципи характеризують клас переплетення. Знаючи один принцип, можна визначити 
інший. Таке їх співвідношення має об’єднуючий або інтегративний характер [3]. 

3. Аналіз науково-технічної та навчальної літератури з технології трикотажу за останні десятиліття 
показує значні зміни у трактуванні інтегративного аспекту співвідношення принципів – технологічний 
згадують усе рідше, зате особливої ваги набув структурний. 

4. Специфіка трикотажу, як і багатьох інших складних структурних об’єктів, що є результатом 
певних технологічних дій, полягає у тому, що характер структури, її рисунчасті можливості безпосередньо 
залежать від способу виготовлення, тобто від технологічного принципу. 

5. Наслідком втрати балансу у співвідношенні структурного та технологічного принципів є суттєві 
зміни у трактуванні базових понять теорії кулірного трикотажу. 

6. У роботах [5, 6] терміни «одинарний трикотаж» та «подвійний трикотаж» замінено відповідно на 
«однопрошарковий трикотаж» та «двопрошарковий трикотаж». 

7. Доцільність введення зазначених у пункті 6 нових термінів виглядає сумнівною, оскільки 
відсутнє чітке їх визначення. 

8. Автори робіт [5, 6, 10], які послуговуються новими термінами пункту 6, фактично користуються 

Рис. 5. Графічний запис (а) та схема (б, в, г) дволицевого повного 
ластика 
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термінологією роботи [11]. Автор [11] не заперечує понять одинарний і подвійний трикотаж. Він застосовує 
їх, а двопрошарковий трикотаж розглядає як специфічну частину подвійного трикотажу. Отже, 
характеристика усього подвійного кулірного трикотажу як двопрошаркового фактично підміняє і піддає 
ревізії результати роботи [11], а сам термін набуває зовсім не того значення, яке надавав йому автор. 

9. З погляду фундаментальних принципів загальної класифікації переплетень терміни одинарний та 
подвійний трикотаж є більш точними та інформативними. Вони характеризують не тільки кількість площин 
розміщення петель трикотажу (структурна ознака), а й необхідну кількість фонтур або систем голок для 
його виготовлення (технологічна ознака). 

10. У класифікації кулірних пресових структур доцільно скористатись термінами одинарний та 
подвійний трикотаж. 

11. Одинарним називають трикотаж, у кожному із петельних рядів якого відсутнє чергування 
лицевих та виворітних петель. Усі петлі розміщені в одній площині і сформовані однією фонтурою 
(системою) голок. 

12. Подвійним називають трикотаж з чергуванням у його рядах лицевих петель однієї фонтури або 
системи голок та виворітних – іншої. Лицеві і виворітні петлі розміщені у паралельних площинах. 

13. У роботі [10] здійснено подальший розвиток та удосконалення структурного принципу – 
залежно від ознаки розміщення лицевих і виворітних петель кулірний трикотаж поділяють на чотири групи: 
однорідну, поперечну, поздовжню, змішану. 

14. Аналіз розміщення лицевих та виворітних петель у кожній із наведених у пункті 13 груп 
дозволяє охарактеризувати першу як двосторонній трикотаж, другу – двовиворітний трикотаж, третю –  
дволицевий трикотаж. 

15. Виділення четвертої групи і характеристика двовиворітного ластика у якості її базової 
структури, а також віднесення цього ластика до головних переплетень [6] протирічить як структурному, так 
і технологічному  принципам загальної класифікації трикотажних переплетень. 

16. Для характеристики розміщення лицевих та виворітних петель пресового трикотажу доцільно 
скористатись усталеною термінологією: двосторонній, дволицевий, двовиворітний трикотаж. Базовими 
структурами цих груп трикотажу є відповідно – гладь, ластик, двовиворітна гладь. 

17. Для розробки класифікації трикотажу кулірних пресових переплетень зберігаються 
фундаментальні принципи побудови загальної класифікації переплетень, а саме – структурний та 
технологічний. Їх вводять безпосередньо у схему класифікації.    
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ВИВЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУМІШІ 

ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ РІЗНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ У ЯКОСТІ 
АНТИСТАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 
Досліджено  доцільність  використання  суміші  поліетиленгліколів  різної  молекулярної  маси  у  якості 

антистатичних препаратів, показано, що їх дія не суттєво впливає на фізикомеханічні показники текстильних 
матеріалів  різного  волокнистого  складу  та  ткацького  переплетення,  а  максимальний  ефект  і  збереження 
антистатичного агента не спостерігається вже після п’ятого циклу прання.  

Ключові  слова:  текстильний  матеріал,  антистатики,  ткацьке  переплетення,  поверхневоактивні 
речовини, електричний опір, електропровідність, напруженість електричного поля. 

 
S.A. KARVAN, A.Y. GANZUK, О.А. PARASKA, G.M. SOKOL 

Khmelnytskyi National University 
 

THE STUDY OF EXPEDIENCY OF USING POLYETHYLENE GLYCOLS  
MIXTURE OF DIFFERENT MOLECULAR WEIGHT AS ANTISTATIC AGENTS 

 
Abstract The expediency of using  polyethylene glycols mixture of different molecular weight as antistatic agents was researched. 

It has been shown that their action does not significantly impact on the physical and mechanical properties of textile materials of different 
fiber composition and woven interweaving, the maximum effect and saving of antistatic agent after the fifth washing cycle was not observed. 
After some research, we recommend to use and introduce in manufacturing polyethylene glycols and their mixtures as "antistatic additive"  
chemicals that are added in the process of manufacture of fibers and other polymeric materials for reducing the electrification. 

Keywords:  textile material,  antistatic, woven  interweaving,  surface  active  agents,  electrical  resistance,  electrical  conductivity, 
electric field intensity. 

 
Постановка проблеми 

Важливою передумовою успішної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки може бути 
підвищення вимог до якості одягу, орієнтування виробництва на ринок збуту та конкуренцію. Структурна 
системи оцінки якості одягу на споживчому рівні може бути представлена п’ятьма класами показників 
якості продукції, які визначають безпосередню суспільну і індивідуальну цінність для людини-споживача: 
соціальними, функціональними, естетичними, ергономічними і експлуатаційними [1]. 

Текстильні матеріали з хімічних ниток знайшли широке застосування в різних галузях 
промисловості і для виготовлення виробів побутового призначення. Не дивлячись на суттєві і добре відомі 
економічні, технологічні і експлуатаційні заслуги нових полімерних матеріалів, вони мають і серйозні 
недоліки. В більшості випадків полімерні матеріали по своїй природі діелектрики, яким властиво при 
контакті і терті генерувати електростатичні заряди. Використання таких матеріалів в процесі виробництва і 
експлуатації текстильних матеріалів при окремих умовах призводить до інтенсивного накопичення зарядів 
статичної електрики на робочих місцях і тілі людини, що є негативним фактором. Так, шкідливий прояв 
статичної електризації дуже різноманітний: випромінює негативний вплив на організм працюючих, 
знижуючи його працездатність і опір до різних захворювань; порушує технологічний процес; ускладнює 
обслуговування обладнання; знижує продуктивність праці і якість продукції; є причиною пожеж, вибухів і 
інших небезпечних проявів [2]. В зв’язку з тим, що виникнення зарядів статичної електрики на полімерних 
матеріалах проявляється в дуже складній і різноманітній формі і залежить від великої кількості факторів, 
відсутня єдина теорія, яка пояснює цей прояв. Недостатньо вивчено електростатичну поведінку сучасних 
матеріалів в процесі виробництва і експлуатації, не вивчено умови і фактори їх електризації. Існуючі 
прилади і методики, які використовуються з цією метою, не відображають реальних умов виробництва і 
експлуатації. Тому в наш час вчені докладають великі зусилля для вивчення такого явища як статична 
електризація. Розробляються нові методи і засоби боротьби з цим негативним не тільки для технологічного 
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процесу проявом, але для людського організму. На виробництві впроваджуються нові матеріали для 
спецодягу і взуття, в структурі яких знаходяться матеріали, які нейтралізують статичний заряд або 
розподіляють його по всій поверхні. Для покращення виготовленої продукції, зниження браку, захисту 
обладнання, і насамперед захисту персоналу, впроваджуються прилади нейтралізації статичної електрики 
[3].  

В побуті все більше стали застосовуватись засоби пом'якшення і надання антистатичних 
властивостей. Від перманентних антистатиків стали відмовлятися, тому що вони негативно впливають на 
якість текстильних матеріалів. Надають більшу увагу обробці на виході готового виробу відповідних 
текстильних полотен шляхом застосування більш дорогої не перманентної антистатики [4]. Важливою 
фізичною характеристикою текстильного матеріалу, яка обумовлює появу і величину електричного заряду, є 
його ізолююча властивість, яка характеризується величиною електричного опору або оберненої їй 
величиною електричної провідності. 

Формулювання цілі статті 
Мета і завдання роботи – оцінити ефективність дії суміші поліетиленгліколів різної молекулярної 

маси у якості антистатичних препаратів.  
Виклад основного матеріалу 

В області електризації текстильних матеріалів не встановлено закономірний взаємозв’язок 
провідності та факторів, від яких вона залежить. Однак відомо, що електрична провідність текстильного 
матеріалу залежить від його вологопоглинаючої здатності, структури і хімічної будови, наявності сторонніх 
домішок або яких-небудь речовин на його поверхні (каталізатори, стабілізатори полімеризації, текстильно-
допоміжні речовини, які використовуються при різних видах обробки тканин). Але вирішальними 
факторами є структурні особливості і хімічна будова текстильних матеріалів, вологість навколишнього 
середовища, яка дуже впливає на електричну провідність текстильного матеріалу [4]. Класифікація 
основних факторів, що впливають на статичну електризацію полімерів наведена на рисунку 1. 

 

 
Рис.1. Класифікація основних факторів, що впливають на статичну електризацію полімерів 

 
Перспективним є використання суміші поліетиленгліколів (ПЕГ) вітчизняного виробництва (ЗАТ 

“Барва” м. Івано-Франківськ) з різною молекулярною масою у якості антистатичних агентів. Вони є не 
токсичними, доступними у ціновому діапазоні та зручними у використанні. Для роботи використано суміші 
ПЕГ з молекулярними масами від 400 до 8000, робочі концентрації яких складають 5-14 г/л. Після занурення 
зразків текстильних матеріалів різного волокнистого складу та виду ткацького переплетення у робочі 
розчини ПЕГ (в присутності КOH) з наступною термофіксацією на протязі 2 хв. при 110?С поверхневий опір 
зменшився на 2 порядки вже при концентрації  ПЕГ 5 г/л. Зaлeжності лoгapифмa питомого поверхневого 
oпopу вiд кoнцeнтpaцiї ПEГ різної мoлeкуляpнoї мaси (С=5;8;11;14 г/л) для текстильних матеріалів різного 
волокнистого складу та ткацького переплетення наведено на рисунку 2. 
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а - поліефірна тканина (атласне переплетення)  б - поліефірна тканина (полотняне переплетення) 

 
в - бавовна 67%-поліефір 33%( саржа) 

Pис. 2. Зaлeжнiсть лoгapифмa питoмoгo oпopу вiд кoнцeнтpaцiї ПEГ різної мoлeкуляpнoї мaси 
(С= 5;8;11;14 г/л) для текстильних матеріалів різного волокнистого складу та ткацького переплетення  

 
Згідно з результатами експериментів найкращі показники питомого поверхневого опору отримали 

текстильні матеріали, оброблені сумішами ПЕГ із концентрацією 14 г/л. Детальні результати наведені в 
таблицях 1-3. 

 
Таблиця 1 

Пopiвняння питомого поверхневого oпopу необроблених та оброблених тeкстильниx матеріалів 
сумішшю ПEГ-400 і ПЕГ-600 (С=14 г/л ) 

Питoмий пoвepxнeвий oпip, Oм 

Нeoбpoблeний зpaзoк 
Зразок, обpoблeний сумішшю 

ПEГ-400 і ПЕГ-600 

Вoлoкнистий склaд 
тeкстильниx мaтepiaлiв тa 

вид ткацького 
пepeплeтeння Rs ρs Rs ρs 

100% пoлieфip, aтлaснe 
пepeплeтeння 

6·109 5,6·1012 5·106 4,6·107 

100% поліефір, полотняне 
переплетення 

12· 1011 1,1·1014 3,8·107 3,5·109 

67%-бавовна 
33%-поліефір, саржа 

9·108 8,3·1010 3·107 2,8·106 

 
Таблиця 2 

Пopiвняння питомого поверхневого oпopу необроблених та оброблених тeкстильниx матеріалів 
сумішшю ПEГ-3350 і ПЕГ-4000 С=14 г/л 

Питoмий пoвepxнeвий oпip, Oм 

Нeoбpoблeний зpaзoк 
Зразок, обpoблeний сумішшю 

ПEГ-3350 і ПЕГ-4000 

Вoлoкнистий склaд 
тeкстильниx мaтepiaлiв тa 

вид ткацького 
пepeплeтeння Rs ρs Rs ρs 

100% пoлieфip, aтлaснe 
пepeплeтeння 

6·109 5,6·1012 5·107 4,6·109 

100% поліефір, 
полотняне переплетення 

12·1011 1,1·1014 5·109 4,6·109 

67%-бавовна 
33%-поліефір, 

саржа 
9·108 8,3·1010 8·108 7,4·106 
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Таблиця 3 
Пopiвняння питомого поверхневого oпopу необроблених та оброблених тeкстильниx матеріалів 

сумішшю ПEГ-6000 і ПЕГ-8000(С=14 г/л) 
Питoмий пoвepxнeвий oпip, Oм 

Нeoбpoблeний зpaзoк 
Зразок обpoблeний сумішшю 

ПEГ-6000 і ПЕГ-8000 

Вoлoкнистий склaд 
тeкстильниx мaтepiaлiв тa 

вид ткацького 
пepeплeтeння Rs ρs Rs ρs 

100% пoлieфip, aтлaснe 
пepeплeтeння 

6·109 5,6·1012 5·108 4,6·1010 

100% пoлieфip, 
полотняне переплетення 

12·1011 1,1·1014 3,2·1010 2,9·1010 

67%-бавовна 
33%-пoлieфip, 

саржа 
9·108 8,3·1010 2,1·109 1,9·108 

 
Для тoгo, щoб пiдтpимувaти нopмaльний внутpiшньoтeкстильний мiкpoклiмaт, мaтepiaли пoвиннi 

дoбpe пoглинaти вoлoгу пpи кoнтaктi з пoвepxнeю шкipи людини, oсoбливo цe стoсується мaтepiaлiв 
пiдклaдки, тoбтo вoлoдiти кoнкpeтним вoлoгoвмiстoм, гiгpoскoпiчнiстю тa пoступoвo пepeвoдити вoлoгу в 
нaступнi шapи ткaнини. Для того, щоб визначити зміну властивостей досліджуваних зразків текстильних 
матеріалів після обробки антистатичними препаратами, були проведені випробування по визначенню 
залежності його вологовмісту від відносної вологості повітря. Експеримент проводився при відносній 
вологості 20%, 35%, 50%, 62% 80,6% і температурі 20оС. Результати вимірювань наведені на рисунку 3. 

 

 
  а) поліефірна тканина (полотняне переплетення)                   б) бавовна 67% - поліефір 33% (саржа) 

 
в) поліефірна тканина (атласне переплетення) 

Рис. 3. Залежність вологовмісту (Wа) текстильних матеріалів різного волокнистого складу та виду ткацького переплетення 
(а,б,в) до та після обробки сумішами ПЕГ різної молекулярної маси від відносної вологості повітря (φ %) 

 
Проаналізувавши результати дослідження залежності вологовмісту текстильних матеріалів різного 

волокнистого складу та виду ткацького переплетення до та після обробки сумішшю ПЕГ різної 
молекулярної маси при робочій концентрації 14 г/л можна зробити наступні висновки: зростання 
вологовмісту текстильного матеріалу волокнистого складу 100% поліефір (полотняне переплетення) і 
бавовна 67% – поліефір 33% (саржа) спостерігається при вище вказаних в методичній частині відносних 
вологостях повітря для зразків оброблених сумішшю ПЕГ 400 і 600. Проте така закономірність не 
характерна для зразка текстильного матеріалу волокнистого складу 100% поліефір (атласне переплетення), 
де, навпаки, низький вологовміст при всіх відносних вологостях повітря. Ці дані корелюються та 
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узгоджуються з показниками питомого поверхневого опору, значення якого практично не змінюється після 
обробки. Можливо, це пояснюється тим, що текстильний матеріал атласного переплетення має щільну 
структуру, завдяки чому антистатичний агент залишається тільки на поверхні волокна. Тобто зменшення 
поверхневого опору відбувається за рахунок збільшення вологовмісту тканини, що і є закономірним 
процесом, адже всі ПЕГ як низької, так і великої молекулярної маси та їхні суміші, характеризуються 
високою здатністю утримувати вологу.  

При наданні текстильним матеріалам стійкого антистатичного ефекту важливо не вплинути на їх 
основні фізико-механічні показники, а саме – жорсткість, стійкість до прання. 

Прання – фізико-хімічний процес очищення текстильних виробів з використанням водних розчинів 
детергентів поверхнево-активних речовин (ПАР), ензимів, пігментів, вибілювачів. Основне призначення 
прання – видалення різних забруднень. Саме цим пояснюється те, що із збільшенням циклів прання 
відбувається вимивання антистатиків, адже вони не проникають глибоко у волокно, а фіксуються на його 
поверхні. Зважаючи на це потрібно підбирати антистатичні агенти які зберігатимуться на тканині протягом 
тривалого часу. Проведено ряд дослідів на визначення стійкості антистатика на поверхні волокна в процесі 
прання від тривалості дії миючого розчин. Результати дослідів наведені у таблицях 4–6. 

 
Таблиця 4 

Залежність питомого поверхневого опору текстильних матеріалів, поліефірної тканини (атласне 
переплетення), оброблених сумішами ПЕГ (С=14г/л) від тривалості дії миючого розчину 

І прання ІІ прання ІIІ прання IV прання Вид 
антистатичного 

препарату Rs ρs Rs ρs Rs ρs Rs ρs 

Необроблений 
Зразок 

6·109 5,6·1012 6·109 5,6·1012 6·109 5,6·1012 6·109 5,6·1012 

ПЕГ-400 і ПЕГ-
600 

5,2·106 4,8·107 5,5·106 5,1·107 5,6·106 5,2·107 5,7·106 5,3·107 

ПЕГ-3350 і ПЕГ-
4000 

5,4·107 5·109 5,6·107 5,2·109 5,8·107 5,4·109 5,95·107 5,5·109 

ПЕГ-6000 і ПЕГ-
8000 

5,1·108 4,7·1010 5,35·108 5·1010 5,5·108 5,1·1010 5,68·108 5,3·1010 

 
Таблиця 5 

Залежність питомого поверхневого опору текстильних матеріалів, поліефірної тканини (полотняне 
переплетення) оброблених сумішами ПЕГ (С=14г/л) від тривалості дії миючого розчину 

І прання ІІ прання ІIІ прання IV прання Вид 
антистатичного 

препарату 
Rs ρs Rs ρs Rs ρs Rs ρs 

Необроблений 
зразок 

12·1011 1,1·1014 12·1011 1,1·1014 12·1011 1,1·1014 12·1011 1,1·1014 

ПЕГ-400 і     ПЕГ-
600 

4·107 3,7·109 4,2·107 3,9·109 4,5·107 4,2·109 4,68·107 4,3·109 

ПЕГ-3350 і ПЕГ-
4000 

5,1·109 4,7·1011 5,3·109 4,9·1011 5,56·109 5,2·1011 5,8·109 5,4·1011 

ПЕГ-6000 і ПЕГ-
8000 

3,5·1010 3,2·1012 3,6·1010 3,3·1012 3,75·1010 3,8·1012 3,9·1010 3,6·1012 

 
Таблиця 6 

Залежність питомого поверхневого опору текстильних матеріалів, (бавовна 67% – поліефір 33% 
(саржа), оброблених сумішами ПЕГ( С=14г/л) від тривалості дії миючого розчину 

І прання ІІ прання ІIІ прання IV прання Вид 
антистатичного 

препарату Rs ρs Rs ρs Rs ρs Rs ρs 

Необроблений 
зразок 

9·108 8,3·1010 9·108 8,3·1010 9·108 8,3·1010 9·108 8,3·1010 

ПЕГ-400 і ПЕГ-
600 

3,3·107 3,1·109 3,5·107 3,3·109 3,76·107 3,5·109 4·107 3,7·109 

ПЕГ-3350 і ПЕГ-
4000 

8,2·108 7,6·1010 8,4·108 7,8·1010 8,73·108 8,1·1010 8,92·108 8,3·1010 

ПЕГ-6000 і ПЕГ-
8000 

2,3·109 2,1·1011 2,54·109 2,4·1011 2,7·109 2,5·1011 2,99·109 2,8·1011 

 
Проаналізувавши отримані результати дослідів на визначення стійкості антистатика на поверхні 

волокна в процесі прання від тривалості дії миючого розчину, максимальний ефект антистатичної обробки 
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спостерігається до п’ятого циклу прання. 
Оскільки на показники жорсткості текстильних матеріалів впливають такі фактори, як структура 

пряжі та ниток, вид переплетення, товщина та щільність тканини, вид оздоблення, то наступним завданням 
роботи було вивчення впливу антистатичної обробки на жорсткість текстильних матеріалів за відповідним 
стандартом [5]. Результати досліджень наведено  у таблицях 7, 8. 

 
Таблиця 7  

Вплив антистатичних препаратів на показники  жорсткості  текстильних матеріалів волокнистого 
складу 100% поліефір (полотняне переплетення) до та після обробки сумішами  ПЕГ різної 

молекулярної маси 
Вид антистатика Основа Уток 
ПЕГ-400 і ПЕГ-600 7,66 10,17 
ПЕГ-3350 і ПЕГ-4000 6,14 8,55 
ПЕГ-6000 і ПЕГ-8000 8,83 12,45 
необроблений зразок 7,79 10,10 

 
Таблиця 8 

Вплив антистатичних препаратів на показники жорсткості текстильних матеріалів волокнистого 
складу бавовна 67% - поліефір 33%(саржа) до та після обробки сумішами  ПЕГ різної молекулярної 

маси 
Вид антистатика Основа Уток 
ПЕГ-400 і ПЕГ-600 21,82 16,79 
ПЕГ-3350 і ПЕГ-4000 23,53 26,05 
ПЕГ-6000 і ПЕГ-8000 22,56 24,65 
необроблений зразок 22,40 14,46 

 
Таким чином, після обробки текстильних матеріалів сумішами ПЕГ різної молекулярної маси 

спостерігається незначне (до 2%) зростання жорсткості для всіх досліджуваних зразків. 
Висновки 

Отже, досліджено вплив антистатичної обробки на фізико-механічні властивості текстильних 
матеріалів. Показано, що дія антистатика не суттєво впливає на жорсткість волокна, а максимальний ефект і 
збереження антистатичного агента спостерігається до п’ятого циклу прання. Проведені дослідження, 
дозволяють рекомендувати використовувати і впроваджувати у виробництво ПЕГ вітчизняного виробництва 
та їх суміші у якості ”антистатичних агентів” – хімічних речовин, які додаються у процесі виготовлення 
волокон та інших полімерних матеріалів для зниження електризації. 
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А.В. КОРОЛЕНКО, В.А. МАСЛОВ, С.Н. ТРИГУБ, О.Н. ТОВСТОКОРЫЙ 
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МАСКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПЕНОСТЕКЛА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 
 
В  данной  статье  исследована  возможность  защиты  обслуживающего  персонала  аппаратов  от 

воздействия  ультрафиолетового  и  рентгеновского  излучений  бариевоборатными  пеностеклами.  В 
экспериментах было использовано 4 состава бариевоборатных пеностекол: беспримесное, с примесью ионов меди, 
титана,  углерода.  Показаны  минимальные  толщины  бариевоборатных  пеностекол  для  полной  защиты  от 
ультрафиолетового и рентгеновского излучений. 

Ключевые  слова:  маскирующие  свойства,  ультрафиолетовое  и  рентгеновское  излучение,  альбедо, 
квантовый генератор, спектрофотометр, рентгеновский аппарат, бариевобаратное пеностекло. 
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CAMOUFLAGING PROPERTIES OF FOAM GLASS FROM ULTRAVIOLET AND X-RAYS 
 
In the given article the possibility of defense of medical personnel is explored from influence of ultraviolet and xray photography 

the  radiations  of  bariumbor  foam  glass.  In  the  experiments  4  compositions  of  bariumbor  foam  glass were  used:  unalloyed, with  the 
admixture  of  ions  of  copper,  titan,  carbon.  The minimum  thicknesses  of  bariumbor  foam  glass  are  shown  for  complete  defense  from 
ultraviolet and xray photography the radiations.  

Keywords: masking properties, ultraviolet and Xray radiation, albedo, maser, spectrophotometer, Xray apparatus, bariumbor 
foam glass. 

 
Введение 

Проблема защиты от электромагнитных волн проводится многими специалистами [1 – 4]. Автора 
работы 5 приводят расчетные дифференциальные и интегральные характеристики альбедо для различных 
материалов –альбедо (лат. albus – белый) – характеристика отражательной (рассеивающей) способности 
поверхности, определяемые как отношение отражённого потока энергии ко всему упавшему на поверхность 
потоку. Значение альбедо для данной длины волны или диапазона длин волн зависит от спектральных 
характеристик отражающей поверхности, поэтому альбедо отличается для разных спектральных диапазонов 
(ультрафиолетовое, инфракрасное, оптическое, альбедо) или длин волн (монохроматические альбедо), т.е. 
для разных спектральных диапазонов или длин волн. 

Авторы работы 6 исследовали лучевые нагрузки при рентгенологических исследованиях. Их 
исследование проведенные с помощью рентген-оборудования показали, что процессом облучения 
подвержены не только обслуживающий персонала, но и пациенты. Поэтому, необходимо используются 
меры предосторожности и защиты от рентгеновских лучей, как пациентов, так и медперсонала.  

Аналогичная картина вредного воздействия на обслуживающий персонал происходит при работе с 
аппаратами излучающими ультрафиолетовые волны, поэтому необходимо принятие мер защиты. 

В работе 7 отмечалось, что защитными свойствами от низкочастотного, высокочастотного и 
лазерного излучений обладают бариево-боратные пеностекла различных составов.  

Таким образом, при работе с аппаратами, которые излучают ультрафиолетовый и рентгеновский 
диапазон электромагнитных волн, возникает повышенная опасность их воздействия на обслуживающий 
персонал. 

Постановка задания исследования 
В данной работе рассматривается задача исследовать в качестве защитного маскирующего 

материала обслуживающего персонал от аппаратуры, которые излучают ультрафиолетовый и рентгеновский 
диапазон электромагнитных волн, бариево-боратное пеностекло.  

Известно, что пеностекло это затвердевшая стеклянная пена с герметически закрытыми порами. В 
состав пеностекла может входить барий и бор. Оксид бария имеет высокую непрозрачность к рентгеновским 
лучам, т.е. поглощение рентгеновских лучей для заданной длины волны, а бор увеличивает 
светопреломляющую способность в стекле. 

Целью данной работы является исследование защитных свойств пеноматериалов по пропускным 
способностям от ближнего ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот на основе 
беспримесного бариево-боратного пеностекла и бариево-боратного пеностекла с различными ионами 
примесей (медь, титан, углерод). 

Отметим, что рентгеновское излучение соответствует излучению с частотой от 1016 до 1019 Гц и 
длиной волны от 10–12 до 10–8 м, а ультрафиолетовое излучение соответствует излучению с частотой от 10–14 
до 10–16 Гц и длиной волны от 10–8  до 10–6 м. 

Объекты и методы исследования 
Для проведения исследований изготовляли пеностекла по технологии, описанной в работе 8.  
При проведении эксперимента в ультрафиолетовом диапазоне частот определяли пропускную 
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способность бариево-боратного пеностекла с помощью «Спектрофотометра СФ-26». Для получения 
рентгеновских снимков использовали рентгенологический аппарат РУ-725.  

Результаты исследований и их обсуждения 
Спектрофотометр состоит из монохроматора с измерительным прибором, камеры с 

фотоприемниками, усилителем и осветителем с источниками излучения и стабилизатором. 
Спектрофотометр СФ-26 был применен для измерения коэффициента пропускания исследуемого 

образца T , равного отношению интенсивности потока излучения I , прошедшего через измеряемый 

образец, к интенсивности потока излучения oI  падающего на измеряемый образец и выражаемого 

формулой 

100
0

I
T

I
  , (%). 

Исследования, проведенные в ультрафиолетовой частотной области показали, что все бариево-
боратные пеностекла, имеющие хотя бы один ряд пор, а также тонкие слои того же состава, что и бариево-
боратные пеностекла, но без пор (0,1 мм  h  0,5 мм), полностью задерживают ультрафиолетовое излучение 
и пропускная способность при этом составляет Т = 0 %.  

Далее провели исследования на пропускную способность бариево-боратного пеностекла с 
толщинами h  0,05 мм различного состава и построили график коэффициентов пропускания от длин волн 
ультрафиолетового излучения (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что минимальным коэффициентом пропускания обладает 4 состав, что связано со 
способностью углерода поглощать широкий спектр электромагнитных волн. После облучения 1 – 4 составов 
бариево-боратных пеностекол излучением ультрафиолетового диапазона в течение времени t = 1 ч 
наблюдалось восстановление значений диэлектрической проницаемости (изменение происходило не более 
чем на 2 %) за релаксационный период   10–14 с. 
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Рис. 1. Коэффициент пропускания в ультрафиолетовом диапазоне: 

1 – беспримесное бариево-боратное пеностекло; 2 – бариево-боратное пеностекло с примесью ионов меди; 3 – бариево-боратное 
пеностекло с примесью ионов титана; 4 – бариево-боратное пеностекло с примесью ионов углерода [9] 

 
Для проведения эксперимента в рентген-диапазоне вначале получали рентген-снимки образцов 

бариево-боратного пеностекла, а далее по полученным рентгеновским снимкам определяли коэффициент 
пропускания.  

Для получения рентгеновских снимков использовали рентгенологический аппарат РУ-725.  
Данный рентгеновский аппарат как и любой другой имеет следующие основные составные части: 

автотрансформатор, повышающий трансформатор, трансформатор накала спирали рентгеновской трубки 
(понижающий) и рентгеновскую трубку. Без этих основных частей получение и управление количеством и 
качеством лучей практически невозможно. Рентгеновская трубка является генератором рентгеновских 
лучей. В зависимости от мощности и назначения рентгеновские трубки имеют разнообразные внешние 
формы и размеры. Были установлены следующие основные технические параметры: максимальная 
мощность облучения U = 76 кВт и величина тока А = 25 мАс.  

Облучением подвергались образцы бариево-боратного пеностекла треугольной формы с прямым 
углом (катеты равны 20 мм и 12 мм, толщина бариево-боратного пеностекла – 5 мм). Пористость всех 

бариево-боратных пеностекол составляла П = 0,9999 отн. ед., диаметр пор 1d   мм.  
В каждом случае проведения исследований получали рентгеновский снимок исследуемых 

пеностекол. 
Для определения пропускных свойств рентгеновских снимков была создана установка, схема 
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которой приведена на рис. 2. В качестве 
излучателя пленки применяли квантовый 
генератор (гелий-неоновый лазер 

632,8   нм, мощность 0,8P   мВт). 

В качестве датчика использовали фотодиод 
ФД-24ДО с цифровым вольтметром Ф4372. 

Изучение защитных свойств 
бариево-боратного пеностекла в 
рентгеновском диапазоне показало, что 
пространство пор структуры бариево-
боратного пеностекла создает препятствия 
для прохождения -фотонов. 
Экспериментально установили, что 
уменьшение выходной энергии и увеличение 
рассеивания рентгеновского излучения 
достигается увеличением количества пор, 
которое зависит от толщины и состава 
бариево-боратного пеностекла (рис. 3). 
Значения пропускной способности в 
рентгеновской области, стремящейся к нулю, 

соответствуют 1 составу бариево-боратного пеностекла (рис. 3). Введение примесей в 2 – 4 составы бариево-
боратного пеностекла привело к увеличению значений пропускной способности. Это происходит за счет 
уменьшения атомного веса ионов примесей. 
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Рис. 3. Коэффициент пропускания 1 – 4 составов бариево-боратных пеностекол в рентгеновском диапазоне в зависимости от их 

толщины 
 
Сравнительная пропускная характеристика бариево-боратных пеностекол (рис. 3) с беспористыми 

стеклами таких же составов, как и 1 – 4 составы бариево-боратных пеностекол в рентгеновской области 
показала, что поры в исследуемых образцах позволяют снизить пропускные способности рентгеновского 
излучения на Т  15  20 %, что и показано на (рис. 4). 
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Рис. 4. Коэффициент пропускания беспористых образцов в рентгеновском диапазоне в зависимости от их толщины 

 
Увеличение количества пор в секторе бариево-боратного пеностекла (П = 0,9999 отн. ед., d = 1 мм) 

полученное увеличением толщины исследуемых образцов позволяет полностью защитить от рентген-
излучения при толщинах, указанных в табл. 1: 
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Рис. 2. Схема установки по определение коэффициента 

пропускания в рентгеновском диапазоне: 1 – блок питания; 2 – 
гелий-неоновый лазер; 3 – рентгеновский снимок исследуемых 

пеностекол; 4 – фотодиод; 5 – цифровой вольтметр
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Таблица 1 
Защитные толщины 1 – 4 составов бариево-боратных пеностекол от воздействия рентген-излучения 

Состав пеностекла Защитная 
толщина 1 2 3 4 

h, мм 10 15 16 17 
 
При исследовании диэлектрических параметров бариево-боратных пеностекол после облучения 

(диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь) установили, что значения этих 
параметров снижались не более чем на 2 % и в течение  = 10 минут восстанавливались.  

Выводы 
1. Пеностекла являются отличными отражателями и рассеивателями в УФ и рентгеновском 

частотных диапазонах. 
2. Защитные свойства в УФ диапазоне начинают проявляться при толщинах ББП h  0,1 мм. 
3. В результате исследований установили, что наименьшими значениями коэффициента 

пропускания в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах обладают беспримесные пеностекла. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СПОЖИВАЦЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТКАНИНИ  

ПРИ ЇЇ ПРОЕКТУВАННІ 
 
В  роботі  обґрунтовано  використання  комплексного  критерію  в  оцінці  якості  текстильних  виробів  і 

проведено  експертну  оцінку  вовняних   тканин  костюмнопальтового  асортименту  з  метою  обрання тканини
еталона для проектування нової структури тканини з підвищеною драпірувальністю. 

Ключові слова:вовняні тканини,якість,  експертна оцінка, драпірувальність. 
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EXPERT ASSESSMENT OF CONSUMER PROPERTIES OF TISSUE IN ITS DESIGN 

 
Abstract – Necessary level of competitiveness of textile products is achieved by their high quality and efficiency. These properties 

are being laid at the design stage as well as in the manufacture of textile products. As the object of selected technology peerreview woolens. 
Subject of study chosen costume and woolen cloth coats, which make up a significant share of the production of the textile industry. The aim 
is  to: provide  expertise quality  range  of woolen  fabrics  to  select  fabrics   a  reference  for  the design  of  tissue  structure with  the desired 
properties and production technologies competitive range. 

Analysis methods of peer review used in Goodsknowing showed that complex criterion in assessing the quality of textile products is 
the most  effective. He  avoids  the  subjectivity  in  the  assessment  of  experts,  and, most  importantly,  quantify  the  aggregation  of  various 
properties of tissues in nature. It is the method chosen to determine the complex refractive quality of the tissue. The novelty of this work is the 
selection of fabrics  a reference to the study of contemporary textile market in the region to design fabrics with desired properties, namely 
increased drape. 

Keywords: woolen fabrics, quality, expert evaluation, drape 
 

Вступ 
Легка промисловість є однією з провідних галузей народного господарства  в Україні, що включає 

підприємства швейної, текстильної, шкіряно-взуттєвої та хутряної підгалузей. Однією з необхідних 
складових розвитку економіки України є саме підприємства легкої промисловості, які завдяки швидкому 
обігу коштів, приносять значні прибутки та забезпечують економічне зростання держави. 

Необхідний рівень конкурентоспроможності текстильних товарів досягається за рахунок їх високої 
якості і економічності. Ці властивості закладаються як на етапі проектування, так і при виготовленні 
текстильної продукції. Однак рівень наповнення сучасного ринку тканинами, різноманітними за якістю, 
ціною і властивостями, диктує нові підходи до їх проектування, які повинні ґрунтуватися на комплексних 
дослідженнях попиту, технології та моди. Задачею даного дослідження є комплексна розробка мобільних 
методів оцінки ринку тканин, які дозволяють визначити базовий еталон для проектування нової тканини з 
заданими властивостями.  

При визначенні конкурентоспроможності текстильних матеріалів суттєву роль грає експертне 
оцінювання їх якості, яке повинно постійно вдосконалюватися в залежності від зростання потреб споживача. 
В даний час існує дві системи оцінки якості тканини: на основі застосування існуючих стандартів і при 
використанні сучасних методів кваліметрії [1]. Вони широко застосовуються у всіх галузях текстильної 
промисловості, але не мають наукового обґрунтування та спільних підходів до експертної оцінки якості 
існуючого асортименту тканин, що необхідно для їх вдосконалення з позицій сучасних вимог споживачів. 
Виходячи з аналізу досліджень і публікацій [2–4] , можна зробити висновок, що комплексна експертна 
оцінка якості текстильної продукції сьогодні спирається на несистематизовані дані і фрагментарні емпіричні 
результати і в зв'язку з цим є областю наукових досліджень з проблеми систематизації та уніфікації методів 
проведення експертизи. 

В якості об’єкта досліджень обрано технологію  експертної оцінки вовняних тканин.  
В асортименті вовняних тканин налічується більше 1000 артикулів, які користуються постійним 

попитом завдяки різноманітному зовнішньому вигляду і хорошим теплоізоляційним властивостям. На даний 
час в Україні вовняні тканини виготовляють тільки п’ять з двадцяти шести офіційно зареєстрованих 
підприємств галузі, поміж яких основне місце посідає ВАТ „Чексіл” (м. Чернігів) [5]. Тому крім тканин 
вітчизняного виробництва ринок наповнений імпортними тканинами різного походження та якості. 

 В зв’язку з цим в якості предмета дослідження вибрані костюмні та пальтові вовняні тканини, які 
складають значну долю у виробництві текстильної промисловості на сучасному ринку тканин.  

Метою роботи є: проведення експертної оцінки якості асортименту вовняних тканин з метою 
вибору тканини-еталона для проектування структури тканини з заданими властивостями і технології 
виробництва конкурентоспроможного асортименту. 

Новизна даної роботи полягає в науковому обґрунтуванні методів експертної оцінки властивостей 
тканин для визначення тканини-еталона, який використовується для подальшого проектування заданої 
структури і технології її виробництва. 
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Обґрунтування методів експертних досліджень 
 Аналіз методів експертної оцінки [6–8], які застосовуються в товарознавстві показав, що 

комплексний критерій в оцінці якості текстильних виробів є найбільш ефективним. Він дозволяє уникнути 
суб'єктивності в оцінці експертів, а, головне, отримати кількісну оцінку сукупності різних за характером 
властивостей тканин. Саме цей метод обрано для визначення комплексного показника якості досліджуваних 
тканин.  

Основні результати роботи та їх обговорення 
Дослідження ринку тканин у Херсонському регіоні показало, що серед костюмно-пальтового 

асортименту осінньо-зимового сезону 2013–2014 рр. популярні вовняні тканини різного сировинного 
складу. Ці тканини виготовляються переважно комбінованими переплетеннями, мають сучасний дизайн, 
відповідають своєму призначенню, проте деякі їхні споживчі властивості не задовольняють покупців. 
Зокрема, відповідність обраної тканини критерію «ціна – якість», який визначається різним поєднанням 
сировинного складу, експлуатаційних і механічних властивостей тканини (міцність, пілінгуємість, 
повітропроникність, драпірувальність) не задовольняє споживача. 

Експертна оцінка споживчих властивостей  тканин, які обрані в якості предмета дослідження,  
показала, що для тканин костюмного і пальтового асортименту суттєвими показниками є наступні: фактура 
(художньо-колористичне оформлення, структура матеріалу зразка, оздоблення), розривне навантаження, 
теплозахисні властивості. Проведена експертиза з використанням методу бальної оцінки виявила, що 
драпірувальність тканини займає друге місце серед  художньо-естетичних показників після колористичного 
оформлення, тобто з точки зору споживача для тканин даної групи ця властивість є однією з головних. Тому 
подальша задача полягала в експертній оцінці властивостей тканин підвищеної драпірувальності з метою 
вибору тканини-еталону. Драпірувальність – здатність текстильних матеріалів утворювати м’які рухомі 
складки. Драпірування залежить від жорсткості матеріалу при згині і його маси: чим вища жорсткість, тим 
гірше драпірування і чим більша маса, тим драпірування краще. Переплетення тканин являється одним з 
найважливіших факторів, які впливають на жорсткість тканини. При зменшенням кількості зв’язків між 
системами ниток в переплетенні жорсткість тканини зменшується. Крім жорсткості, на показники 
драпірувальності тканини впливають їх пружно-еластичні властивості. Вимоги, які пред’являють до 
драпірувальності тканини, визначаються їх призначенням і направленням моди [8]. Тому для експертизи 
прийняті ті фізико-механічні показники структури та властивості тканини, які прямим або непрямим чином 
впливають на її драпірувальність. 

В  якості об’єкта дослідження на ринку тканин міста Херсона обрані п’ять зразків вовняних тканин 
костюмного та пальтового асортименту, зовнішній вигляд, торгова і технічна характеристика яких наведена 
в табл.1 і табл. 2. 

 
Таблиця 1 

Торговельна характеристика тканин 
№  

зразка 
Призначення 
тканини 

Торговельне 
найменування 

Виробник 
Ринкова ціна, 

грн. 
1 Пальтова Зарєво Германія 150 
2 Костюмна Твід Германія 150 
3 Костюмна Тайфун Білорусія 240 
4 Пальтова Ялинка ВАТ „Чексіл” (Україна, м. Чернігів) 150 
5 Пальтова Шахи ВАТ „Чексіл” (Україна, м. Чернігів) 150 

 
Таблиця 2 

Характеристика переплетень вовняних тканин 
Назва 
тканини 

Зовнішній вигляд Клас тканини Переплетення 

1 2 3 4 

Заріво 

 

Одношарова 
тканина 
комбінованого 
переплетення 

крепове переплетення 
(побудовано методом 
розміщення основного репсу 
3/3 між нитками основи 
полотняного переплетення з 
чергуванням 2:1) 

Твід 

    

Одношарова 
тканина 
комбінованого 
переплетення 

переплетення ромбовидної  
саржі  на базі саржі 2/2 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 

Тайфун 

   

Одношарова 
тканина 
комбінованого 
переплетення 

крепове переплетення 
(побудовано методом 
перестановки ниток основи  
складної саржі 2/2 + 2/5) 

Ялинка 

     

Одношарова 
жакардова 
тканина 

фон – полотняне 
переплетення 
узор – складна саржа 
2/2 + 3/5 

Шахи 

    

Двошарова 
жакардова 
тканина 

полотняне переплетення зі 
зміною полотен за контуром 
узору 

 
Номенклатурні показники фізико-механічних властивостей тканин, які були визначені згідно 

діючим стандартам, представлені в табл. 3 
 

Таблиця 3 
Властивості тканин 

Торгівельне найменування 
№ Показник 

Зарєво Твід Тайфун Ялинка Шахи 
1 Ширина готової тканини, см  150 150 150 140 150 

2 
Щільність тканин, ниток/10 см 
 по основі 
  по утоку 

 
88 
66 

 
128 
110 

 
486 
264 

 
56 
56 

 
74 
62 

3 
Лінійна щільність ниток, текс*:  
по основі 
по утоку 

 
496×2 і 7,8×2;
501×2 і 96,6×2

 
91 и 159,5 

89 

 
48,8×2 
37,8×2 

 
542,4×2 
503×2 

 
289×2 і 272,6×2;

388,2 і 316,4 

4 
Діаметр нитки, мм*:  
основи 
утоку 

 
0,97 и 0,38 
0,97 и 0,43 

 
0,29 и 0,55 

0,29 

 
0,30 
0,27 

 
1,01 
0,98 

 
0,74 і 0,83; 
0,83 і 0,61 

5 
Розривне навантаження, Н  
по основі 
по утоку 

 
495 
495 

 
336 
328 

 
405 
397 

 
568 
559 

 
525 
515 

6 
Виробіток, %:  
по основі 
по утоку 

 
9,85 
8,49 

 
3,16 
7,69 

 
12 
7,2 

 
3,45 
3,72 

 
4 

9,8 
7 Товщина тканини, мм 2,2 0,8 0,6 2,9 2,5 

8 
Відносний коефіцієнт 
наповнення 

0,922 0,699 1,5 0,748 0,571 

9 Поверхнева щільність, г/м2  740 273 775 1375 1250 

10 
Сировинний склад тканин, %:  
(змішана вовна+поліестер) 

В- 50%; 
П–50% 

В-65%; 
П- 35% 

В- 80%; 
П- 20% 

В-80%; 
П-20% 

В-35%; 
П-65% 

 
Водночас комплексний показник якості, як кінцевий результат експертизи, не дає уявлення про 

окремі властивості продукції і не виключає компенсації частини одного показника за рахунок іншого. Тому 
на першому етапі в роботі проведено апріорне експертне дослідження обраних тканин, яке проводилося в 
наступній послідовності: формування групи фахівців-експертів, підготовка опитування експертів, 
опитування експертів, статистична обробка експертних оцінок. Експертам пропонувалося дати рангову 
оцінку запропонованих фізико-механічних показників з позицій їх впливу драпірувальність тканини. За 
результатами опитування проведена попередня оцінка значущості споживчих властивостей тканин за 
допомогою методу рангової кореляції з їх подальшою статистичною обробкою [5]. Для кожної тканини 
групою експертів (10 фахівців) визначені значущі споживчі властивості з 10 номенклатурних показників. 
Визначення натуральних значень найбільш значущих показників якості для обраних тканин проводилося 
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експериментально згідно чинних стандартів на обладнанні з аналітично-дослідної випробувальної 
лабораторія “Текстиль-ТЕСТ” головного науково-дослідного інституту метрології, сертифікації та 
управління якістю.   

Рангова оцінка полягала у визначенні вагомості кожного показника рангом. Оцінка ступеня 
узгодженості думок експертів здійснювалася за допомогою коефіцієнта конкордації W. Значимість величини 
коефіцієнта конкордації визначалася за допомогою χ2 – критерію [9]. Результати проведеної експертизи 
представлені в табл. 4, з якої видно, що для всіх обраних тканих структур в різному кількісному 
співвідношенні найбільш значущими з позицій поліпшення драпірувальності тканин виявились показники 
розривного навантаження і фактури тканини.  

 
Таблиця 4 

Рангові показники якості тканин 
Коефіцієнти вагомості 

№ Показники якості 
Код 

параметра Зарєво Твід Тайфун Ялинка Шахи 

1 
Розривне навантаження по основі  
та по утоку, Н 

X1 0,279 0,216 0,193 0,276 0,218 

2 Стійкість до зминання, % X4  0,276   0,198 

3 
Зміна лінійних розмірів після 
прання, бал 

Х5  0,270    

4 
Теплозахисні властивості, (м2·К) / 
Вт 

Х6 0,219  0,199 0,209  

5 
Подовження при розриві по основі і 
по утку,% 

Х9 0,279  0,214  0,156 

6 Фактура тканини, бал X10 0,223 0,238 0,205 0,259 0,233 
 
Оскільки за результатами експертизи значущим для всіх тканин є показник «фактура тканини»,  

було прийнято рішення провести додаткову експертну оцінку естетичних властивостей тканини з позицій їх 
впливу на драпірувальність. Визначення кількісних характерних художньо-естетичних показників тканин 
проводилось органолептичним методом і оцінювалось за семибальною шкалою від 1-го балу (дуже погано) 
до 7 балів (відмінно). Результати досліджень наведені в табл. 5 

 
Таблиця 5 

Показники якості фактури тканин  
Бали Код  

показника 
якості 

Найменування показника якості Зарєво 
1 

Твід 
2 

Тайфун 
3 

Ялинка 
4 

Шахи 
5 

а Художньо-колористичного оформлення, бал 5,7 5,3 5,2 5,7 4,4 
б Структура матеріалу,бал 4,4 4,5 5,4 5,4 5,1 
в Опорядження, бал 4,4 4,9 6 5,5 4,8 
 Загальна балова оцінка 14,5 14,7 16,6 16,6 14,3 

 
Таким чином по показникам естетичної оцінки якості бачимо, що костюмна тканина “Тайфун”  та 

пальтова тканина “Ялинка” являються найкращими серед обраних зразків. 
 

Таблиця  6  
Натуральні значення показників якості для відповідного зразка  

вовняних тканин костюмного та пальтового призначення 

Розривне 
навантаження, 

Н 

Подовження 
при розриві, 

% 

Фактура, 
бал 

Зміна  
лінійних 

розмірів після 
прання, бал 

Код 
зразка 

основа уток основа уток а б в 

Тепло-
захисні 
власти-
вості, 

(м2·К)/В
т основа уток

Стійкість до 
зминання, % 

Поверх-
нева 
щіль-
ність, 
г/м2 

1 495 495 31 28 5,7 4,4 4,4 0,020 - - - - - 
2 336 328 - - 5,3 4,5 4,9 - 1,3 1,5 0,5 0,35 - 
3 405 397 46 30,7 5,7 5,4 6 0,033 - - - - 775 
4 568 559 - - 5,7 5,4 5,5 0,035 - - - - 1375 
5 525 515 28,5 46 4,4 5,1 4,8 - - - 0,18 0,07 1250 

Базова 568 559 28 28 7 7 7 0,035 1,3 1,5 0,18 0,07 1375 
 
Для того, щоб остаточно визначитись, яку з досліджуваних тканин обрати в якості еталону для 

подальшого проектування тканини підвищеної драпірувальності, проведене визначення комплексних 
показників якості за результатами попередніх експертних оцінок. Комплексна оцінка якості виконується на 
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основі визначення узагальнених комплексних показників, методи визначення яких широко 
використовуються в практиці і наукових дослідженнях [2–4].  

Значення узагальнених вагомих показників якості, з урахуванням знайдених коефіцієнтів вагомості,  
наведено у табл. 6. 

З метою уніфікації та для оцінки ступеня впливу того чи іншого показника тканини на її 
драпірувальність досліджувані показники якості переведено у безрозмірні за допомогою відносних 
показників якості Кі, які визначались за відомими формулами [1, 6, 7].  Традиційно позитивним вважається 
показник, якщо зростання його величини призводить до покращання споживацьких властивостей 
текстильного виробу, а негативним, якщо його зростання призводить до їх погіршення. Остаточні 
результати досліджень наведені в табл. 7. 

Таблиця  7 
Приведені значення показників якості та комплексні оцінки тканин  

Розривне 
наванта-
ження, Н 

Подов-
ження при  
розриві,  % 

Фактура, бал 

Зміна  
лінійних 
розмірів 
після 

прання, бал 
О У О У а б в 

Тепло-
захисні 
власти-
вості, 

(м2·К)/В
т О У 

Стійкість 
до 

зминання, 
% 

Поверх-
нева 
щіль-
ність, 
г/м2 №

 з
ра
зк
а 

Х1о Х1у Х9о Х9у Х10а Х10б Х10в Х6 Х5о Х5у Х4о Х4у Х2 

К
ом

пл
ек
сн
а 

оц
ін
ка

 

М
іс
це

 

1 0,87 0,89 0,9 1 0,814 0,63 0,63 0,57 0 0 0 0 0 1,608
d 0,279 0,279 0,223 0,219 0 0 0 - 

III 

2 0,59 0,59 0 0 0,76 0,64 0,7 0 0,86 0,87 0,14 0,2 0 1,316
d 0,216 0 0,238 0 0,270 0,276 0 - 

V 

3 0,71 0,71 0,61 0,9 0,814 0,77 0,86 1 0 0 0 0 1,77 1,632
d 0,193 0,214 0,205 0,199 0 0 0,189 - 

I 

4 1 1 0 0 0,814 0,77 0,79 1 0 0 0 0 1,00 1,602
d 0,276 0 0,259 0,209 0 0 0,256 - 

IV 

5 0,93 0,92 0,98 0,61 0,69 0,73 0,69 0 0 0 0,39 1 1,10 1,631
d 0,218 0,156 0,233 0 0 0,198 0,194 - 

II 

 
Після розрахунку комплексної оцінки якості обраних зразків тканин вовняного асортименту 

костюмного та пальтового призначень, визначено, що найвищу оцінку отримав зразок № 3 – вовняна 
тканина костюмного призначення “Тайфун”. Отже технологічні і естетичні показники цієї тканин обрані в 
якості еталона при проектуванні нової тканини з підвищеною драпірувальністю. 

 
Висновки 

Аналіз сучасних методів проведення експертної оцінки текстильних виробів дозволив визначити 
доцільність використання комплексного критерію в оцінці якості вовняних тканин костюмно-пальтового 
асортименту, а саме: 

Проектування конкурентоспроможного асортименту тканин необхідно проводити на основі 
експертної оцінки існуючого асортименту сучасного ринку тканин; 

Необхідно визначати номенклатурні показники якості тканин з позицій їх впливу на показник 
тканини, який повинен бути змінений для задоволення споживача (у даному дослідженні драпірувальність); 

В якості кінцевого результату експертизи тканини необхідно використовувати уніфікований 
(безрозмірний) комплексний показник, що дозволяє об'єктивно визначити тканину, яка є базою для 
подальшого проектування. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІРЯНИХ 

МАТЕРІАЛІВ МІНЕРАЛЬНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ 
 
Стаття присвячена визначенню впливу різноструктурних мінеральних наповнювачів в складі акрилово

мінеральних  композицій  на  формування  експлуатаційних  властивостей  шкіряних  матеріалів.  Встановлено 
ефективність  формування  широкого  комплексу  фізикохімічних,  деформаційних  та  гігієнічних  властивостей 
шкіряних  матеріалів  з  урахуванням  їх  цільового  призначення  в  результаті  використання  композицій  на  основі 
акрилових та мінеральних наповнювачів. Запропоновано можливий механізм впливу мінеральних наповнювачів на 
формування структури дерми та відповідних експлуатаційних властивостей. Доведено можливість регулювання 
якісних показників шкіряних матеріалів  відповідно до  їх цільового призначення шляхом цілеспрямованого вибору 
мінеральних наповнювачів у складі акриловомінеральних композицій. 

Ключові  слова:  виробництво  шкір,  матеріали,  формування,  структура  дерми,  властивості,  процес, 
якість, показник. 
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THE FORMATION OF OPERATIONAL PROPERTIES OF LEATHER MATERIALS WITH MINERAL FILLERS 
 
Abstract – to determine the influence of mineral fillers composed of acrylicmineral compositions on the formation of the structure 

and the operational properties of leather materials. 
The  effect  of mineral  fillers  with  different  crystalchemical  structure  composed  of  acrylic  and mineral  compositions  on  the 

formation of the structure and the operational properties of  leather materials was studied. The role of mineral fillers and the efficiency of 
formation of physical, chemical, hygienic and deformation properties of leather materials resulting from use of compositions based on acrylic 
and mineral  fillers was established. The  joint use of modified montmorillonite dispersions with  suntan, vegetable  tanning agents and fat
liquoring emulsions  improves  the hygienic properties of  finished  leather. The use  for  filling acrylicmineral composition based on calcium 
carbonate and titanium dioxide promotes the increase of the level whiteness of semifinished clothes by 6.0 % and finished leather is 3.3 %. 
This demonstrates the effectiveness of the use of these mineral fillers in the production of white leather. 

Obtained leather material have high physicalmechanical and hygienic properties, high porosity, high tensile strength, steam and 
air permeability, which is an important criterion of comfort footwear. 

 Keywords:  leather manufacturing, materials, formation, derma structure, properties, process, quality, index. 
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Вступ 
Кількісною характеристикою якості формування колагенової структури дерми є показники 

експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів. Експлуатаційні властивості включають широкий спектр 
фізико-механічних, деформаційних, гігієнічних та хімічних складових показників готової шкіри. Значимість 
тих чи інших показників обумовлена цільовим призначенням шкіряних матеріалів. Так шкіра для верху 
взуття повинна бути стійкою до навантажень, дії поту, вологи, підвищеної температури, мати високі 
пружно-пластичні характеристики для утримання форми взуття, набутої під час формування на колодці [1].  

Для досягнення необхідного комплексу експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів для 
верху взуття у виробництві застосовується велика кількість різнофункціональних матеріалів. Основна 
частина з них використовується в процесах рідинного оздоблення та зумовлена необхідністю створення 
високосформованої структури дерми [2, 3] та відповідних до цільового призначення шкір експлуатаційних 
властивостей. Зниження якості шкіряної сировини, значні пошкодження лицьового шару, пухка структура, 
нерівномірна щільність за топографічними ділянками ускладнюють можливість якісного формування шкіри 
та потребують застосування підвищеної кількості дубильних, додублювальних, наповнювальних сполук та 
жирувальних матеріалів, що викликає підвищення собівартості готової продукції. Раціональний та 
ґрунтовний підхід до вибору вищезгаданих хімічних матеріалів сприятиме регулюванню якісних показників 
готової шкіри [4]. 

 
Постановка завдання дослідження 

Перспективним розвитком сучасних технологій виробництва шкіряних матеріалів є застосування в 
процесах рідинного оздоблення мінеральних наповнювачів, які здатні коригувати та регулювати 
ефективність формування структури дерми та відповідних експлуатаційних властивостей [5–8]. При цьому 
позитивний вплив мінеральних наповнювачів зберігається при суміщенні традиційних обробок та 
використання мінералів з різною кристало-хімічною будовою, що підвищує ефективність технологічних 
впливів та створює передумови для досягнення необхідного комплексу експлуатаційних властивостей шкір 
різного цільового призначення [8, 9]. 

Аналіз доступних літературних джерел [10, 11] виявив, що для досягнення необхідних 
експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів доцільним є застосування полімерного наповнювання, 
що дозволяє додатково формувати структуру дерми; вирівнювати її неоднорідності в топографічних 
ділянках; ущільнювати лицьову поверхню до шліфування шляхом потовщення, ущільнення; покращувати 
всмоктувальну здатність поверхні лицьових та шліфованих шкір при покривному фарбуванні зі 
збереженням повноти, еластичності та грифу оздобленої поверхні. Однак в результаті полімерного 
наповнювання спостерігається виникнення ряду негативних ефектів, що проявляється у підвищенні 
жорсткості структури за рахунок зростання адгезії структурних елементів один до одного та їх склеювання, 
погіршення гігієнічних та фізико-механічних властивостей шкіряних матеріалів.  

З урахуванням цього, необхідність дослідження можливості використання мінеральних 
наповнювачів у складі акрилово-мінеральних композицій для покращення формування експлуатаційних 
властивостей натуральних шкіряних матеріалів для верху взуття є актуальним та перспективним напрямом. 

 
Об’єкти та методи досліджень 

Мета роботи полягала у визначенні впливу мінеральних наповнювачів різної кристало-хімічної  
будови в складі акрилово-мінеральних композицій на формування структури та експлуатаційних 
властивостей шкіряних матеріалів.  

Для досліджень використано хромовий напівфабрикат бичини легкої, обробку якого виконували за 
методикою фарбувально-жирувальних процесів виробництва шкір для верху взуття з сировини великої 
рогатої худоби АТ «Чинбар» (м. Київ) [12]. Всі рідинні процеси, включаючи промивання, додублювання 
хромовими сполуками, промивання, нейтралізацію, промивання виконувались однаково для всіх груп зразків.  

Традиційне додублювання-наповнювання включало обробку акриловими полімерами Tergotan PMB 
(«Clariant», Польща), синтанами Tergotan RS та Sandotan  VX («Clariant», Польща), рослинними дубителями 
квебрахо [12]. Наповнювання контрольного варіанту виконували мінеральним наповнювачем Тanicor AFP 
(«Clariant», Польща) (традиційний варіант обробки) [12]. Для порівняльної характеристики 
використовували також зразки хромового напівфабрикату без додублювання-наповнювання (варіант 
обробки без наповнювання).  

Дослідні зразки хромового напівфабрикату обробляли на стадії комплексного додублювання- 
наповнювання акрилово-мінеральною композицією (АМК), яку отримували шляхом введення акрилового 
наповнювача в дисперсію мінералу. Для обробки хромового напівфабрикату використовували мінеральні 
наповнювачі з різною кристало-хімічною будовою: монтморилоніт, каолін, карбонат кальцію, оксид титану (ІV).  

Акрилово-мінеральну композицію на основі монтморилоніту готували шляхом введення акрилового 
наповнювача Tergotan PMB в модифіковану дисперсію монтморилоніту у співвідношенні відповідно 0,4:1 (в 
перерахунку на сухій залишок). Наповнювання зразків акрилово-мінеральною композицією дослідної партії 
виконували у кількості 4,2 % від маси струганого напівфабрикату (варіант обробки з використанням АМК).  

Після проведення процесу додублювання-наповнювання дослідних партій виконували фіксуючу 
обробку напівфабрикату алюмокалієвими галунами та форміатом натрію. Для цього у відпрацьовану рідину 
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вводили 1,5 % алюмокалієвих галунів і 0,3 % форміату натрію від маси струганого напівфабрикату. Для 
емульсійного жирування використана жирувальна емульсія, що отримана шляхом емульгування 
жирувального матеріалу Provol ВA («Zschimmer  Schwarz GMBH  Co», Німеччина) 8,0 % від маси 
струганого напівфабрикату [12]. 

Після обробок зразки висушували у вільному стані, зволожували до вологості 26 %, обробляли на 
тягучо-пом'якшувальній машині, досушували у вільному стані. Далі після кондиціонування та потрібних 
вимірювань виконували дослідження показників формування структури, фізико-механічних, хімічних та 
гігієнічних властивостей готових шкір за відповідними методиками [13].  

 
Результати та їх обговорення 

Присутність мінералу в складі акрилового наповнювача суттєво підвищує ефективність 
традиційного наповнювання. Аналіз показників формування об’єму дерми виявив позитивний вплив 
акрилово-мінерального наповнювання через суттєве зростання площі та об'ємного виходу для дослідних 
зразків (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Показники формування дерми 
Варіант обробки 

Показник 
АМК Традиційний Без наповнювання 

Вихід шкіри, % від не наповнених шкір: 
- за товщиною 
- за площею 

 
110,4 
107,4 

 
109,2 
105,3 

 
100,0 
100,0 

Приріст товщини різних топографічних ділянок 
шкіри, % від ненаповнених шкір: 

- чепрак 
- пола 
- огузок 
- вороток 

 
 

108,9 
114,6 
109,0 
109,2 

 
 

107,4 
113,5 
107,6 
108,2 

 
100,0 

 

Об'ємний вихід, см3 /100 г білка 271,5 248,2 212,8 
Уявна питома маса, г/см³ 0,644 0,662 0,695 

 
Менший ступінь зростання об’ємного виходу для шкір оброблених за традиційною методикою 

обумовлений більш низькою формувальною дією на структуру напівфабрикату застосовуваних 
додублювальних та наповнювальних матеріалів. При цьому рівень виходу за товщиною для шкір 
експериментальної та традиційної обробок практично однакові. Ефективність використання композиційних 
наповнювальних матеріалів особливо добре виявляється у вирівнюванні товщини пухких та щільних 
ділянок − одним із важливих показників одержання якісної шкіри, в тому числі, при використанні 
низькосортної сировини. Аналіз приросту товщини шкіри за топографічними ділянками (табл. 1), вказує на 
приріст товщини для пол на рівні 14,6 % та для чепрака – 8,9 % при використанні АМК. При традиційній 
обробці приріст товщини для пол складає 13,5 % та для чепрака на 7,4 %. Високий інтервал у прирості 
товщини пол для шкір традиційної обробки обумовлений меншою здатністю використаних полімерних 
матеріалів наповнювати пухкі периферійні ділянки шкіри.  

При використанні у складі композиційного наповнювача високодисперсного мінералу в дослідній 
обробці суттєво змінюється механізм наповнювання акриловими полімерами. Поява адсорбційних центрів у 
вигляді частинок дисперсії мінералу з високою сорбційною поверхнею попереджає передчасне агрегування 
первинних частинок акрилової дисперсії і, тим самим, сприяє глибшій їх дифузії і більш рівномірному 
розподілу в структурі шкіряного напівфабрикату. Взаємодіючи з функціональними групами колагену дерми 
акрилово-мінеральний наповнювач сприяє її формуванню та утворенню просторових структур. Разом з тим, 
проникнення наночастинок в міжмікрофібрилярні проміжки зменшує здатність колагенової структури до 
склеювання при висушуванні напівфабрикату. Це обумовлює підвищення м’якості та пластичності готових 
шкір і збільшення їх виходу за площею. Таке наповнювання підвищує гігієнічні властивості готових шкір 
(табл. 2) [14].  

Пружно-пластичні властивості експериментальних шкір характеризуються більш вираженою 
деформацією порівняно з ненаповненими шкірами, що підтверджує краще формування об'єму дерми. За 
фізико-механічними випробуваннями, експлуатаційні та деформаційні показники експериментальних шкір 
та шкір оброблених за традиційною методикою практично ідентичні, але за рахунок ущільнення структури 
дерми останні мають більші показники жорсткості, що обумовлює меншу м’якість готових шкір. 

При цьому традиційне додублювання-наповнювання порівняно з дослідною обробкою шкіряного 
напівфабрикату призводить до менших показників пористості та повітропроникності готових шкір. Це 
можна пояснити «перевантаженням» колагенової структури шкір додублювальними та наповнювальними 
матеріалами традиційної обробки, використання яких у значній кількості необхідно для досягнення 
хороших експлуатаційних показників готових шкір.  
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Таблиця 2  
Показники фізико-механічних та гігієнічних властивостей готових шкір 

Варіант обробки 
Показник 

АМК Традиційний Без наповнювання 
Межа міцності при розтягу, МПа 19,2 19,7 21,5 
Видовження при навантаженні 10 МПа, % 32,4 31,8 35,6 
Видовження при розриві, % 53,2 56,3 58,1 
Жорсткість на ПЖУ-12М, Н-2 23,5 26,4 32,5 
Повітропроникність, см3/см2×год 945,0 780,2 536,7 
Паропроникність, мг/см2 × год 3,3 2,9 1,8 
Пористість, % 70,0 59,0 48,6 
Деформація при стискуванні, %: 

- умовно пружна 
- умовно пластична 
- умовно залишкова 

 
78,2 
15,6 
6,2 

 
79,1 
15,1 
5,8 

 
72,1 
10,2 
17,6 

 
Ефективне використання розробленої композиції при суміщенні з додублюванням рослинним 

дубителем виявило можливість сформувати готові шкіри з підвищеною еластичністю та покращити 
гігієнічні властивості порівняно з традиційним методом обробки напівфабрикату. При цьому підвищується 
об’ємний вихід шкір та зменшується різнотовщинність шкіри за топографічними ділянками при суттєво 
менших витратах матеріалів (табл. 1).  

Встановлено, що стадія введення АМК суттєво впливає на формування гігієнічних властивостей 
шкіряних матеріалів. Введення дисперсії монтморилоніту на стадії синтетичного (СД), рослинного 
додублювання (РД) або емульсійного жирування (ЕЖ) у виробництві шкір для верху взуття дозволяє 
регулювати показники повітропроникності, паропроникності, які забезпечують комфортність взуття з 
натуральної шкіри (табл. 3) [1]. 

 
Таблиця 3 

Гігієнічні властивості готової шкіри 
Варіант обробки 

Показник 
СД РД ЕЖ Традиційний 

Повітропроникність, см3/см2×год 870,0 945,0 820,0 780,0 
Паропроникність, мг/см2 ×год 3,2 3,5 3,2 2,9 
Пористість, % 68,0 70,0 68,0 59,0 

 
Таблиця 4 

Показники готових шкір 
Вид та вміст мінеральної складової в АМК 

Показник 
Каолін – 3 % Карбонат кальцію – 3 % Оксид титану – 2,5 % 

Показники формування структури шкіри 
Вихід шкіри за площею, % від не 
наповнених шкір 101,8 104,4 102,8 

Об'ємний вихід, см3 /100 г білка 238,6 258,1 246,0 
Уявна питома маса, г/см³ 0,638 0,604 0,618 

Хімічний склад 
Вміст вологи, % 12,6 13,3 13,2 
Вміст, % на суху речовину: 

- мінеральних речовин 
- оксиду хрому 
- голінної речовини 
- сполук, що екстрагуються 

органічними розчинниками  

 
10,8 
4,9 

76,2 
6,5 

 
10,9 
4,5 

72,9 
6,4 

 
10,6 
4,6 

75,2 
6,8 

Фізико-механічні властивості 
Межа міцності при розтягу, МПа 19,6 18,0 21,0 
Видовження при навантаженні 10 
МПа,% 19,4 21,0 20,0 

Видовження при розриві, % 32,6 39,0 35,0 
Жорсткість на ПЖУ-12М, Н-2 25,4 21,0 22,0 

Релаксаційні властивості 
Деформація, %: 

- умовно пружна 
- умовно пластична 
- умовно залишкова 

 
84,5 
6,9 
8,6 

 
81,1 
10,2 
8,7 

 
83,0 
8,6 
8,4 
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Обробка акрилово-мінеральною композицією з використанням дисперсії монтморилоніту суттєво 
змінює механізм післядубильних процесів обробки хромового напівфабрикату. Поява адсорбційних центрів 
у вигляді частинок дисперсії мінералу з високою сорбційною поверхнею покращує їх дифузію та розподіл в 
структурі шкіряного напівфабрикату. Взаємодіючи з функціональними групами колагену дерми мінеральні 
частинки сприяють формуванню та утворенню просторових структур, що зменшує здатність колагенової 
структури до склеювання під час висушування напівфабрикату. Такий механізм впливу дисперсій бентоніту 
на структуру дерми обумовлює підвищення м’якості та еластичності готових шкір, збільшення їх пористості 
та повітропроникності [1, 5, 6, 14]. 

Використання в складі АМК замість монтморилоніту мінеральних сполук з іншою кристало-
хімічною будовою [15] виявило зміни на рівні формувальної здатності та фізико-механічних властивостей 
шкір (табл. 4), а також ряд покращених споживчих властивостей щодо, наприклад, білизни шкір [16] у 
виробництві шкір білого кольору (табл. 5).  

Виробництво шкіри білого кольору дуже специфічно, тому велике значення під час виробництва 
білої шкіри мають хімічні матеріали, які повинні бути безбарвними або білими і мати комплекс особливих, 
оптичних властивостей: не затемнювати, а відбілювати напівфабрикат; бути стійкими до хімічних впливів і 
не змінювати власного кольору; бути світло- і термостійкими в умовах зберігання, пошиття та експлуатації 
шкіри [16]. 

Оскільки шкіряні підприємства України використовують для виробництва білої шкіри хромовий 
напівфабрикат, що має блакитний відтінок, то це ускладнює отримання насиченого білого кольору шкіри і 
післядубильні процеси повинні бути спрямовані на освітлення і відбілювання відтінку хромового 
напівфабрикату. 

За діючою технологією виробництва білої шкіри з хромового напівфабрикату для поверхневого 
відбілювання використовують оксид титану (IV). Обробка здійснюється в процесі емульсійного жирування. 
При цьому підвищується ступінь білизни лицьової поверхні шкіри, але виникає ряд недоліків. По-перше, 
частинки оксиду титану (IV) дуже маслоємні [16] і при проведенні відбілювання в процесі жирування 
сорбують на своїй поверхні частину жирових речовин. Це знижує ефект жирування і приводить до 
зменшення виходу шкір за площею, збільшенню щільності й отриманню жорсткіших білих шкір. Щоб 
усунути недоліки необхідно збільшити витрати жирових речовин, що економічно не вигідно. По-друге, 
частинки оксиду титану (IV) разом із сорбованими жировими речовинами відкладаються, в основному, на 
лицьовій поверхні  шкіри та бахтарми. При цьому їх дифузія у внутрішню структуру дерми відбувається не 
достатньо.  

Адсорбований на поверхні оксид титану (IV) після сушіння може виконувати роль антиадгезива і 
сприяти зажиреності лицьової поверхні, що ускладнює покривне фарбування. Неповне поглинання частинок 
оксиду титану (IV) напівфабрикатом пов'язано з недостатньою спорідненістю частинок до активних центрів 
елементів волокнистої структури шкіри, а також станом і розміром частинок оксиду титану (IV) в дисперсії. 
Наявність великих агломератів дисперсії розміром 1,0–1,5 мкм ускладнює дифузію відбілюючих частинок 
оксиду титану (IV) в пористу структуру дерми, діаметр внутрішньомікрофібрилярного простору якої 
становить на рівні 20 нм [17]. 

 
Таблиця 5  

Показники ступеня білизни та властивості покривної плівки 
Варіант обробки 

Склад АМК Показник 
Карбонат 

кальцію – 3 % 
Оксид 

титану – 2,5 % 

Контроль 
відбілювання, 

оксид титану 4,0 % 
Білизна напівфабрикату після відбілювання, % 46,5 45,5 37,5 
Білизна готової шкіри після покривного 
фарбування, % 

86,2 85,6 77,8 

Товщина покривної плівки, мг/дм² 160,0 165,0 280,0 
Адгезія покривної плівки в сухому стані, Н/см 365,0 355,0 260,0 

 
Використання для наповнювання АМК на основі карбонату кальцію та диоксиду титану [15,16] 

сприяє підвищенню рівня білизни на 6,0 % для відбіленого напівфабрикату та на 3,3 % для готової шкіри 
(табл. 5). Дослідження свідчать про суттєво якісне формування структури дерми з використанням 
композиції з карбонатом кальцію. В процесі відбувається додаткове розділення тонкої колагенової 
структури дерми, що підвищує вихід шкір за площею до 2,2 % та зменшує жорсткість на 55 %. Рівномірна 
дифузія та сорбція частинок акрилово-мінеральної композиції в пористій структурі дерми супроводжується 
наповненням шкіри, в результаті чого збільшується на 7 % об'ємний вихід.  

В цілому, правильний вибір та оптимальний варіант суміщення процесів рідинного оздоблення з 
використанням дисперсій монтморилоніту дає можливість отримати шкіри з підвищеними 
експлуатаційними властивостями порівняно з діючою технологією виробництва шкір для верху взуття. 
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Висновки 
В результаті проведених досліджень проаналізовано вплив мінеральних наповнювачів різної 

кристало-хімічної будови в складі акрилово-мінеральних композицій на формування структури та 
експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів. Встановлена роль мінеральних наповнювачів у 
формуванні широкого комплексу фізико-хімічних, деформаційних та гігієнічних властивостей. Доведено 
ефективність використання композиційних наповню вальних матеріалів у вирівнюванні товщини пухких та 
щільних ділянок, в тому числі, при використанні низькосортної сировини. Показано, що використання 
модифікованих дисперсій монтморилоніту у складі акрилово-мінеральної композиції при суміщенні з 
обробкою синтинами, рослинними дубителями та жирувальними емульсіями сприяє покращенню 
гігієнічних властивостей шкіряних матеріалів. 

Враховуючи невпорядкованість кристалічної решітки монтморилоніту та високу здатність до 
диспергування агрегатів мінеральних частинок, даний мінерал створює найбільший позитивний ефект у 
формуванні структури дерми та відповідних експлуатаційних властивостей. При застосуванні в складі 
композицій мінеральних наповнювачів з іншою кристало-хімічною будовою зберігаються загальні тенденції 
щодо формування об’єму дерми, покращується розділення колагенової структури, її наповнювання, зростає 
вихід площі та товщини шкір. Використання для наповнювання акрилово-мінеральних композицій на основі 
карбонату кальцію та диоксиду титану сприяє підвищенню рівня білизни на 6,0 % для відбіленого 
напівфабрикату та на 3,3 % для готових шкір, що свідчить про ефективність даних мінеральних 
наповнювачів у виробництві білих шкір. Отримані шкіряні матеріали мають високі фізико-механічні та 
гігієнічні властивості, високу пористість, підвищену межу міцності, паро- та повітропроникність, що є 
важливим критерієм комфортності взуття. 
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УДК 669.213.4 
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ПРІОРИТЕТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОСТІЙКИХ ВОЛОКОН У 

ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ  ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ  
 
Проаналізовано  сучасні  високотермостійкі  волокна,  які  використовуються  у  виробництві 

фільтрувальних текстильних матеріалів для пилогазоочисних систем. Наведені характеристики цих волокон, які 
широко  використовуються  для  очищення  газів  у  більшості  європейських  країн.  Особлива  увага  приділяється 
пошуку нових видів високотермостійких волокон, які дозволяють збільшити довговічність рукавних фільтрів. 

Ключові слова: волокно арселон, волокно «номекс», волокно «кевлар». 
 

L.V.PELYK 
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PRIORITY USE OF HEAT-RESISTANT FIBERS IN THE FILTER TEXTILE MATERIALS 

 
Paper modern of heatresistant    fibers used  in  the manufacture of  filtration  textiles  for  the dast and gas purification  systems. 

These characteristics of the  fibers, which are widely used  for gas cleaning  in most European countries. Particular attention  is paid to the 
search for new species of heatresistant  fibers which can increase the longevity of bag filters. 

Keywords: fiber arselon, fiber  nomeks . fiber kevlar . 
 

Вступ 
Вимоги, які ставляться перед металургійною промисловістю України, зумовили появу актуальних 

проблем, пов’язаних із удосконаленням виробництва фільтрувальних текстильних матеріалів підвищеної 
якості, забезпечення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. В останні роки з’явилась ціла низка 
наукових праць, які були присвячені високотермостійким волокнам і матеріалам на їх основі. 

Для об’єктивної оцінки якості фільтрувальних текстильних матеріалів вже недостатньо 
користуватись тими методами, які дозволяють судити про окремі властивості цих матеріалів. Перш за все 
потрібен комплексний підхід до оцінки зносостійкості всього фільтрувального текстильного матеріалу із 
врахуванням специфіки зміни властивостей окремих компонентів під дією різних зносостійких факторів. 

Основними критеріями оцінювання якості, які висуваються до фільтрувальних текстильних 
матеріалів, є висока проникність, добра фільтрувальна здатність, можливість працювати в умовах високих 
температур, висока зносостійкість, які забезпечують тривалий термін їх експлуатації. Тому в даний час 
особливу актуальність набуває наукове обґрунтування вибору фільтрувальних  високотермостійких 
текстильних матеріалів різного волокнистого складу, вивчення умов, специфіки зношування та 
особливостей змін їх основних споживних властивостей в процесі роботи на промислових установках [1]. 

Специфічні властивості термостійких волокон обумовлені використанням для їх отримання 
термостійких ароматичних полімерів. Завдяки своїм цінним властивостям ці волокна знаходять 
застосування при створенні текстильних матеріалів, які  забезпечують безпечний захист людини (захисний 
одяг персоналу, який працює в умовах дії тепла і вогню; рукавні фільтри для очищення гарячих газів від 
токсичного пилу; ізоляція  проводів і т.д.). 

Постановка завдання 
Метою роботи являлось використання термостійких волокон у виробництві вітчизняних 

фільтрувальних текстильних матеріалів та їх вплив на  фільтрувальну здатність рукавних фільтрів. 
 

Результати дослідження 
У якості фільтрувальних текстильних матеріалів для очистки вихідних газів металургійної 

промисловості раніше застосовували полотна із натуральних волокон. Незважаючи на задовільні 
властивості проникності, добру фільтрувальну здатність, механічну і хімічну стійкість до визначених 
реагентів та легке очищення в процесі регенерації, бавовняні, вовняні та лляні текстильні матеріали 
практично не використовуються для виготовлення фільтрувальних полотен технічного призначення на 
сучасному етапі. Обмеженість їх застосування пояснюється високою собівартістю, вологоємністю, 
горючістю та низькою термостійкістю. До того ж виробники фільтрувальних полотен зіштовхнулися із 
проблемою нестачі сировини на вітчизняному ринку, тому почали інтенсивні пошуки хімічних замінників.  

Широке використання рукавних фільтрів довший час стримувалось низькими температурними 
межами експлуатації фільтрувальних текстильних матеріалів. Натуральні вовняні і бавовняні матеріали не 
витримували температур вище 80–90 оС, що недостатньо для обезпилення промислових газів. Поява 
синтетичних матеріалів типу лавсану і нітрону призвела до збільшення температурних меж роботи 
рукавного фільтру до 120–130 оС. В даний час вітчизняні металургійні підприємства для очистки 
промислових газів продовжують використовувати у фільтрувальних установках рукавні фільтри із 
поліефірного волокна.  

Поліефірне волокно лавсан володіє високою міцністю, яку при необхідності можна збільшити. 
Лавсанові волокна і нитки високоеластичні. Текстильні матеріали із лавсанових ниток малозминальні і 
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добре зберігають форму. За стійкістю до стирання поліефірні нитки поступаються тільки поліамідним, але 
вони більш стійкіші до дії світлопогоди, мають високу стійкість до кислот, руйнуються в гарячих лужних 
розчинах. Поліефірні нитки мають високу термостійкість, перевершуючи за цим показником усі природні 
волокна і більшість хімічних. Вони здатні витримувати тривалу експлуатацію при підвищених температурах 
до 130 оС. Дослідження проведені Гусаковим А.В. показали, що поліефірні волокна і нитки мають дуже 
низьку гігроскопічність, тому у вологому стані їх механічні властивості (міцність, розтяжність, стійкість до 
багаторазових деформацій) практично не змінюються. З цим же пов'язана висока формостійкість матеріалів 
із лавсану у вологому стані. 

Основним напрямом покращення властивостей поліефірних волокон, особливо коротких, є хімічна 
модифікація полімеру. У промисловому масштабі випускаються волокна на основі 
політриметилентерефталату і полібутилентерефталату. У порівнянні із поліефірними волокнами вони мають 
ряд переваг за міцністю, еластичністю, стійкістю до стирання та м'якістю. 

Сьогодні високотермостійкі волокна і матеріали на їх основі широко застосовуються в різних 
областях техніки - для фільтрації газових середовищ, термоізоляції, інтер'єру транспортних засобів, 
професійного і екологічного захисту. Завдяки високій термічній стійкості температура експлуатації цих 
матеріалів складає 250–300 оС, досягаючи для окремих видів 300–350 оС і вище, температура початку 
розкладання знаходиться в межах 450–500 оС. Вони не підтримують горіння у повітряному середовищі. 

Понад 90%  виробництва термостійких волокон (не менше 18000 т/рік) належать метаарамідним 
волокнам, а саме волокну номекс  фірми «Дюпон» (США). Переважаючий розвиток цих волокон 
обумовлений перш за все використанням доступної сировини. Волокна ж на основі гетероциклічних 
полімерів не дивлячись на підвищені показники вогнетривкості (за винятком оксалону), кисневий індекс 
яких складає 35–40 проти 28±2 у метаарамідів, розвиваються повільно. Обсяг їх випуску зберігається на 
рівні 200–500 т/рік, хоча виробники неодноразово оголошували про його збільшення у декілька разів. 
Мабуть це пояснюється використанням дорогої вихідної сировини, особливо тетрафункціональних 
мономерів – діангідридів ароматичних тетракарбонових кислот, із яких отримують полііміди. У порівнянні 
із звичайними синтетичними волокнами і метаарамідні досить дорогі. Як правило їх ціна на порядок вища – 
також в основному по причині використання дорогих мономерів – метафенілендіаміну і дихлорангідриду 
ізофталевої кислоти. Проте, важливе значення цих термостійких волокон зумовив їх швидкий розвиток. 

За механічними властивостями термостійкі волокна мало відрізняються один від одного: як 
правило, їх міцність складає 30–40 сН/текс при подовженні 15–30%. За гігроскопічністю вигідне положення 
займають полібензимідазольне (PBI) і поліамідобензимідазольне волокна  – тогілен і тверлан.  Їх 
гігроскопічність при 65%–ної відносної вологості повітря складає 10–13%. Відомо, що високе поглинання 
вологи – це позитивна властивість волокна при виготовленні з нього захисного одягу. Воно є необхідною 
умовою для додання виробам покращених гігієнічних властивостей. Крім того, при цьому полегшується 
текстильна переробка волокна і покращується його здатність  до фарбування. 

Із термостійких волокон, які раніше вироблялись у Радянському Союзі (фенілон, аримід, терлон), до 
середини 90-х років практично не залишилось жодного. На сьогодні найбільш конкурентним у Росії є 
волокно тверлану, яке розроблене ВНІД полімерних волокон разом із «Тверхімволокно» і практично 
являється параарамідним. Відомо, що до цих волокон відносять нитки келар і тварон, які відрізняються 
жорсткістю і низьким видовженням. Їх основне застосування , як і ниток СВМ, армос і русар, для армування 
пластичних мас, резинових технічних виробів і кабелів волокнистої оптики. Крім цього, ці волокна 
застосовують для виготовлення технічних тканин (броніжилети, екрани, каски і ін.). 

Значний інтерес серед високотермостійких волокон становляють поліоксадіазольні. 
Поліоксадіазоли можуть бути синтезовані на основі гідразинсульфату і дікарбонової ароматичної кислоти 
двома методами: двохстадійним і одностадійним [2]. Двохстадійний синтез відбувається при нагріванні в 
середовищі сірчаної (або хлорсульфонової) кислоти як розчинника. Промислове застосування отримав 
одностадійний синтез шляхом поліконденсації ароматичної дікарбонової кислоти з гідразинсульфатом при 
нагріванні в середовищі олеуму. У процесі поліконденсації і циклізації утворюється вода, тому вміст 
вільного сірчаного ангідриду в олеумі повинен визначатися, виходячи з того, щоб в результаті концентрація 
сірчаної кислоти як розчинника складала 99–100 %.  

Отриманий полімер – поліпарафенілен-1,3,4-оксадіазол – має наступну будову елементарної ланки: 

C C

O

NN

n

 

 
Основною перевагою цього арселонового волокна є висока термостійкість, що дає можливість 

виробляти тканини, які експлуатуються при високих температурах і в  агресивних середовищах. Волокно 
арселон тільки при 350оС втрачає 20% міцності, а рукавні фільтри з нього можуть експлуатуватися при 
температурах 200–300оС і витримувати піки 400оС. Волокно не плавиться, має високі розривальне 
навантаження, згиностійкість і стійкість до стирання, малу зміну лінійних розмірів, добре зафарбовується в масі, 
володіє високою гігроскопічністю ( вологість – 12%), за своїми споживними властивостями близьке до 
бавовняного  волокна [3]. Основні технічні характеристики арселонового волокна та нитки наведені у табл. 1 та 2. 
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Таблиця 1 
Основні технічні характеристики арселонової нитки 

№ з/п Найменування показника Значення показника 
1 Лінійна густина, текс 29,4; 100; 200 
2 Температура тривалої експлуатації, оС 200–250 
3 Стійкість до температури ( для періоду 15 хв), оС 400 
4 Питоме розривне навантаження, сН/текс, не менше 30–50 
5 Видовження під час розриву, %, не менше 5–10 
6 Термостійкість (збереження міцності після витримки за 350 

оС протягом 25 годин), %, не менше 
 

40 
7 Число круток на 1 метр, кр./м: 

29,4 текс 
100 текс 
200 текс 

 
Z 90±20 
Z 70±10 
S 120+20 

8 Початковий модуль (за 1% видовження), Гпа 12,5–30 
9 Питома густина, г/см3 1,44 

10 Стійкість до стирання, к-сть циклів, за 5 мН/текс 30000–60000 
11 Кисневий індекс, % 23–25 

 
Таблиця 2 

Основні технічні характеристики арселонового волокна 
№ з/п Найменування показника Значення показника 

1 Лінійна густина, текс 0,17; 0,33; 0,44 
2 Питоме розривне навантаження, сН/текс, не менше 25 
3 Видовження під час розриву, %, не менше 20 
4 Кондиційна вологість, % 12 
5 Масова частка замаслювача, % 0,5–3,0 
6 Кількість завитків на 1 см, не менше 3,0 
7 Кисневий індекс, % 27 
8 Довжина різки, мм 33–90 
9 Температура експлуатації, оС 200–250 

 
Проведені дослідження показали, що термостійкі волокна технічного призначення мають ряд 

суттєвих недоліків, а саме: теплове зсідання при високих температурах і особливо у полум’ї, причиною 
являється підвищена гнучкість молекулярних ланцюгів термостійких полімерів (високоміцні параарамідні 
волокна на основі жорстколанцюгових полімерів практично безусадкові до температури розкладання); 
недостатньо висока степінь вогнезахисту, особливо у метаарамідів, хоча вони відносяться до 
важкозаймистих матеріалів (загоряються в полум’ї, але гаснуть при видаленні із нього); невисока стійкість 
до фотодеструкції під дією ультрафіолетового опромінення і недостатня атмосферостійкість; обмежена 
здатність до фарбування звичайними способами оброблення; висока вартість. Усунення перерахованих 
недоліків базується на методах модифікації властивостей термостійких волокон.  

Висновки 
Отже, сформульована нова концепція будови і оцінювання якості фільтрувальних текстильних  

матеріалів із високотермостійких волокон, у відповідності з якою любий за волокнистим складом і 
обробленню фільтрувальний матеріал умовно розглядається як система, яка складається із багатьох 
компонентів (волокнистого складу, виду оброблення, технології виготовлення та ін.). Згідно вказаної 
концепції задача оптимізації фільтрувальних текстильних матеріалів зводиться до ціленаправленого підбору 
волокнистого складу, при якому би гарантувалось найбільш ефективне використання потенційних ресурсів 
кожного компонента для забезпечення високої ефективності пиловловлювання під дією високих температур. 
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ОЦІНКА ЗМІН ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТУЧНИХ ШКІР ПРИ 
ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ 

ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ 
 
В  статті  представлено  цикл  токсикологічних  досліджень  різних  штучних  шкір  з  поверхневим 

покриттям  різної  хімічної  природи.  Доведена  можливість  проведення  прямої  стабілізації  штучних  шкір 
формуванням плівкового шару покриттям з   полімерної   композиції на основі відходів поліетилентерефталату 
без погіршення гігієнічних властивостей 

Ключові слова: штучна шкіра, токсикологічні властивості, композиційні матеріали, покриття, відходи, 
поліетилентерефталат. 
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CHANGE ASSESSMENT OF TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF ARTIFICIAL LEATHER IN THEIR 
STABILISATION BY COMPOSITE MATERIALS ON THE BASE OF WASTES OF POLYETHYLENE 

TEREPHTHALATE 
 
The article presents the cycle Toxicological studies of various artificial leather with surface coating of different chemical nature. 

The possibility of holding direct stabilization of artificial  leather formation film  layer covering of polymeric compositions on the basis of a 
waste of polyethylene terephthalate without deterioration of hygienic properties. 

Keywords: artificial leather, toxicological properties of composite materials, coatings, waste, polyethylene terephthalate. 
 

Постановка проблеми 
Використання штучних шкір (ШШ) для виготовлення швейних виробів неможливе без надання 

окремим деталям необхідної формостійкості. Експериментально-теоретичні дослідження показали, що 
прямою стабілізацією полімерними композиціями на основі відходів поліетилентерефталату можна 
покращити формостійкість деталей з ШШ при мінімальній зміні їх товщини [1–3]. 

Проте, до ШШ для одягу пред’являють вимоги, які пов’язані з особливостями їх експлуатації. До 
них відносять перш за все гігієнічні вимоги. Згідно державних санітарних норм та правил "Полімерні та 
полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. 
Гігієнічні вимоги", які на даний час найбільш повно відповідають вимогам до  швейних виробів зі штучних 
шкір, гігієнічна оцінка полімерних та полімервмісних матеріалів – комплекс досліджень (санітарно-хімічні, 
токсикологічні, фізико-гігієнічні тощо), які проводяться в модельованих і натурних умовах, 
експериментальних приміщеннях, камерах з метою встановлення безпечного для здоров’я людини їх 
застосування.  

Постановка завдання 
Для  оцінки перспективності напрямку підвищення якості швейних виробів зі ШШ після прямої 

стабілізації полімерними композиціями на основі відходів поліетилентерефталату поставлено задачу 
оцінити  ступінь зміни  їх гігієнічних властивостей на основі токсикологічних досліджень.  

 
Таблиця 1 

Характеристики ШШ 
Назва, умовне позначення Виробник Характеристика основи Покриття 

SS 105 Індонезія Трикотаж поліуретанове 
FW 208 Туреччина Трикотаж поліуретанове 

Вінілшкіра НТ (для неткан 
основи) 

ЗАТ «НП» Завод 
Искож», Росія 

Неткане полотно полівінілхлоридне 
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Стабілізацію штучних шкір композицією на основі рециклату відходів ПЕТФ здійснювали 
газополумяним напиленням [2, 3]. В якості об’єктів порівняння  досліджували ШШ на трикотажній основі з 
поліуретановим покриттям, які найчастіше використовують при виготовленні вітчизняного одягу [4], ШШ з 
полівінілхлоридним покриттям, характеристики яких представлено в таблиці 1. 

Викладення основного матеріалу 
Постановка токсикологічного дослідження переслідує наступні цілі: 
а) вивчення токсичності самого полімеру, просочень, барвників, відбілювачів, клеїв, розчинників і 

т.п.; 
б) вивчення токсичності речовин, що мігрують із матеріалів, що йдуть на виготовлення одягу. 
У першому випадку, виявляють найнебезпечніші в біологічному відношенні компоненти 

полімерного покриття. 
У другому випадку оцінюють потенційну небезпеку дії на людину реальних концентрацій 

токсичних речовин, що мігрують із текстильних і взуттєвих матеріалів при використанні одягу й взуття. 
Одним з доступних методів експрес-аналізу токсичності матеріалів є біотестування. Біотестування – 

це процедура встановлення токсичності та мутагенності окремих хімічних сполук, зразків води, ґрунту та 
повітря для біологічних об’єктів, яка ґрунтується на кількісних оцінках зміни життєво важливих функцій, 
виявленні летальної дії та мутацій у біооб’єктів (тест-об’єктів або тест-культур) [7]. 

Тест-об’єкт  –  організм, який використовується при оцінці токсичності хімічних речовин, 
природних і стічних вод, ґрунту, кормів та ін. 

Тест-функція або критерій токсичності – використовується для  характеристики відгуку тест-
організму на шкідливу дію середовища в біотестуванні. 

Для оцінки токсичності вибраних зразків використано найбільш придатні тест-обєкти [6–9], а саме: 
гірчиця  (Sinapis alba),  ряска  (Lemna minor), ампулярія  (Pomacea canaliculata). 

Методика проведення біотестування на тест-об’єкті Sinapis alba. 
Згідно СанПіН 2.1.7.573-96 “ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ОСАДКОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЯ”, біотестування проводилося 
наступним чином: 50 штук насіння редису червоного круглого з білим кінчиком або білої гірчиці (Sinapis 
alba) укладають рівномірно на фільтрувальний папір у чашці Петрі діаметром 10 см. У кожну чашку Петрі 
наливають по 5 мл досліджуваної і чистої води. Повторність 4–8-кратна. Рівень рідини в чашках повинен 
бути нижче поверхні насіння. Чашки покривають і вміщують у термостат при температурі 20° C. За 
відсутності термостата експеримент можливий у кімнатних умовах, але тоді через коливання температури 
ускладнюється співставлення результатів, які проводяться в різний час. Експеримент закінчується через 72 
години. Вимірюють довжину проростаючи коренів [7]. 

Методика проведення біотестування на тест-об’єкті Lemna minor [8].  
Згідно з методикою [8] біотестування проводили таким чином. Після перевірки придатності 

біологічного об’єкту до дослідів по еталонній речовині К2Сr2О7, готували розведені розчини водної 
витяжки з різних взуттєвих матеріалів об’ємом 50 мл (об’єм чашки Петрі) для ряски. В кожну з проб 
поміщували 20 одиниць тест-об’єкту. 

Тривалість спостереження за тест-об’єктами ― 96 годин. Після кожних 24 годин фіксували зміни у 
стані тест-об’єктів, а саме зміну морфологічного стану ряски. Зміни для ряски полягали у появі пожовтіння, 
зів’яненні та роз’єднанні пластинок. Кожна з проб (різної концентрації) проводилась з п’ятикратним 
повтором. 

Для  визначення гострої токсичності речовини (суміші речовин)  встановлювали середню летальну 
концентрацію токсичної речовини (суміші речовин) за 96 годин біотестування ― LC50 -96. Обчислення 
середньої летальної концентрації речовини (суміші речовин) виконували графічним способом. На осі абсцис 
відкладали десяткові логарифми концентрацій (розбавлень), а на осі ординат ― кількість загиблої ряски у 
пробітах. Через одержані точки проводили пряму.  З точки на осі ординат, що відповідає 5 пробітам, 
проводили лінію, паралельну осі абсцис, до перетину з лінією графіка. З точки перетину опускали 
перпендикуляр на вісь абсцис. Точка перетину перпендикуляра та осі абсцис відповідає десятковому 
логарифму LC50. За антилогарифмом знаходили LC50. LC50 визначається у мг/дм3. 

Методика проведення біотестування на тест-об’єкті Pomacea canaliculata. Метод розроблений 
кандидатом біологічних наук В. Ковальовим у співавторстві з Н.Є. Шуваловою [9]. 

Методика біотестування заснована на зміні харчової поведінки акваріумних равликів ампулярій  – 
Pomacea canaliculata. Пошук їжі – домінуюча форма поведінки ампулярій, також це складна реакція, яка 
виконується завдяки узгодженій роботі практично всіх органів та систем організму. Вона досить сильно 
залежить від токсичності оточуючого середовища, помітно уповільнюється при його зростанні. Це 
сповільнення являється хорошим інтегральним показником негативного впливу на організм. При дуже 
високій токсичності равлики перестають харчуватися і шукати їжу.  

Суть методу полягає в наступному: у посудину з контрольною пробою  та харчовою приманкою 
поміщається 6 равликів та вимірюється час за який равлики знаходять приманку, повторюваність досліду 
двадцятикратна. Після проведення досліджень у контрольній пробі, таким самим чином проводять 
дослідження у досліджуваному розчині. Якщо проба токсична час за який ампулярії знаходять приманку 
збільшується по відношенню до контрольної проби. 
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Перший та останній результати відкидаються. За допомогою критерію Стьюдента оцінюється 
значимість  різниці результатів, тобто розраховується розрахунковий критерій за формулою: 

tр=
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, 

(1)

де  tкр – розрахунковий критерій Стьюдента; 

кY – середнє значення результатів часу знаходження приманки равликами у контрольній пробі; 

дY  – середнє значення результатів часу знаходження приманки равликами у досліджуваному 

розчині; 
2
кS  та 2

дS  – дисперсії результатів у контрольній та досліджуваній пробі відповідно; 

nк  та nд  – кількість дослідів у контрольній та досліджу вальній пробах відповідно, nк  та nд =20. 
Розрахунковий критерій порівнюється з табличним, де tтабл=2,00, тобто якщо tр>tтабл, то значимість 

різниці результатів є суттєвою і проба являється токсичною [9]. 
Результати дослідження матеріалів біологічними методами, а саме, біотестуванням на різних тест-

об’єктах наведені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2. 
Зведена таблиця результатів токсикологічних властивостей матеріалів 

Матеріал 
LC50, мг/л, Sinapis 

alba 
LC50, мг/л, 

Lemna minor 
LC50, мг/л, 

Pomacea сanaliculata 
вінілшкіра-НТ  1230 144,5 74 
рециклат на основі відходів ПЕТФ 1585 - 420 
штучна шкіра SS 105 1275 309,0 380 
штучна шкіра FW 208 1412 342 395 

 
Величина концентрації  LC50, зворотно пропорційна рівню токсичності, тобто збільшення значення 

LC50 свідчить про зменшення токсичного впливу даного матеріалу на біотест об’єкт. Серед матеріалів при 
порівняльному біотестуванні, яке було проведено на тест-об’єктах Sinapis Alba, Lemna minor, Pomacea 
сanaliculata  найбільша токсичність характерна для вінілшкіри в порівнянні з іншими матеріалами, що 
підтверджується і результатами хімічного аналізу. Пов’язане це може бути в першу чергу з виявленням у 
вініл шкірі дибутилфталату, формальдегіду та етиленгліколю у кількості практично у 1,2–1,5 разe більшій, 
ніж у інших матеріалах. Стосовно штучних шкір з поліуретановим покриттям різних виробників, то для них 
характерно практично однаковий рівень токсичності, що підтверджується результатами, отриманими на 
різних тест-об’єктах.  

Токсикологічна оцінка полімерної композиції на основі відходів поліетилентерефталату, яка 
представляє собою складний термопластичний поліестер терефталевої кислоти та етиленгліколю показує, 
що його застосування для прямої стабілізації ШШ не може погіршити їх гігієнічні властивості. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОМП'ЮТЕРНОЇ  

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ СПОЖИВАЧА 
 
Розроблено  структурнологічну  модель  процесу  візуалізації  зовнішнього  вигляду  споживача. 

Запропоновано  комп'ютерний  фотограмметричний  метод  визначення  розмірних  характеристик  зовнішньої 
форми  тіла  людини  з  технологією  врахування  похибок  фотографічних  зображень.  Запропоновано  додаткові 
проекційні розмірні ознаки, рекомендовані для детальнішого визначення індивідуальних особливостей фігури. 

Ключові слова: фотограмметрія, комп’ютерна візуалізація, структурнологічної модель, споживач 
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DEVELOPMENT METHODOLOGY OF COMPUTER VISUALIZATION APPEARANCE CUSTOMER 

 
Abstrakt  – The  aim  of  the  research  –  to  develop  a methodology  for  analyzing  the  appearance  of  the  consumer  based  on  his 

computer visualization. 
The structural and logical model of the imaging appearance of the consumer. A noncontact digital photogrammetric method for 

determining the dimensional characteristics of the shape of consumer technology process accounting distortions of photographic images. 
Checked the accuracy of the dimensional features of contact and noncontact methods upon which found that noncontact method 

provides a sufficient level of precision dimensional features of shape, according to customer standards. 
Additional dimensional  features determine  individual  characteristics  shape  the  consumer  set  the  stage  for  the development of 

graphical models to suit individual shapes. 
Keywords: photogrammetry, computer imaging, structural and logical model, the consumer 
 

Постановка проблеми 
Удосконалення процесу проектування одягу доцільно розпочинати з проблеми отримання 

достовірної антропометричної інформації, чому присвячені роботи Є.Б. Коблякової, Т.Н.Дунаєвської 1, 
А.Л.Славінської 2, М.І. Сухарева 3 та ін. Розвиток комп’ютерних технологій характеризується появою 
нових способів вимірювання зовнішньої форми тіла людини, здатних спростити процедуру отримання 
антропометричних даних. Але відсутність науково обґрунтованих методичних рекомендацій робить їх 
використання при масових дослідженнях неможливим. Таким чином, складається ситуація, коли знімати 
виміри за допомогою сантиметрової стрічки вже не актуально, а за допомогою 3D сканера ще недоступно. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
На основі аналізу сучасних способів вимірювання антропометричних характеристик тіла людини 

встановлено, що одним з перспективних є цифрова фотограмметрія. Не можна не відзначити факт 
використання цифрової фототехніки в низці робіт українських вчених 4, 5. 

Сьогодні існує значна кількість як дорогих, так і більш доступних моделей цифрових фотоапаратів, 
застосування яких має низку переваг – це і можливість практично миттєво одержати зображення людини на 
екрані комп’ютера, і якість знімків, і їх збереження в базі комп’ютера. Більш того, це дозволяє зменшити 
рівень матеріальних затрат, враховуючи можливість проведення фотозйомки менш кваліфікованими 
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спеціалістами та залучення фахівців швейної галузі вже на стадії обробки інформації. Це знову повертає 
інтерес до фотограмметрії. З появою таких програмних продуктів як Photoshop, Illustrator, CorelDraw, 
CorelXara 6–8 цей спосіб також заслуговує на увагу, оскільки визначення лінійних розмірів по фотознімках 
зі шкалою не викликає ускладнень, як і врахування рівня викривлень. Обхватні розміри легко обчислити, 
маючи проекційні. 

Проте на перспективи застосування методу фотограмметрії, зокрема цифрової фотографії, впливає 
відсутність науково обґрунтованих методичних рекомендацій. 

Мета і завдання досліджень 
Мета дослідження – розробити методику аналізу зовнішнього вигляду споживача на основі його 

комп’ютерної візуалізації. Для досягнення поставленої мети вирішено наступні завдання: 
Розроблено структурно-логічну модель процесу візуалізації зовнішнього вигляду споживача. 
1. Запропоновано комп'ютерний фотограмметричний метод визначення розмірних характеристик 

зовнішньої форми тіла людини з технологією врахування похибок фотографічних зображень. 
2. Проведено серію експериментів по вивченню форми поверхні фігури споживача за допомогою 

методу цифрової фотографії та аналіз отриманих даних у порівнянні з даними контактного способу. 
Виклад основного матеріалу 

Розробка структурно-логічної моделі процесу візуалізації зовнішнього вигляду споживача 
З метою організації наскрізного автоматизованого процесу адресного проектування одягу з 

максимальним урахуванням персоніфікованих вимог споживачів розроблено структурно-логічну схему, що 
відображає вказаний процес на основі візуалізації зовнішнього вигляду споживача (рис. 1). 

Проектування виробу включає в себе декілька етапів, серед яких отримання вихідної інформації про 
зовнішній вигляд конкретного споживача, яка формується з блоків даних про розмірну характеристику, 
антропоморфологічні особливості зовнішньої форми фігури, антропоскопічні ознаки, а також кольоротип. Її 
отримують за фотографічним зображенням споживача, сфотографованого за розробленою методикою в 
трьох проекціях: спереду, ззаду і збоку (блок 1.1). Далі здійснюють комп'ютерну візуалізацію зовнішнього 
вигляду споживача (блок 1.2) і проводять ідентифікацію його фігури та індивідуальних зовнішніх даних 
(блоки 1.3–1.6). З цією метою визначають основну антропометричну інформацію про фігуру (блок 1.3.), яка 
включає ведучі і підпорядковані розмірні ознаки [1–3]. Дослідження фотографічних зображень фігури 
споживача пропонується виконувати в універсальному графічному редакторі векторної графіки Xara [8]. 

Отриману інформацію використовують для визначення антропоморфологічних особливостей 
фігури споживача: повнотної групи, особливостей постави, типу поздовжніх пропорцій, тілобудови у 
фронтальній і сагітальній площинах (блок 1.4.).  

Дані про антропоскопічні ознаки (розмір і форма обличчя і шиї) і кольоротип (колір волосся, очей, 
шкіри обличчя) оцінюються візуально (блок 1.5.). За отриманими даними формують первинний код фігури 
споживача (блок 1.6.), що є ключем для формування моделі виробу, якій надається перевага, і для прийняття 
рішення про необхідність проведення примірки.  

Заключним є визначення повної антропометричної інформацію про фігуру споживача (блок 1.7), яка 
складається зі стандартних [1, 2, 10–13] і додаткових розмірних ознак. На основі отриманої інформації 
формують повний код фігури (блок 1.8). Запис інформації повного коду фігури споживача представлено за 
допомогою цифр класифікаційних ознак з паралельним методом кодування. У цьому випадку ознака 
кодового значення кожної із частин не залежить від значень інших ознак. Паралельний метод кодування 
найкраще пристосований до машинної обробки. У процесі кодування ознакам присвоюють числові 
позначення. Для розробки класифікатора використано структуру загального класифікатора продукції (ЗКП), 
тобто десятинне цифрове позначення [2]. Фрагмент класифікатора наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Класифікатор ознак зовнішнього вигляду тулуба споживача 
Код Класифікаційна ознака Код Класифікаційна ознака 
Характеристика переднього контуру тулуба: 

Висота грудей 
Характеристика спинного контуру тулуба: 

Висота лопаток 
1 Низько розташовані 1 Низько розташовані 
2 Нормально розташовані 2 Нормально розташовані 
3 Високо розташовані 3 Високо розташовані 
4 Асиметричні 4 Асиметричні 
5-10 Резерв 5-10 Резерв 
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1.1. Фотографування споживача в трьох проекціях 

1.2. Комп'ютерна візуалізація фотографічного зображення споживача 

1.3. Визначення основної антропометричної інформації споживача 

1 7 16 18 19 56 74 Δ79 98 99 Δ112 721 

1.4. Визначення антропоморфологічних особливостей фігури споживача 

Повнотна група  Постава Тип пропорцій Тип будови тіла 

1.5. Визначення зовнішніх даних споживача

Кольоротип  Форма обличчя Форма шиї 

Колір 
волосся 

Колір 
шкіри 

Колір 
очей 

1.6. Формування первинного коду фігури

1.7. Визначення повної антропометричної інформації про фігуру споживача 

1.8. Формування повного коду фігури
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Рис. 1. Структурно-логічна схема процесу візуалізації зовнішнього вигляду споживача 

 
Структурна схема кодування зовнішнього вигляду споживача (рис. 2 ) розбита на дві частини. 
Згідно структурній схемі, загальний код першого ступеня кодування формується з 7 розрядів, 

позиції яких формують первинний код фігури споживача. Решта шість задіяні у формуванні повного коду 
фігури споживача. 

 

Рівні кодування Порядок розрядів кодування 

1.       2.    3.     4.    5.    6.    7.     8.      9.      10.    11.  12.     13. 
х.х.х.  х.х.  х.х.х. х.х.х. х.х.х. х.х.х. х.х.х.  х.х.х. х.х.х.х. х.х.х.х.х. х.х.    х.х.  х.х.х.х.х.х. 

Зовнішній вигляд фігури  
споживача 

1.Ведучі розмірні ознаки 

2.Постава 
3.Характеристика пропорцій 

4.Тип будови тіла 

5.Характеристика колірного типу зовнішності

6.Характеристика обличчя

7.Характеристика шиї 

 Первинний код фігури 
8.Характеристика плечового пояса і верхніх кінцівок

9.Характеристика переднього контуру тулуба 

10.Характеристика спинного контуру тулуба 

11.Характеристика бічного контуру тулуба 
12.Характеристика нижньої частини тулуба і нижніх кінцівок 

13.Характеристика комплекції фігури 

 Повний код фігури  
Рис. 2. Структурна схема кодування фігури споживача 

 
Розробка комп'ютерного фотограмметричного методу визначення розмірних характеристик 

зовнішньої форми тіла людини 
Безконтактний фотограмметричний метод визначення розмірних ознак тіла людини передбачає 

фотографування фігури споживача цифровим фотоапаратом з наступною комп'ютерною візуалізацією 
отриманих зображень, з метою отримання з них інформації про розмірні ознаки і морфологічні особливості 
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фігур [3–5]. 
Розробка комп'ютерного фотограмметричного методу визначення розмірних характеристик 

зовнішньої форми тіла людини включає: 
1) Програму фотографування споживача, яка визначає умови проведення зйомки і вибір технічних 

засобів фотографування. 
2) Комп'ютерну обробку даних, що включає вибір типу комп'ютера за технічними 

характеристиками, введення інформації в комп'ютер, використання відповідних програмних засобів 
введення й вимірювання. 

3) Вирішення питань масштабування зображення та обліку похибок (спотворень) при вимірюванні 
параметрів фігури по фотографічних зображеннях. 

4) Програму вимірювань, яка визначає вигляд і число розмірних ознак, що одержують прямим 
вимірюванням на фотографіях. 

Для організації процесу фотографування враховані вимоги до цифрової камери, об’єкта 
фотографування, проведення фотографування та освітлення. У дослідженнях фотографування фігури 
проводилося цифровим фотоапаратом Casio QV-3000EX, технічні характеристики якого забезпечують якість 
фотозйомки.  

Положення людини, яку фотографують, повинне відповідати стандартним вимогам проведення 
обміру [1, 3–5]. Одяг людини, яку фотографують, повинен бути мінімальним, зокрема трикотажний 
комбідрес, щоб не викликало деформації м'яких тканин.  

Вимоги до проведення зйомки: фотографування фігури виконувалося в двох площинах: 
фронтальній (А) - вид спереду і ззаду, і профільній (В) - вид справа, при вільно опущених руках; вид зліва, 
при зігнутих в лікті руках (для того, щоб видно було спинний контур). Головна вертикаль при зйомці в фас 
проходила вздовж лінії середнєсагітального перетину фігури, при зйомці в профіль - уздовж лінії передньо-
заднього фронтального перетину. Положення лінії головного фронтального перетину визначали з 
урахуванням розташування фронтальної площини центра ваги. Зйомка експериментальних фігур 
здійснювалася з дотриманням наступних умов: відстань від об'єктива апарату до фігури (R) становила 280 
см, фокусна відстань об'єктива (f) - 34 мм [7]. 

Фотографічне зображення проаналізовано в програмному продукті, зокрема, використано 
універсальний графічний редактор векторної графіки Xara 8, який дозволяє  працювати з растровим 
зображенням. 

Для дослідження визначення рівнів ділянок, на яких розташовані крайні точки розмірних ознак 
фігури 170-88-92, розроблена допоміжна лінійка, яка відповідає зросту та побудована в сітці універсального 
графічного редактору векторної графіки Xara. Лінійку зберігають у окремому файлі в базі даних комп'ютера 
і за допомогою функції буфера обміну накладають на фотографію таким чином, щоб її нульова точка 
збігалася з лінією площини, на якій стоїть сфотографована людина, а крайня верхня точка - з лінією, 
проведеною через верхівкову точку досліджуваної фігури зростом 170 см ( рисунок 3). 

 

  
Рис. 3. Допоміжна лінійка Рис. 4. Аналіз технічного ескізу САПР «Грація» в графічному редакторі Xara 

 
Для перевірки достовірності вимірювання розмірних ознак в графічному редакторі Xara в САПР 

«Грація» побудовано технічний ескіз на типову фігуру 170-88-92. Цей ескіз конвертовано в растрове 
зображення і в масштабі 1:10 поміщено в графічний редактор Xara, попередньо сумістивши з допоміжною 
лінійкою. На рис. 4 показано процес вимірювання проекційних розмірних ознак технічного ескізу фігури на 
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досліджуваному зображенні. Аналіз показав відповідність виміряних величин значенням розмірних ознак 
ГОСТ 17-522-72 та ОСТ 17-326-81 10, 11. 

Для встановлення наявності і природи спотворень, які виникають при фотографуванні, вирішено 
дослідити фото сітки розміром 170 х 60 см з величиною комірок 5 х 5 см. Розмір сітки обрано у 
відповідності з величиною розміру досліджуваної фігури 170-88-92. Положення сітки при фотографуванні 
відповідало сагітальній площині фігури. Висота об'єктива фотоапарата від підлоги становила 105 см, що є 
середнім значенням розмірної ознаки «висота лінії талії» (7) для фігур зі зростами 158–176 см [1, 2]. 

Визначення геометричних спотворень виконувалось шляхом вимірювання горизонтальних і 
вертикальних параметрів комірок в різних ділянках сітки. Визначено відносну похибку параметрів кожної 
клітини сітки за формулою [9]. 

 
(1)

де  h – реальний розмір комірки сітки, мм;  
H – розмір комірки, який виміряно за фотографічним зображенням сітки в програмному продукті, 

мм. 
Розрахунки відносної похибки параметрів комірок сітки представлено у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Розрахунок відносної похибки спотворення проекційних параметрів комірок фотозображення сітки 

Розміри з фото, мм Відносна похибка, % 
№ комірки 

Реальні розміри, мм 
(по висоті, по ширині) висота ширина по висоті по ширині 

1 10 10,17 9,88 1,7 1,2 
2 10 10,103 9,922 0,99 0,78 
3 10 10,103 9,922 0,99 0,78 
4 10 10,071 9,95 0,7 0,5 
5 10 10,071 9,95 0,7 0,5 
6 10 10,032 9,99 0,3 0,1 
7 10 10,032 9,99 0,3 0,1 
8 10 10 10 0 0 
9 10 10 10 0 0 

10 10 10,032 9,99 0,3 0,1 
11 10 10,032 9,99 0,3 0,1 
12 10 10,071 9,95 0,7 0,5 
13 10 10,071 9,95 0,7 0,5 
14 10 10,103 9,922 0,99 0,78 
15 10 10,103 9,922 0,99 0,78 
16 10 10,17 9,88 1,7 1,2 
17 10 10,17 9,88 1,7 1,2 

 

Аналіз спотворень досліджуваної сітки при фотографуванні дозволяє встановити закономірність 
зміни відстаней в комірках по вертикалі і горизонталі, рис. 5. 

 

   
а б в 

Рис. 5. Аналіз спотворення фотографії сітки в графічному редакторі Xara: 
а – значення відносних похибок по вертикалі; б – значення відносних похибок по горизонталі; 
в – схематичне зображення оптичних спотворень досліджуваної сітки при фотографуванні 
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Для усунення спотворення фотозображення запропоновано скористатися можливостями 
програмного продукту Adobe Photoshop. Для усунення спотворення в меню «Фильтр» на панелі управління 
обрано вкладку «Искажения – Дисторсия», рис. 6, в якому на фотографії досліджуваної сітки усунено 
дисторсію.  

Подальша повторна детальна перевірка параметрів комірок сітки у графічному редакторі Xara 
показала точну відповідність їх розмірів реальним розмірам, рис. 7. 

 

  

Рис. 6. Діалогове вікно програмного продукту Adobe Photoshop для редагування 
спотворення 

Рис. 7. Фотографія сітки з 
усуненими спотвореннями 

 
За методом фотографування, який запропоновано вище, сфотографовано споживача з типовою 

фігурою розміром 170-88-92. Фото у масштабі 1:10 конвертовано у графічний редактор Xara в файл з 
лінійкою довжиною 170 мм з підключенням функції сітки. В даному програмному продукті за допомогою 
спеціальних інструментів виміряно величини проекційних розмірних ознак у відповідності до ГОСТ 17522 – 
72 [10], ОСТ 17-326-81 [11], ГОСТ 26-456.1-89 [12], ОСТ 17-497-83 [13]. На рис. 8 показано схеми 
вимірювання розмірних ознак за фотозображенням споживача, згідно ГОСТ 17-522-72  [10]. 

За результатами контактних і безконтактних вимірювань фігури проведено оцінку відносної 
похибки обчислень при вимірюванні різноманітних розмірних ознак (δ) [9], для прикладу: 

Як видно з прикладу розрахунків, похибка становить не більше 1%, що відповідає допуску для 
проектування одягу. 

 

 
Рис. 8. Схема вимірювання розмірних ознак по фото споживача за ГОСТ 17-522-72 в графічному редакторі Xara 

 
Фотографія фігури несе в собі інформацію, яка не вимагається в нормативних документах, проте 

вона може бути визначальною при виготовленні одягу на індивідуального замовника. Тому вирішено 
запропонувати додаткові розмірні ознаки, які відсутні в ГОСТ та ОСТ [10–13], і які можливо виміряти за 
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фото. Схема вимірювання представлена на рис. 9, в таблиці 3 наведено визначення розмірних ознак і метод 
їх вимірювання. 

 

 
Рис. 9. Схема вимірювання додаткових розмірних ознак по фото споживача в графічному редакторі Xara 

 
Таблиця 3 

Додаткові розмірні ознаки індивідуальних особливостей фігури споживача 
№ 
п/п 

Позначення 
Найменування розмірної 

ознаки 
Спосіб вимірювання 

 
1 401 Довжина спини від шийної 

точки до обхвату грудей III 
На профільній проекції дуговий вимір від шийної точки до 
обхвату грудей III 

2 402 Довжина спини від лінії 
обхвату грудей III до талії 

На профільній проекції дуговий вимір від лінії талії до 
обхвату грудей III 

3 403 Довжина від сідничної точки до 
лінії талії 

На профільній проекції дуговий вимір від найбільш 
виступаючої сідничної точки до лінії талії 

4 450 Поперечний діаметр грудей на 
рівні виміру ширини грудей 

На фронтальній проекції горизонтальна проекційна 
відстань між точками передніх кутів підпахвових впадин 

5 160 Поперечний діаметр на рівні 
вимірювання обхвату грудей III 

На фронтальній проекції горизонтальна проекційна 
відстань на рівні вимірювання обхвату грудей III 

6 170 Поперечний діаметр обхвату 
грудей IV 

На фронтальній проекції горизонтальна проекційна 
відстань на рівні вимірювання обхвату грудей IV 

7 171 Передньо-задній діаметр 
обхвату грудей IV 

На профільній проекції горизонтальна проекційна відстань 
на рівні вимірювання обхвату грудей IV 

8 470 Поперечний діаметр спини на 
рівні виміру ширина спини 

На фронтальній проекції горизонтальна проекційна 
відстань між точками задніх кутів під пахвових впадин 

9 470''' Поперечний діаметр спини на 
рівні виміру обхвату грудей III 

На фронтальній проекції горизонтальна проекційна 
відстань на рівні вимірювання обхвату грудей III 

10 472 Відстань між центрами лопаток На фронтальній проекції проекційна відстань між 
виступаючими точками лопаток 

11 79' Виступ стегон щодо прогину 
фігури на лінії талії 

На фронтальній проекції проекційна горизонтальна 
відстань між вертикалями, які торкаються найбільш 
виступаючої точки стегон та лінією талії 

12 79'' Виступ живота відносно 
прогину на лінії талії 

На профільній проекції проекційна горизонтальна відстань 
між вертикалями, які торкаються найбільш виступаючої 
точки живота та лінією талії 

13 541 Передньо-задній діаметр шиї На профільній проекції проекційна відстань між шийною 
точкою і точкою основи шиї 

14 701 Висота від лінії талії до 
соскової точки 

На профільній проекції проекційна відстань від лінії талії 
до соскової точки 

15 702 Висота від лінії талії до 
найбільш виступаючої точки 
живота 

На профільній проекції проекційна відстань від лінії талії 
до найбільш виступаючої точки живота 

16 703 Висота від лінії талії до 
найбільш виступаючої точки 
сідниць 

На профільній проекції проекційна відстань від лінії талії 
до найбільш виступаючої точки сідниць 

17 704 Висота від лінії талії до 
найбільш виступаючої точки 
стегон 

На фронтальній проекції проекційна відстань від лінії талії 
до найбільш виступаючої точки стегон 
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В позначеннях додаткових розмірних ознак використані третя цифра або штрих відносно номера 
стандартної ознаки. 

Висновки 
Розроблено структурно-логічну модель процесу візуалізації зовнішнього вигляду споживача. 
Запропоновано безконтактний цифровий фотограмметричний метод визначення розмірних 

характеристик фігури споживача з технологію процесу обліку спотворень фотографічних зображень. 
Виконана перевірка точності визначення розмірних ознак контактним і безконтактним способами, на 

основі якої встановлено, що безконтактний спосіб забезпечує достатній рівень точності розмірних ознак фігури, 
споживача  відповідно до  ГОСТ 17522 – 72, ОСТ 17-326-81, ГОСТ 26-456.1-89, ОСТ 17-497-83 [10–13]. 

Додаткові розмірні ознаки визначення індивідуальних особливостей фігури споживача створюють 
передумови для розробки графічної моделі системи «костюм» для індивідуальної фігури. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ РУКАВА  

ТА ПРОЙМИ В ЖІНОЧИХ ПЛЕЧОВИХ ВИРОБАХ 
 
В  статті  встановлено  взаємозв’язок  між  шириною  окату  рукава  та  шириною  пройми,  а  також  між 

довжиною  пройми  та  її  шириною  для  жіночих  плечових  виробів  І  і  ІІ  розмірних  груп.  За  допомогою  побудови  
матричних  конструкцій  жіночого  плечового  виробу  різних  розмірів  і  зростів  та  аналізу  параметрів  цих 
конструкцій  доведено,  що  встановлені  залежності  забезпечують  антропометричну  відповідність між  виробом 
та фігурою споживача.  

Ключові слова: жіночий плечовий одяг, ширини рукава, ширина пройми, довжина пройми. 
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ESTABLISHING THE DEPENDENCE BETWEEN PARAMETERS SLEEVES  

AND ARMHOLES IN A WOMAN'S GARMENT 
 
Abstract  The aim of the research  improvement of the method of calculating the parameters armhole and sleeve in the  unified 

Method of clothes design for the countries members for Mutual Economic Assistance ( UMCD CMEA) for design of women's shoulder products. 
The dependence between the width and length of armhole construction has been modified. The interrelation between the width of 

a sleeve and width of armhole (that was calculated using width of armpit) has been revealed. Matrix’s designs of dresses were constructed 
and analyzed. It is established that planting of sleeves is correspond to planned and the deviation of the width of the sleeve designs from girth 
of shoulder  of figure less as in method UMCD CMEA. 

Thus, establishing interrelations has ensured compliance the parameters of armhole and the parameters of torus of a sleeve and 
improves anthropometric compliance between product and figure of the consumer in comparison with method UMCD CMEA. 

Keywords: Method of clothes design for the countries members for Mutual Economic Assistance ( UMCD CMEA), length of armhole, 
width of torus of the sleeve, width of armhole. 

 
Постановка проблеми. 
Вузол «пройма-рукав» є одним з найважливіших функціональних вузлів, який впливає на якість 

виробу. Передумовою відповідності конструкції рукава конструкції пройми є узгодженість їх габаритних 
розмірів між собою та збереження антропометричної відповідності цих габаритів розмірам фігури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виділення невирішених проблем 
Для удосконалення методики ЄМКО РЕВ з метою усунення недоліків, виявлених в [1], при 

розрахунку ширини пройми було запропоновано замість формули (1) [2] використовувати формулу (2) [3]:  

353357/3533/  ПТ , (1)
де /33-35/ - ширина пройми, см; 

Т57 – передньо-задній діаметр руки, см; 
П33-35- конструктивна прибавка до ділянки конструкції /33-35/, см; 

  35334745145,0/3533/  ПаТТТ , (2)
де Т14 – обхват грудей перший, см; 

Т45 – ширина грудей, см; 
Т47 – ширина спини, см; 
а=0,4 см для фігур з обхватом грудей 84-104 см; 
а=0,2 см для фігур з обхватом грудей 108-120 см. 
Проте, ширина пройми, що розрахована за формулою (2), на 0,2…1,4 см менше за ширину пройми, 

що розрахована за формулою (1). Тому, в результаті заміни формули (1) формулою (2) виникає 
неузгодженість з формулами розрахунку ширини окату рукава та довжини пройми. Щоб забезпечити 
взаємозв’язок між шириною окату рукава та шириною пройми для різних розмірів шляхом градації, 
необхідно ширину окату рукава, а також довжину пройми, виразити через ширину пройми [2]. Крім того, 
взаємозв’язок між шириною пройми та шириною окату рукава сприятиме збереженню пропорцій між 
рукавом та виробом в цілому. 

Постановка завдання. 
Метою даної роботи є узгодження параметрів рукава з параметрами пройми для фігур з обхватом 

грудей 84…104 см (І розмірна група) та 108…120 см (ІІ розмірна група) шляхом модифікації формул 
методики ЄМКО РЕВ. 

Основний розділ. 
В методиці ЄМКО РЕВ довжина пройми (ДП) в жіночих плечових виробах розраховується за 

формулою (3) [2]: 
    /33133/25757,03894,0 353315351333   ПТППТДПодягу , (3)

де ДПодягу – довжина пройми, см; 
Т38 –дуга через найвищу точку плечового суглоба, см; 
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П33-13, П35-15 – конструктивні прибавки до відповідних ділянок конструкції, см; 
/33-331/ - величина поглиблення пройми, см. 
Оскільки за методикою ЄМКО РЕВ /3533/57 3533  ПТ  [2], то вірною буде рівність: 

  /33133/2/3533/57,03894,0 15351333   ППТДПодягу , (4)

Формула (4) є модифікацією формули (3), яка дозволяє узгодити розрахункові параметри пройми 
незалежно від способу розрахунку ширини пройми. 

В методиці ЄМКО РЕВ встановлено зв'язок між шириною окату рукава та шириною пройми, який 
забезпечується шляхом додавання до передньо-заднього діаметру руки (Т57) вільного члена а71. Оскільки в 
формулі (2) не використовується розмірна ознака Т57, необхідно встановити зв'язок між шириною окату 
рукава та параметрами пройми, що розраховані за формулою (2). Для встановлення цього зв’язку 
використано спосіб, представлений в методиці ЄМКО РЕВ [2]. 

Ширина окату рукава (мінімальна) дорівнює половині обхвату плеча (0,5Т28) і прибавці на свободу 
ПСтіп, що дозволяє виконувати мінімальні рухи (згин руки в лікті) [2]: 

тіпПСТШОР  285,0 , (5)
Щоб забезпечити взаємозв'язок між шириною окату рукава і шириною пройми, необхідно ширину 

окату рукава виразити через ширину пройми, тобто 

71))474514(5,0(285,0 ааТТТТ  , (6)
де Т28 – обхват плеча, см; 

а'71 – вільний член, см. 
Отже,   

ПааТТТШОР  71))474514(5,0( , (7)

аТТТТа  )474514(5,0285,071 , (8)
де  П – прибавка до обхвату рукава, см. 

Величини а'71 для типових фігур жінок І і ІІ розмірних груп приведені в таблиці 1. 
Як видно з таблиці 1, значення а′71 збільшується на 0,1 см при збільшенні розміру або зменшенні 

зросту фігури. Для розрахунку ширини окату рукава за формулою (9) з діапазону отриманих значень а'71 в 
межах І та ІІ розмірних груп були обрані максимальні значення і заокруглені до одного знаку після коми. 
Зокрема, для виробів І розмірної групи прийнято а'71=5,7 см, для ІІ розмірної групи а'71=5,5 см. 

 
Таблиця 1 

Значення а'71 для розрахунку ширини окату рукава в конструкціях  
жіночих плечових виробів різних розмірів і зростів, см  

Обхват грудей третій, см 
Зріст, см 

84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0 
152,0 5,15 5,25 5,35 5,45 5,55 5,65 5,30 5,35 5,40 5,45 
158,0 5,05 5,15 5,25 5,35 5,45 5,55 5,20 5,25 5,30 5,35 
164,0 4,95 5,05 5,15 5,25 5,35 5,45 5,10 5,15 5,20 5,25 
170,0 4,85 4,95 5,05 5,15 5,25 5,35 5,00 5,05 5,10 5,15 
176,0 4,75 4,85 4,95 5,05 5,15 5,25 4,90 4,95 5,00 5,05 

 
Так як 3533/3533/)474514(5,0  ПаТТТ , то формула (7) прийме вигляд: 

ПаПШОР   713533/3533/ . (9)

Крім того, оскільки згідно [3] ШпзаТТТ  )474514(5,0  , то ширину рукава можна виразити 

через ширину пахвової западини: 
ПаШпзШОР  71 , (10)

де Шпз – ширина пахвової западини, см. 
Формули (7), (9) і (10) є тотожними і рівнозначними при розрахунку ширини окату рукава. 
Невідповідність ширини рукава ширині пройми може викликати наступні проблеми: 
- через надмірну ширину рукава виникає надмірна посадка окату рукава; 
- недостатня  ширина рукава спричиняє збільшення висоти окату та незручність при експлуатації 

виробу.  
Для аналізу встановленої залежності ширини рукава від ширини пройми було виконано побудову 

матричної конструкції жіночого плечового виробу в системі автоматизованого проектування «Julivi». Для 
побудови було прийнято: конструктивні прибавки рівні нулю, поглиблення пройми – 2,5 см; вільний член 
а8=1,2 см, кут на опуклість лопаток -12°; вільний член до ширини пройми а71=4,5 см; норма посадки рукава 
0,07. В побудованих конструкціях були виміряні такі параметри: 

- ширина пройми; 
- ширина окату рукава; 
- висота окату рукава; 
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- довжина пройми; 
- довжина окату рукава. 
Виміряні параметри використано для: розрахунку посадки окату рукава; визначення фактичної 

норми посадки на 1 см пройми; розрахунку різниці між шириною окату рукава та половиною величини 
розмірної ознаки Т28. Величини вимірів і результати розрахунків приведені в таблиці 2. 

Як видно з таблиці 2, норма посадки рукава на 1 см пройми при застосуванні формули (9) для 
розрахунку ширини рукава фактично складає 0,05…0,08 см (при 0,07 закладеній)та відхиляється від 
закладеної норми на +0,01…-0,02 см (за методикою ЄМКО РЕВ відхилення складає -0,01…-0,02 см). З 
діаграми (рис.1) видно, що найменше відхилення фактичної посадки рукава від запланованої спостерігається 
у виробах І розмірної групи, конструкція яких розрахована з використанням встановлених залежностей.  

 
Таблиця 2 

Результати розрахунки параметрів пройми та рукава, побудованих за методикою ЄМКО РЕВ та з 
використанням запропонованих формул 

Методика ЄМКО РЕВ, см Запропоновані формули, см 
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Зріст 158 см 
88 10,1 38,95 14,6 13,03 41,24 2,29 0,06 27,7 0,75 8,70 38,11 14,40 13,20 41,14 3,03 0,08 27,70 0,55 

104 12,1 42,78 16,6 13,49 44,95 2,17 0,05 33,3 -0,05 11,10 42,15 16,80 13,29 44,90 2,75 0,07 33,30 0,15 
108 12,4 43,56 16,9 13,77 45,83 2,27 0,05 34,4 -0,3 12,00 43,31 17,50 13,17 45,84 2,53 0,06 34,40 0,30 
120 13,9 46,35 18,4 14,08 48,61 2,26 0,05 38,3 -0,75 13,50 46,09 19,00 13,45 48,63 2,54 0,06 38,30 -0,15

Зріст 164 см 
88 10,0 39,13 14,5 13,26 41,46 2,33 0,06 27,5 0,75 8,70 38,36 14,40 13,34 41,36 3,00 0,08 27,50 0,65 

104 12,0 42,95 16,5 13,74 45,16 2,21 0,05 33,1 -0,05 11,10 42,39 16,80 13,45 45,13 2,74 0,06 33,10 0,25 
108 12,3 43,73 16,8 14,02 46,05 2,32 0,05 34,2 -0,3 12,00 43,54 17,50 13,34 46,07 2,53 0,06 34,20 0,40 
120 13,8 46,51 18,3 14,35 48,82 2,31 0,05 38,1 -0,75 13,50 46,32 19,00 13,61 48,85 2,53 0,05 38,10 -0,05

Зріст 170 см 
88 9,9 39,32 14,4 13,49 41,67 2,35 0,06 27,3 0,75 8,70 38,62 14,40 13,49 41,59 2,97 0,08 27,30 0,75 

104 11,9 43,12 16,4 13,98 45,38 2,26 0,05 32,9 -0,05 11,10 42,63 16,80 13,61 45,35 2,72 0,06 32,90 0,35 
108 12,2 43,90 16,7 14,27 46,26 2,36 0,05 34 -0,3 12,00 43,78 17,50 13,50 46,30 2,52 0,06 34,00 0,50 
120 13,7 46,67 18,2 14,6 49,04 2,37 0,05 37,9 -0,75 13,50 46,55 19,00 13,78 49,08 2,53 0,05 37,90 0,05 

Зріст 176 см 
88 9,8 39,51 14,3 13,72 41,89 2,38 0,06 27,1 0,75 8,70 38,88 14,40 13,63 41,82 2,94 0,08 27,10 0,85 

104 11,8 43,29 16,3 14,22 45,6 2,31 0,05 32,7 -0,05 11,10 42,87 16,80 13,76 45,58 2,71 0,06 32,70 0,45 
108 12,1 44,08 16,6 14,51 46,48 2,4 0,05 33,8 -0,3 12,00 44,02 17,50 13,66 46,52 2,50 0,06 33,80 0,60 
120 13,6 46,84 18,1 14,85 49,26 2,42 0,05 37,7 -0,75 13,50 46,78 19,00 13,95 49,30 2,52 0,05 37,70 0,15 

 

 
Рис. 1. Середні міжзростові значення фактичної посадки рукава на 1 см довжини пройми в конструкціях, побудованих за 

методикою ЄМКО РЕВ та з використанням формул (2), (4) і (7) 
 
Заміна формули розрахунку ширини окату рукава спричинить і заміну величин приростів градації 

при градації за зростами та за розмірами в І розмірній групі. Так за розмірами в І розмірній групі загальний 
приріст по ширині зміниться з 1,0 см (за методикою ЄМКО РЕВ) до 1,2 см (за формулою (9)), тобто 
відхилення від міжрозмірної різниці обхвату плеча зменшується (∆Т28=1,4 см). При градації за зростами 
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загальний приріст по ширині зміниться з 
(-0,2) см (за методикою ЄМКО РЕВ) до 
0 см (за формулою (9)) при міжзростовій 
різниці ∆Т28=(-0,2) см, проте будуть 
збережені пропорції рукава по 
відношенню до виробу в цілому. 

Крім цього, в результаті 
розрахунків встановлено, що в 
побудованих матричних конструкціях 
різниця між шириною рукава і половиною 
обхвату плеча зменшується при 
збільшенні розміру фігури. Так при 
застосуванні методики ЄМКО РЕВ ця 
різниця складає +0,75 см, а при 
використанні запропонованої формули (9) 
від -0,15 до 0,85 см (значення 
зменшується і при збільшенні розміру фігури, і при зменшенні зросту). Тобто, в конструкціях великих 
розмірів, побудованої за методикою ЄМКО РЕВ, спостерігається недостатня ширина рукава (середні 
значення відхилень ширини рукава від половини обхвату плеча для фігур різних розмірів приведені на 
рис.2). В конструкціях, побудованих з використанням формули (9), різниця між шириною рукава і 
половиною обхвату плеча є незначною, що доводить антропометричну відповідність габаритів рукава 
габаритам руки. 

Для перевірки статичної відповідності вузла «пройма-окат» виготовлено макет жіночого плечового 
виробу на фігуру з розмірами 158-88-96. Оцінка статичної відповідності вузла «пройма-рукав» макета 
показала високу якість посадки (комплексний показник статичної відповідності Рст=4,91). 

Висновки. 
Шляхом модифікації формул методики ЄМКО РЕВ встановлено залежність довжини пройми 

виробу від її ширини (формула (4)). За допомогою математичних перетворень і розрахунків встановлено 
взаємозв’язок між шириною оката рукава та шириною пройми, розрахованою за формулою (2), що 
представлено формулою (9). В результаті аналізу параметрів матричної конструкції жіночого плечового 
виробу доведено, що встановлені залежності забезпечують антропометричну відповідність між виробом та 
фігурою споживача, а при градації сприяють збереженню пропорцій рукава по відношенню до виробу.  
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Рис.2. Середні міжзростові значення різниці ширини рукава та половини 
обхвату плеча для фігур з різним обхватом грудей 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЧОЛОВІЧОЇ НАТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ  

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 
Розроблено  структуру  споживчих  вимог  та  наведено  результати  апріорного  ранжирування 

властивостей натільної білизни для профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту. 
Ключові слова: чоловіча білизна, профілактичні вироби, вимоги, властивості, показники якості.  
 

O. M. KAZMIROVA, A. Y. YANTSALOVSKYY, O. M. LUSCHEVSKA, O. M. TROJAN 
Khmelnitsky National University 

 
FEATURES PLANNING OF MALE UNDERWEAR FOR PREVENTION OF UROLOGICAL DISEASES 

 
Abstract  The aim of the research  to development of basic requirements for men's underwear for the prevention of urological 

diseases, including chronic prostatitis, developed requirements in the future will determine the main directions of improving the process of 
designing the abovementioned type of laundry.  

Defined  and  justified  basic  consumer  demands  to  male  underwear  for  prevention  of  urological  diseases,  including  chronic 
prostatitis.  Installed  the properties and  selected quality  indicators of designed underwear considering  features destination of  this  type of 
underwear. Suggested means of implementing these properties and basic conditions achieve prophylactic effect for designed products.  

Developed  a  hierarchical  scheme  to  consumer  demands  to men's  underwear  for  the  prevention  of  chronic  prostatitis, which 
includes the requirements to of linen, its properties and quality indicators, as well means of implementing these properties. Installed the most 
important indicators of the quality of this type of underwear by method a priori ranking. 

Keywords: men's underwear, preventative ware, properties, indicators of quality. 
 

Вступ 
Сучасний ринок легкої промисловості пропонує широкий асортимент побутових та спортивних 

білизняних виробів. Разом з цим, поширення набуває профілактична білизна. 
Під профілактичною білизною розуміють натільну білизну, просочену спеціальними лікувальними 

речовинами або ж виготовлену з матеріалів, що надають виробу специфічних властивостей та забезпечують 
профілактику різного виду захворювань, в тому числі і хронічних. Застосування профілактичної білизни 
пропонують як доповнення до традиційних методів лікування та профілактики. Перевагами використання 
такої білизни є відсутність побічних ефектів, а також можливість її використання в зручний для споживача 
час. Проте, наявний асортимент профілактичної білизни має зазвичай широкий спектр дії без конкретного 
спрямування на вирішення проблеми профілактики якогось окремого захворювання, що знижує ефект від її 
використання.  

Однією з актуальних медико-соціальних проблем сучасності є захворювання передміхурової залози 
у чоловіків, а саме, хронічний простатит [1].  Ця хвороба сьогодні є найпоширенішим  захворюванням 
чоловічих статевих органів, що вражає чоловіків найбільш працездатного та сексуально-активного віку. Так, 
кількість хворих на хронічний простатит у віці від 20 до 40 років складає до 60 % чоловіків, а до 60 років 
захворюваність складає більше ніж 80 % [2]. Хоча, існує велика кількість препаратів, різних лікарських 
форм та фармакологічних груп, які застосовуються для лікування простатиту, відсоток одужання хворих 
вкрай низький і становить не більше 20–30 % [3], при цьому ймовірність виникнення рецидивів 
захворювання досить значна. Однак, за умови вчасного здійснення профілактики простатиту, можливе 
зменшення частоти рецидивів та подовження фази ремісії. Таким чином, виникає необхідність пошуку 
нових, альтернативних методів профілактики даного захворювання, які були б ефективними, а також 
простими та зручними при їх застосуванні у повсякденному житті. 

Саме тому, створення чоловічої натільної білизни, дія якої була б спрямована на здійснення 
профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту, є актуальним питанням 
сьогодення. Однак, відсутність будь-яких нормативних документів, які б встановлювали технічні умови, 
правила, або настановчі вказівки, щодо проектування та виготовлення чоловічої натільної профілактичної 
білизни зумовлює необхідність визначення та обґрунтування вимог до такого виду  білизняних виробів.  

Таким чином, метою роботи є розробка основних вимог до чоловічої натільної поясної білизни для 
профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту, які в подальшому визначатимуть 
основні напрямки удосконалення процесу проектування вищезазначеного виду білизни. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
- визначити основні властивості та показники якості чоловічої натільної білизни для 

профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту;   
- розробити ієрархічну структуру споживчих вимог до чоловічої натільної білизни для 

профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту;  
- встановити найбільш вагомі показники якості чоловічої натільної білизни для профілактики 

урологічних захворювань, а саме хронічного простатиту.  
Виклад основного матеріалу статті 

Відомо [4], що білизна призначена для створення гігієнічних умов і теплового комфорту тіла 
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людини, а також захисту шкірного покриву від контакту з верхнім та легким одягом. Тому, чоловіча 
натільна білизна в залежності від призначення, умов експлуатації, віку і статі споживача повинна 
відповідати комплексу споживчих вимог. Серед них: соціальні, функціональні, естетичні, ергономічні та 
експлуатаційні. 

Окрім цього, чоловіча натільна профілактична білизна повинна забезпечувати функції: 
попередження виникнення захворювання (первинна профілактика), закріплення результатів лікування під 
час постреабілітаційного періоду та попередження виникнення рецидивів захворювання (вторинна 
профілактика). Наявність таких нетрадиційних функцій чоловічої натільної профілактичної білизни 
зумовлює розробку ряду споживчих вимог, які окрім загальноприйнятих функцій та властивостей 
білизняних виробів, враховують специфічні особливості профілактичної білизни. 

Вагоме місце серед вимог, що пред’являються до чоловічої натільної білизни для профілактики 
урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту, посідають соціальні вимоги, які включають в 
себе потребу населення в одязі даного асортименту. На сьогодні, в Україні практично кожен третій чоловік 
середнього віку має діагноз простатит [5]. Порушення спричинені даним захворюванням є причиною 
безпліддя та імпотенції у чоловіків репродуктивного віку, саме тому, ця проблема має не тільки медичне, 
але й соціальне значення [1]. Враховуючи те, що найбільш вразливими до захворювання хронічним 
простатитом є чоловіки молодшої та середньої вікової групи, важливим є відповідність розмірно-зростового 
асортименту профілактичної білизни потребам споживачів. Реалізація цієї вимоги можлива за рахунок 
створення конструкції білизни типових розмірів молодшої та середньої вікової групи чоловіків.  

Не менш важливими вимогами до чоловічої профілактичної білизни є функціональні. Ці вимоги 
визначають ступінь відповідності виробів основному цільовому призначенню і включають в себе захист 
шкірного покриву від забруднень, подразнень та механічних пошкоджень, терморегуляцію підодягового 
простору, а також підтримку геніталій. Крім того, чоловіча  натільна профілактична білизна, має 
забезпечувати профілактичний вплив на організм людини, а тому повинна володіти низкою специфічних 
лікувально-профілактичних властивостей. До них відносять: первинну профілактику захворювання, 
закріплення результатів лікування під час постреабілітаційного періоду та вторинну профілактику. 
Забезпечення цих властивостей у проектованих виробах може здійснюється за рахунок спеціальних 
накладок, розташованих в певних місцях профілактичної білизни, відповідно до біологічно-активних зон 
тіла людини.  

Особливістю цих накладок є те, що вони за рахунок використання лікувально-профілактичного 
чинника, володіють лікувально-профілактичними властивостями. Такими чинниками можуть бути: 

- матеріали накладки, волокна яких виготовлені з природної лікувальної сировини (бамбука, 
евкаліпта, коноплі, льону), що просочені лікувальними речовинами (лікарськими препаратами) або з 
введеними мікрочастинками (біофотонами, турмаліном, іонами срібла);  

- лікувальні речовини (гель, мікрокапсули та ін.), нанесені на всю поверхню накладки або 
місцево; 

- лікувальні елементи (магніти, металеві пластинки, нитки та ін.), закріплені у певних місцях 
накладки. 

При цьому,  важливе значення має відповідність місць розташування накладок біологічно-активним 
зонам тіла людини, пов’язаних з хворим органом. Біологічно-активними зонами є певні місця на поверхні 
тіла людини, які мають рефлекторний зв'язок з внутрішніми органами та системами організму. Локальний 
вплив лікувально-профілактичного чинника на певні біологічно-активні зони викликає реакції окремих 
органів, що дозволяє відновлювати їх нормальне функціонування на клітинному та субклітинному рівнях. 
Для досягнення профілактики хронічного  простатиту можна задіяти велику кількість біологічно-активних 
зон, які розташовані в різних частинах тіла. Однак, найбільш ефективними є зони розташовані в нижній 
частині тулуба. Це пояснюється тим, що біологічно-активні точки, які входять до складу цих зон, мають 
безпосередній зв'язок з органами, які піддаються ураженню даним захворюванням. Необхідне розташування 
накладок можливе за рахунок конструктивних особливостей профілактичної білизни. 

Експлуатаційні вимоги включають ряд властивостей, що забезпечують ефективну експлуатацію 
білизни, її надійність. Враховуючи те, що білизна постійно контактує з тілом людини, а тому піддається 
частому пранню, до таких властивостей відносять зносостійкість та ремонтопридатність. Зносостійкість 
матеріалів та з’єднувальних швів для чоловічої натільної профілактичної білизни повинні забезпечувати такі 
показники якості як: стійкість виробу до прання, стійкість до багаторазового розтягання, стійкість до 
розривальних навантажень та стійкість до стирання. Забезпечення зносостійкості білизняних виробів 
можливе за рахунок підбору пакета матеріалів з оптимальними показниками механічних властивостей, а 
також відповідної технології виготовлення виробу. 

Ремонтопридатність проектованої білизни залежить від механічних властивостей пакета матеріалів, 
який використовуються для виготовлення даного виробу, її конструкції та технології виготовлення. 

Ергономічні вимоги характеризують ступінь пристосування білизни до людини та включають в себе 
антропометричну відповідність та фізико-гігієнічні властивості. Так як, характер контакту тіла людини та 
білизни в стані спокою та під час руху неоднаковий, антропометричну відповідність розглядають з точки 
зору зручності користування виробом у статиці та динаміці. Забезпечення цих показників білизни можливе 
за рахунок правильного підбору пакета матеріалів, а також раціональної конструкції та технології 
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виготовлення виробу.  
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Рис. 1. Ієрархічна структура споживчих вимог до чоловічої натільної білизни для профілактики урологічних захворювань, 

зокрема хронічного простатиту 
 
Показники фізико-гігієнічних властивостей визначають здатність білизни забезпечувати своєчасне 

поглинання вологи та впливають на створення комфортних умов підодягового простору, а відповідно на 
самопочуття та працездатність людини. Фізико-гігієнічні властивості чоловічої натільної профілактичної 
білизни визначаються показниками гігроскопічності, повітропроникності, електропровідності [6] та 
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антибактеріальності. Забезпечення фізико-гігієнічних властивостей даного виробу можливе за рахунок 
підбору пакета матеріалів з високими фізико-гігієнічними показниками. 

Ще одним важливим ергономічним показником, який має вплив, як на антропометричну 
відповідність, так і на фізико-гігієнічні властивості чоловічої натільної профілактичної білизни є товщина 
виробу [7]. Тому, при виборі основного матеріалу для виготовлення профілактичної білизни необхідно 
враховувати товщину кожного шару виробу, загальну товщину пакета матеріалів, а також товщину 
з’єднувальних швів.  

Особливе значення при створенні одягу має задоволення естетичних вимог споживача. Саме тому, 
до естетичних вимог чоловічої натільної профілактичної білизни віднесено рівень якості обробки виробу та 
відповідність сучасним напрямкам моди. Задоволення цих вимог здійснюється за рахунок підбору сучасних 
білизняних матеріалів, конструктивних особливостей виробу, а також високого рівня якості обробки за 
рахунок використання сучасних технологій виготовлення. 

На основі вищесказаного розроблена ієрархічна структура споживчих вимог до чоловічої натільної 
поясної білизни для профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту (рис.1). 
Розроблена структура включає в себе вимоги до профілактичної білизни, описує її властивості та визначає 
показники якості, а також пропонує засоби за допомогою яких здійснюється реалізація цих властивостей. 
Представлена структура в загальному описується схематичним зв’язком:  «вимоги  до профілактичної 
білизни → властивості профілактичної білизни → показники якості профілактичної білизни → засоби 
реалізації властивостей та показників профілактичної білизни». 

Для визначення із запропонованого переліку (рис. 1) найбільш вагомих показників якості, які б 
враховували особливості призначення та умов експлуатації чоловічої натільної білизни для профілактики 
урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту, проведено експертну оцінку шляхом анкетного 
опитування. Для отримання достовірних результатів опитано 45 респондентів, серед яких 15 – викладачі 
кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету; 10 – 
лікарі-урологи; 20 – чоловіки із захворюванням на хронічний простатит. 

При проведенні опитування експертами встановлено рангові оцінки показників якості 
профілактичної білизни. Отримані результати опитування оброблено за допомого ПК методом апріорного 
ранжирування. Для оцінки загальної узгодженості думок експертів визначено коефіцієнт конкордації, який 
становить W = 0,571. Враховуючи значення коефіцієнта конкордації, можна зробити висновок, що між 
думками експертів існує певна узгодженість. У результаті оцінювання вагомості коефіцієнта конкордації 
шляхом порівняння розрахункового критерію Пірсона (хр

2 = 60,860) з табличним, взятими при вірогідності 
0,05 (хт

2 = 28,869) встановлено, що з 95% довірчою імовірністю можна стверджувати, що коефіцієнт 
конкордації є значущим, що свідчить про достовірність результатів опитування. 

За результатами обробки даних експертного опитування побудована апріорна гістограма рангів 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Апріорна гістограма рангів властивостей чоловічої натільної білизни для профілактики урологічних захворювань 

 
Як видно з рис. 2, найбільш вагомими показниками якості чоловічої натільної білизни для 

профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту, є функціональні показники та 
більшість ергономічних.  Найважливішими серед них (1, 2 та 3 місце) є відповідність профілактичному 
призначенню (х4), терморегуляція підодягового простору (х2) та відповідність виробу розмірам тіла людини 
(х10). Також, вагомими показниками для такого виду білизни, на думку експертів, є захист тіла людини від 
забруднень, подразнень та механічних пошкоджень (х1) – 4 місце, зручність користування виробом у 
динаміці (х12) та статиці (х11) – 5, 6 місце,  гігроскопічність (х14) та повітропроникність (х15) матеріалів – 7, 8 
місце. 

Менш важливими показниками для чоловічої профілактичної білизни виявились,  деякі 
функціональні (х3), ергономічні (х13, х16, х17), експлуатаційні (х5, х6, х7, х8, х9) та естетичні (х18, х19) 
показники, що пояснюється, в першу чергу, особливістю призначення даної білизни. Проте, для повного 
задоволення потреб споживачів слід враховувати усі вищеперераховані властивості.  
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Висновки 
Таким чином, у результаті вивчення особливостей призначення чоловічої натільної поясної білизни 

для профілактики урологічних захворювань, визначено основні властивості та показники якості такого виду 
білизняних виробів. Окрім цього, запропоновано засоби реалізації визначених властивостей та показників 
якості, а також приведено основні умови досягнення профілактичного ефекту проектованої білизни. На 
основі вищезазначеного розроблено комплекс споживчих вимог до чоловічої натільної білизни для 
профілактики урологічних захворювань, зокрема хронічного простатиту, який представлений у вигляді 
ієрархічної структури.  

Для визначення найбільш вагомих властивостей та показників якості чоловічої профілактичної 
поясної білизни проведено анкетне опитування. Внаслідок аналізу результатів опитування, методом 
апріорного ранжирування, встановлено найбільш вагомі показники якості чоловічої натільної білизни для 
профілактики урологічних захворювань. Серед них: відповідність профілактичному призначенню, 
терморегуляція підодягового простору, відповідність виробу розмірам тіла людини, захист тіла людини від 
забруднень, подразнень та механічних пошкоджень, зручність користування виробом у динаміці та статиці,  
гігроскопічність та повітропроникність. 

Отримані результати дозволяють визначити основні шляхи удосконалення процесів проектування 
та виготовлення чоловічої профілактичної поясної білизни, які б забезпечили відповідність виробу 
розробленому комплексу споживчих вимог. 
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Н.В. КУДРЯВЦЕВА 

Хмельницький національний університет  
 
ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ ТІЛА ЖІНОК МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ  

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ 
 
В  даній  роботі  проведені  дослідження  по  визначенню  маси  тіла  жінок  молодшої  вікової  групи  з 

урахуванням загальної пропорційної будови тіла. Встановлено, що розподіл значень показникуіндексу маси тіла по 
кожному типу фігур,  які визначені  за загальною пропорційною будовою  їх тіла, наближається до нормального  з 
деяким  ступенем  асиметрії.  Це  дозволило,  згідно  апробованому  у  роботі  методу  визначення  нормальної 
(середньої) маси тіла людини за загальною пропорційною характеристикою її фігури для проектування сучасного 
одягу, встановити для кожного типу фігури три варіанта маси тіла: нормальну, збільшену або зменшену. 

Розроблено  базу  даних  значень  показникуіндексу маси тіла  (Км1)  за  пропорційною  будовою фігури  (Ктд, 
Кгф).  За результатами,  виконаних  у  роботі досліджень,  розроблені  рекомендації, що дозволяють оцінити фігуру 
реального споживача досліджуваної вікової групи за його масою тіла та встановити чи відповідає вона нормі, яка 
діє у теперішній час. Проведено апробацію пропонованих рекомендацій. 

Ключові  слова:  маса  тіла,  систематизований  тип  фігури,  жінки  молодшої  вікової  групи,  сучасне 
покоління. 

 
N.V. KUDRYAVTSEVA  

Khmelnytsky National University 
 

DETERMINATION OF BODY WEIGHT OF YOUNG WOMEN FOR CLOTH DESIGNING  
 
The determination studies of body mass of young women with according to the proportional body structure have been carried out 

in this work. It is established that the distribution of values of indicatorindex of body mass for each type of figures, which are determined by 
the general proportional body structure, approaches to normal with some degree of asymmetry. According to the method of determining of 
normal (average) masses of the body by proportional characteristic of  its  figures  for the design of modern clothes,  for each type of  figure 
three variants of body weight (normal, increased or decreased) were set. 

A database of values of  indicator  index of body mass (Км1) by proportional structure of  figures (Ктд, Кгф) has been developed. 
According  to  the  results  in  the  research,  the  recommendations were developed, allowing  to estimate  the  shape of a  real customer of  the 
studied  age  groups  for  its  mass  of  the  body  and  set  that  it  meets  the  norm  that  acting  now.  The  approbation  of  the  suggested 
recommendations was done. 

Key words: body mass, systematic type figure, women younger age group, the current generation. 
 

Постановка проблеми 
Тотальна розмірна ознака - маса тіла надає загальну інформацію про фігуру людини в цілому. 

Однак, для проектування одягу є дуже важливим те, як розподіляється маса тіла по окремих його ділянках. 
Від цього залежить художньо-композиційне і конструктивне вирішення одягу, яке сприяє приведенню 
зовнішнього вигляду фігури до існуючих норм сучасного напрямку моди. 

Отже, визначення маси тіла людини є актуальним для проектування одягу і потребує постійного 
оновлення отриманих даних с урахуванням змін у будові тіла людини сучасного покоління. 

 
Мета і завдання дослідження 

Метою дослідження є визначення маси тіла жінок молодшої вікової групи з урахуванням їх зальної 
будови тіла. 

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: 
- визначено характер розподілу опосередкованої характеристики маси тіла – показнику-індексу 

маси тіла – по типах фігур жінок досліджуваного віку, що визначені за загальною пропорційною будовою 
тіла у повздовжньому і поперечному напрямках; 

- розроблено рекомендації щодо визначення нормальної (середньої) маси тіла для фігур жінок 
молодшої вікової групи сучасного покоління. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

За запропонованим у роботі [1] методом визначення нормальної (середньої) маси тіла людини за 
загальною пропорційною характеристикою її фігури для проектування сучасного одягу в роботі [2] було 
виконано дворівневу систематизацію за обраними показниками-індексами пропорційної будови тіла у 
повздовжньому Ктд і поперечному Кгф напрямках. За виконаною систематизацією отримані класифікаційні 
групування типів фігур жінок молодшої вікової групи, які у відповідності з їх пропорційною будовою тіла 
характеризуються різною масою, що потребує подальших досліджень. 

 
Виклад основного матеріалу 

В даній роботі було проведено систематизацію визначених у роботі [2] типів фігур на третьому 
рівні класифікаційного групування за опосередкованою характеристикою маси тіла – показником-індексом 
маси тіла Км1 згідно апробованих основних положень методу [1]. 
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Для проведення систематизації на третьому рівні класифікаційного групування спочатку було 
виконано статистичну обробку значень показнику-індексу маси тіла Км1 [3] для кожного з визначених типів 
фігур, що встановлені за пропорційною будовою їх тіла (Ктд та Кгф), тобто за дворівневою систематизацією. 
Статистичні параметри розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1 по встановлених типах фігур 
наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Статистичні параметри розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1 по типах фігур, що 
визначені за пропорційною будовою тіла 
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1.1 21,61 0,286 21,77 22,49 1,213 0,209 -0,055 19,29 24,09 0,603 
1.2 20,18 0,403 20,06 19,26 1,800 1,118 0,930 17,80 24,98 0,842 
1.3 18,67 0,503 18,21 18,04 2,017 0,903 0,621 15,24 23,44 1,072 
2.1 23,13 0,329 23,14 25,71 2,298 -0,862 -0,197 18,59 27,92 0,660 
2.2 21,84 0,330 21,74 19,53 2,877 -0,332 0,429 16,41 28,98 0,657 
2.3 21,23 0,287 20,64 21,08 2,294 0,630 1,208 18,59 27,05 0,573 
3.1 24,97 0,634 24,80 24,91 3,170 0,889 0,468 19,49 32,26 1,309 
3.2 22,71 0,676 22,24 22,35 2,530 -1,735 0,097 19,29 25,91 1,461 
3.3 20,38 0,465 20,53 20,57 1,972 3,466 0,402 16,16 25,78 0,981 

 
Характер асиметрії у розподілі значень показнику-індексу Км1 по кожному з встановлених типів 

фігур, визначених за пропорційною будовою тіла, дозволяє встановити наступні їх типи: з нормальною, 
збільшеною або зменшеною масою тіла. 

За результатами аналізу таблиці 1 встановлено, що значення параметрів медіани та моди, які 
оцінюють рівномірність розподілення значень показнику-індексу Км1 у вибірці, мають деякі відмінності. 
Найбільші розходження значень моди і медіани притаманні тільки типу 2.1 (10,0 %) та типу 2.2 (10,2 %), для 
інших - знаходяться в межах 0,2…4,0 %. 

Розглядаючи мінімальні та максимальні значення показнику-індексу маси тіла по кожному з 
визначених типів, слід відмітити, що вони знаходяться в межах Км1ср ±3,5. Майже для всіх визначених 
типів характерна правостороння асиметрія у розподілі значень показнику-індексу маси тіла, окрім типу 1.1 
(-0,55) та типу 2.1 (-0,197). Найбільші значення асиметрії спостерігаються для типу 1.3 (0,621), типу 1.2 
(0,930) та типу 2.3 (1,208). 

Характер розподілу значень Км1 по встановлених типах фігур, визначених за загальною 
пропорційною будовою їх тіла у повздовжньому та поперечному напрямках, наведено на рисунках 1-5. 

Для визначення різноманіття фігур за Км1 розраховані інтервали варіювання типів фігур з 
нормальною масою тіла (Км1

н
min<Км1 ср.<Км1

н max ) за формулами: 
- нижня границя: 

Км1
н

min = (Км1
 
сер - ), кг/м2 (1)

- верхня границя: 
Км1

н
 max = (Км1

 
сер +), кг/м2 (2)
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Рис. 1. Характер розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1: а - тип 1.1 (доліхоморфний, нижній); 

 б - тип 1.2 (доліхоморфний, середній) 
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Рис. 2. Характер розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1: а - тип 1.3 (доліхоморфний верхній); 

б - тип 2.1 (мезоморфний нижній) 
 
Для визначення фігур, які мають загальну характеристику, наближену до найбільш поширених 

варіантів, визначаємо інтервали варіювання значень показнику-індексу маси тіла Км1 для всіх отриманих 
типів. 

В таблиці 2 подано границі інтервалів варіювання значень показнику-індексу маси тіла Км1 для 
типів фігур з нормальною (середньою) масою тіла. 

Встановлено, що всі фігури, які входять в інтервал Км1 ± мають нормальну (середню) масу тіла. 
Згідно даних інтервалів варіювання значень показнику-індексу Км1 виконана систематизація фігур на 
третьому рівні класифікаційного групування. Результати систематизації, з визначеним відсотком 
зустрічності встановлених типів у досліджуваній вибірці, наведені на рисунках 6-8. 
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Рис. 3. Характер розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1: а - тип 2.2 (мезоморфний середній); 

б - тип 2.3 (мезоморфний верхній) 
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Рис. 4. Характер розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1: а - тип 3.1 (брахіморфний нижній); 

 б - тип 3.2 (брахіморфний середній) 
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Рис. 5. Характер розподілу значень показнику-індексу маси тіла Км1 по типу 3.3 (брахіморфний верхній) 
 
Враховуючи, що розподіл даних у досліджуваній вибірці підпорядковуються закону нормального 

розподілу з деяким ступенем асиметрії, найпоширенішим систематизованим типом фігур є мезоморфний з 
середніми пропорціями по ширині і нормальною масою (16,3%). Нижній і верхній типи з нормальною 
масою складають відповідно 9,7 та 15,3%. Зі зменшеною, як і збільшено масою домінує середній (відповідно 
4,3% та 4,8%) та верхній (4,1%) типи. Інші типи зустрічаються в межах 2,0…3,3%. 

 
Таблиця 2 

Границі інтервалів варіювання (Км1
н

min , Км1
н max ) показнику-індексу Км1 (кг/м2) для типів фігур з 

нормальною (середньою) масою тіла, що визначені за дворівневою систематизацією (пропорційною 
будовою тіла) 

Вихідні дані Границі інтервалів варіювання 
Тип фігури 

Км1сер 
Стандартне 
відхилення,  

Нижня 
Км1

н min 
Верхня 
Км1

н
 max 

1.1 21,6108 1,2130 20,3978 22,8238 
1.2 20,1811 1,8001 18,3810 21,9812 
1.3 18,6679 2,0116 16,6563 20,6795 
2.1 23,1246 2,2985 20,8261 25,4231 
2.2 21,8418 2,8771 18,9647 24,7189 
2.3 21,2276 2,2944 18,9332 23,5220 
3.1 24,9725 3,1709 21,8016 28,1434 
3.2 22,7046 2,5304 20,1742 25,2350 
3.3 20,3779 1,9722 18,4057 22,3501 
 

1 рівень 
Ктд… 

2 рівень 
Кгф… 

3 рівень 
Км1… 

Доліхоморфний 181

Нижній 6,01.1 Середній 6,71.2 Верхній 5,31.3 
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Рис. 6. Частота зустрічності (%) систематизованих типів фігур жінок молодшої вікової групи у досліджуваній вибірці за Км1 для 
доліхоморфного типу пропорцій по довжині тіла 
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Рис. 7. Частота зустрічності (%) систематизованих типів фігур жінок молодшої вікової групи  
у досліджуваній вибірці за Км1  для брахіморфного типу пропорцій по довжині тіла 
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За аналізом значень показнику-індексу Кгф (другий рівень класифікаційного групування) в усіх 
типах фігур по ширині тулуба переважає мезоморфний середній тип (25,4%). Верхнього та нижнього типів 
спостерігається менша кількість (нижній – 16,3%, верхній – 21,4%). Це свідчить про те, що накопичення 
жирової маси в області стегон та плечей серед жінок молодшої вікової групи є суттєвим. 

Згідно виконаної систематизації типів фігур на третьому рівні класифікаційного групування 
розроблено базу даних за значеннями показнику-індексу маси тіла Км1, яка дозволяє для кожного 
пересічного споживача досліджуваної статево-вікової групи визначити його загальну характеристику на 
предмет нормальної (середньої) маси тіла. За характером розподілу значень показнику-індексу Км1  було 
розроблено рекомендації по визначенню нормальної (середньої) маси тіла для фігур жінок молодшої вікової 
групи сучасного покоління. В рекомендаціях враховується не абсолютне значення маси тіла, а 
опосередкована характеристика маси тіла - показник-індекс Км1, який умовно розподіляє масу тіла по зросту 
з урахуванням його загальної пропорційної будови тіла по довжині (Ктд) та по ширині (Кгф). Пропонована 
база даних (табл. 3) дозволяє визначити характеристику фігури за відносними характеристиками, які не 
пов’язаними з абсолютними значеннями розмірних ознак їх тіла. Тобто, фігура розглядається в 
пропорційному співвідношенні незалежно від її габаритних розмірів. 

 

1 рівень 
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Рис. 8. Частота зустрічності (%) систематизованих типів фігур жінок молодшої вікової групи у досліджуваній вибірці за Км1 для 
мезоморфного типу пропорцій по довжині тіла 

 
Таблиця 3 

Границі варіювання значень показників-індексів маси тіла Км1 (кг/м2) для систематизованих типів 
фігур жінок молодшої вікової групи досліджуваної вибірки, що визначені за пропорційною 

характеристикою їх тіла у повздовжньому та поперечному напрямках (база даних) 
За показником-індексом Ктд 
Доліхоморфний(тип 1) Мезоморфний (тип 2) Брахіморфний (тип 3) 
За показником-індексом Кгф 
нижній середній верхній нижній середній верхній нижній середній верхній 

Типи 
фігур 

тип 1.1 тип 1.2 тип 1.3 тип 2.1 тип 2.2 тип 2.3 тип 3.1 тип 3.2 тип 3.3 

Зм
ен
ш
е-

 
ни
й 

(т
ип

 1
) 

<20,4 <18,4 <16,7 <20,8 <19,0 <18,9 <21,8 <20,2 <18,4 

Н
ор
м
ал
ьн
и
й

 
(т
и
п

 2
) 

20
,4

…
22

,8
 

18
,4

…
22

,0
 

16
,7

…
20

,7
 

20
,8

…
25

,4
 

19
,0

…
24

,7
 

18
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…
23

,5
 

21
,8

…
28

,1
 

20
,2

…
25

,2
 

18
,4

…
22

,4
 

За
 п
ок
аз
ни
ко
м

 м
ас
и 
ті
ла

 К
м

1,
 к
г/
м

2  

Зб
іл
ьш

е-
 

ни
й 

(т
ип

 3
) 

>22,8 >22,0 >20,7 >25,4 >24,7 >23,5 >28,1 >25,2 >22,4 

Примітка: Жирним шрифтом вказані значення нормальної маси тіла (кг/м2) по всіх встановлених типах фігур жінок, що 
визначені за їх загальною пропорційною характеристикою. 

 
Для апробації отриманих результатів з досліджуваної вибірки було обрано п’ять реальних фігур. Їх 

загальна характеристика за ведучими (Р, Ог111, От), тотальною (М) розмірними ознаками, пропорційною 
будовою тіла (Ктд, Кгф) та показником-індексом маси тіла (Км1) надана в таблиці 4.  

За значеннями показників-індексів Ктд, Кгф, Км1 встановлено, що реальні фігури, які обрані з 
досліджуваної вибірки, відносяться відповідно до наступних систематизованих типів фігур, визначених у 
даній роботі за апробованим методом [1], а саме: тип 1.1.2; тип 2.2.2; тип 2.3.1; тип 3.1.3 та тип 3.3.1. 

Отримані дані про типи фігур свідчать про те, що тип фігури 1.1.2 характеризується коротким 
тулубом з широкими стегнами та середньою масою тіла. Фігури 2.2.2 та 2.3.1 мають середню довжину 
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тулуба, у фігури 2.2.2 спостерігаються середні значення співвідношень ширини плечей, стегон та нормальна 
маса тіла; в той же час фігура 2.3.1 має більш широкий плечовий пояс по відношенню до стегон та 
характеризується зменшеною масою тіла. Фігури типу 3.1.3 та типу 3.3.1 характеризуються, на відміну від 
попередніх, видовженим тулубом та короткими ногами. У фігури типу 3.1.3.спостерігається накопичення 
маси у нижній частині тіла, у типу 3.3.1 – у верхній.  

 
Таблиця 4 

Характеристика реальних фігур жінок молодшої вікової групи, обраних з досліджуваної вибірки 

Тип фігури 
Значення ведучих 

розмірних ознак, см. 

Значення 
показників-індексів 
Кj. 

№
 р
еа
ль
но
ї ф

іг
ур
и 

у 
до
сл
ід
ж
ув
ан
ій

 
ви
бі
рц
і 

Назва 

У
м
ов
не

 
по
зн
ач
ен
ня

 

Р ОгІІІ Ост 

М
ас
а 
ті
ла

 (
М

),
 к
г 

Ктд Кгф 
Км1, 
кг/м2 

267 
Доліхоморфний 
нижній з середнім показником 
маси 

1.1.2 170,0 94,6 100,1 63,0 0,35 0,77 22,00 

6 
Мезоморфний середній з 
нормальним показником маси 

2.2.2 162,0 85,9 97,2 57,0 0,40 1,00 21,72 

39 
Мезоморфний верхній зі 
зменшеним показником маси 

2.3.1 166,0 83,0 92,0 52,0 0,39 1,19 18,87 

289 
Брахіморфний нижній зі 
збільшеним показником маси 

3.1.3 156,0 103,0 118,2 70,0 0,42 1,92 28,76 

108 
Брахіморфний верхній зі 
зменшеним показником маси 

3.3.1 165,0 80,0 85,5 44,0 0,43 1,18 16,16 

Примітка: Жирним шрифтом виділено реальну фігуру у досліджуваній вибірці, яка має середні (нормальні) значення за 
показниками-індексами загальної пропорційної будови тіла (Ктд, Кгф ) та його маси (Км1). 

 
На рис. 9 надано графічне зображення обраних з досліджуваної вибірки реальних фігур у 

фронтальній площині за відносними значеннями їх параметрів тіла. 
 

 
Тип 1.1.2                             Тип 2.2.2                       Тип 2.3.1                      Тип 3.1.3                      Тип 3.3.1 

Рис. 9. Графічне зображення реальних фігур жінок молодшої вікової групи у фронтальній площині за відносними значеннями їх 
параметрів тіла, які належать до наступних систематизованих типів: тип 1.1.2 – доліхоморфний, нижній з середнім показником 

маси; тип 2.2.2 – мезоморфний, нормальний з середнім показником маси; тип 2.3.1 – мезоморфний, верхній зі зменшеним 
показником маси; тип 3.1.3 – брахіморфний, нижній зі збільшеним показником маси; тип 3.3.1 – брахіморфний, верхній зі 

зменшеним показником маси. 
 
Встановлено, що співвідношення параметрів реальних фігур відповідають їх графічним 

зображенням. Таким чином, проведений аналіз реальних фігур, згідно виконаної систематизації типів фігур 
досліджуваної вибірки підтверджує, що проаналізовані фігури реальних жінок молодшої вікової групи 
повністю відповідають характеристиці систематизованих типів, які встановлено згідно основних положень 
апробованого у даній роботі методу визначення нормальної маси тіла людини за загальною пропорційною 
характеристикою її фігури для проектування сучасного одягу [1]. 

Рекомендації по визначенню нормальної (середньої) маси тіла жінок молодшої вікової групи надано 
на рис. 10 у вигляді діаграми. Аналізуючи дані діаграми можна відмітити, що нормальна (ідеальна) маса тіла 
дорослої людини, що визначена тільки за показником маси Км1 знаходиться в межах 20…25 кг/м2 [4] - не 
відповідає встановленим систематизованим типам фігур жінок молодшої вікової групи сучасного покоління, 
які визначені в даній роботі з урахуванням загальною пропорційною будови їх тіла у повздовжньому і 
поперечному напрямках. 
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Рис. 10. Границі варіювання значень Км1 (кг/м

2), які відповідають нормальній масі тіла, для встановлених систематизованих 
типів фігур жінок молодшої вікової групи у досліджуваній вибірці, що визначені за пропорційною характеристикою їх тіла у 

повздовжньому та поперечному напрямках. 
 

Висновки та рекомендації 
Встановлено, що розподіл значень показнику-індексу маси тіла по кожному типу фігур, що 

визначені за загальною пропорційною будовою їх тіла, наближається до нормального з деяким ступенем 
асиметрії. Це дозволило, згідно апробованому у роботі методу, встановити для кожного типу фігури три 
варіанта маси тіла: нормальну, збільшену або зменшену. 

Розроблено базу даних за значеннями показнику-індексу маси тіла (Км1) та пропорційної будови 
фігури (Ктд, Кгф), яка дозволяє для кожного пересічного споживача досліджуваної статево-вікової групи 
визначити його загальну характеристику маси тіла та встановити чи відповідає вона нормі, яка діє у 
теперішній час. За результатами досліджень розроблені рекомендації у вигляді діаграм, які дозволяють 
досить зручно і швидко оцінити фігуру реального споживача досліджуваної вікової групи за його масою 
тіла. 

Проведена апробація, отриманої у даній роботі бази даних і розроблених на її основі рекомендацій, 
шляхом обрання з досліджуваної вибірки декількох реальних фігур жінок. Аналіз фігур за їх загальною 
пропорційною будовою (Ктд, Кгф) та за опосередкованою характеристикою маси тіла – показником-індексом 
Км1 підтверджує, що вони повністю відповідають характеристиці систематизованих типів, які визначені за 
рекомендаціями, розробленими у даній  роботі, згідно апробованого методу визначення нормальної маси 
тіла людини за загальною пропорційною характеристикою її фігури для проектування сучасного одягу. 
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ВОДОРОЗЧИННІ ПОЛІМЕРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА  

У ЯКОСТІ ЕФЕКТИВНИХ АНТИСТАТИЧНИХ АГЕНТІВ 
 
Досліджено вплив антистатичної обробки на фізикомеханічні властивості текстильних матеріалів, а 

саме на жорсткість, капілярність та стійкість до прання. Показано, що дія антистатика не суттєво впливає на 
жорсткість  і  капілярність  волокна,  а  максимальний  ефект  і  збереження  антистатичного  агента  не 
спостерігається  вже  після третього  циклу  прання.  Провівши  дослідження,  рекомендується  використовувати  і 
впроваджувати  у  виробництво  поліетиленгліколі  у  якості  ”антистатичних  присадок”  –  хімічних  речовин,  які 
додаються у процесі виготовлення волокон та інших полімерних матеріалів для зниження електризації. 

Ключові  слова:  вовняний  текстильний  матеріал,  антистатики,  поверхневоактивні  речовини, 
електричний опір, електропровідність, час стікання заряду, напруженість електричного поля. 

 
A.Y. GANZUK  

Khmelnytskyi National University 
 

THE WATER-SOLUBLE POLYMERS OF DOMESTIC PRODUCTION AS EFFECTIVE ANTISTATIC AGENTS 
 
AbstractThe  influence of antistatic treatment on the physical and mechanical properties of textile materials, namely hardness, 

capillarity and resistance to washing was investigated. It has been shown that the effect of antistatic no essentially influences on the stiffness 
and  capillarity of  the  fiber,  the maximum effect and  saving of antistatic agent was not observed after  the  third washing  cycle. After  the 
investigation,  has  been  recommended  to  use  and  introduce  into  production  of  polyethylene  glycols  as  "antistatic  additive"    chemical 
substances are added during the process manufacturing of fibers and other polymeric materials for reducing the electrification. 

Keywords: woolen  textile material, antistatic, surface active agents, electrical resistance, electrical conductivity,  time of charge 
drain, electric field intensity. 

 
Постановка проблеми 

Вовняний текстильний матеріал завдяки наявності комплексу унікальних природних властивостей, 
є одним з найбільш цінних видів сировини для текстильної промисловості. На свiтовому ринку попит на 
вовну з боку переробникiв зменшується, а умови господарювання виробникiв натуральних волокон 
ускладнюються через удосконалення технологiй їхнього одержання та зростаючу пропозицiю дешевших 
синтетичних. Щодо українського ринку, то тут проблеми у вiвчарів ще гiршi: останнiми роками 
спостерiгалася тенденцiя заміщення промислової переробки вiтчизняної вовняної сировини iмпортною.  

Проблема забезпечення електростатичної  безпеки на будь-якому промисловому підприємстві була і 
залишається актуальною. Це пов'язано передусім з тим, що електростатичний заряд, досягаючи величини від 
декількох сотень вольт до декількох тисяч вольт, може стати причиною вибуху, займання, порушити роботу 
електронного устаткування і привести до людських жертв і матеріальних втрат. Необхідно також взяти до 
уваги украй негативний вплив статичної електрики на здоров'я людини [1]. Антистатики є продуктами, за 
допомогою яких можна зняти або знизити до допустимого рівня електростатичні заряди, які утворюються 
при виробництві волокон і при їх експлуатації. В залежності від стійкості антистатичного ефекту до прання 
або хімічної чистки розрізняють антистатики перманентної і не перманентної дії. Антистатики змінюють 
наступні характеристики волокна: збільшують електропровідність поверхні волокна; створюють проміжний 
прошарок з високою діелектричною постійною між волокном і поверхнею тертя; знижують потенціал 
контакту, збільшують гладкість волокна. 

Формулювання цілі статті 
Мета і завдання роботи – оцінити ефективність дії антистатичної обробки вовняних текстильних 

матеріалів з використанням поліетиленгліколів низької молекулярної маси 
Виклад основного матеріалу 

Важливою фізичною характеристикою текстильного матеріалу, яка обумовлює появу і величину 
електричного заряду, є його ізолююча властивість, яка характеризується величиною електричного опору або 
оберненої їй величини електричної провідності. В області електризації текстильних матеріалів не 
встановлений закономірний взаємозв’язок провідності та факторів, від яких вона залежить. Однак відомо, 
що електрична провідність текстильного матеріалу залежить від його волого поглинаючої здатності, 
структури і хімічної будови, наявності сторонніх домішок або яких-небудь речовин на його поверхні 
(каталізатори, стабілізатори полімеризації, текстильно-допоміжні речовини, які використовуються при 
різних видах обробки тканин). Але вирішальними факторами є структурні особливості і хімічна будова 
текстильних матеріалів, вологість навколишнього середовища, яка дуже впливає на електричну провідність 
текстильного матеріалу. 

Для оцінки антистатичних властивостей рекомендується вимірювати: напруженість 
електростатичного поля; час стікання заряду; електричний опір матеріалів. Електризація тканин 
визначається тими ділянками електропровідних волокон, які знаходяться безпосередньо на поверхні тканин 
[2].  При виборі антистатика також враховували вимоги, які пред’являють до них [2, 3]. Так, незалежно від 
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способу використання, антистатики повинні:  мати тривалу антистатичну дію; зберігати антистатичний 
ефект при низьких та високих кліматичних параметрах; бути стійкими до світла, тертя, дії води і різних 
розчинників, до температури під час сушіння та термообробки; не змінювати колір і не розкладатися при 
зберіганні; не змінювати колір та відтінок виробів або матеріалів; не погіршувати фізико-механічні 
властивості матеріалів і виробів;  не прискорювати старіння матеріалів та виробів з них; бути екологічно 
безпечними для оточуючого середовища. Крім цього, антистатики повинні бути по можливості мінімально 
токсичними з порівняно низькою летучістю, без різкого неприємного запаху. Процес введення антистатика 
повинен бути простим та економічним і не викликати суттєвого підвищення трудомісткості та вартості 
виробу.  

Перспективним є використання поліетиленгліколів вітчизняного виробництва (ЗАТ “Барва” м. 
Івано-Франківськ) з різною молекулярною масою у якості антистатичних агентів. Вони є не токсичними, 
доступними, дешевими  і зручними у використанні. Для роботи  використано ПЕГ низької молекулярної 
маси від 600 до 2000, робочі концентрації яких складають 5–10 г/л. Методом окунання  зразків вовняних 
текстильних матеріалів у робочі розчини ПЕГ (в присутності КOH) та послідуючій термофіксації на протязі 
2 хв при 110ºС поверхневий  опір зменшився на 2 порядки вже при концентрації ПЕГ  5 г/л. Залежність  
показників питомого поверхневого опору від концентрації  поліетиленгліколів низької молекулярної маси 
наведена в таблиці 1: 

 
Таблиця 1 

Залежність питомого поверхневого опору від концентрації ПЕГ 
Питомий поверхневий опір, Ом 

ПЕГ - 600 ПЕГ-1500 ПЕГ-2000 
Концентрація 
препарату 

Rs ρs Rs ρs Rs ρs 
0 3.61·1010 3.34·1012 3.61·1010 3.34·1012 3.61·1010 3.34·1012 
5 1,48·108 1,37·1010 1,12·109 1,04·1011 6,14·109 5,68·1011 
6 1,12·108 6,48·1010 1,7·109 1,61·1011 2,82·109 2,61·1011 
7 10·108 9,26·1010 1,85·109 1,71·1011 4,01·109 3,71·1011 
8 3,14·108 2,9·1010 3,9·109 3,62·1011 2,5·109 2,32·1011 
9 1,99·108 1,84·1010 5,54·109 5,13·1011 8,14·109 7,54·1011 

10 2,72·108 2,52·1010 7,46·109 6,9·1011 1,2·109 1,1·1011 
 
Зниження питомого поверхневого опору на два порядки досягнуто завдяки обробці вовняного 

текстильного матеріалу ПЕГ-600  при  його робочій концентрації - 6 г/л. 
З літературних джерел відомо, що час стікання заряду τ (сек) є найбільш точним та достовірним 

значенням в порівнянні з напруженістю електричного поля (Е, В/см), питомим поверхневим опором (ρс, Ом) 
питомим об’ємним опором (ρв, Ом·см), а тому було проведено дослідження  необроблених та оброблених 
зразків розчинами ПЕГ низької та високої молекулярної маси в інституті токсикології і вірусології ім. 
Медведя. Дослідження проводились при температурі 20 ˚С та вологості 58%, 63% [4, 5]. 

 
Таблиця 2  

Результати досліджень часу стікання заряду,  питомого поверхневого і об’ємного опору, напруженості 
електричного поля для оброблених і необроблених вовняних текстильних матеріалів 

№ 
зразка 

Вид та концентрація 
ПЕГ, г/л 

Час стікання 
заряду τ,с 

Питомий 
поверхневий 
опір ρс, Ом 

Питомий 
об’ємний опір 
ρв, Ом·см 

Напруженість 
електричного 
поля, Е ,В/см 

1 Необроблений зразок 20,3 2,93 ·1012 2,89 ·1013 3800 
2 ПЕГ-600, 6 г/л 1,1 3,37 ·1010 1,17 ·1010 2100 
3 ПЕГ – 1500, 6г/л 1,4 3,52 ·1011 1,18 ·1011 2300 
4 ПЕГ -2000, 8г/л 1,2 5,08 ·1011 1,18 ·1011 1950 

 
Провівши узгодження з результатами експерименту, проведеного в лабораторії на кафедрі хімічної 

технології Хмельницького національного університету і інституту  токсикології і вірусології ім. Медведя 
отримано достовірний результат  за значеннями питомого поверхневого опор, що дає можливість зробити 
висновок про доцільність  використання  поліетиленгліколів у якості антистатичних препаратів [6]. 

Тобто перевагами використання ПАР на основі багатоатомних спиртів є: аеробна і анаеробна 
біодеградація відбувається швидко;низька токсичність у водному середовищі; гідроксильні групи володіють 
великою ліпофобністю.  

Для тoгo, щoб пiдтpимувaти нopмaльний внутpiшньo тeкстильний мiкpoклiмaт, мaтepiaли пoвиннi 
дoбpe пoглинaти вoлoгу пpи кoнтaктi з пoвepxнeю шкipи людини, oсoбливo цe стoсується мaтepiaлiв 
пiдклaдки, тoбтo вoлoдiти кoнкpeтним вoлoгoвмiстoм, гiгpoскoпiчнiстю тa пoступoвo пepeвoдити вoлoгу в 
нaступнi шapи ткaнини. Для того, щоб визначити зміну властивостей  вовняного текстильного матеріалу 
після обробки антистатичними препаратами, були проведені випробування по визначенню залежності його 
вологовмісту від відносної вологості повітря. Експеримент проводився при відносній вологості 20%, 35%, 
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50%, 62% 80,6% і температурі 20оС. Дані вимірювань наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Залежність вологовмісту (Wа) вовняних текстильних матеріалів після обробки препаратом ПЕГ (10 г/л) від відносної 

вологості повітря (φ %). 
 
Найбільше зростання вологовмісту спостерігається при вологості 52% для зразків вовняних 

текстильних матеріалів, оброблених розчинами ПЕГ-600, ПЕГ-1500, ПЕГ-2000. Найкращі показники у всіх 
випадках отримано для ПЕГ-2000. Тобто зменшення поверхневого опору відбувається за рахунок 
збільшення вологовмісту тканини, що і є закономірним процесом, адже всі поліетиленгліколі, як низької, так 
і великої молекулярної маси характеризуються високою здатністю утримувати вологу.    

Так як вовна найбільш гігроскопічна тканина було вирішено провести дослід та визначити як 
змінився показник гігроскопічності після обробки поліетиленгліколями низької молекулярної маси. 
Результати досліджень наведені у таблиці 3 [4]. 

 
Таблиця 3 

Визначення  показника гігроскопічності досліджуваних зразків 
Досліджуваний зразок Значення показникаWa, % 
Необроблений зразок 12 
Оброблений ПЕГ-600 14 
Оброблений ПЕГ-1500 15 
Оброблений ПЕГ-2000 16 

 
Із отриманих результатів можна зробити висновок, що завдяки властивостям поліетиленгліколів 

утримувати вологу значення показників гігроскопічності досліджуваних зразків характеризуються 
тенденцією до зростання. Для зразків, оброблених ПЕГ-600, показник гігроскопічності зростає на 2% - 4% . 

Результати досліджень впливу обробки розчинами ПЕГ на жорсткість текстильного матеріалу 
наведені в таблиці 4. 

 
Таблиця 4 

Показники жорсткості вовняних текстильних матеріалів, оброблених розчинами ПЕГ різної 
молекулярної маси 

ПЕГ-600 ПЕГ-1500 ПЕГ-2000 Концентрація 
препарату основа уток основа уток основа уток 

0 47 45 47 45 47 45 
5 89 81 57 53 77 62 
6 90 85 63 55 81 65 
7 95 87 69 59 83 69 
8 99 92 72 63 88 74 
9 104 94 76 68 94 78 

10 107 98 81 72 97 83 
 
Проаналізувавши результати досліджень, можна сформулювати наступні висновки: при 

концентрації ПЕГ-600 5 г/л жорсткість зростає у 2 рази, зате при обробці розчинами ПЕГ-1500 і ПЕГ-2000 
така тенденція спостерігається при їх концентрації 8 г/л, що пояснюється утворенням на поверхні  матеріалу 
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полімерної плівки. Тому для розробки композиційних препаратів, що нададуть стійкого антистатичного 
ефекту  доцільно використати ПЕГ-1500 або ПЕГ-2000, ввівши  в склад композиції ПАР, як  у якості 
пом’якшувачів, так і у якості антистатиків.  

При обробці розчинами водорозчинних плівкоутворюючих полімерів – поліетиленгліколів у якості 
каталізатора використовується КОН (концентрацією від 0,6г до 1,25г на 250 мл розчину). Але з літературних 
джерел відомо, що обробка розчинами лугів суттєво впливає на міцність вовняного матеріалу. Незважаючи 
на те, що концентрація КОН незначна, було проведено дослідження міцності оброблених зразків, так як 
агресивні хімічні реагенти та високі температури значною мірою руйнують цілісну білкову структуру вовни, 
погіршуючи якість готових виробів.  У таблиці 5 наведено результати  показників відносного розривного 
навантаження вовняних текстильних матеріалів, оброблених розчинами ПЕГ різної молекулярної маси [5]. 

 
Таблиця 5 

Результати  показників відносного розривного навантаження вовняних текстильних матеріалів, 
оброблених розчинами ПЕГ різної молекулярної маси  

Розривне навантаження, Н Подовження, мм Текстильний матеріал та вид 
обробки основа уток основа уток 

Необроблений зразок 18,1 12,9 16,1 17,6 
Оброблений ПЕГ-600 23,8 21,8 10,1 13,5 
Оброблений ПЕГ-1500 21,5 15,9 17,3 20,4 
Оброблений ПЕГ-2000 20,9 14,6 19,1 20,3 

 
Міцність зразків, оброблених розчинами антистатичних препаратів в присутності навіть незначної 

кількості КОН (згідно з методикою його використали в кількості яка в 2 рази менша від концентрації ПЕГ) 
не зменшується, а, навпаки, зростає. Це, можливо, пояснюється утворенням під час реакції переетерифікації 
полімерної плівки, яка і надає міцності вовняному текстильному матеріалу. 

Так як накопичення пилу на поверхні і міжструктурному просторі знижує загальну пористість 
текстильного матеріалу, що негативно впливає на проникність, приводячи до порушення масо-  і 
теплообмінного процесу між поверхнею матеріалу і оточуючим середовищем та призводить загалом до 
негативних реакцій організму людини, було проведено дослідження характеристик забрудненості [5, 6] 
вовняних текстильних матеріалів, про що свідчать показники коефіцієнтів білості, наведені в таблиці 6. 

 
Таблиця 6 

Дослідження характеристик забрудненості оброблених зразків 

Текстильний матеріал та вид ПЕГ 
Середнє значення ступеня 

білості, % 
Середнє значення ступеня білості, % 

( після прання ) 
Необроблений зразок 53,6 52,6 
Оброблений ПЕГ-600 53 63,6 
Оброблений ПЕГ-1500 56,3 57,6 
Оброблений ПЕГ-2000 54,3 54,3 

 
З літературних джерел відомо, що більшість антистатиків варто застосовувати з обережністю, тому 

що вони збільшують забрудненість текстильних матеріалів, хоча при використанні у якості антистатиків 
поліетиленгліколів різної молекулярної маси така тенденція не спостерігалась, про що свідчать результати 
досліджень, наведені в таблиці 6.   

Висновки 
Таким чином, досліджено вплив антистатичної обробки на фізико-механічні властивості 

текстильних матеріалів, а саме на жорсткість, капілярність та стійкість до прання. Показано, що дія 
антистатика не суттєво впливає на жорсткість і капілярність волокна, а максимальний ефект і збереження 
антистатичного агента не спостерігається вже після третього циклу прання. Провівши дослідження, 
рекомендується використовувати і впроваджувати у виробництво поліетиленгліколі у якості ”антистатичних 
присадок” – хімічних речовин, які додаються у процесі виготовлення волокон та інших полімерних 
матеріалів для зниження електризації. 

 
Література 

 
1. Сажина Б.И. Электрические свойства полимеров / Сажина Б.И. – Л. : Химия, 1970. – 376 с. 
2. Ринок вовни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.propozitsiya.com  
3. Тэнэсеску Ф. Электростатика в технике / Ф. Тэнэсеску, Р. Крамарюк ; [пер. с рум. Ф. Тэнэсеску]. 

– М. : Энергия, 1980. – 296 с. 
4. Сажина Б.И. Статическое электричество в химической промышленности / Под ред. Сажина Б.И. –  

[2-е изд.]. – Л. : Химия, 1977. – 252 с. 
5. Статическое электричество в промышленности и методы защиты / [Копылов А.В., Качанов А.В., 

Дадыко В.П. и др.]. – М. : МАИ, 1975. – 55 с. 



  Технічні науки  ISSN 23075732
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2014 (211)  123

6. Савчук Н.П. Элекризуемость обувных материалов и обуви и разработка мер ее снижения : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук. – Хмельницкий : 1991.– 236 с. 

 
References 

 
1. Sazhina B.I. Elektricheskie svojstva polimerov. Leningrad, Ximiya, 1970, 376 p. 
2. Rynok vovny [Electronic resource]. Access mode: http://www.propozitsiya.com  
3. Tenesesku F. Kramaryuk R. E’lektrostatika v texnike, Moskow, E’nergiya, 1980, 296 p. 
4. Sazhina B.I. Staticheskoe e’lektrichestvo v ximicheskoj promyshlennosti. No 2 Ed.by Sazhina B.I., Leningrad, Ximiya, 1977, 252 p. 
5. Kopy’lov A.V., Kachanov A.V., Dady’ko V.P. Staticheskoe e’lektrichestvo v promy’lennosti I metody’ zashhity’. Moskow, 1975, 

55 p. 
6. Savchuk N.P. E’lektrezuemost’ obuvny’x materialov i obuwi i razrabotka mer ee snizheniya: avtoref. dys. Na zdobuttia nauk. 

stupenia kand. texn. nauk.- Khmelnytskyi, 1991, 236 p. 

 
Рецензія/Peer review : 26.2.2014 р. Надрукована/Printed :6.4.2014 р. 

Рецензент: Мандзюк І.А., д.т.н., проф. 
 

УДК 648.28: 677.027.18 
О.І. КУЛАКОВ, В.О. КУШНІР 

Хмельницький національний університет 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ КОАГУЛЯНТУ ІЗ 

САПОНІТОВИХ АРГІЛІТІВ 
 
У  статті  надана  характеристика  хімічного  складу  сапонітових  аргілітів  та  зроблено  висновок  про 

можливість    отримання  на  його  основі  коагулянту  для  очистки  стічних  вод  фарбувального  виробництва 
підприємств текстильної промисловості.  Наданий коагулянт є змішаним коагулянтом, тобто містить у своєму 
складі  сульфати  алюмінію  та  феруму  (II)  і  (ІІІ).  Це  має  ряд  переваг  перед  застосуванням  індивідуальних 
стандартних  коагулянтів. Для виробництва коагулянту використовується дешева сировина, що значно зменшує 
собівартість  продукту  у  порівнянні  із  стандартними  коагулянтами,  які  у  своїй  більшості  виробляються  із 
імпортної  сировини.  Досліджено  ефективність  дії  коагулянту  при  очистці  стічних  вод,  визначена  оптимальна 
доза коагулянту. 

Ключові слова:  сапонітові аргіліти, коагулянт, стічна вода. 
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RESEARCH OF RECEIPT TO THE COAGULANT FROM SAPONITES MUDSTONES  

 
Abstract –  In  the article description of  chemical  composition of  saponites mudstones  is given and a  conclusion  is done about 

possibility  of receipt on his basis to the coagulant for cleaning of flows waters of painting production of enterprises of textile industry.  The 
given coagulant is the mixed coagulant, that contains in the composition the sulfates of aluminum and iron (ІІ) and (III). It has the row of 
advantages  before  application  of  individual  standard    coagulants.  For  the  production  to  the  coagulant  cheap  raw  material,  which 
considerably  diminishes  the  prime  price  of  product  in  comparing  to  the  standard  coagulants which  in  the majority  are made  from  the 
imported raw material,  is used.  It  is  investigational efficiency of action  to  the coagulant at cleaning of  flows waters, an optimum dose  is 
certain to the coagulant. 

Keywords:  to the saponites mudstones, coagulant, flow water. 
 
Постановка проблеми. Поклади сапонітових аргілітів на Україні відкриті зовсім недавно – у 70-х 

роках XX-го сторіччя на півночі Хмельницької області. Сапоніт відноситься до класу алюмосилікатів і є 
одним із різновидів розповсюдженого глинистого мінералу монтморилоніту [1]. У літературі по відношенню 
до сапонітового мінералу використовують у більшості випадків не зовсім точний термін "сапонінові глини", 
що не зовсім відповідає їх природному стану. Особливість хімічного складу сапонітових аргілітів полягає у 
підвищеному вмісті оксиду магнію – від 8 до 10 % та оксидів феруму – до 13 %, які утворились за рахунок 
стародавніх основних вулканічних туфів [2].  Іх мінеральний склад наступний: мінерали групи 
монтморилоніту, диніту, кальцит, гематит, кварц та домішки інших мінералів. Аргіліти за своїм 
мінералогічним та хімічним складом дуже сходні з глинами, але відрізняються від них більшою твердістю та 
нездатністю розмокати у воді. Окремі пласти у суттєвих кількостях містять анальцим. Так, для Славуто-
Ізяславського родовища характерним є наявність двох горизонтів – верхнього сапонітового та нижнього –
 анальцим-сапонітового. За роки відкриття геолого-економічну оцінку отримали чотири ділянки цього 
родовища – Ташківські (I і II), Родошівська і Варварівська. Запаси і прогнозні горизонти сапоніту у них 
складають 40 млн. тонн. На одній із ділянок сапоніт добувається у невеликому кар'єрі і випускається у м. 
Славута [3]. При економічному обґрунтуванні доцільності використання сапонітових аргілітів їх часто 
порівнюють із широко застосованими бентонітовими (монтморилонітовими) глинами, світові ціни на 
продукцію із яких досягають від 200 до $250 за тонну. При цьому монтморилонітова сировина 
характеризується високим вмістом монтморилоніту та палігорскиту від 90 до 95 %. Сапонітові аргіліти 
характеризуються більш високим вмістом різних домішок, що утруднює їх застосування у промислових 
масштабах і практично їх можна лише використовувати, наприклад, як дешеву сировину для грубої 
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кераміки. Збагачення сапонітових аргілітів ( так зване "вимучування глини") практично нереально, тому їх 
промислове застосування у природному вигляді на сьогоднішній невелике. Одним із шляхів використання 
сапонітових аргілітів є їх хімічна переробка у продукти, які мають практичне значення, наприклад, у 
коагулянти для очистки природних і стічних вод. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, для алюмосилікатів характерні обмінні 
реакції з катіонами, тому дослідженню сорбційних процесів на сапоніті присвячено значну кількість 
публікацій [1 – 4]. Проведені дослідження по використанню сапоніту у сільському господарстві. 
Встановлено, що добавка сапонітового аргіліту у корма для тварин та птахів дає можливість підняти їх 
середньодобовий приріст від 5 до 15 %. На основі сапоніту у Вінницькому НПО "Міндобрива" отримана 
нова мінеральна добавка для тварин і тварин під назвою  "фісташки", а у м. Славута налагоджено 
виробництво сапонітової муки [4]. Крім того, при добавленні у корма, які забруднені радіонуклідами, вміст 
цезію-138 у молоці корів знижувалось від 13 до 73 % в порівнянні з контрольними показниками. При 
внесенні сапонітової муки у пісчані ґрунти, підвищується врожайність кукурудзи, озимої пшениці та 
цукрового буряку, однак ефективність таких міроприємств не вище ефективності меліорації цих ґрунтів 
відповідно традиційної карбонатної муку та місцевими глинистими ґрунтами. Аналіз літературних джерел 
показує, що напрямки використання сапоніту пов'язані з реальною потребою у ньому різних галузей 
народного господарства. Відмічено використання сапоніту у хімічній, паперовій, парфумерній, 
масложировій, металургійній та інших галузях промисловості. У роботі [5] описано навіть можливість 
застосування сапоніту у якості фільтрувального порошку для очистки забруднених розчинників для хімічної 
чистки одягу. Однак, крім теоретичних припущень цей процес не був досліджений експериментально, тому 
його практична ефективність невідома.  

Аналіз літературних джерел показує, що сапонінові аргіліти застосовуються у народному 
господарстві, в основному, у природному вигляді, рідше – у модифікованій формі. Як показують 
дослідження,  у склад сапоніту  входять з'єднання алюмінію і феруму, що дозволяє отримати із нього 
змішані алюміній-ферумні коагулянти. Такі змішані коагулянти мають ряд переваг перед індивідуальними. 
Вода, яка очищена змішаним коагулянтом не дає відлежувань навіть при низьких температурах, так як 
утворення пластівців коагуляції швидко закінчується. При використанні, наприклад, феруму хлориду (III), 
після осадження крупних пластівців у стічній воді залишається тривалий час велика кількість мілких 
пластівців гідроксиду феруму (III), у той час при застосуванні змішаних коагулянтів пластівці осаджуються 
рівномірно і швидко, а також скорочуються витрати коагулянтів. У літній час зменшується необхідна доза 
коагулянту (у порівнянні із застосуванням сульфату алюмінію) на 25 %. При низькій температурі стічної 
води економія змішаного коагулянту досягає від 60 до 65 % [6]. Таким чином, отримання змішаного 
коагулянту із сапонітової сировини економічно доцільно. 

Об'єктом дослідження є сапонітові аргіліти Ташківського родовища Хмельницької області. 
Предметом дослідження є коагулянт, отриманий із сапонітових аргілітів. 
Виклад основного матеріалу.  Для дослідження використовували модель стічної води текстильних 

підприємств України, які містили сумарно до 20 мг/дм3 ПАР (синтанол, фосфоксит, лудігол) та барвник 
активний яскраво-блакитний К (до 80 мг/дм3).  Так як у теперішній час текстильні виробництва переходять 
на локальні очисні споруди, які є більш ефективні чим загальні, то концентрацію барвника збільшили до 80 
мг/дм3, яка характерна для залпових скидань при локальній очистці стічних вод. Коагуляційну очистку 
моделі стічної води проводили при рН від 9,0 до 9,5 на протязі 60 хвилин. Ефективність очистки моделі 
стічної води оцінювали ступенем її знебарвлення, яку розраховували за формулою: 

  100/)( 121  ссссзн  %, де 1с  оптична густина стічної води до очистки; 2с  оптична густина після 

очистки. 
Спосіб коагуляції використовується для очистки стічних вод багатьох підприємств молочної, 

м'ясної, текстильної і хімічної промисловості,  нафтопереробці, комунальному господарстві тощо. 
Наприклад, для текстильних підприємств (освітлення фарбувальних стоків) та фабрик первинної переробки 
вовни доза коагулянтів сульфатів феруму (II) і (III) складає від 100 до 600 мг/дм3 при дозі вапна від 200 до 
1600 мг/дм3. Сутність очистки стічних вод коагуляцією полягає у тому, що коагулянти гідролізуються у воді 
та утворюють колоїдні гідроксиди алюмінію і феруму (ІІ) і (ІІІ), які є основним діючим моментом при 
очистці води. Вони адсорбують на своїй поверхні різні забарвлені забруднення і таким чином знебарвлюють 
стічну воду. Крім того, при цьому також досягається освітлення води за рахунок видалення мілких зважених 
частинок (муті), які захоплюють осідаючі пластівці гідроксидів алюмінію та феруму (ІІ) і (ІІІ). Коагулянти 
уявляють собою солі сильних кислот та слабих основ і при введенні їх у воду гідролізуються (розкладаються 
водою). Гідроліз протікає по стадіям з утворенням проміжних основних солей, наприклад для сульфату 
алюмінію: 

4242342 SOHSO)OH(Al2OH2)SO(Al  ; 

  4242224 SOHSO)OH(AlOH2SO)OH(Al  ; 

  4232422 SOH)OH(Al2OHSO)OH(Al   (1)

Сумарна реакція повного гідролізу має вигляд: 

4232342 SOH3)OH(Al2OH6)SO(Al   (2)
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Аналогічним чином протікає гідроліз сульфатів феруму (ІІ) і (ІІІ). Поява у розчині в результаті 

гідролізу кислоти і пов’язане з цим підвищення концентрації іонів H гальмує  гідроліз. Таким чином, 
необхідною умовою протікання гідролізу в сторону утворення гідроксидів алюмінію і феруму (ІІ) і (ІІІ) є 

зв’язування іонів H у сполуки, які мало дисоціюють. Для посилення гідролізу коагулянту стічну воду 
вапнують – добавляють вапняне молоко, яке нейтралізує кислоту гідролізу. Однак. вапняне молоко треба 
добавляти точно за розрахунком, так як надлишок його може привести до розчинення гідроксиду алюмінію, 
як амфотерної сполуки. Гідроліз коагулянтів протікає швидко  протягом перших 30 с після їх введення у 
воду він звершується утворенням колоїдних гідроксидів алюмінію та феруму (ІІ) і (ІІІ), які мають величезну 
активну поверхню. На цій поверхні адсорбуються різні забарвлені речовини, завдяки чому вода 
знебарвлюється. Видалення із води відроблених адсорбентів проходить під дією електролітів води, які 
викликають коагуляцію (злипання) частинок гідроксидів і, як наслідок її, агрегацію частинок і осідання їх у 
вигляді властивців. У роботі були визначені оптимальні дози коагулянту. Так як у склад сапонітових 

аргілітів входить доволі багато з'єднань 
феруму, то синтезований коагулянт має 
змішаний склад – містить у своєму складі 
сульфати алюмінію та феруму (ІІ) і (ІІІ). 
Нами проведені дослідження впливу дози 
коагулянту на ступінь знебарвлення 
стічної води. Результати досліджень 
представлені на рис. 1. Графіки дають 
можливість проаналізувати процес 
коагуляційної очистки стічної води та 
визначити оптимальні дози коагулянтів.  

Криві знебарвлення 
характеризуються наявністю трьох зон: 
зона (І) – зростання ступеня очистки; зона 
(ІІ) – зона максимального знебарвлення 
стічної води; зона (ІІІ) – зона деякого 
зниження ступеня очистки. Між зонами 

(ІІ) і (ІІІ) знаходиться оптимальна доза коагулянту, яка забезпечує максимальне знебарвлення. 
Як видно з рис. (1), для промислових коагулянтів OH18)SO(Al 2342  рис. {1, крива 1} та 

OH7)SO(Fe 2342   рис. {1, крива 2} ступінь знебарвлення невелика та знаходиться у межах від 67 до 77 %. 

Оптимальна доза коагулянту дорівнює 600 мг/дм3 при дозі вапна (на CaO ) 1600 мг/дм3. Для синтезованого 
коагулянту ступінь знебарвлення досягає 94 % при дозі коагулянту 500 мг/дм3  дозі вапна 1200 мг мг/дм3. 
Подальше збільшення дози коагулянту не приводить підвищення відсотку знебарвлення стічної води 
рис. {1, крива 3}. Практично аналогічні результати ми отримуємо при застосуванні сульфату феруму (ІІ) 
рис. {1, крива 4}. Для нього оптимальною дозою коагулянту також є величина 500 мг/дм3, однак ступінь 
знебарвлення не піднімається вище 92 %. Таким чином, синтезований коагулянт із сапонітових аргілітів 
може бути рекомендований для очистки стічних вод фарбу вального виробництва текстильної 
промисловості. 

 
Висновки 

 Досліджено можливість отримання коагулянту із сапонітових аргілітів для очистки стічних вод. 
Синтезований коагулянт є змішаним коагулянтом, який містить сульфати алюмінію та феруму (ІІ) і (ІІІ). 

Одержані результати досліджень свідчать, що отриманий коагулянт є ефективним реагентом для 
очистки стічних вод, які містять синтетичні барвники. 

Проведено експериментальні дослідження впливу дози коагулянту на ступінь знебарвлення стічної 
води. Показано, що синтезований коагулянт має високі очисні здатності у порівнянні із промисловими 
коагулянтами і за своїми властивостями подібний промисловому коагулянту сульфату феруму (ІІ). 
Оптимальною дозою для синтезованого коагулянту при очистці стічних вод з концентрацією барвника до 80 
мг/дм3  є 500 мг/дм3 при дозі вапна 1200 мг/дм3.  
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Рис. 1. Вплив дози коагулянту на ступінь знебарвлення стічної води: 

1 – OH18)SO(Al 2342  ; 2 – OH7)SO(Fe 2342  ; 3 – синтезований  

коагулянт; 4 – OH7FeSO 24   
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ СМЗ 
 
В  роботі  досліджено  процес  видалення  забруднень  різної  природи  з  текстильних  матеріалів  у  вигляді 

тканин та трикотажу на основі льону, бавовни, капрону розробленими в попередніх дослідженнях оптимальними 
складами  миючих  ванн.  Показано,  що  деякі  види  забруднень  важко  видаляються  після  першого  прання  і 
потребують другого прання, попереднього видалення плям або  прання з підбілювачем. 

Ключові слова: забруднення, СМЗ, посилювач, прання, миюча здатність. 
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RESEARCH OF CONTAMINANT REMOVAL BY AQUEOUS SOLUTIONS OF VARIOUS ORIGINS DETERGENTS 

 
Abstract – This paper investigates the process of removing pollution from the different nature of textile materials in the form of 

woven and knitted fabrics from linen, cotton, nylon developed in previous studies the optimal composition of detergent. It is shown that some 
types of pollution  is difficult  to  remove after  the  first wash and  require a  second wash, pre wash  first  removing  stains or washing with 
amplifier. 

Keywords: pollution, synthetic detergents, boosters, laundry, washing ability.  
 
Вступ. Вироби з текстильних волокон та інших волокнистих матеріалів складають невід’ємну 

частину побуту кожної людини, а більшість з них входить у коло предметів постійного користування. Під 
час експлуатації вироби забруднюються, в деяких випадках виникає порушення цілісності матеріалу на 
окремих ділянках [1]. Забруднення продуктами харчування не тільки надає одягу неохайного вигляду, але і 
служить середовищем для розмноження мікроорганізмів і грибків, що руйнують тканини. 

На характер, природу, інтенсивність забруднень текстильних матеріалів виявляють суттєвий вплив 
наступні фактори: тип та властивості текстильного матеріалу, умови його експлуатації та зберігання, вид та 
призначення виробу. 

Всі забруднення умовно можна поділити на наступні групи : 
1) чисті пігменти; 
2) пігменти із зв’язуючими речовинами; 
3) речовини, розчинні у органічних розчинниках; 
4) речовини, які за допомогою хімікатів можна перевести у розчинні в воді чи безбарвні сполуки; 
5) речовини, які розчинні у воді; 
6) застарілі при висиханні речовини. 
Пігментні частинки відносяться до сухих забруднень мінерального походження, що містяться у 

вуличному або домашньому пилу, які осідають на текстильних виробах, а також попадають на тканину при 
контакті з джерелом забруднень. Склади забруднень вуличного і домашнього пилу дещо відрізняються один 
від одного. До складу вуличного пилу входять наступні  компоненти: мінеральні частинки піщаних та 
глиняних грунтів, органічні речовини, водорозчинні речовини, естеророзчинні речовини і вода, а до 
домашнього – мінеральні частинки піщаних і глиняних ґрунтів, білки, целюлоза, смоли розчинні в спиртах, 
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жири, олії, вода [2]. 
Чисті  пігменти не можна ні розчинити, ні хімічно перетворити у безбарвні сполуки. Легкість 

видалення цих забруднень визначається  величиною сил зчеплення між пігментом і волокном. Оскільки це 
зазвичай поверхневі сили, то  зі збільшенням розміру часток пігменту можливість видалення підвищується. 
Сили зчеплення найбільш легко зруйнувати у рідкому середовищі. Чим менший поверхневий натяг рідини, 
тим легше змочити волокна і пігменти та тим легше розірвати сили зчеплення. Це відбувається більш 
ефективно при дії водних розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР), ніж рідин, які мають низький 
поверхневий натяг. Видалення пігментів, що попали на тканину з водної дисперсії, відбувається важче, ніж 
пігментів, що забруднили тканину у сухому вигляді. 

Пігменти із зв’язуючими речовинами видаляють у два прийоми: спочатку видаляють зв’язуюче, а 
потім – пігмент. Жирове зв’язуюче видаляють органічним розчинником. Найбільш важко відбувається 
видалення сургучу зі всіх матеріалів. 

Речовини, які розчинні у органічних розчинниках, видаляються без особливих труднощів. Олії і 
жири, які входять до  складу плям, добре розчиняються у розчинниках. 

До речовин, які здатні при взаємодії з хімічними речовинами знебарвлюватися чи переходити в 
розчинний стан, відносять натуральні і синтетичні фарбуючі речовини (їх містять, зокрема, фрукти, овочі, 
ягоди, чай, кава – таніновмісні продукти). У випадку утворення хімічного зв’язку між фарбуючою 
речовиною і волокном знебарвити плями важче, ніж плями від речовин, які не мають зв’язку з волокнами. 
Знебарвлення плям за допомогою відновників дає кращі результати, ніж за допомогою окисників. 

Речовини, які розчинні у воді, непомітні на тканині. Необхідність видалення цих забруднень 
пояснюється тим, що накопичення таких забруднень сприяє збільшенню жорсткості тканини. Деякі види 
водорозчинних речовин (цукор, білки, солі) є поживним середовищем для мікроорганізмів, грибків, які 
розвиваючись на тканині, руйнують її. 

В залежності від походження плями можна поділити на наступні групи:  харчові, косметичні, 
лікарські, побутові, плями від продуктів обміну організму тощо. До харчових плям відносяться: жирові, 
білкові, плями від вин, фруктових та ягідних соків, напоїв (чай, кава, пиво) 

Механізм видалення плям залежить від складу забруднення та плямовивідного препарату. Можливе 
розчинення, емульгування, диспергування, солюбілізація, хімічні та біохімічні перетворення. Для 
покращення видалення плям використовують механічну дію і підігрівання розчинів для плямовиведення. 

Розчинення забруднень відбувається при видаленні масляних та жирових плям органічними 
розчинниками. У цьому випадку механічний вплив, а саме, розтирання ватним тампоном будуть посилювати 
дію розчинника. 

В пральному виробництві обробляють головним чином білизну з водорозчинними забрудненнями, 
що представляють собою забарвлені і незабарвлені речовини або їх суміші. Для видалення забруднень в 
процесі прання використовують різноманітні синтетичні миючі засоби (СМЗ), речовини для відбілювання, 
що в тій чи іншій мірі видаляють охарактеризовані вище забруднення.  

В попередніх роботах [3, 4] досліджена здатність текстильних матеріалів у вигляді тканин і 
трикотажу різного волокнистого складу забруднюватись різноманітними побутовими забрудненнями. 
Встановлено вплив наявності апрету на матеріалах, структури самих матеріалів та концентрації 
забруднювачів на величину забрудненості, тривалості дії забруднюючих речовин та температури дії 
забруднювачів на величину забрудненості матеріалів. 

Основний матеріал 
В залежності від дії вказаних факторів на текстильні матеріали наноситься різна кількість 

забруднень. Але на скільки вони будуть видалятись при водних обробках в середовищі ПАР не 
досліджувалось. Тому метою даного дослідження є визначення ступеня видалення забруднень певного виду 
в процесі прання. 

Для досліджень використовували бавовняну, лляну, поліамідну тканину та  поліамідний трикотаж з 
нанесеними на них різними кількостями забруднювачів: пилу, кави, чаю, какао, кетчупу, соку виноградно-
яблучного (білого), соку виноградно-яблучного (червоного), оливкової та соняшникової олій. 

Для вивчення можливості видалення забруднень з матеріалів та впливу кількості забруднень на 
тканині чи трикотажі на здатність зменшувати забруднюваність останніх забруднені зразки матеріалів з 
різною кількістю нанесених відповідних забруднювачів піддавали пранню миючим засобом “Ariel” з 
додаванням посилювача прання ”Ace” за розробленою на кафедрі ХТ технологією [4]. 

Після прання зразки полоскали, віджимали, висушували і після визначення коефіцієнту відбиття 
розраховували кількість забруднень на матеріалі [3]. 

Експериментальні дані із зміни кількості забруднень на матеріалах після першого прання 
представлені в таблиці 1.  

Із даних таблиці 1 можна зробити висновок, що кількість забруднень на матеріалах після прання 
залежить від кількості забруднень, що були нанесені на матеріали перед обробкою миючим засобом. В 
цілому, для кожного забруднення спостерігається тенденція для всіх матеріалів: чим більше було нанесено 
забруднень, тим більше їх залишається після прання. 

Як показують експериментальні дані, в процесі прання практично ні один із забруднювачів не був 
видалений повністю. 
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Таблиця 1 
Зміна кількості забруднень на текстильних матеріалах  

Кількість забруднень, % 

Лляна тканина Бавовняна тканина Поліамідна тканина 
Поліамідний 
трикотаж 

Вид забруд-
нювача 
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П
іс
ля

 
І 
пр
ан
ня

 

П
іс
ля

 
ІІ

 п
ра
нн
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Пил 

6,5 
12,8 
25,5 
26,1 

5,4 
10,6 
14,8 
15,2 

3,3 
6,4 
3,2 
3,3 

13,5 
20,2 
24,4 
36,5 

11,6 
17,0 
20,2 
26,4 

5,2 
10,6 
16,0 
22,9 

2,1 
3,1 
4,2 
5,1 

0 
1,0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 
0 

18,3 
23,2 

1,0 
1,1 

0 
0 

Кава 

17,0 
25,5 
28,2 
48,4 

7,4 
9,6 

10,6 
13,2 

3,2 
6,4 
8,5 
3,3 

12,5 
21,9 
35,1 
41,7 

9,4 
12,5 
19,1 
20,8 

6,3 
8,3 

14,9 
10,4 

7,1 
8,2 

10,1 

1,0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 

11,6 
14,7 
27,8 
30,5 

6,3 
6,3 

10,3 
10,5 

4,3 
4,3 
7,2 
3,1 

Чай 

9,6 
16,0 
21,3 
40,7 

6,4 
8,5 
9,6 

12,1 

3,2 
3,2 
6,4 
7,7 

7,3 
16,7 

29,238
,5 

6,3 
12,5 
20,8 
22,9 

3,1 
5,2 

16,7 
18,8 

2,0 
4,0 
6,2 
7,1 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 
0 

4,2 
8,4 

13,7 
21,6 

2,1 
4,2 
5,3 
6,2 

0 
2,1 
2,1 
5,2 

Какао 

18,1 
26,6 
33,0 
52,7 

17,0 
23,4 
24,5 
25,3 

9,6 
10,6 
18,1 
13,2 

21,9 
36,5 
42,7 
55,3 

19,8 
32,3 
37,5 
37,2 

13,5 
28,1 
33,3 
26,6 

6,2 
9,1 

19,2 
23,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 
0 

8,4 
14,7 
33,7 

4,2 
6,3 
7,4 

1,1 
1,1 
1,1 

 

Кетчуп 

12,0 
15,0 
16,0 

6,5 
6,4 
6,4 

2,2 
2,2 
3,2 

13,5 
14,6 
14,9 
16,7 

9,4 
9,4 
8,5 
9,4 

6,3 
6,3 
5,3 
7,3 

2,1 
7,1 

1,0 
1,0 

0 
0 

9,3 
12,6 

7,2 
3,2 

5,2 
1,1 

Сік 
виноградно-
яблучний 
(білий) 

2,2 
4,3 
5,5 
7,4 

1,1 
2,1 
2,2 
2,1 

0 
0 
0 
0 

2,1 
6,3 
7,3 
8,5 

1,0 
2,1 
2,1 
2,1 

0 
0 
0 
0 

1,0 
2,1 
5,1 

0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 

5,3 
10,5 

4,1 
5,3 

0 
1,1 

Сік 
виноградно-
яблучний 
(червоний) 

30,8 
30,9 
33,7 
40,4 

5,5 
5,3 
5,4 
6,4 

4,4 
3,2 
4,3 
4,3 

28,1 
32,3 
35,1 
40,6 

7,3 
8,3 
8,5 
9,4 

5,2 
6,3 
3,2 
3,1 

5,2 
7,1 
8,3 

 

1,0 
1,0 
1,0 

 

0 
0 
0 

22,7 
27,4 

 

7,2 
7,4 

5,2 
3,2 

Оливкова 
олія 

2,2 
4,3 
5,3 
6,6 

1,1 
2,1 
2,1 
2,2 

0 
0 
0 
0 

1,1 
5,2 
6,4 
7,4 

0 
2,1 
2,1 
2,1 

0 
0 
0 
0 

1,0 
3,1 
5,1 

0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 

3,1 
6,3 

2,1 
4,2 

0 
0 

Соняш-
никова олія 

5,3 
6,4 
9,6 

4,3 
3,2 
3,2 

2,1 
2,1 
2,1 

 

2,1 
4,2 
5,2 
6,3 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 
0 

1,0 
2,0 
3,0 

0 
1,0 
1,0 

0 
0 
0 
 

2,1 
5,3 
7,4 

1,1 
2,1 
2,1 

0 
0 
0 

 
Тому ті самі зразки прали другий раз за тим самим технологічним режимом. Одержані дані про 

кількість забруднень, що залишились після другого прання на тканинах різного волокнистого складу та 
трикотажі з поліаміду наведені в таблиці 1. 

Після другого прання вдалось повністю видалити забруднення: з поліамідної тканини всі 
досліджувані забруднення, з поліамідного трикотажу повністю видаляється забруднення олії та пилу, соку 
виноградно-яблучного (білого), з лляної та бавовняної тканин повністю було видалено забруднення соку 
виноградно-яблучного (білого) та оливкової олії. 

Краще видаляються забруднення з синтетичних матеріалів, очевидно, тому що вони менше 
забруднюються. 

Бавовняна та лляна тканини в силу великої спорідненості волокон до водних розчинів 
забруднювачів забруднюються в значно більшій мірі, ніж синтетика. Тому видалення забруднень з 
целюлозних тканин ускладнено. 

На лляній тканині у порівнянні з вихідною кількістю забруднень після прань залишається 
відповідно: соку виноградно-яблучного (червоного) – 15,8 % після першого та 10,6 % після другого прання; 
кетчупу – 40 % та 20 %; какао – 48 % та 25 %; чаю – 30 % і 19 %; кави – 27 % та 7 %; пилу – 58 % та 13 %. 
Отже, найважче видаляються з лляної тканини забруднення: пилу, какао, кетчупу. 
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На бавовняній тканині у порівнянні з кількістю забруднень до прання залишилось після першого і 
другого прання відповідно: соку виноградно-яблучного (червоного) – 23 % і 8 %; кетчупу – 57 % і 43 %; 
какао – 67 % і 42 %; чаю – 59 % і 49 %; кави – 50 % і 25 %; пилу – 72 % і 62 %. 

Звідси можна зробити висновок, що з бавовняної тканини важче видаляються забруднення: пилу, 
какао, чаю та кетчупу. Тобто характер видалення забруднень з бавовняної тканини аналогічний видаленню 
забруднень з лляної тканини. Очевидно це пов’язано з однаковою хімічною природою волокон. 

Що стосується видалення забруднень з синтетичних матеріалів (поліамідних тканини та трикотажу), 
то можна спостерігати, як вже після першого прання більша частина забруднень відпирається майже 
повністю. При цьому краще видаляються забруднення з тканини, ніж з трикотажу. Це може бути пов’язано 
як із структурою матеріалу, так і кількістю нанесених забруднень. Після другого прання повністю 
видаляються всі забруднення  з поліамідної тканини. На поліамідному трикотажі після другого прання 
залишаються плями практично всіх досліджуваних забруднень, окрім пилу та соняшникової і оливкової олії. 

Оскільки більшість забруднень в процесі прання видалити не є можливим, то можна рекомендувати 
перед пранням використання спеціальних препаратів для видалення відповідних плям. Після цього вироби 
випрати. 

Другий шлях – це підібрати для кожного з видів забруднювача відповідний миючий засіб та засіб 
для відбілювання. 

Висновки 
В роботі досліджено видалення забруднень різного походження в залежності від виду текстильного 

матеріалу. Встановлено, що після першого прання повністю видалити забруднення практично неможливо з 
жодного матеріалу. Проведення ще одного прання (другого) приводить до повного видалення забруднень 
тільки з поліамідної тканини. Тому, для більш повного видалення забруднень вже після першого прання, 
рекомендується проводити попереднє видалення плям або проводити прання з застосуванням хімічних 
препаратів для відбілювання білизни. 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАТЯГУ ОСНОВНИХ ТА УТОКОВИХ НИТОК ПРИ 

ПРОЕКТУВАННІ  БАЗАЛЬТОВИХ ТКАНИН 
 
У статті представлено важливість проектування заданих експлуатаційних властивостей матеріалів, 

обрано об’єкт та методи дослідження при проектування тканин із базальтових волокон. 
 Розгляд та  аналіз  проблеми  проектування  властивостей  матеріалів  наведено,  виходячи  з  визначення 

залежності між напруження та деформацією базальтових ниток.  Згідно до мети роботи встановлено    зв’язок 
між  структурними  параметрами  комплексної  нитки  з  базальтового  волокна  та  експлуатаційними 
властивостями виробів з неї.  

При  вирішенні  завдання  щодо  проектування  базальтової  тканини  з  заданими  властивостями  
враховувався факт, що в процесі вигину ниток змінюється їх конфігурація, причому переміщення ниток основи й 
утоку  при  формуванні  тканини  стають  сумірні  з  довжиною  перекриття  їх  у  тканині  та  її  геометричною 
щільністю. 

Отримана  модель  дозволяє  визначити  натяг  системи  ниток  в  залежності  від:  форми  переплетень, 
лінійної  густини  вихідної  пряжі,  розривального  подовження  пряжі,  розривального  навантаження  та 
спрогнозувати експлуатаційні властивості базальтової тканини. 

Ключові  слова:  властивості,  прогнозування,  базальтові  волокна,  тканина,  деформація,  переплетення, 
навантаження. 
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DEFINITION OF THE TIGHTNESS OF THE CORES AND WEFTS THREADS AT DESIGNING OF BASALT 
FABRICS 

 
In article  the important role is shown at design set working properties of materials, the object and research methods is chosen at 

designing of fabrics from basalt fibres. 
The analysis of  the problems arising at designing of properties of materials  is resulted, proceeding  from dependence definition 

between pressure and deformation of basalt threads. 
According  to  the work  purpose  connection  between  structural  parametres  of  a  complex  thread  from  a  basalt  fibre  and  the 

operational properties of fabrics made of it is established. 
During the decision of the task of designing of a basalt fabric with the set properties the fact was considered that in the course of a 

bend  of  threads  their  configuration  changes,  and movings  of  threads  of  a  basis  and  a  duck  in  the  course  of  fabric  formation  become 
proportional to length of their overlapping fabrics and geometrical density. 

The received model allows to define a tightness of system of threads depending on:  forms of an  interlacing,  linear density of an 
initial yarn, explosive yarn lengthenings, explosive loadings also allows to predict operational properties of a basalt fabric. 

Keywords: properties, forecasting, basalt fibres, a fabric, deformation, interlacings, loading. 
 

Вступ 
Проектування властивостей текстильних матеріалів є складним багатоступеневим творчим 

процесом [1]. В сучасному суспільстві все більше уваги приділяється тканинам із базальтових волокон, які 
мають специфічні властивості. Створення універсальної бази для розробки нових видів тканин з цієї 
сировини є актуальним.  

Об’єкти та методи дослідження.  Об’єктом дослідження є проектування базальтових тканин із 
заданими експлуатаційними властивостями.  

Вироби з базальтового волокна (БВ) займають свою нішу в переліку текстильних виробів. Найбільш  
активно використовуються сендвіч-пакети з супер-тонкого базальтового волокна для тепло- та звукоізоляції, 
волокна для армування бетонів та тканини для пошиву захисного одягу для праці при високих 
температурах.  

Метою роботи було встановити зв’язок між структурними параметрами комплексної нитки з 
базальтового волокна та експлуатаційними властивостями виробів з неї.  

Постановка завдання. Для вирішення поставленої задачі були залучені сучасні технології, 
зокрема, був розроблений візуальний макет тканини, що проектується.  

Результати та їх обговорення. Залежність між напруженням та деформацією в нитках та тканинах 
включає час, тому їх можна вважати в’язкопружними. 

Теорія спадковості в’язкопружних матеріалів, яка заснована на принципі позиції, описує процеси 
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деформування.  
В основі теорії – дві гіпотези: пружні сили залежать не тільки від миттєво отриманих зсувів, але й 

від попередніх деформацій, які мають тим менший вплив на них, чим більше часу пройшло з моменту 
попередніх деформацій; вплив отриманих у різний час деформацій складається [1,2].  

Математичний запис залежності напруг від деформацій, заснованих на цих гіпотезах, має вигляд: 

ε(t) =  σ(t)/E   +   1/E  
t

dtK
0

)()(  ;

σ(t) = Eε(t)  – E 
t

0

V(t-τ) ε(τ) dτ, 

 

(1)

де σ – напруга нитки;  
ε – відносна деформація нитки;  
Е – модуль пружності нитки;   
K(t-τ) і  V(t-τ) – функції впливу;   t – час спостереження;   τ – час попереднього часу спостереження.  
На основі методу [3] натяг нитки:  

  = Pі / Sі,    Sі =
4

001.0
4

22 Tcd 
  (2)

де  Pі – навантаження  розривальної машини,  
Sі – площа поперечного перерізу нитки, 
d –  діаметр нитки;   
Т – лінійна густина нитки;  
с –  коефіцієнт, що залежить від виду волокнистого складу.  
При проведенні експериментів час t1,t2,t3 – в інтервалі  0<t<0,5, а час t4 в – інтервалі 0,5<t<1. 

Отримано систему чотирьох рівнянь із чотирма невідомими.  
Взаємозв'язок σ і ε визначається за допомогою системи рівнянь: 
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З першого рівняння системи: 
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Із другого  й третього рівняння системи: 
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Із четвертого рівняння: 
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Рішення рівнянь проводили при використанні стандартної інформаційної програми. Причому 
параметр   визначався чисельними методами. 

При вирішенні завдання щодо проектування базальтової тканини з заданими властивостями 
доводиться враховувати той факт, що в процесі вигину ниток змінюється її конфігурація, причому 
переміщення ниток основи й утоку при формуванні тканини стають сумірні з довжиною перекриття їх у 
тканині та її геометричною щільністю. При цьому спостерігається нелінійна залежність більших переміщень 
від зовнішніх сил, хоча деформації залишаються малими. У зв'язку з цим ряд важливих для практики 
особливостей поводження ниток і можливих форм їхнього розташування в тканині не може бути вивченим 
за допомогою звичайної лінійної теорії вигину[4]. Деформація нитки в перерізі характеризується вигином у 
та кутом повороту φ. Вплив сил, що перерізують, Q на прогини ниток  незначні. Тому з достатньою 
точністю можна прийняти, що при поперечному вигині кривизна пружної лінії залежить тільки від величини 
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згинального моменту Mх і твердості EIх  [5].  
Рівняння нитки після інтегрування буде мати вид:  

21

)(
CxCdx

EI

xM
dxy    . (7)

На рис.1 представлена геометрична модель будови тканини вздовж нитки з прикладними до нитки 
силами та моментами. 

 

 
Рис. 1. Геометрична модель будови тканини полотняного переплетення 

 
Згідно з завданням основне диференціальне рівняння вигину нитки: 

0300130  By MxJExNxF  , (8)

де  0 – модуль пружності нитки основи, МПа; 0J  – момент інерції перерізу нитки основи, Н; 0F  – 

натяг ниток основи при заправленні, Н. 

Cos

F
F 0

0  , (9)

де    – кут нахилу вісевої лінії основи до вертикальної лінії руху тканини,  
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2
0 , (10)
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100
 , (11)

де  y  – щільність тканини по утоку в зоні формування, нитка/дм. 

Після визначення визначення вигину хвилі ниток утоку та основи, було знайдено висоту хвилі 
вигину ниток в тканині. 

Основною задачею роботи було визначення натягу основних та утокових ниток в тканині. Виходячи 
з того, що головною характеристикою, яка визначає експлуатаційні властивості тканини є висота вигину 
ниток основи та утоку, після перетворень отримано кінцеве рівняння натягу основних N

o

o
та утоковихN

o

ут
 

ниток тканини [6]. 
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Вирішуємо задачу для силових факторів. Значення моменту  визначаємо практичним шляхом для 
даної пряжі. Для основних та утокових ниток  натяги визначаються за формулами: 
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Висновки 
Таким чином, дана модель дозволяє визначити натяг системи ниток в залежності від:форми 

переплетень, лінійної густини вихідної пряжі, розривального подовження пряжі, розривального 
навантаження та визначити експлуатаційні властивості базальтової тканини. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ “VISHIVANKA” ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 

ДОВІЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ОРНАМЕНТУ ВИШИВКИ ПОДВІЙНИМИ 
ХРЕСТОПОДІБНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ І СТВОРЕННЯ ПКВМ 

 
Представлено  апробацію  розробленого  програмного  модуля  “Vishivanka”  для  заповнення  подвійними 

хрестоподібними  елементами  довільної  ділянки  орнаменту  і  створення  програми  керування  вишивальною 
машиною. 

Ключові слова: подвійний хрестоподібний елемент, програмний модуль “Vishivanka”, програма керування 
вишивальною машиною. 

 
I.A. ZASORNOVA, A.S. ZASORNOV 

Khmelnytsky National University 
 

DEVELOPMENT PROGRAM MODULE “VISHIVANKA” TO FILL ANY AREA ORNAMENT EMBROIDERY 
DUAL CRUCIATE ITEMS, AND CREATING MPEM 

 
The program management Embroidery machines using software module "VISHIVANKA" for finishing garments with ornaments of 

embroidery. Based on  the  results of  expert  evaluation determined  that  the  social  impact of  the  implementation of  research  results  is  to 
improve  the quality  finish garments embroidery ornaments, made with double cruciform elements by 15.3 % compared with  the existing 
method of manufacturing embroidery cruciform elements. Approbation received PМЕМ and SM "VISHIVANKA" conducted  in an  industrial 
environment "Podlesovskyy Dmitry Serhiyovych", Khmelnytsky. 

Keywords: double cruciform element software module "Vishivanka", a program to manage embroidery machine. 
 

Вступ 
В останні роки в легкій промисловості України широко використовують системи автоматизованого 

проектування (САПР), як найбільш прогресивну форму організації процесу. На думку дослідників [1, 2] 
ефективне вирішення задач, направлених на удосконалення процесу проектування одягу, можливе з 
допомогою сучасних комп'ютерних технологій і відповідних програмних продуктів. 

За допомогою сучасних САПР можливо виконувати усі етапи проектування швейних виробів. Як 
показує аналіз [3], процес проектування можливо здійснювати на площині 2D проектування та в просторі 3D 
проектування. 

До першого методу проектування одягу відносять методики побудови лекал за допомогою 
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комп'ютерної графіки (САПР фірм “Lectra”, “Gerber Technology”, “Investronica” та інших), використовуючи 
існуючі методики конструювання; створення ескізів і технічних рисунків моделей одягу за допомогою 
графічних редакторів (“Corel Draw”, “Adobe Photoschop”, “Corel Xara” та інших). 

Другий метод - тримірне автоматизоване проектування одягу, дозволяє не тільки проектувати 
зовнішній вигляд, а й перевіряти якість посадки залежно від розмірів і вносити певні корективи з 
урахуванням недоліків. 

Однак, в розглянутих системах САПР відсутня база орнаментів вишивки, що унеможливлює 
автоматизоване проектування швейних виробів, оздоблених вишивкою, зокрема розташування орнаментів 
на деталях одягу. 

Тому, необхідним є створення бази, прийнятної для існуючих САПР, з урахуванням окремих 
конструктивних рішень моделей проектованого одягу. 

 
Постановка завдання 

Сучасне програмне забезпечення (ПЗ), для оздоблення одягу вишивкою, розвивають паралельно 
зміні техніки і технології оздоблення. На сьогодні існує багато програм для виконання вишивки. Проте, 
більшість із них вузькоспеціалізовані. Зміна споживчих потреб і техніки для вишивання, вимагає постійного 
удосконалення ПЗ. 

При аналізі програмних продуктів виявлено, що “XStitch” єдина безкоштовна програма, яка може 
працювати з операційною системою Linux [4]. Однак вона забезпечує вишивання конкретних елементів з 
каталогу. Жодна із сучасних програм не містить каталогу українських народних орнаментів. Найбільше 
можливостей мають програми: “Wilcom” [5, 6], “Embird” [6–8]. Лише ці програми можливо використати для 
створення програми керування вишивальними машинами (ПКВМ). Проте, це платні програми, оскільки 
складаються з декількох програмних модулів. Інші програми більш придатні для створення схем вишивки. 

Розробку внутрішніх ПКВМ (прошивки) виконують підприємства з виробництва вишивальних 
машин (ВМ). Так, програми розповсюджують лише разом із технікою. Їх зміна можлива (з використанням 
мережі інтернет) в разі підтримки обладнання фірмою-виробником. Оскільки вони є “know-how” виробника, 
їх практично неможливо використовувати на машинах інших фірм. 

Виявлено, що від програмного продукту, який використовують для створення ПКВМ, залежить 
процес оздоблення виробу, його якість. Проте, навіть з використанням новітніх технології і сучасних ВМ, 
оздоблення вишивкою на одязі не достатньо якісне. Зокрема, розглянуто 65 жіночих костюмів, оздоблених 
вишивкою, виконаною хрестоподібними елементами (ХЕ) фірм “Space for Ladies”, “Слобожанка”, “Доброс” 
та інших, які виготовляють одяг з вишивкою. Виготовлені вироби мають наступні недоліки: хрестоподібні 
стібки нерівномірні в межах орнаменту (100%) (рис. 1, а); велика кількість стібків накладених один на один 
(60%) (рис. 1, б); товщина нитки не відповідає величині хреста (8%) (рис. 1, в); присутність стібків переходу 
на лицевій стороні виробу (17%) (рис. 1, д). 

 

      

а б 

      

в д 

 
Рис. 1. Фотографічні зображення дефектів орнаментів машинної вишивки, виконаної ХЕ 

 
Тому, основним шляхом удосконалення існуючого способу вишивання є розробка програмного 

забезпечення для створення нових ПКВМ. 
 

Викладення основного матеріалу 
Для виявлення можливостей найбільш використовуваних на сьогодні програм по виготовленню 

вишивки, виконано їх порівняльну характеристику, яку наведено в табл. 1. 
Наведені в табл. 1 дані на сьогодні можуть бути іншими, оскільки ПКВМ постійно вдосконалюють, 

відповідно представлені можливості програм також можуть змінюватись. 
Основними напрямками удосконалення ПЗ є створення ПКВМ, які можна поділити на: внутрішні, 

які призначені для організації роботи обладнання і його складових; зовнішні, які керують процесом 
оздоблення вишивкою. Розроблений авторами програмний модуль (ПМ) “VISHIVANKA” призначено для 
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створення ПКВМ. Як визначено, існуючі програми для створення ПКВМ не можуть виконувати вишивку 
орнаменту подвійними хрестоподібними елементами (ПХЕ) [4], оскільки така вишивка утворена 
нерівномірними ХЕ. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика можливостей програм для виконання вишивки 
Програми 

Можливості програм 
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Можливість використання для створення ПКВМ так так - - - - - - - 
Можливість розташування орнаменту під 
довільним кутом 

так так - - - - - - - 

Автоматизоване переведення малюнку в схему так так так - так - - так - 
Можливість розташування орнаменту під кутом так так так так так так так - так 
Наявність каталогу українських народних 
орнаментів 

- - - - - - - - - 

Наявність білого кольору в таблиці кольорів так так так так так так так - так 
Можливість самостійного створення схеми 
вишивки 

так так так так так так так так так 

Можливість централізованого обліку матеріалів так так - - так - - - - 
Можливість роботи на українській або російській 
мові 

так так - - - - так - так 

Наявність опції автоматичного зшивання 
фрагментів вишивки 

так так - - - так - - - 

Можливість зображення розміром більше 
1024×1024 пікселів 

так так так так так так - - так 

Наявність кількості кольорів більше 256 так так так так так так так так - 
Можливість заміни одного кольору іншим так так так так - так так так так 
Можливість експорту в інші формати так так так - - - так - - 
Можливість масштабування схеми так так так так - так так - - 
Можливість утворення різних варіантів стібків так так так - - - так- - - 
Безкоштовні програми - - так - - - - - - 
Кількість властивостей: 15 15 11 7 7 8 9 4 6 

Операційна система для роботи програми: 
windo

ws 
windo

ws 
linux 

windo
ws 

windo
ws 

windo
ws 

windo
ws 

windo
ws 

window
s 

 
Для створення ПКВМ, яка може утворити орнамент вишивки ПХЕ, необхідно виконати такі дії: 
1) створити в текстовому файлі (shema.txt) схему орнаменту вишивки (символьним способом 

завдання); 
2) активізувати ПМ “VISHIVANKA”; 
3) прочитати файл shema.txt, використовуючи з спадаючого меню ПМ “Файл” опцію “Открыть”; 
4) ввести розмір ПХЕ; 
5) натиснути кнопку “Применить”. 
Результатом роботи ПМ “VISHIVANKA” буде ПКВМ для вишивання орнаменту відповідно схемі 

орнаменту вишивки. Екранні форми ПМ “VISHIVANKA” представлено на рис. 2. 
 

  

Рис. 2. Екранні форми ПМ “VISHIVANKA” 
 
За допомогою отриманої ПКВМ виконано орнаменти вишивки, виконаної ПХЕ на вишивальній 

машині фірми “JANOME” в промислових умовах на ФОП “Подлесовський Дмитро Сергійович”, м. 
Хмельницький (рис. 3, б). 
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а б 

 
Рис. 3. Фотографічне зображення фрагменту орнаменту вишивки виконаної:  

а) існуючим способом (ХЕ); б) запропонованим способом (ПХЕ) 
 
Можливе також використання ПКВМ на вишивальних машинах інших фірм. Для цього необхідно 

застосувати програму конвертування, яку розробляють деякі фірми-виробники обладнання, щоб розширити 
можливості вишивального обладнання. Програми-конвертори входять до складу сучасних програмних 
редакторів “Wilcom” [6], “Embird” [7] та інших. 

Підвищення якості оздоблення виробів вишивкою, виконаною ПХЕ підтверджено експертною 
оцінкою. Оцінку якості орнаментів вишивки ХЕ і ПХЕ проведено за методикою Полишко С.П., Козлова 
А.Л. [9]. Ця методика співставляє одиничні показники якості продукції, які підлягають оцінці, з одиничними 
показниками базового зразка. Оцінку якості орнаментів вишивки існуючим способом (ХЕ) та 
запропонованим (ПХЕ) представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Оцінка якості орнаментів вишивки 

Критерії оцінки якості орнаментів вишивки ∑
i=1

10

Rij

 
∑
j=1

n

K j

1. Стібки не щільно прилягають до тканини 43 49 
2. Вишивка виглядає рихлою 37 46 
3. На лицевій поверхні вишивки присутня нижня нитка 46 48 
4. Перекошування стібків 36 46 
5. Переплетення ниток утворюється не в середині тканини 50 50 
6. На виворітній поверхні присутні петлі і вузли з верхньої нитки 42 46 
7. Затягнута нижня нитка 48 50 
8. Орнамент не охайний на лицевій або виворітній поверхнях 33 45 
9. Не видалені нитки стібків переходу між елементами орнаменту одного кольору 41 50 
10. Нерівномірна щільність натягу нитки в межах орнаменту 36 45 

 
Експертну оцінку здійснено за узагальненим показником якості [10]. Для цього залучено 10 

експертів, які виконали експертну оцінку за розробленою анкетою. Кожен з експертів використав шкалу 
оцінки якості критеріїв орнаментів вишивки, розробленої згідно ДСТУ 1066-96 [11], ДСТУ 1157-91 [12] 
(табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Шкала оцінки якості критеріїв 
Приналежність якості критерію Оцінка в балах 

Повністю відсутня 5 
Проявляється в слабкій мірі 4 
Проявляється 3 
Проявляється явно 2 
Проявляється в повній мірі 1 

 
Результатом роботи кожного експерта є таблиці оцінок за кожним з десяти критеріїв якості 

орнаментів вишивки, виготовлених існуючим (орнамент, виконаний ХЕ) і запропонованим (орнамент, 
виконаний ПХЕ) способами. Обробку результатів експертної оцінки виконано за узагальненим показником 
якості Y, який  розраховано за формулою (1) [9]: 
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, (1)

де  n – число експертів i-го індексу; 
m – число критеріїв j-го індексу; 
Kij – оцінки якості орнаментів вишивки ПХЕ; 
Rij – оцінки якості орнаментів вишивки ХЕ експертами. 
Визначений за формулою (1) узагальнений 

показник якості Y рівний 1,153, що відповідає 
покращенню якості орнаменту вишивки ПХЕ у 
порівнянні з існуючим способом на 15,3%. 

При порівнянні окремих показників якості 
виявлено, що: 

- незмінним залишився показник 5, 
оскільки він характеризує правильність виконання 
стібків вишивки і залежить від налаштовування 
вишивальної машини; 

- менше, ніж на 12% збільшились 
показники 1, 3, 7, вони залежать від величини 
переміщення платформи вишивальної машини (в 
орнаментах вишивки, утворених ПХЕ переміщення 
менші); 

- усі інші показники змінились на величину більшу, ніж 12%, це пов'язано з відмінностями в 
ПКВМ, яка дозволяє вишивати орнамент ПХЕ; 

- більше за інші - на 26,6% змінився показник 8 (орнамент не охайний на лицевій або виворітній 
поверхнях), це пов'язано з тим, що в запропонованому способі ПХЕ не мають стібків переходу. 

Діаграма співставлення якості орнаментів вишивки ХЕ і ПХЕ представлена на рис. 4. 
Отже, експериментально доведено, що якість виготовлення орнаментів вишивки, виконаної ПХЕ з 

використанням запропонованої ПКВМ збільшилась на 15,3%. 
 
Висновки 
Розроблено програму керування вишивальною машиною із застосуванням програмного модуля 

“VISHIVANKA” для оздоблення одягу орнаментами вишивки. За результатами експертної оцінки 
визначено, що соціальний ефект від впровадження результатів досліджень полягає у підвищенні якості 
оздоблення одягу орнаментами вишивки, виконаними подвійними хрестоподібними елементами на 15,3% у 
порівнянні з існуючим способом виготовлення вишивки хрестоподібними елементами. 

Апробацію отриманої ПКВМ та ПМ “VISHIVANKA” проведено в промислових умовах на ФОП 
“Подлесовський Дмитро Сергійович”, м. Хмельницький. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ 

УНІВЕРСАЛЬНОЮ ШВЕЙНОЮ МАШИНОЮ 
 
Аналіз існуючих електроприводів універсальних швейних машин показав можливість їх вдосконалення для 

підвищення  енергетичної  ефективності,  скорочення  часу  виконання  технологічних  операцій  при  шитті, 
поліпшення теплового режиму електродвигуна. В даний час завдяки розвитку силової перетворювальної техніки 
створені  та  серійно  випускаються  різні  види  напівпровідникових  перетворювачів  частоти.  Це  визначило 
випереджальний  розвиток  і  широке  застосування  частотнорегульованого  асинхронного  електроприводу. 
Використання  частотнорегульованого  асинхронного  електроприводу  в  універсальних  швейних  машинах  є 
доцільним при скороченні часу розбігу  електродвигуна  і  відключенні його під час виконанні допоміжних операцій 
при шитті. 

Ключові слова: моделювання, електродвигун, привід 
 

O. POLІSHUK, S. HORIASHCHENKO, E. GOLІNKA 
Khmelnitsky National University 

 
MODELING FREQUENCY CONVERTER IN THE CONTROL SYSTEM UNIVERSAL SEWING MACHINE 

 
Analysis of existing universal electric sewing machines showed them the opportunity to  improve energy efficiency  , reduce run

time manufacturing  operations  at  sewing  ,  improved  thermal  conditions  of  the motor. Nowadays,  thanks  to  the  power  of  transforming 
technology  created  and  commercially  produced  various  kinds  of  semiconductor  frequency  converters.  This  determined  the  rapid 
development  and widespread  use  of  variablefrequency  induction  electric.  The  use  of  variablefrequency  electric  induction  in  universal 
sewing machines are good for reducing the time and disconnecting the motor running start it while performing additional operations while 
sewing. 

Keywords: modeling, motor, drive 
 
Постановка проблеми. Найбільшу частку обладнання швейних підприємств, у тому числі і сфери 

послуг, складають універсальні швейні машини, які в той же час є найбільш енергозатратними в розрахунку 
на одиницю продукції. Так, за даними раніше проведених досліджень [1], до 70% робочого часу двигун 
працює на холостому ходу при виконанні операцій, в яких час допоміжних прийомів значно перевищує 
машинний час. Асинхронні двигуни є основною складовою електропривода універсальних швейних машин. 
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Основним недоліком асинхронних електродвигунів з коротко замкнутим ротором є постійна частота 
обертання ротора електродвигуна, практично не залежна від навантаження. Проте переважна більшість 
універсальних швейних машин підприємств, зі змінним навантаженням. Для регулювання їх 
продуктивністю існують різні способи, але найбільш поширеним (і найбільш марнотратним) методом 
регулювання продуктивності швейного обладнання, є знищення надмірної потужності при застосуванні 
фрикційного привода.  

З розвитком силової і мікропроцесорної техніки стало можливим створення пристроїв частотного 
регулювання електроприводом, які дозволяють керувати швидкістю і моментом електродвигуна за заданими 
параметрами в точній відповідності з характером навантаження [2]. Це, у свою чергу, дозволяє здійснювати 
точне регулювання практично будь-якого процесу в найбільш економічному режимі, без важких перехідних  
процесів в технологічних системах і електричних мережах. 

На сьогоднішній день частотно-регульований асинхронний електропривід є найбільш успішно 
прогресуючим технічним рішенням у сфері автоматизації загально промислових механізмів і швейного 
виробництва зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день намітилась тенденція 
застосування частотного приводу в різному технологічному устаткуванні.Застосування регульованого 
електроприводу забезпечує енергозбереження та дозволяє отримувати нові якості систем та об'єктів. Значна 
економія електроенергії забезпечується за рахунок регулювання якого-небудь технологічного параметра. 
Якщо це транспортер або конвеєр, то можна регулювати швидкість його руху. Якщо це насос або 
вентилятор - можна підтримувати тиск або регулювати продуктивність. Якщо це верстат, то можна плавно 
регулювати швидкість подачі або головного руху.  

Аналіз існуючих досліджень використання частотного перетворювача в сфері легкої промисловості 
показує, що на даний час такі приводи не мають широкого застосування. В роботі російських колег [3] 
переважно представлено огляд переваг з боку механічних показників процесу шиття. 

Завдяки використанню частотно-регульованого асинхронного електропривода в схемі керування 
швейної машини можна контролювати наступні параметри: 

- швидкість обертання валу двигуна; 
- пусковий та крутний моменти; 
- розгін, прискорення, гальмування; 
Розглянуті можливості частотного привода дають всі підстави стверджувати про перспективність їх 

застосування в асинхронному електроприводі легкої промисловості. Але масове впровадження частотного 
приводу на даний момент стримується через недостатньо досліджену його роботу з швейним устаткуванням 
і високу вартість частотного перетворювача. 

Мета роботи. Метою роботи є обґрунтування доцільності використання частотного приводу в схемі 
керування швейною машиною для зменшення енерговитрат, а також покращення характеристик під час 
пуску та розгону асинхронного електродвигуна. 

Виклад основного матеріалу.Завдання об'єднання в єдину систему різних за природою 
функціонально закінчених елементів асинхронного приводу покладається на уніфіковані з’єднуючі пристрої 
- інтерфейси , які представляють сукупність схемотехнічних , конструктивних і програмних засобів, що 
забезпечують безпосередню оптимальну взаємодію складових елементів приводу з метою максимальної 
реалізації можливостей кожного з них. 

На рисунку 1 представлено особливості узгодження основних елементів регульованого 
асинхронного електроприводу. 

Інтерфейс механіко-енергетичної взаємодії двигуна і виконавчого механізму і є найпростішим і 
обов'язковим пристроєм узгодження будь-якого електроприводу. Він являє собою механічну або 
електромагнітну передачу енергії від електричної машини на виконавчий механізм. Функції інтерфейсу 
зводяться до погодженням руху двигуна та виконавчого органу механізму, досягнення максимального ККД 
передачі при стійкій роботі у всіх режимах. 

Для отримання двигуном електроенергії з необхідними параметрами амплітуди і частоти напруги в 
кожній фазі, а також для управління і регулювання параметрів потоку енергії включається статичний 
перетворювач частоти (інвертор). Для отримання максимального ККД коефіцієнта спотворення двигун 
необхідно живити безперервним струмом інвертора, забезпечуваним високою частотою широтно-імпульсно-
модельованого керування.  

Апаратно інтерфейс реалізований у вигляді портів , таймерів , цифро аналогових перетворювачів і 
підсилювачів формування сигналів управління силовими транзисторами . 

Інформаційно-вимірювальна система приводу повинна контролювати наступні фізичні величини : 
1 ) електричні (струм , напруга , ЕРС тощо); 2 ) механічні ( момент , швидкість , переміщення тощо); 
3 ) технологічні. 
Контролер здійснює перетворення сигналів з первинних датчиків , гальванічну розв'язку, 

посилення, інтегрування і аналого-цифрове або імпульсно-цифрове перетворення для представлення їх в 
форматі мікропроцесорної системи управління . 

Виходячи з отриманих даних, можна скласти структурну схему пристрою. На рисунку 2 
представлена функціональна схема електропривода швейної машини. 
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Рисунок 1 – Блок-схема швейної машини з частотно-регульованим електроприводом 

 

 
1 - головка швейної машини; 2 - ремінна передача; 3 - електродвигун; 4 - інвертор; 5 - випрямляч; 6 - мікропроцесор; 7 – статор 
електродвигуна; 8 - командне пристрій; 9 - блок корекції сигналів; 10 - блок пам'яті; 11 - пульт завдання параметрів шиття; 12 - 

датчик швидкості; 13 - головний вал;  14 - ведений шків; 15 - голка; 16 – матеріал 
Рис. 2. Структурна схема швейної машини з частотно-регульованим електроприводом і системою управління 
 
Для електромеханічних перехідних процесів частотно-регульогваного електроприводу швейної 

машини найбільш характерними видами режимів роботи є [4]: 
- процес розгону; 
- процес вибігу ; 
- зміна навантаження на валу двигуна.  
Для аналізу перехідних режимів, що відбуваються при живленні асинхронного двигуна від 

перетворювача частоти, використана система диференціальних рівнянь, що описують процеси 
електромагнітного та електромеханічного перетворення енергії в електроприводі швейної машини протягом 
її робочого циклу. При цьому електромеханічні процеси описуються рівнянням руху( 1 ), а електромагнітні–
рівняннями напруг(2). 
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Вихідні рівняння напруг (2) для системи частотно-регульованого електроприводу швейної машини 
доцільно записувати в фазних координатах а, b і c для статора і прямокутних α і β - для ротора. 

Система рівнянь (2) у загальному випадку не може бути вирішена аналітично, тому для чисельного 
рішення її слід привести до канонічного виду: 
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Для перевірки адекватності математичної моделі було використано середовище MathCad, з якого 
отримано наступні графіки, що пітверджуютьмалий час стабілізації пускових характеристик 
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1 - момент електромагнітний; 2 - частота обертання ротора електродвигуна;  3 - струм в обмотці статора електродвигуна 
Рис. 3. Розрахункові характеристики перехідного процесу при розгоні електродвигуна при номінальному навантаженні 

 
Висновки. Підводячи підсумки, робимо висновок про доцільність подальшої розробки даної теми з  

керування роботою швейної машини. Адекватність математичної моделі підтверджує припущення щодо 
необхідності використання частотного перетворювача в схемах керування роботою асинхронного 
електропривода універсальних швейних машин. 
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PROTECTION OF HUMAN RESPIRATORY SYSTEM  
FROM THE NEGATIVE EFFECTS OF ENVIRONMENT 

 
Abstract  Industrial emissions and automobile exhaust gases of air pollutants are harmful to health, so protecting 

people from the harmful influence of the environment is extremely important. 
The article describes  the basic  classification of  respiratory protection, as well as general advice  to  the  selection 

filters. Were carried out analysis of influence of environment on the human respiratory system and the body as a whole. Were 
studied  properties  of materials  that  are  used  in  the manufacture  of  filters  for  the  protection  of  the  human  respiratory, 
depending on the mode of exploitation. 

The  Article  describes  the  rules  for  the  selection  of  personal  protective  tools.  Based  on  the  analysis were made 
conclusions  and  recommendations  to  the  use  of  protective  tools  of  human  respiratory,  depending  on  the  range  of  these 
products. 

Keywords: respiratory system, filters, protection, transport, ecology, cycling,  textiles. 
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ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ  

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Викиди промислових підприємств та автомобільні вихлопні гази забруднюють повітря речовинами, які шкідливі для 

здоров'я, тому питання захисту людини від шкідливого впливу навколишнього середовища є надзвичайно актуальним.  
У статті наведена базова класифікація видів респіраторного захисту,  а також загальні поради до вибору фільтрів. 

Проведено аналіз впливу навколишнього середовища на органи дихання людини і організм в цілому. Проаналізовано властивості 
матеріалів,  які  застосовуються  при  виготовленні фільтрів  для  захисту  органів  дихання  людини,  їх  властивості  залежно  від 
способу експлуатації. 

 У  роботі  описані  правила  підбору  засобів  індивідуального  захисту  людини.  За  результатами  проведеного  аналізу 
зроблено висновки та надано рекомендації до застосування засобів захисту людини залежно від асортименту даної продукції  

Ключові слова: органи дихання, фільтри, захист, транспорт, екологія, велоспорт, текстиль. 
 

Introduction 
Air pollution from industrial plants and motor vehicle fumes causing irreparable harm to the human 

respiratory. Particularly affected are residents of megacities, cyclists, traffic police, people whose work is directly 
connected with the constant movement of the city. Insufficient range of respirators and the amount of information 
about to respiratory protection leads to multiple human respiratory diseases. Today the consumer has no reasonable 
choice of respiratory protection, although the demand for these products grows. 

Today the human respiratory system is not adequately protected from exposure to the environment [2]. 
Quality of consumer protection rights is heavily depends on material and manufacturing technology. In the 

field of technology and materials have been studied properties of various materials that are used for filters. Many 
prominent scholars, such as KD Mikhailova, LF Kharitonov, AA Gusev, VN Yesipenko, DM Potemkin EP 
Dregulyas, OD Galanin, IA Lipkova, MM Dianicha, BD Semak, NP Vasilishin, FA Moiseenkov, VV 
RYBALCHENKO, PD Balyasova, MV Tsebrenko engaged in the problem of studying the properties of materials to 
create filters. Thus, the aim of this work is to analyze the information about new types of raw materials and building 
methods of textile materials with desired properties that provide a full respiratory protection and competitiveness 
respirators. 

The aim of this work is: 
- analysis of the environmental effects on the human respiratory system and the body as a whole; 
- study of the assortment of the world's respiratory masks; 
- a basic classification of respiratory protection, features of the selection of filters, depending on the type 

of exploitation; 
- practical advice for use of materials, design and textiles in the manufacture of filters for respiratory 

protection. 
To fulfill the purposes of the work is necessary to solve the following problems: 
- analyze the information about the dangers of air pollution on the human respiratory system; 
- to classify the different types of respiratory protection, as well as how to use them depending on the 

method of exploitation; 
- explore consumer properties respirators made of various types of textile materials, which increases the 

range of the filtering means, for the protection of human respiratory organs. 
Industrial emissions and car fumes pollute the air with all sorts of substances that are harmful to health. In 

some big cities it`s very difficult to breathe because of air pollution. 
Clean air is the key to our good health and good physical condition. It is known that the air consists of 

oxygen (O2) and nitrogen (N2) at a ratio of about 1:3. At rest, we breathe about 10 liters of air per minute. When we 
are actively working or doing sports, the amount of inhaled air increases many times. However, the air we breathe 
can contain many dangerous substances, which we do not even suspect. [4] 

Hazardous materials may be in the form of solid or liquid aerosol particles, gases, vapors or fumes. The 
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smaller dust particles, the longer they are in the air in suspension and the higher the probability that they will fall 
into the air, will penetrate into the lungs. Mist consists of micro- droplets are formed by spraying different liquid 
materials. When we breathe, fine solid or liquid particles cause irritation of the upper respiratory tract, prolonged 
exposure cause inflammation. Very dangerous fine particles of  toxic dust that can penetrate into the lungs and 
having a very large contact area with the tissue of the lung, and can rapidly be absorbed in large quantities, causing 
the intoxication of an organism. [4] 

In 2005, British scientists found that the majority of early deaths and referrals to hospitals with complaints 
of respiratory disease is a result of air pollution. Many pollutants when mixing is irritating to the respiratory system. 
Masks help prevent many serious diseases, as it is known that compounds such as pyrene and benzene, which are 
contained in exhaust gases are oncogenic. 

Fumes and gases cannot be seen, even when they are in very high concentrations. In contrast to solid 
particles and liquid aerosols, virtually no body opposed to gases and vapors. When gases and vapors inhaled directly 
into the lungs and thence smoothly penetrate into the circulatory system. Coming through the circulatory system 
they are damaging internal organs and the brain. [4] 

Gases can be subdivided according to their impact on the human body: 
- Simple asphyxiates for example methane, carbon dioxide and helium replace oxygen in the air, causing 

anoxia; 
- Chemical asphyxiates for example, hydrogen cyanide, carbon monoxide and hydrogen sulfide affect 

the absorption of oxygen and cause oxygen starvation of the body's tissues. 
Irritating gases usually have a strong smell; they can cause eye irritation and severe irritation of the upper 

respiratory tract. 
Non-toxic dust particles getting into the lungs, can linger there for a long time. Around each speck 

gradually grows connective tissue, which can no longer participate in the process of gas exchange body. The process 
of proliferation of connective tissue takes place slowly, usually over many years. Overgrown connective tissue 
replaces a large area of the lung tissue and this leads to the fact that a person lacks oxygen during physical exertion, 
even a small - shortness of breath when walking fast or moderate physical activity. Prolonged lack of oxygen leads 
to a weakening of the body, decreased performance, reduced resistance to infectious and other diseases, changes in 
the functional state of organs and body systems. Dust exposure to respiratory causes specific disease called 
pneumoconiosis. [4] 

Today more and more cyclists are exposed to this kind of disease, because the air on the road does not get 
cleaner and only some of the athletes protect the respiratory system by wearing respiratory masks (Fig 1). 

To provide adequate respiratory protection, it`s necessary to have information on the composition and 
concentration of air pollutants hazardous substances, as well as a clear understanding of the purpose and limitations 
of use respiratory protection. It is necessary to take into account such factors as the state of health of the user, the 
degree of physical activity, time spent in the contaminated area, the need for freedom of movement, temperature and 
humidity, the individual characteristics of the user's identity, ability to handle remedies. Nonperforming Respirator 
made entirely or mainly of filter material. May have an exhalation valve. Requirements for these respirators 
described in standard DSTU EN 149:2003. May be marked FFP1, FFP2 or FFP3. [3] 

Thus, the question of human respiratory protection is important. 
Masks and half masks with replaceable filter elements close 

forehead, nose, mouth and chin of the user. Requirements masks 
described in standard DSTU EN 136:2003. Masks and half masks must 
adhere perfectly to your face. Requirements for the particle filter, 
which can be used with masks and half masks contained in the 
standard DSTU EN 143:2002. Requirements for gas and combination 
filters described in standard DSTU EN 141:2001. Particulate filters can 
be marked P1, P2 or P3 depending on the filtering efficiency. Gas filter 
is marked with a corresponding color code and number, which 
indicates the filter class (1, 2, 3), depending on the capacity of the 
filter. [3] 

The most common means of filtration of gases or vapors is 
activated carbon, which have a great inner surface and capable of 
retaining molecules of organic vapors. In order to keep the molecule or 
inorganic acid gas or ammonia is subjected to activated carbon suitable 
chemical treatment. [1] 

The filter elements with activated carbon have no validity 
indicator and should be used only to protect against gases or vapors 
which have pronounced identifying characteristics (the ability to 
determine the taste or smell at a given concentration in air). Filters to 
protect against gases or vapors are marked with the letters A, B, E and K. 

A - protection against organic vapors; B - protection against 
inorganic gases; 

E - protection against acid gases; K - protection from ammonia and its organic derivatives. 
Also, with an appropriate color code and a number, which indicates the class of the filter (1, 2, 3) 

depending on its capacity. 
If air present in the gas or vapor in conjunction with solid or liquid aerosol particles, it is necessary to use 

the combined filter elements. 

 
Fig 1. Cyclists use respiratory masks 
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All elements of the particle filter respirators, work until the rise of resistance to breathing. Time of gas 
filters should be limited to the advent of smell or taste substances from which protects antigas respirator. A good 
practice is to calculate the total operating time of gas filters and replace them before the breakdown. The filter 
elements cannot be cleaned and re- use. [4] 

The principle of operation of any mechanical 
respirator is cutting off the dust and applying an electrostatic 
charge, which helps to trap small particles. 

For cyclists, for today, economic masks are made of 
neoprene (Fig 2). Neoprene its foamed polymer with closed 
cells filled with air formed in web form. The rubber web 
may be bicomponent consisting of neoprene foam or other 
solid polymer structure. On the surface of the rubber on one 
or both sides is attached woven or knitted foundation, nylon, 
polyester or cotton. As usual is used jersey. The main 
component of neoprene - polychloroprene, chloroprene 
polymer. Depending on what kind of product properties 
needed in the composition of neoprene inject additive such 
as sulfur or other polymers such as ethylene-propylene-
diene-monomer. [5] Neoprene coating provides tight 

contiguity to the face and serves as a frame for the filter. The most commonly used carbon filter. In the case of 
neoprene fabric as a mask material to display some disadvantages such as fabric does not pass through air and water. 
Has a low absorbency - less than 2 % of its own weight. As a result of this, the high physical activity and 
perspiration sports activity becomes uncomfortable. Nowadays are developed different modification of neoprene, 
having microscopic holes of air, i.e. material breathes. 

There are also plastic mask. The basis of such masks is statistically charged fibers. Plastic mask can be 
washed and worn for years. But there are also some disadvantages. Leaking mask fit to face leads to a distinct 
feeling of smoke as well as the fact that the skin on the face is drawn into the mask, and within 10 minutes there is a 
trace. [4] 

Due to insufficient study of the problem, lack of materials, lack of sufficient number of specialists in this 
field, only a few companies in the world produce remedies 
cyclists, especially with the ability to change filters. The most 
common filters are made of eco-friendly and high-tech materials 
such as statically charged fibers that trap microscopic particles, as 
well as the addition of activated carbon in the weave, which 
clears the air of toxic gases. The design sports filters exist valves 
that allow withdraw from respiratory carbon dioxide and wet 
steam. For the cyclist important that the respirator is well fixed 
on the face and does not interfere with air to breathe. Caring 
about safety on the roads, the company also added on some 
models reflectors that let you see a cyclist at night. 

Now more and more people leading sport lifestyle, 
thereby increasing the demand for protective masks, because their 
use will reduce the possibility of damaging the respiratory 
system. These masks can be applied in everyday life. Indeed, 
many residents of megacities, where they explicitly feel air 
pollution, also suffer from the effects of the environment. 

Summary 
Due to the urgency of the issue of human respiratory disease were examined responses of scientists about 

the cause and methods to prevent respiratory inflammation. Also was carried out test of range of sports protective 
masks and domestic purposes. 

For today there are set targets to design protection of human organs, to improve existing models on the 
market, by the application or proposal developed weavings and new raw materials. 

 
References 

 
1. J. Vincent Edwards «Modified fibers with medical and specialty applications»: uchebnoe posobie/ 

J.Vincent Edwards, Gisela Buschle-Diller, Steven C. Goheen. – Netherlands, 2006. – 239 p. 
2. Sajt «Localhost», stat’ya Lilii Dojlenko «Zashhita organov dy’xaniya velosipedista», [Elektronny'j 

resurs]  
3. Sajt «Ukrprofzashhita», stat’ya redaktora kompanii «Respiratornaya zashhita», [Elektronny'j resurs]  
4. Sajt «Ukrprofzashhita», stat’ya redaktora kompanii «Respiratornaya zashhita na proizvodstve», 

[Elektronny'j resurs] 
5. Sajt «Plast ekspert», stat’ya Evgeniya Logoneva «Neopret», [Elektronny'j resurs]  
6. Dianich, M. M. Sy’r’e dlya trikotazhnoy promy’shlennosti: spravochnik/ M. M. Dianich, B. D. Semak, 

N. P. Vasilishina – K.: Texnika, 1981. – 120s.   
 

Рецензія/Peer review : 30.3.2014 р. Надрукована/Printed : 9.4.2014 р. 

 
Fig 2. Three-layer structure of neoprene: 1 - the inner layer 
(in contact with the skin) - 100% cotton or nylon, 2 - middle 
layer - micro porous rubber, 3 - outer layer - nylon textile 

Fig 3. Respirator with exhalation valve
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РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
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ДЕФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ У НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ 

 
В  статті  розглянуто  вплив  деформаційних  ефектів  на  електрофізичні  параметри  напівпровідників, 

зокрема кремнію. Показано, що при малих тисках зміна параметрів напівпровідника відбувається за рахунок зміни 
рухливості  носіїв  заряду,  а  при  високих  тисках  –  зміна  ширини  забороненої  зони.  Представлено  розрахункові 
залежності рухливості носіїв  заряду,  концентрації  основних  і  неосновних носіїв  заряду, ширини  забороненої  зони 
від зміни тиску. 

Ключові  слова:  деформаційний  ефект,  напівпровідникові  структури,  тиск,  частотні  перетворювачі 
тиску. 
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DEFORMATION EFFECTS IN SEMICONDUCTOR STRUCTURES 
 
Abstract  This paper deals with the influence of deformation effects on electrophysical parameters of semiconductors, including 

silicon. Application frequency signal as informative parameters of primary transducers including pressure transducers, accompanied by high 
noise immunity transfer, simplicity and a high degree of conversion to digital code, ease of switching in multiinformationmeasuring systems 

Bipolar and field effect transistors act as a strainsensing element in pressure sensors , so you need more detail to determine the 
dependence  of  electrophysical  characteristics  of  semiconductor material  of  pressure  because  it  is  the  foundation  upon which  generated 
strainsensing element  . Strain dependence of semiconductors serve as a foundation for further development of the mathematical model of 
pressure transducers with a frequency output signal , based on which we can determine the dependence of currentvoltage characteristics of 
the active and reactive components of the impedance transducer oscillation frequency and sensitivity of the pressure equation . 

It  is  shown  that at  low pressures,  changing  the  electrophysical parameters of  the  semiconductor  is due  to  changes  in  carrier 
mobility  , and at high pressures  change the width of the gap. Formulas carrier mobility, concentration of essential and non carriers, the 
band gap of the pressure changes. 

Keywords: deformation effect semiconductor structures , pressure, frequency pressure transducers 
 

Вступ 
Сучасний рівень розвитку інформаційно-вимірювальної техніки характеризується різноманітністю 

методів перетворення первинної вимірюваної величини в електричний сигнал. Застосування частотного 
сигналу в якості інформативного параметру первинних вимірювальних перетворювачів, зокрема 
перетворювачів тиску, супроводжується високою завадостійкістю передачі, простотою та значною точністю 
перетворення в цифровий код, зручністю комутації в багатоканальних інформаційно-вимірювальних 
системах, можливістю відмовитися від застосування аналого-цифрових перетворювачів для обробки 
вихідного сигналу, що покращує економічні показники вимірювальних пристроїв контролю та керування [1, 
2]. Перспективним напрямком вирішення задачі є розробка частотних перетворювачів на основі 
транзисторних структур , в яких за рахунок позитивних зворотних зв’язків виникає диференційний 
від’ємний опір [3].  

Біполярні та польові транзисторі виступають як тензочутливі елементи в перетворювачах тиску, 
тому необхідно більш детально визначити залежність електрофізичних характеристик напівпровідникового 
матеріалу від дії тиску, оскільки він є основою, на базі якої створюються тензочутливі елементи. 
Деформаційні залежності напівпровідників слугують фундаментом подальшої розробки математичної 
моделі перетворювачів тиску з частотним вихідним сигналом, на основі якої можна визначити залежності 
вольт-амперної характеристики, активної і реактивної складових повного опору перетворювача, частоти 
генерації та рівняння чутливості від тиску. Розгляду залежності основних характеристик 
напівпровідникового матеріалу від дії тиску присвячена дана робота.  

Фізико-математична модель деформаційного ефекту 
В якості деформаційних приростів основних електрофізичних параметрів, що обумовлюють зміну 

параметрів та характеристик напівпровідникових структур під дією тиску, виступають зміщення 
енергетичних рівнів напівпровідника [4, 5], зміна ефективних мас та рухливостей носіїв струму [6–9]. 
Вважається, що в домішкових напівпровідниках зміна часу життя носіїв струму під дією тиску відсутня [6].  

При деформуванні напівпровідника під дією тиску дно зони провідності та вершина валентної зони 
зміщуються з відповідним розщепленням їх країв. Таким чином, зміна положення валентної зони Еv та 
розщеплення її вершини під дією тиску визначається за виразом [10]: 

( )vE P a      , (1)

де 
2 2 2 2 2 2 2 2

11 22 22 33 33 11 12 13 23[( ) ( ) ( ) ] ( )b d                   , (2)
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а, b, d – константи деформаційного потенціалу для валентної зони;  – зміна об’єму 
напівпровідникового матеріалу при дії тиску 

11 22 33      , (3)

ij – компоненти тензора деформації. 
Зміна положення зони провідності у відсутність деформації зсуву та її розщеплення під дією тиску 

описується виразом, записаним у загальному вигляді 
( )ci d u iiE P      , (4)

де  d та u – константи деформаційного потенціалу для зони провідності; індекс і = 1, 2, 3 (індекс і = 1, 
відповідає енергетичним мінімумам, розміщеним у напрямках <100> та зворотному до нього, аналогічно 
індекс і = 2 - <010> та зворотному, і = 3 - <001> та зворотному). 

При наявності деформації зсуву зміна положення зони провідності та її розщеплення під дією тиску 
описується загальним виразом 

'( ) 4 2ci d u ii u fjE P E          , (5)

де  Е – різниця енергій між тими рівнями, які є нижніми у відсутність тиску; u
’ – константа 

деформаційного потенціалу, яка характеризує вплив зсуву; f  j  i – індекси ( f = 1, 2, 3; j =1, 2, 3). 
Ефективна ширина забороненої зони в деформованому напівпровіднику Еg(Р) – це відстань між 

розщепленими найближчими рівнями валентної зони та зони провідності, а величина її зміни під дією тиску 
Еg(Р), тобто деформаційний приріст визначатиметься за формулою [39] 

     g c vE P E P E P    , (6)

де  Еv(Р) – зсув того рівня валентної зони, який в результаті деформації під впливом тиску виявився 
верхнім; Ес(Р) – зсув мінімуму зони провідності, що виявився нижнім. 

При достатньо великих значеннях тиску (для кремнію P>107 Па) відбувається перетікання 
електронів тільки на нижні мінімуми зони провідності, 
отже ефективна маса електронів фактично залишається 
незмінною. Величини ефективних мас дірок при великих 
значеннях тиску обумовлюються тим значенням 
ефективної маси, що відповідає верхній валентній зоні, 
при умові, що при даному значенні тиску здійснюється 
нерівність Еv>>Е(k), де Е(k) – енергія носіїв струму в 
недеформованому напівпровіднику. Так, при виконанні 

цієї умови для кремнію ефективні маси дірок рівні m/m0 

= 0,31, m/m0 = 0,21. 
При невеликих тисках (для кремнію P<107 Па) в 

процесі провідності приймають участь всі енергетичні 
мінімуми та змінюється рухливість носіїв струму [6], але 
при достатньо великих значеннях тиску рухливість 
перестає змінюватися, та всі зміни характеристик 
напівпровідникових приладів відбуваються за рахунок суттєвої залежності концентрацій неосновних носіїв 
струму Nнеосн(np, pn) і власної концентрації носіїв струму nі від тиску. 

При дії тиску ширина забороненої зони змінюється на величину за формулою (6), тоді концентрація 
носіїв у власному напівпровіднику дорівнює [6] 

   0 exp /i i gn P n E P kT    , (7)

де  ni0 – концентрація носіїв заряду у власному напівпровіднику в недеформованому стані. 
Отже, деформаційний приріст ni визначається за виразом 

   0 (exp / 1)i i gn P n E P kT      , (8)

Концентрації носіїв заряду в області n-типу провідності при концентрації донорної домішки ND>>ni 
під дією тиску дорівнюють [6] 

   2
0 / exp /n D i D gn P N n N E P kT     , (9)

   2
0 / exp /n i D gp P n N E P kT    . (10)

Оскільки у відсутність деформації   2
00 /n D i Dn N n N   та   2

00 /n i Dp n N , то деформаційні 

прирости концентрацій nn та pn визначаються за загальним виразом 

     2
0 / (exp / 1)n n i D gn P p P n N E P kT        , (11)

Аналогічні виразам (9), (10) можуть бути записані вирази для концентрацій носіїв заряду в області 
p-типу провідності, в якій концентрація акцепторної домішки NA>>ni. Таким чином, концентрації носіїв 
заряду під дією тиску дорівнюють 

   2
0 / exp /p А i А gp P N n N E P kT     , (12)
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Рис.1. Залежність ширини забороненої зони від тиску
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   2
0 / exp /p i A gn P n N E P kT    , (13)

отже, деформаційні прирости концентрацій електронів np та дірок pp визначаються за загальним виразом 

      2
0 / exp / 1p p i A gp P n P n N E P kT        . (14)

На рис. 2 графічно зображені залежності концентрацій основних та неосновних носіїв струму для p- 
та n-областей кремнієвої біполярної 
транзисторної структури від тиску. 

При малих тисках зміна рухливості 
пов’язана з п’езорезистивних ефектом, а при 
великих залежність більш складна. Зміну 
рухливості звичайно пов’язують з зміною маси 
відповідного носія струму [6]. Кожний еліпсоїд 
постійної енергії характеризується двома 

різними масами – вздовж вісі еліпсоїда m та 

перпендикулярно до неї m. Відповідно до 

цього існують різні рухливості: вздовж вісі . 

та перпендикулярно до вісі . Перерозподіл 
носіїв струму між рівнями при деформації 
призводить до зміни вкладу цих двох 
компонент в загальну рухливість по 
відношенню до недеформованого 

напівпровідника. 
Ефективна рухливість електронів дорівнює 

1

N
pi

n i
i p

n

n
 



 
, 

(15)

де  i  – рухливість електрону в і-му мінімумі вздовж напрямку струму. Величина i  виражається 

через  та . 

Долини <010> та <001> мають в напрямку <100> рухливість , а долина <100> - рухливість . 
Отже, в недеформованому напівпровіднику (кремнії) p-типу провідності рухливість електронів вздовж 
кристалографічної вісі <100> дорівнює [10] 

0
1 2
3 3n     . (16)

При наявності деформації напівпровідника внесок різних долин зміниться, і деформаційний приріст 
рухливості електронів з врахуванням проведення перетворень на основі виразів (13), (15) та (16) 
становитиме 

 

   

     

1 2

0

1 2

1 2 exp

1

2 1 2 1 2exp

c c

n n

c c

E P E P
K kT

P
E P E P

K kT

 

    
            

    
          

, (17)

де  К = / = 0,87 m/m - фактор анізотропії рухливості. 
В недеформованому напівпровіднику рухливість дірок дорівнює [4] 

 1 2 1 2
0 3 2p л т

q
m m

m

   , (18)

де  q – заряд електрону; mл та mт – ефективні маси легких та тяжких дірок;  – час релаксації, 
однаковий для обох типів дірок. 

При дії тиску рухливість дірок визначається за виразом [10] 

  1 1 2 2

1 2
p

p p
P p p

  
  , (19)

де  p1 та p2 – концентрації дірок у верхній та нижній зонах, що розщепилися; 1 та 2 - відповідні 
рухливості. 

Тоді, деформаційний приріст рухливості дірок буде дорівнювати 
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Рис. 2. Концентрації носіїв струму в залежності від тиску, який діє 
в напрямках  - <100> та  - <111> 
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, (20)

де  ( )vE P  – деформаційний приріст положення вершини валентної зони при деформації; ( )vE P  – 

деформаційний приріст положення нижньої гілки валентної зони при деформації. 
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Рис. 3. Залежність рухливостей носіїв заряду від тиску, який діє в напрямках 1 - <100> та 2 - <111> 

 
Висновки 

На основі отриманих залежностей електрофізичних параметрів кремнієвих напівпровідників від дії 
тиску можна констатувати, що при малих тисках ( 3 ( )E P kT  ) основний вклад в зміну характеристик 

вносить залежність рухливості від тиску, а при великих тисках ( 3 ( )E P kT  ) зміна ширини забороненої 

зони. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ РЕЗОНАНСНИХ ЧАСТОТ КОНСТРУКЦІЙ 

КВАРЦОВИХ РЕЗОНАТОРІВ 
 
В  роботі  розглядаються  методи  визначення  власних  резонансних  частот  конструкцій  кварцових 

резонаторів,  проведено  розрахунок  резонансних  частот  типової  конструкції  кварцоутримувачп’єзоелемент. 
Встановлено  залежність  механічних  резонансів  від  конструктивних  параметрів  кварцоутримувача,  визначено 
межі  їх  числових  значень.  Встановлено,  що  найбільш  інтенсивні  механічні  резонанси  викликані  конструкцією 
кварцоутримувача  і  знаходяться  в  частотному  інтервалі  до  250…300  Гц.  Власні  механічні  резонанси 
п’єзоелемента знаходяться в діапазоні частот вище 4000 Гц і мало впливають на вібраційну стійкість кварцових 
резонаторів. 

Ключові слова: кварцовий резонатор, п’єзоелемент, коливання, резонансна частота.  
 

V.I. STETSYUK  
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DEFINITION OF SELF-RESONANT FREQUENCY DESIGN OF QUARTZ RESONATORS 

 
This paper discusses methods for determining its own resonant frequency quartz resonator structures, the calculation of the 

resonance  frequency  standard  design  quartz  holder‐piezoelectric  element.  The  dependence  of  the  mechanical  resonances  of  the 
structural parameters kvartsoutrymuvacha, the boundaries of their numerical values. Found that the most intense mechanical resonances 
caused by design quartz holder and are  in  the  frequency  range 250  ... 300 Hz. Own piezoelectric mechanical  resonance  in  the  range of 
frequencies above 4000 Hz and have little effect on the vibration resistance of quartz resonators. 

Keywords: crystal, piezoelectric, vibration, resonance frequency. 
 

Вступ 
Важливим питанням при конструюванні та дослідженні п’єзорезонансних пристроїв (ПРП) 

являється визначення та врахування власних резонансних частот конструкції КР, особливо вузла 
п’єзопластина-кварцоутримувач. При експлуатації резонаторів в умовах вібромеханічних впливів для 
визначення короткочасної стабільності частоти необхідно знати не тільки електричні, але й конструктивні 
характеристики пристроїв, серед яких резонансна частота конструкції (РЧК). 

В загальному випадку резонатор як система з багатьма ступенями волі має деякий спектр РЧК, при 
цьому частоти спектру конкретної конструкції резонатора можуть мати випадкові та систематичні зсуви [1]. 
Наприклад, резонатори однакової конструкції на одній частоті мають спектри з випадковим зсувом частот, 
які залежать від допусків на елементи конструкції. У той же час резонатори однакової конструкції, але на 
різних частотах мають спектри РЧК із систематичним зсувом частот, обумовленим, зокрема різницею в 
розмірах п’єзоелемента (ПЕ). При визначенні спектрів РЧК необхідно також враховувати, що резонансні 
коливання відбуваються в певній площині. 

Іншою важливою характеристикою конструкції резонатора є добротність механічної коливальної 
системи Q, яка визначає амплітуду коливань елементів конструкції на резонансній частоті. Якщо резонансні 
частоти коливань конструкції розраховуються досить просто, то для визначення добротності системи 
необхідний експеримент. 

Таким чином, при аналізі резонансних характеристик конструкцій резонаторів необхідно визначати: 
- спектр РЧК; 
- залежність спектрів РЧК від параметра, що змінюється і який враховує як систематичні, так і 

випадкові зсуви частоти; 
- добротність системи. 
 

Основна частина 
Не зважаючи на принципову ясність у питанні визначення власних частот коливань конструкцій 
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кварцових резонаторів, практичне рішення його пов’язане з певними труднощами [1]. Проведемо, як 
приклад, аналіз резонансних характеристик конструкції кварцових резонаторів зі «стрічковими» 

утримувачами (рис. 1).  
У резонаторах даної конструкції 

використовуються п’єзоелементи АТ-зрізу в діапазоні 
частот 5-300 МГц. Нижня границя діапазону частот 
визначається максимальними розмірами ПЕ, 
розміщеного в корпусі (діаметр ПЕ порядку 7 мм), 
верхня – мінімальною товщиною ПЕ (40–50 мкм). Зі 
зменшенням товщини t зменшують і діаметр d, виходячи 
з наближеного співвідношення d<120t, що забезпечує 
необхідну міцність ПЕ при його обробці. На високих 
частотах діаметр d має значення порядку 6 мм. 

Аналіз РЧК проведемо для ПЕ з діаметрами 6 і 7 
мм. Прийнявши однаковими розміри ПЕ для резонаторів, 
які працюють на першій і на більш високих гармоніках 
коливань, досить проаналізувати РЧК у діапазоні частот 
5-33 МГц на основній гармоніці. При аналізі будемо 
вважати, що для кріплення використовуються 
“стрічкові” утримувачі одних і тих самих розмірів, 

незалежно від частоти. Для конструкцій аналізованих утримувачів існує три види коливань на резонансних 
частотах: коливання в площині ПЕ, коливання в площині “стрічок” та коливання вигину ПЕ відносно 
діаметра, яке проходить через точки кріплення. 

Резонансні частоти перших двох видів коливань визначаються співвідношеннями: 
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де  E, a, b, h, m – модуль пружності, ширина, товщина, довжина і маса “стрічки” відповідно;  
M – маса кристалічного елемента. 
Резонансна частота коливань вигину ПЕ: 

26
3 /108,2 dtf  , (2)

де  t, d – відповідно товщина і діаметр ПЕ. 
Аналіз виразів (1) і (2) дозволяє зробити висновок, що резонансні частоти першого і другого виду 

будуть збільшуватися з ростом частоти резонатора на одному порядку коливань, а резонансна частота 
третього виду повинна зменшуватися. Частота резонансу в площині “стрічок” в а/b разів більше частоти в 
площині п’єзоелемента. В результаті випробувань  резонаторів на  5, 13  і  20 МГц  із  діаметром ПЕ 7 мм і 
на частоти 20, 29 і 33 МГц із діаметром 6 мм експериментально визначені РЧК із наступними розмірами 
“стрічок”,  виготовлених їз сталі а=1,35 мм, b=0,13 мм; h=5 мм. 

В [1] встановлено, що розподіл резонансних частот конструкції для кожного з видів коливань 
підкоряється нормальному закону. Виявлено, що при частотах 15-20 МГц перший і третій види коливань 
можуть взаємно мінятися місцями і навіть збігатися для деяких екземплярів резонаторів. Випадкові зсуви 
РЧК резонаторів можна визначити на основі теорії помилок, зокрема для коливань у площині ПЕ, з виразу: 

22222

2

1

2

1

2

3

2

3

2

1


































 MahbEf   (3)

де  а, b, h – відповідно відносні величини допусків на ширину, товщину і довжину “стрічки”. 
З виразу (3) видно, що найбільші відхилення вносять допуски на товщину і довжину “стрічки”.  
Проведений аналіз резонансних характеристик конструкції кварцового резонатора дає уявлення про 

її стійкість до механічних впливів. Для резонаторів з ПЕ діаметром 7 мм нижча резонансна частота 
становить 3000–5000 Гц, а з діаметром 6 мм – 4500–6000 Гц.  

Розрахунок частот коливань деяких конструкцій точним методом [2, 3] дуже складний, вимагає 
громіздких обчислень трансцендентного рівняння, а інколи взагалі майже неможливий. Крім того, таке 
рівняння фактично не дає можливості враховувати вплив параметрів, що характеризують конструкцію, на її 
частоти.  

При застосуванні наближених методів необхідно звернути увагу на наступне. Розрахункова схема 
резонатора і його конструкції мають істотні розходження. Модуль пружності змінюється залежно від якості 
матеріалу і у процесі експлуатації виробу. Кріплення стійок кварцоутримувача, прийняте в розрахунках як 
жорстке, у дійсності мають деяке пружне переміщення, а це може позначитися на величині власної частоти 
коливань. На результат розрахунку власних частот коливань конструкцій резонаторів відчутно впливають 
конструктивні і технологічні допуски на лінійні розміри та застосовані матеріали.  

Відзначені реальні умови роботи конструкцій резонаторів не можуть бути повністю враховані в 
розрахункових схемах. Таким чином недоцільним є прагнення до значного підвищення ступеня точності 
динамічних розрахунків даних виробів. Практично вважається припустимою розбіжність між точним і 

 

Рис. 1. Конструкція КР з кварцоутримувачем 
стрічкового типу: 

а) конструкція; б) розрахункова схема 
1 - кожух; 2 - п’єзоелемент; 3 - утримуюча стійка 

(“стрічка”); 4 - кварцоутримувач;  
5 - електроди збудження; 6 - виводи 
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наближеним методами розрахунку в межах 8–10% [3]. 
Наближений метод розрахунку коливань вибирається виходячи із співвідношення розподілених мас 

виводів і ваги п’єзоелемента. При цьому можна використати один із методів, основаних на орієнтовному 
призначенні форми вигину, тобто метод приведених мас, енергетичний метод або метод можливих 
переміщень. Всі ці методи основані на одній і тій же ідеї та приблизно рівноцінні за точністю.  

Розглянемо метод приведених мас на прикладі типової конструкції герметизованих кварцових 
резонаторів. Залежно від призначення форми вигину стрижнів, які коливаються, метод приведених мас може 
давати як завищені, так і занижені значення частоти в порівнянні з точним методом. На практиці прагнуть 
шляхом мінімального відступу від дійсної конструкції максимально наблизити розрахункову схему до 
розробленого ефективного методу. 

У конструкції герметизованого кварцового резонатора (рис. 2) жорсткість п’єзоелемента 
незрівнянно вище жорсткості утримувачів. Таким чином, дану конструкцію можна розглядати як раму із 
затисненими стійками та нескінченно твердим ригелем, що значно спрощує рішення завдання. Залежно від 
напрямку вібраційного впливу розрахункова схема може бути додатково спрощена. 

 

 
Рис. 2. Герметизований КР із корпусом типу “Б” (НС-33): 
а) конструкція; б) розрахункова схема; в) зовнішній вигляд 

1 – кожух; 2 – п’єзоелемент; 3 – пружина (відвід); 4 – кварцоутримувач 
 

При дослідженні коливань даної конструкції розглянемо окремо вертикальні (по осі Z) і 
горизонтальні (по осях X і Y) коливання. Для виводу формули власної частоти при вертикальних коливаннях 
конструкції знайдемо питоме переміщення маси від сили прикладеної в точці приведення маси в напрямку її 
руху: 
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де  Р1 – приведена вага системи, що відповідає узагальненому переміщенню: 
,4 11 PPFdPP kBk    (5)

де  b
D

P kk 4

2  – вага кристала кварцу  3/65,2 смгk  ; 

 – питома вага матеріалу пружин; 
F – площа перетину пружини; 
d – діаметр витка; 
Е – модуль пружності утримувачів (сталі); 
І – момент інерції перерізу стійки. 
При виводі формули для розрахунку горизонтальних коливань конструкції будемо вважати 

з’єднання п’єзоелемента з витками пружин у вузлах а і б “точковими” шарнірами, тобто нехтуємо радіусом 
витка а отже, і крутильним моментом, що діє на пружини при коливаннях по осі Y. Аналіз обчислень 
показує, що таке припущення незначно спотворює результати розрахунку. Приймаючи це в увагу, можна 
представити розрахункову схему конструкції при горизонтальних коливаннях у вигляді балки подвоєної 
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жорсткості із затисненим кінцем, що несе зосереджене навантаження (приведена вага) на вільному кінці. 
Максимальний прогин у точці прикладення цього навантаження визначиться як: 

EI

hP
YСТ 23

3
2


  (6)

Тоді власна частота горизонтальних коливань конструкції буде рівна: 
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де  P2 – загальна вага системи із врахуванням приведеної ваги пружин; 

212 )23,02(2 PPhdFPP Bk    (8)
Нехтування приведеною вагою пружин призводить до розбіжності результатів розрахунку власних 

частот коливань на 7–8%. 
Таким чином, отримані формули (4, 7) дозволяють проводити розрахунок коливань по осі X та по 

осі Y. У даному випадку чітко виявилася та особливість рамних конструкцій, коли можливі випадки 
збудження близьких і навіть однакових основних частот при різних формах коливань. Розрахунок власних 
частот горизонтальних коливань за формулою (7) та порівняння їх з експериментальними даними на 
прикладі герметизованого резонатора на частоту близько 10 МГц наступні: D=12,5 мм; b=0,15 мм; h=6,5 мм; 
d=0,2 мм; dB=2,5 мм; Е=1,8·106 кг/см2; γ=7,9 г/см3; матеріал утримувачів – сталь Х18Н9Т. Результати 
розрахунку та експерименту представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Експериментальне значення частот резонаторів Напрямок 
коливань 

Розрахункова 
частота, Гц №1 №2 №3 №4 

Середнє значення 
частоти, Гц 

Вздовж осі X 233 204 238 225 225 
Вздовж осі Y 

222 
230 203 242 221 224 

 

Як видно з табл. 1, застосування наближених методів дає досить прийнятні результати і навіть 
підвищення вимог на технологічні допуски виготовлення кварцоутримувача (в основному пружин). 
Отримані статистичні дані, а також методологічний підхід може бути розповсюджений і на аналіз інших 
конструкцій резонаторів, в тому числі в SMD виконанні (рис. 3–5). 

 

  

  
 

Рис. 3. КР із корпусом типу HC-49US 
(SMD) 

Рис. 4. КР із корпусом типу SMD 7050 
Рис. 5. Основні схеми 

живлення КР 
 

Висновки 
Проведено розрахунок резонансних частот типової конструкції кварцоутримувач-п’єзоелемент. 

Встановлено, що найбільш інтенсивні механічні резонанси викликані конструкцією кварцоутримувача і 
знаходяться в частотному інтервалі до 250…300 Гц. Власні механічні резонанси ПЕ знаходяться в діапазоні 
частот вище 4000 Гц і мало впливають на вібраційну стійкість КР. 
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ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОЧАСТОТНОГО ФАЗОВОГО МЕТОДУ 

ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ БАГАТЬОХ ОБ'ЄКТІВ 
 
Стаття  присвячена  дослідженню  практичного  застосування  багаточастотного  фазового  методу 

вимірювання дальностей багатьох об’єктів. Визначені джерела методичної похибки. Запропоновано математичні 
моделі  для  проведення  комп’ютерного  моделювання  методу.  Розроблено  структурну  схему  лабораторного 
макету  дослідження  багаточастотного  фазового  методу  визначення  відстаней.  Наведено  опис  макету  та 
проведено його дослідження. 

Ключові слова: багаточастотний фазовий метод, структурна схема, моделювання, амплітуда, фаза. 
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USING SIGNALS WITH THE RECTANGULAR  ENVELOPE OF SPECTRUM WITH A MINIMUM CREST 

FACTOR FOR INFORMATION SECURITY 
 
Abstract   The  article  investigates  the  practical  application  of multifrequency  phase method  of measuring  distances  to many 

objects. Identified sources of methodological error.  Mathematical models for computer simulation method are proposed. A block diagram of 
a  laboratory model study multifrequency phase method of determining distances. The description of the model  is shown and his research 
conducted. 

As a result of mathematical modelling analytical multifrequency   phase method of measuring distances using Maple 15  ,  it was 
shown that the measurement error does not exceed 0,2 m values in the range of probing frequencies not exceeding 1 MHz. While expanding 
the frequency range of probing signal the measurement error is reduced. method was researched in practice using a laboratory mockup and 
was showed adequacy of mathematical models. This method can be used for solving problems of subsurface radar probing , reflectometry etc. 

Keywords: multifrequency phase method, block diagram, simulation, amplitude, phase. 
 

Вступ 
Дослідження різних методів вимірювання дальностей, до яких відносяться: часові методи, частотні 

та фазові, дозволило встановити переваги та недоліки різних методів. [1–3] Серед усіх методів фазові 
методи мають найвищу точність, проте вимірювання дальностей фазовим методом можливе лише до одного 
об’єкту. [2] Подальший аналіз методів дозволив розробити багаточастотні фазові методи вимірювання 
дальностей. Суть багаточастотних фазових методів полягає у вимірюванні значень векторів сигналів 
відбитих від усіх об’єктів в заданому діапазоні частот та подальший аналіз частотних характеристик 
сумарного сигналу, в результаті якого є можливість розділити сигнали відбиті від кожного об’єкту. [3] 
Найбільш перспективним виявився аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей, 
для реалізації якого необхідно проводити вимірювання векторів сумарних сигналів в обмеженому діапазоні 
частот, кількість зондувальних частот повинна бути в два рази більшою за кількість об’єктів зондування. [4] 
Для визначення метрологічних характеристик методу необхідно провести математичне моделювання методу 
та визначити закони розподілу похибки вимірювання. В результаті розробка математичної моделі буде 
отримано алгоритм програми, що дозволить моделювати параметри гармонійних сигналів на різних 
частотах із впливом похибок вимірювання фазового зсуву, амплітуди, задавання частоти синтезатора 
зондуючих сигналів із врахуванням нестабільності частоти задаючого тактового генератора. 

Відповідно, метод багаточастотного фазового вимірювання дальності об'єктів полягає в 
наступному. Вибирається частотний діапазон зондуючих сигналів виходячи з умови однозначного 
вимірювання дальності. Проводиться зондування на частотах кількість яких в два рази більше кількості 
об'єктів. Вимірюються фазові зсуви і амплітуди гармонійних сумарних сигналів на кожній частоті. 
Розв'язується система рівнянь і поліноміальне рівняння. Розраховуються дальності об'єктів. 

Структурна схема радіосистеми багаточастотного фазового вимірювання дальностей об'єктів 
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складається з наступних основних блоків: синтезатора частот, фазометра і вольтметра, а також 
обчислювального пристрою. Схема наведена на рис. 1. 
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Рис. 1 Структурна схема багаточастотної фазової далекомірної радіосистеми з послідовною зміною зондуючої частоти  

 
Точність вимірювання залежить від декількох факторів. По-перше, від стабільності частот 

зондуючих сигналів. По-друге, від точності вимірювання фазових зсувів і амплітуд. По-третє, від 
перетворення похибок фаз і амплітуд в результаті розв'язку системи рівнянь в похибку результатів. 

II. Розробка алгоритму математичного моделювання та результати його роботи 
Для проведення математичного моделювання методу скористаємось загальним алгоритмом 

математичного моделювання. Основними етапами якого є: задавання початкових умов; внесення похибок 
вимірювання; проведення обчислень згідно методу вимірювання; багаторазове проведення обчислень для 
отримання вибірки заданого розміру; статистичний аналіз отриманих результатів моделювання. 

Для проведення математичного моделювання введемо обмеження початкових умов. Нехай значення 
дальностей знаходяться в межах до 1000м. Кількість об’єктів коливається від трьох до дев’яти. Відстані між 
об’єктами може бути від 1 до 100м. Частотний діапазон обмежується максимальною дальністю, яку 
необхідно вимірювати. Якщо максимальна дальність 1000м, то відповідно до виразу: 

min
max f

c
l  , (1)

мінімальна частота не повинна бути більша за 300кГц. Проте. для встановлення залежності впливу 
початкової частоти, доцільно обрати початкову частоту менше за 300кГц. Задаймо 10 кГц. Крок по частоті 
так само будемо задавати від 10 кГц і більше. Для введення в результати обчислень похибок вимірювання 
сигналів, визначимо які параметри зондувальних сигналів вимірюються. Відповідно до аналітичного 
багаточастотного методу [4] вимірюються значення векторів зондувальних сигналів. Кожен вектор сигналу 
задається амплітудою сигналу та початковою фазою. У випадку використання зондувальних сигналів, 
проводиться вимірювання фазового зсуву між сумарним відбитим сигналом та опорним зондувальним 
сигналом. Для моделювання сумарного сигналу використовуємо наступний вираз: 
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де  ia  – амплітуда сигналу відбитого від і-го об’єкту; 

i  – фазовий зсув сигналу відбитого від і-го об’єкту; 

jf  – поточна частота; 

minf  – початкова частота. 

Внесення похибки в математичну модель проводимо шляхом накладання випадкових величин на 
амплітуду сумарного сигналу та на фазовий зсув. [5] Для цього скористаємось засобами математичного 
пакету програм Maple 15. [6] Відповідно до того цього, вираз (2) буде наступним: 
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де  ja  – похибка амплітуди на j-й частоті; 
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j  – похибка фази на j-й частоті. 

Похибки амплітуди та фази задавались із рівномірним розподілом, тому як сучасні цифрові 
вимірювальні придали мають похибку вимірювання із рівномірними розподілом. Дисперсія похибки 
амплітуди задавались в межах 0,01%, фазового зсуву 0,01°, що відповідає похибкам вимірювання сучасних 
вимірювальних приладів. 

В результаті моделювання із вибіркою 50 обчислень, було побудовано гістограми розподілів 
похибок вимірювання дальностей при різній кількості об’єктів на різних дальностях. Аналіз отриманих 
гістограм дозволяє зробити наступні висновки. Закон розподілу дальності є нормальним (рис. 2). Дисперсія 
дальності не перевищує 0,2 м. При вказаних початкових умовах моделювання. Причому зі збільшенням 
початкової частоти дисперсія зменшується за лінійним законом.  

 

 
а)   б) 

Рис. 2. Результат моделювання багаточастотного аналітичного фазового методу вимірювання дальності (а – 100 м, б – 200 м) 
 
Для перевірки того що математична модель розроблено вірно, розроблено та виготовлено 

лабораторний макет для дослідження багаточастотного фазового методу вимірювання дальності об’єктів. 
Склад макету: мікроконтролерний блок керування, елементи керування, синтезатора частот, блоку прийомо-
передавання, блоку живлення Склад стенду: цифровий осцилограф RIGOL DS1052E, фазометра Ф2-34, 
вольтметра В7-16а. Блок схема макета наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Блок-схема лабораторного макету дослідження аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання 

дальностей 
 
Проведено вимірювання параметрів телефонної кабельної лінії довжиною 470 м. Результати 

дослідження в різних режимах роботи наведено на рис. 4–5. 
 

 
а)     б) 

Рис. 4. Залежності амплітуди (а) та фази (б) від частоти сумарного сигналу в режимі короткого замикання лінії 
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а)     б) 

Рис. 5. Залежності амплітуди (а) та фази (б) від частоти сумарного сигналу в режимі холостого ходу лінії 
 
На наведених графіках показано результати вимірювання амплітудно-частотних та фазочастотних 

характеристик сумарних сигналів відбитих від усіх об’єктів. Порівняння результатів математичного 
моделювання збігаються із практичним дослідженням реальної кабельної лінії зв’язку.  

 
Висновок 
В результаті математичного моделювання аналітичного багаточастотного фазового методу 

вимірювання дальностей в середовищі Maple 15, було показано що похибка вимірювання не перевищує 
значень 0,2м в діапазоні зондувальних частот що не перевищує 1 МГц. При розширенні діапазону 
зондувальних частот, похибка вимірювання зменшується. Практичне дослідження методу за допомогою 
лабораторного макету вимірювального приладу показало вірність математичних моделей. Даний метод 
можна використовувати для розв’язання задач радіолокації, підповерхневого зондування, рефлектометрії 
тощо. 
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АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
СИГНАЛІВ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ НА ОСНОВІ ЕНТРОПІЙНИХ 

ОЦІНОК ШУМІВ НЕЗАВИХРЕНОГО ТА ЗАВИХРЕНОГО ПОТОКІВ 
 
Проведено  аналіз  джерел  формування  широкосмугових  вимірювальних  сигналів  для  перетворювачів 

витрати газу на основі ентропійних оцінок шумів незавихреного та завихреного потоків.  
Ключові слова: сигнал, середовище, характеристики, шуми, ентропія, витрата. 
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AN ANALYSIS OF SOURCES OF FORMING OF BROADBAND MEASURINGS SIGNALS IS FOR THE 

TRANSFORMERS OF EXPENSE ON THE BASIS OF ЕNTROPY ESTIMATIONS OF NOISES OF THE UNBEGUN 
TO WHIRL AND BEGUN TO WHIRL STREAMS 

 
Abstract – The purpose of the article is a leadthrough of analysis of sources of forming of broadband measurings signals is for the 

transformers of expense on the basis of еntropy estimations of noises of the unbegun to whirl and begun to whirl streams. 
The epures of speeds of the different modes of  flowing of environment are  inprocess built  for the proper charges at moving   of 

stream by a measuring area with the reshaper of broadband measurings signals and without it. It is set that for the begun to whirl stream 
the increase of speed of moving of measuring environment is provided. The analysis of change of power of measurings signals is in addition, 
conducted with  the  change  of  frequency  spectrum  for  the  transformers  of  expense  on  the  basis  of  еntropy  estimations  of  noises  of  the 
unbegun to whirl and begun to whirl streams of environment. 

It is set as a result of research, that with the use of reshaper of broadband signals increasing power informative signals turns out 
in the point of measuring in 20 times, as compared to a transformer without it. 

Keywords: signal, environment, descriptions, noises, entropy, expense. 
 

Постановка проблеми 
В роботах [1, 2] запропоновано спосіб вимірювання витрати, що ґрунтується на принципі 

динамічної оцінки ентропії шумів контрольованого середовища. Для вимірювання витрати газу використано 
первинний перетворювач коливань акустичного 
діапазону, який здійснює перетворення випадкових 
процесів (шумів), що утворюються газом при його 
переміщенні замірною ділянкою, в аналоговий 
електричний сигнал. Для цього на замірній ділянці 1 
трубопроводу змонтовано первинний перетворювач 3 
таким чином, щоб він контактував з вимірюваним 
середовищем і не створював опору протіканню газу, а 
також був відділений від замірної ділянки за допомогою 
акустичного ізолятора 2 (рис.1). 

Неперервні шумові коливання, що утворюються 
потоком газу, за допомогою первинного перетворювача 3 трансформуються в аналоговий сигнал, після чого 
він поступає на блок перетворення в цифрові інформаційні пакети 4, які за допомогою обчислювача 5 
безперервно зчитуються і одночасно трансформуються в статистичні характеристики кожного 
інформаційного пакету. Усереднені значення поточних пакетів зіставляються з відповідною величиною 
витрати газу і фіксуються в пам’яті обчислювача або комп’ютера. Оскільки запропонований спосіб 
опрацювання вимірювального сигналу ґрунтується на динамічному оцінюванні ентропії послідовних 
дискретизованих вибірок випадкових коливань акустичного діапазону, то наявність різних місцевих опорів, 
що впливають на утворення шумів у трубопроводі, залежно від режиму протікання, зумовлює появу 
додаткових складових у згаданих випадкових процесах і спотворює вимірювальний сигнал. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Запропонований в [1, 2] спосіб вимірювання витрати на основі зміни статистичних характеристик 

шумів вимірюваного середовища найдоцільніше реалізувати для створення транспортних еталонних засобів 
при проведенні звіряння стаціонарних еталонних установок, а також для створення повірочних установок в 
якості робочого еталону. Режим роботи в лабораторних умовах (стаціонарних повірочних установок) 
порівняно легкий. Він характеризується стабільністю і керованістю зовнішніх чинників, відсутністю 
зовнішніх механічних (вібрації, удари, лінійні прискорення) і енергетичних (теплові удари і потоки, магнітні 
поля) впливів, стабільністю кліматичних умов (постійна температура оточуючого середовища, атмосферний 
тиск, вологість повітря тощо).  За таких умов первинний претворювач запропонованого методу не є 
прийнятним для практичної реалізації на виробництві. 

Формулювання цілі статті 
З метою вдосконалення вимірювального перетворювача витрати за оцінками ентропії шумів 

доцільно розглянути аналіз основних джерел виникнення таких випадкових сигналів в потоці газу, їх 

 
Рис. 1. Спосіб вимірювання витрати з використанням 
статистичних характеристик шумів вимірюваного 

середовища 
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спектральні та статистичні характеристики. 
Виклад основного матеріалу 

Основним джерелом інформації про поточну витрату для описаного в [1, 2] перетворювача при 
ламінарному режимі руху є пульсації тиску, створені переміщенням вимірювального середовища, що 
виникають внаслідок різниці швидкостей його шарів  в перерізі замірної ділянки, а також завихрення, 
зумовлені тертям об стінки замірного вузла (рис. 2, а), які спостерігаються при наближенні режиму 
протікання до турбулентного [3, 4]. При переході на турбулентний режим потужність акустичних коливань 
суттєво зростає за рахунок завихрень, що виникають по всій довжині замірної ділянки. 

З метою оцінювання 
швидкостей руху вимірювального 
середовища в різних точках 
поперечного перерізу замірної ділянки 
для запропонованого в [1] підходу, 
побудовано епюри швидкостей [3-5], з 
врахуванням режиму протікання за 
значенням числа Re [6], для витрат 1,87 
м3/год та 7,84 м3/год згідно [7], 
результати подано на рис. 2, б.  

При турбулентному русі 
газового середовища, який завжди 
супроводжується появою поперечних 
складових швидкості, що викликають 
перемішування середовища у всьому 
потоці, відбувається різке зростання 
опору руху середовища. При 
шороховатій поверхні стінки, обтікання 
виступів відбувається з відривом 
потоку, (рис. 2, а) і коефіцієнт опору   

в цьому випадку залежатиме ще й від 
відносної шороховатості [3, 4].  

Крім того, перехід до 
турбулентного режиму з шороховатою 
стінкою трубопроводу настає при 
меншому числі Re [3, 8]. Тому 
інтенсивність впливу сторонніх 
формувачів сигналів на інформативність 
сигналу в таких умовах буде меншою, в порівнянні з ламінарним. 

З огляду на випадковий характер шумів вимірювального потоку газу, необхідно провести аналіз 
спектральних складових вимірювального сигналу. Результати попередніх експериментальних досліджень 
(на базі стаціонарної еталонної дзвонової установки ІВФ “Темпо” (м. Івано-Франківськ), границі основної 
відносної похибки ± 0,13 %, діаметра трубопроводу D = 30 мм, стабілізованої температури 20±0,5 оС, 
робочого тиску 114,0 мм водяного стовпа, робочого середовища – повітря) для характерних витрат, що 
відповідають різним режимам протікання середовища, подано на рис. 3.  
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Рис. 3. Зміна потужності вимірювальних сигналів зі зміною частотного спектру для витрат: 

1 – 1,87 м3/год, 2 – 5,87 м3/год, 3 – 9,89 м3/год  
 
Як можна побачити, потужність вимірювального сигналу для витрати 1,87 м3/год має розподіл, 
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Рис. 2. Переміщення вимірювального середовища замірною ділянкою: а) 

джерела формування інформаційних сигналів;  
б) епюри швидкостей різних режимів протікання середовища для витрат 1 – 

1,87 м3/год, та 2 – 7,84 м3/год 
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близький до рівномірного в діапазоні від 0 Гц до 10000 Гц, що свідчить про наявність значної кількості 
короткотривалих пульсацій тиску при ламінарному режимі протікання. Зі збільшенням витрати потужність 
сигналу зростає непропорційно за частотним діапазоном, зокрема зростання енергії в області низьких частот 
від 0 Гц до 1000 Гц більш інтенсивне порівняно з діапазоном від 1000 Гц до 20000 Гц, що свідчить про 
суттєве збільшення енергії вихорів, зумовлених переходом в турбулентний режим протікання. 

Опрацьований діапазон частотного спектру (0-20000 Гц) (рис. 2) доцільно обмежити, оскільки 
сигнали з частотою понад 20 кГц характеризуються низькою потужністю і практично не змінюються при 
зростанні витрати, оскільки максимум потужності відповідає числу Струхаля 0,3 [9]. При великих числах Re 
(> 105) вираженості обертонів вихрових частот взагалі не існує. Спектр вихрового звуку стає практично 
неперервним і частота Струхаля є тільки мірою для представлення в такому спектрі частот [10]. Тому можна 
вважати, що переміщення потоку створює широкосмуговий шум, для прикладу, в роботі [11] 
досліджувались рівні потужності звуку, генерованого в трубопроводах з різною формою поперечного 
перерізу при швидкості потоку повітря 12,5 м/c, причому спектр частот досліджуваного сигналу був в межах 
від 1000 Гц до 8000 Гц. 

Таким чином, основною перевагою запропонованого в [1, 2] підходу до вимірювання витрати є 
відсутність опору протіканню газового середовища на замірній ділянці та прийнятна точність вимірювання. 
Проте запропонована структура перетворювача (рис.1а) інформаційно-вимірювальної системи має недоліки, 
зокрема чутливість до сторонніх шумів, зумовлених конструктивними елементами трубопроводу, що не 
дозволяє забезпечити ефективну реалізацію та використання таких засобів у експлуатаційних умовах. З 
огляду на вище викледене можна зробити висновок, що відсутність додаткового джерела утворення шумів 
(що забезпечив би відсутність ламінарного руху середовища), як одного з варіантів вдосконалення 
вищезгаданого перетворювача, сприяє його підвищеній чутливості до впливу сторонніх шумів, що 
зумовлюють спотворення вимірювальної інформації. 

Одним з варіантів мінімізації впливу сторонніх шумів, зумовлених конструктивними 
особливостями реалізації ІВС, може бути введення в потік формувача широкосмугових сигналів [12], який 
забезпечить надійне джерело інформації про контрольований параметр безпосередньо в точці вимірювання. 
Слід зазначити, що наявні перетворювачі, які використовують завихрювачі потоку, ґрунтуються на 
опрацюванні коливань тиску, що утворюються при обтіканні вихороутворюючого елементу, тобто в таких 
засобах джерелом інформації про витрату є гармонійні складові амплітуди низькочастотного сигналу 
звукового діапазону [13,14]. В результаті запропоновано спосіб вимірювання витрати газу [15], що 
ґрунтується на використанні широкосмугових сигналів інфразвукового та акустичного діапазонів, 
зумовлених обтіканням формувача, 
внесеного в потік (рис. 4, а).  

Для запропонованого методу 
вимірювання, в порівнянні з попереднім 
методом, забезпечується збільшення 
швидкості переміщення вимірювального 
середовища. Розрахунок епюр 
швидкостей для формувача сигналів, 
розташованого на осі максимальної 
швидкості потоку газу подане на рис. 4, б. 

При внесенні в середовище 
формувача сигналів, при достатньо малих 
швидкостях, потік рухається в 
ламінарному режимі. Згідно гіпотези 
Ландау, зі збільшенням швидкості не 
завихреного потоку система переходить в 
новий стійкий стан, що є сумою 
вихідного ламінарного руху та 
накладеного на нього періодичного 
коливання. 

З подальшим зростанням Re цей 
рух також може втратити стійкість, що 
призводить до нового періодичного 
коливання. В результаті в 
гідродинамічній системі з великими 
числами Re повинно генеруватися велике 
число коливань, що називається 
розвиненою турбулентністю. Однак до 
сьогоднішнього часу гіпотеза не 
одержала достовірного 
експериментального підтвердження, що пояснюється виникненням нового трактування турбулентного руху 
середовища, однією з моделей якого є локально-ізотропна турбулентності [16], а внесення формувача в 
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Рис. 4. Переміщення вимірювального середовища замірною ділянкою з 

формувачем широкосмугових сигналів: а) джерела формування 
інформаційних сигналів; б) епюри швидкостей різних режимів протікання 

середовища для витрат  
1 – 1,87 м3/год, та 2 – 7,84 м3/год 
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потік середовища дозволяє значно прискорити межу настання розвиненої турбулентності.  
На формувач сигналів, внесений в потік, діятимуть два фактори, що призводять до виникнення 

аеродинамічної сили. Перед ним повітряний потік гальмується, в результаті енергія руху потоку переходить 
в енергію статичного тиску, що призводить до виникнення різниці тисків навколо формувача. Інший фактор 
– утворення сили лобового опору пояснюється втратою кінетичної енергії потоку при обтіканні країв 
формувача. 

Тут відбувається інтенсивна взаємодія з перепонами, вихроутворення та гальмування. В результаті 
також змінюються частотні характеристики випадкових вимірювальних сигналів, що зумовило необхідність 
проведення додаткових експериментальних досліджень (на базі стаціонарної дзвонової установки ІВФ 
“Темпо” (м. Івано-Франківськ), границі основної відносної похибки ±0,13 %, трубопроводу D = 30 мм, 
стабілізованої температури 20±0,5оС, робочого тиску 114,0 мм водяного стовпа, робочого середовища – 
повітря) для аналізу частотного 
спектру інформаційного сигналу, 
результати якого подано на рис. 5. 

Як можна побачити, 
розподіл потужності за спектром 
найбільший в області частот від 0 
Гц до 1000 Гц, що свідчить про 
наявність довготривалих 
завихрень, характерних для 
перехідного і турбулентного 
режимів протікання. Потужність 
інформаційного сигналу зі 
збільшенням частоти ω суттєво 
зменшується і подальше 
розширення частотного спектру ( 
> 20000 Гц) стає недоцільним.  

З огляду на 
досліджуваний частотний 
діапазон (від 0 Гц до 20000 Гц) для подальшого опрацювання вимірювальних сигналів вибрано частоту 
дискретизації АЦП, яка згідно теореми Котельникова [17], щодо повного відтворення внутрішньоімпульсної 
частотної нестабільності має бути вдвічі більшою від полоси спектру частот сигналу і з врахуванням 
технічних характеристик задіяного АЦП вибрано частоту 44100 Гц. 

Порівняння спектральних характеристик випадкових вимірювальних сигналів отриманих згідно [2] 
та для запропонованого методу показано на  рис. 6. 

 
 dB

Гц ,

1

 2 

 
Рис. 6. Спектри вимірювальних сигналів: 1 – з використанням формувача широкосмугових сигналів, 2 – без формувача 

широкосмугових сигналів для витрати середовища 5,87 м3/год 
 
Висновки 
Отже, як можна побачити (рис. 6), з використанням формувача широкосмугових сигналів 

отримується збільшення потужності інформаційних сигналів в точці вимірювання ~ 13 dB (в 20 разів), в 
порівнянні з перетворювачем без формувача, що дозволяє зменшити вплив неінформативних складових, 
породжених сторонніми формувачами (місцевими опорами системи транспортування). Слід зазначити, що 
збільшення потужності сигналів за досліджуваним спектральним діапазоном призводить до зміни оцінок 
ентропії шумів потоку, оскільки зростає кількість можливих станів, які приймає інформаційний сигнал. 

 
Література 

 
1. Пат. 77083 Україна, МПК 7 G01F25/00. Cпосіб вимірювання витрати на основі статистичних 
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USING OF SIGNALS WITH RECTANGULAR  ENVELOPE OF SPECTRUM WITH A 

MINIMUM PEAK-FACTOR FOR INFORMATION SECURITY 
 
Abstract    The  article  investigates  the  possibility  of  signal  using  with  rectangular  envelope  of  spectrum  and 

minimum  peakfactor  for  the  problems  of  information  transmitting with  protection  from  unauthorized  interference. The 
authors  studied  changes  of  signals`  peakfactor  during  changes  of  the  initial  phases  of  the  harmonic  components  in  the 
spectrum.  Presence  of  local minima  of  the  peakfactors  in  the multidimensional  dependence  from  the  initial  phases was 
shown in the article. Each set of initial phases may act as a key for confidential information transmitting. 

Keywords: harmonic signal, peakfactor, information security, the initial phase.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СИГНАЛІВ З ПРЯМОКУТНОЮ ОБВІДНОЮ СПЕКТРА З МІНІМАЛЬНИМ ПІК-

ФАКТОРОМ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Стаття  присвячена  дослідженню  можливості  застосування  сигналів  з  прямокутною  обвідною  спектра  та 

мінімальним пікфактором для задач передачі  інформації  із  захистом від несанкціонованого втручання. Розглянуто зміни пік
фактору  сигналів  при  зміні  початкових  фаз  гармонійних  складових  у  спектрі.  Показано  наявність  локальних  мінімумів  пік
факторів  у  багатовимірній  залежності  від  початкових фаз. Кожна  із множин початкових фаз може виступати як ключ для 
передачі закритої інформації. 

Ключові слова: гармонійний сигнал, пікфактор, захист інформації, початкова фаза. 
 
Problem of information transmitting with protection from unauthorized access is important in various fields 

of science. It is important to transmit confidential information and information for official use in the way to make it 
not available for public viewing. Problems of secret information transmitting are in military affairs, state 
government, banking and so on. Using of different methods ensures information transmission secretly. Typically 
professionals use  different codes with keys that are known only to subscribers. Code is a set of ciphering algorithms 
that reflects the plaintext as cipher text and performs the inverse transformation. Cipher key is a secret parameter 
[1]. There are known various cipher systems, but key is general for all of them. As a key you can use different 
numeric codes or text. To ensure secrecy of message passing, it is necessary to search new cipher methods and new 
ways of key formation. Research of signals with a rectangular envelope of spectrum and minimum peak-factor 
allows us to offer such signals  and set of peak-factors for the transmission of messages with information closing 
from unauthorized access [2]. The aim of this work is to find new ways of information transmitting using signals 
with a rectangular envelope of spectrum. 

The work [2] shows a method of signal forming the with rectangular envelop of spectrum and minimum 
peak-factor. The signal is the sum of the harmonic components with the initial phases: 

   



N

n
ntnts

1

cos  , (1)

where  N – number of harmonic components;  

n – the initial phases of the harmonic components.  

 

peak-factor 

2

3

 
Figure 1 Dependence of the peak-factor from changes of the initial phases of the sum of harmonic components 
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It has been shown that there are four sets of initial phases of the harmonic components that cause the 
smallest value of the peak-factor. However, searching a graph of peak-factor changes from the changes of initial 
phases shown in figure 1 we can see that there are eight clearly separated local minima. 

The table shows the initial phases and the values of the peak-factor of all local minima of the signal 
consisting of three harmonics. 

 
Table 1 

Minima of peak-factors of the signal s(t) which consists of three harmonics 


3i  123,5° 236,5° 

16° 1,977 1,617 
164° 1,617 1,977 
196° 1,977 1,617 


2i  

344° 1,617 1,977 
 
Increasing of the number of harmonics in the spectrum N leads to the growth of local minima. Moreover, 

the line connecting the minimum points has oscillating nature, that is non-monotonic. All of the features of the 
proposed signal can be used as a secret code. We can superimpose the message to the phase characteristic of the 
signal with a rectangular envelope of spectrum. However it is reasonable to use the set of initial phases of signals 
with minimum peak-factor. In this case, energy properties of the signal improve, thus we achieve the reliability of 
information transfer. 

An interesting question: how many sets of the initial phases cause to minimum peak-factor, which can be 
used as a secret code? Studies have shown that for an arbitrary number of harmonics there are only four sets of 
initial phases that cause minimum value of the peak-factor. However, there is a set of initial phases with local 
minima, which slightly differ from the absolute minimum. It can be seen from table 1. The absolute minimum is 
1,617, while local minimum is 1.977. Increasing of the number of harmonics leads to an increase of the number of 
local minima. Their number can be calculated by the expression: 

NK 2 . (2)
Thus, the combinations are rising at a power dependence. But some of the sets of initial phases differ only 

by shift on 90° or 180°. Such combinations of examination should be deleted. The number of sets that can be used 
should be reduced to four: 

4

2N

K  . (3)

If we use signal with rectangular envelope of spectrum consisting of 10 harmonics there will be 256 
combinations of initial phases that cause local minima of peak-factors. They can be used as a secret code. Then we 
can offer a way to use the proposed signal for encryption and transmission of information with protection from 
unauthorized access. Applying only cipher of simple substitution the unknown method could close the mere 
transmission of information. And by applying more sophisticated codes closure will be even better. 

Another advantage of the proposed method of encryption and transmission of information is that the 
proposed signals have noise-like form.  They are the deterministic noise. The signals for two sets of  the initial 
phases and the same number of harmonics are shown in Fig. 2. 

 

 
а)     б) 

Figure 2. Signal S(t) with a minimum of peak-factor with values of initial sets of 

phases:
 71,12,240,298)289,348,120,62) 54325432  iiiiiiii ба 

 
 
Increased resistance to disclosure cipher can be achieved by the dynamic change of the number of 

harmonics. This Information can be sent with the basic information. Then the resulting signal will be more similar to 
the noise. 



  Технічні науки  ISSN 23075732
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2014 (211)  165

Conclusion 
The authors of the article considered the possibility of signal using with rectangular envelope of spectrum 

and minimum peak-factor. It is shown that the number of local minima while growing the number of harmonics 
increases by power dependence. Using the set of initial phases as a secret code and using known encryption 
techniques we can increase of secrecy of information transfer and resistance to disclosure. The fact that such signals 
are like a noise can conceal the fact of information transferring. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СУМІЩЕНОГО З САМОНАВЧАННЯМ МЕТОДУ 
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ФРАГМЕНТІВ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ЇХ СТРУКТУРНО-

ТОПОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ  
 
Запропонований  суміщений  з  самонавчанням  метод  кластеризації  фрагментів  зображень.  Для  поділу 

фрагментів  використовуються  їх  структурнотопологічні  ознаки  та  просторовоеквівалентнісні  нелінійні 
функції. Наведені результати моделювання запропонованого методу. Показано, що метод має  хорошу збіжність, є 
швидкодіючим і легко відображається на матричноматричні процедури та засоби.  

Ключові  слова:  кластеризація  фрагментів  зображень,  адаптивне  самонавчання,  просторово
еквівалентнісна нелінійна функція, просторовоінваріантна модель, матричноматрична  процедура 
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MODELING COMBINED WITH SELF-LEARNING CLUSTERING METHOD OF IMAGE FRAGMENTS IN 
ACCORDANCE WITH THEIR STRUCTURAL AND TOPOLOGICAL FEATURES 

 
Abstract  Purpose  to propose and explore a parallel clustering method of image fragments. For cluster grouping of fragments 

used  their  structural  and  topological  features  and  spatially  equivalence  nonlinear  functions.  Shown  simulation  results  of  the  proposed 
method. It is shown that the method has good convergence is fast and easy displayed on the matrixmatrix procedures and tool. 

Keywords: clustering image fragments, adaptive selflearning, spatially equivalence nonlinear function, spatially invariant model, 
matrixmatrix procedure 

 
Вступ, аналіз публікацій та постановка завдань 

Важливою складовою при обробці та розпізнаванні цифрових зображень є вибір та виділення 
текстурно-топологічних ознак. Такі задачі актуальні і характерні для багатьох галузей та сфер, серед яких 
аналіз зображень різних природних явищ при спостереженні за ними зі супутників, кореляційно-
екстремальна координатна прив’язка в системах навігації, комп’ютерна діагностика в медицині, 
розпізнавання та класифікація образів в системах спостереження, тощо. Під текстурою розуміють 
просторову організацію елементів в межах деякого геометричного фрагмента зображення об’єкта , яка 
обумовлена визначеним статистичним розподілом інтенсивності елементів-пікселів [1]. В [2] текстуру 
визначають як матрицю просторових властивостей фрагментів цифрових зображень з однорідними 
статистичними характеристиками. Топологічні форми зображень теж є просторовим розподілом 
інтенсивності та характеризуються їх структурно-топологічними ознаками. Виділення структурно-
топологічних ознак, наприклад, контурів, ліній з різним кутом нахилу, різної товщини, просторово 
дискретних мікрозображень, подібних до різних геометричних фігур, тощо, та їх кластеризація, особливо 
для процесів автоматичного (без учителя) навчання для подальшого їх застосування при розпізнаванні є 
актуальними завданнями. Існують методи кластеризації цілих зображень [3], але не їх фрагментів, тим 
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більше з урахуванням їх просторових зміщень. 
 Тому метою роботи є запропонувати та дослідити паралельний метод кластеризації структурно-

топологічних ознак зображень зі суміщеною процедурою адаптивного навчання-формування масиву 
центроїдних ознак. 

Основний зміст та результати 
Розглянемо метод паралельного навчання для суміщеної з ним кластеризації, що базується на 

багатопортовій асоціативній пам’яті (АП), за допомогою якої одночасно розраховуються відповідні відстані 
між всіма кластерними нейронами та всіма навчальними векторами. Нехай є 15 точок, що задані векторами 
на площині та показані  на рис.1а набором точок 1 – 15, та два кластерних вектора, відображених точками 
W0, V0.  Для кожної точки навчального масиву визначається така кластерна точка (КТ), яка має до неї 
найменшу відстань. В якості міри близькості ми використовуємо узагальнені нормовані функції 
еквівалентності (нееквівалентності) [4]. Для визначення нового стану КТ всі навчальні вектори, що стали 
переможцями для цієї КТ, використовуються для розрахунку їх середнього, що і буде оновленою КТ. 
Наприклад, точка 8 ближче до КТ W0 ніж до V0. Точка W1 є знайдене середнє з тих точок, що були 
переможцями для КТ W0. На рис.1 показана траєкторія зміни координат КТ W0 - Wk, що відповідають 
кластеру W, та відповідно точок V0 - V3, відповідних кластеру V. Якщо представляти координати векторів 
кодами Грея, то як видно з рис.1, координати КТ займуть місця, що показані точками  WGk, VGk. 
Процедура навчання легко реалізується матрично-матричними процедурами (ММП) з операціями 
еквівалентності та всього за декілька ітераційних кроків. Для нашого прикладу на рис.1 процес зміни КТ, 
тобто навчання, потребує лиш 3 -4 ітерації. Метод дає хорошу збіжність та є швидкодіючим. На рис. 1б 
показана математична модель з використанням ММП з нелінійними функціями Fnon активації при по-
елементній обробці матриць. Вона демонструє процес навчання, що полягає в обчисленні набору 
оптимальних КТ при використанні навчальної матриці TX (набір з M N-вимірних векторів). Для 
виставлення міток при кластеризації векторів матриці TX, матриця TX  перемножається на матрицю Wopt 
оптимальних КТ.  

Інтерпретація методу на просторово-інваріантний випадок потребує обчислення просторових 

функцій-згорток виду 
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Рис. 1: a) Пояснення принципу навчання нейромережевої моделі для пошуку центроїдів кластерних елементів, що базується на 

багатопортовій АП. b) математична модель ітераційного обчислення вагових коефіцієнтів кластерних векторів (КВ), що 
використовує ММП з нелінійною обробкою Fnon для індексації КВ. 

 
На рис.2 показані результати моделювання процесу формування вагових коефіцієнтів для 8 КВ за 

перших 4 ітерації (t відповідає номеру ітерації): ліворуч – до і праворуч – після ітерації. Розмір фрагментів 
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був 5*5 пікселів. Аналіз вигляду всіх 8 початкових (до ітерації ) матриць W0 - W7 КВ, всіх 8 сформованих 
(після чергової ітерації ) матриць W0t - W7t дозволяє зробити висновок, що всього за 4 ітерації закінчується 
навчання і формування кластерних векторів, які є центроїдами. Один з кластерних векторів відповідає 
фрагменту, в якому всі точки є темними («0»), а інший – фрагменту, в якому всі точки є світлими («1»). Інші 
КВ відображають перепади яскравості з різною кутовою орієнтацією та фрагменти з 3 чи 4 точковими 
вкрапленнями з комплементарною яскравістю. 

 

 

t = 0 t = 1 t = 1 t = 2 

 
 

t = 2 t = 3 t = 3 t = 4 
Рис.2. Результати моделювання процесу формування вагових коефіцієнтів 

 
На рис.3 показані результати кластерного поділу фрагментів зображення M4 на 8 кластерів для 

розмірності фрагментів рівній (5*5 ел), на якому: а)- матриця М4-зображення (340*610 ел.), просторово 
зміщені вікна  тобто фрагменти (5*5 ел.) якого кластеризувались, б) - всі 8 виділених кластерів (просторових 
зон з однаковими фрагментами), позначених різними 8 кольорами, та в) – другий виділений кластер С1, а г) 
-- третій виділений кластер С2. З урахуванням обмежень інші кластери у вигляді окремих зображень тут не 
показані. 

 

 

а) б) 

submatrix C1 0 334 0 604( ) submatrix C1 0 334 605 1209( ) submatrix C1 0 334 1210 1814( )  submatrix C2 0 334 0 604( ) submatrix C2 0 334 605 1209( ) submatrix C2 0 334 1210 1814( )

в) г) 
Рис.3. Результати розбиття зображення на 8 кластерів за схожістю всіх його  фрагментів (5*5), що утворюються  при 

просторових зміщеннях. 
 
На рис. 4 показані результати поділу фрагментів того ж зображення M4 на 8 кластерів, але для 

розмірності фрагментів рівній 7*7 ел. та для сформованих КВ, процес самонавчання яких показаний на рис. 
5. На ньому у вигляді трьох рядів для кожної з трьох ітерацій (першої, п’ятої та сьомої - внизу) показані 
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відповідно у першому, другому та третьому рядах всі 8 початкових (до ітерації ) матриць W0 - W7 КВ, 8 
сформованих (після всі 8 початкових (до ітерації ) матриць W0 - W7 КВ, 8 сформованих (після чергової 
ітерації ) матриць W0t - W7t та 8 різницевих матриць W0R - W7R. Останні показують зміни КВ при 
навчанні. Оскільки після сьомої ітерації різницеві матриці є нульовими, то стає очевидно, що всього за 7 
ітерацій закінчується процес самонавчання та формування необхідних КВ. Це є підтвердженням швидкодії 
та доброї збіжності методу. На рис. 4 вгорі показані, виділені різними кольорами просторові області 
зображення M4, що мають такі його відповідні фрагменти, які найбільш схожі на відповідний, один з 
восьми, КВ. Кольори для кластерів та сформовані для них КВ - фрагменти в тій же палітрі показані в 
середньому ряду. А внизу ліворуч показана при збільшенні одна і та ж частина M4, але при групуванні 
фрагментів з 7*7 і 5*5 (праворуч) елементів.  

 

  

 
 

 
 

 
Рис.4. Результати кластерного поділу зображення на схожі 

фрагменти (7*7). 
Рис.5. Моделювання процесу формування КВ (центрів) для 

розмірності 7*7 ел. 
 
Результати кластерного розбиття за схожістю фрагментів напівтонового (8 біт на піксел) 

зображення показані на рис. 6 для трьох випадків, що відповідають різним розмірам фрагментів, а саме 3*3, 
5*5 та 15*15 пікселів. Вони підтверджують можливість кластеризації запропонованим методом фрагментів 
за їх структурно-топологічними ознаками не лише бінарних, але й багатоградаційних та кольорових 
зображень. Якщо розмір фрагменту вибрати рівним 1*1, то за допомогою запропонованого методу можна 
здійснювати багаторівневу дискримінацію-селекцію елементів зображень у відповідності до їх гістограмних 
розподілів інтенсивності.  

В той же час можна відмітити, що для напівтонових зображень, навіть для фрагментів малого 
розміру, є значною кількість різних градацій інтенсивності кожного елемента, а тому і кількість можливих 
структурно-топологічних конфігурацій фрагментів чи потужність множини можливих матриць-ознак є 
досить значною. Тому для таких випадків необхідно збільшувати кількість КВ. Крім того, слід очікувати і 
збільшення кількості ітерацій самонавчання для остаточного формування КВ. Відмітимо і той факт, що для 
різних зображень з їх різними статистичними характеристиками та гістограмними розподілами вибір 
базових КВ, їх виду, розмірів, кількості суттєво залежить від задач, що будуть вирішуватись за допомогою 
пропонованого методу. Чи це задачі адаптивної багаторівневої селекції, чи це виділення перепадів 
інтенсивності з різною просторовою, кутовою орієнтацією, чи це задачі розпізнавання. Клас задач, для 
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вирішення яких можна застосувати наш метод, є досить значним та свідчить про його універсальність. Це 
потребує додаткових досліджень для кожного специфічного застосування методу, а тому, з урахуванням 
обмежень, тут ми їх не розглядаємо, а плануємо висвітлити їх у подальших роботах.  

 

1 M4  

а) 

 
б) 

 

в) 

 
г) 

Рис.6. Результати кластеризації фрагментів напівтонового зображення: а) напівтонове зображення, фрагменти якого підлягали 
кластерному поділу,  б), в), г) – результати кластеризації, виділені та позначені різними кольорами всі 8 просторових зон з 
однаковими фрагментами, відповідно – б) для розмірності фрагментів 3*3, --в) для розмірності фрагментів 5*5 та –г) для 

розмірності фрагментів 15*15.    
 

Висновки 
Запропонований метод кластеризації фрагментів за їх структурно-топологічними ознаками не лише 

бінарних, але й багатоградаційних та кольорових зображень з суміщеним самонавчанням та формуванням 
кластерних векторів (центроїд). Побудована його математична модель та розроблений на її основі алгоритм 
реалізації. Основою моделі є використання паралельних багатокрокових процедур обчислення просторових 
нелінійних еквівалентнісних функцій для всіх кластерних векторів. Проведена низка експериментів з 



  Technical sciences  ISSN 23075732
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, 2014 (211) 170

використанням програмного середовища Mathcad, наведені результати цих моделювань. Вони показали, що 
запропонований метод є універсальним, має значну збіжність, малу кількість ітерацій, легко відображається 
на матрично-матричні структури, та підтвердили його перспективність. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ З ДВОПОЗИЦІЙНОЮ 

ФАЗОВОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ 
 
Розглядається  принцип  побудови  радіотехнічних  систем  на  основі  сигналів  з  розширеним  спектром 

методом  прямої  послідовності.  Розраховується  аналітичний  вираз  і  математична  модель  таких  сигналів  з 
двопозиційною  фазовою  маніпуляцією  (BPSK).  Наведені  спектри  таких  сигналів,  а  також  структурні  схеми 
побудови модуляторів і демодуляторів на сучасній елементній базі. 

Ключові слова: широкосмугові сигнали, двопозиційна фазова маніпуляція, псевдовипадкова послідовність 
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RESEARCH BROADBAND SIGNALS WITH BINARY PHASE-SHIFT KEYING 

 
Abstract   We consider the principle of operation and construction of radio systems based on spread spectrum signals by direct 

sequence. These advantages and application. Calculated analytical expression and mathematical model of such signals with binary phase
shift keying (BPSK). The spectrum and autocorrelation function of these signals extending pseudorandom sequence based on signals Barker 
in the environment Matlab. These structural scheme of the modulators and demodulators for modern base . 

Keywords : broadband signals, binary phaseshift keying, pseudorandom sequence 
 

Постановка задачі 
Широкосмугові сигнали використовуються в системах рухомого зв’язку та бездротового доступу, у 

фіксованому і супутниковому зв’язку, навігації, радіолокації тощо. До переваг таких сигналів відносять 
скритність випромінення, безпомилкову передачу інформації в умовах багатопроменевого розповсюдження 
радіохвиль і можливість отримання ансамблю широкосмугових сигналів, що займають спільну смугу частот 
[1]. Якщо взаємокореляційні функції таких сигналів мають незначний рівень, то вони можуть бути 
одночасно передані в одній смузі частот без значних взаємних завад. Серед методів розширення спектру 
знайшли найбільше використання метод прямої послідовності (direct sequence – DS) і метод стрибкоподібної 
перебудови частоти (frequency hopping – FH). 

Для підвищення достовірності прийому сигналу, тобто для збільшення ймовірності безпомилкового 
розпізнавання сигналу на приймальній стороні в умовах шуму, можна використовувати широкосмугові 
сигнали. При цьому кожний інформаційний біт, який передається, замінюється деяким кодом – 
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шумоподібною послідовністю. Результуючий сигнал стає шумоподібним в тому змісті, що тепер його важко 
відрізнити від природного шуму. Але в силу унікальних автокореляційних властивостей деяких 
шумоподібних сигналів виявляються важливі переваги, зокрема, автокореляційна функція послідовності має 
яскраво виражений центральний пік і малі бічні пелюстки. Найбільш відомі з таких послідовностей – 
сигнали Баркера. Прийнято вважати, що коди Баркера мають найкращі автокореляційні характеристиками, 
що обумовило їх широке використання. Тому дослідження широкосмугових сигналів і радіотехнічних 
систем, що їх використовують, є актуальною задачею. 

 
Методи розширеного спектру 

Спочатку методи розширеного спектру (spread – spectrum – SS) застосовувалися при розробці 
військових систем управління та зв’язку. До кінця другої світової війни в радіолокації розширення спектру 
застосовувалося для боротьби з навмисними завадами, а в наступні роки розвиток даної технології 
пояснювався бажанням створити завадостійкі системи зв’язку. У процесі досліджень розширеного спектру 
знайшлося й інше застосування – зниження густини енергії, високоточна локація і використання при 
множинному доступі. Методи розширеного спектру отримали свою назву завдяки тому, що смуга, 
використовувана для передачі сигналу набагато ширше мінімальної, необхідної для передачі даних.  

Сигнал займає широку смугу частот, якщо виконується умова: 

c cB T F   , (1)

де  B  – база сигналу; cT  – тривалість імпульсу; cF  – ширина спектру сигналу. 

Система зв’язку називається системою з розширеним спектром у наступних випадках: 
- використовувана смуга значно ширше мінімальної, необхідної для передачі даних; 
- розширення спектру проводиться за допомогою так званого розширюючого або кодового 

сигналу, який не залежить від переданої інформації. 
- відновлення початкових даних приймачем ("звуження спектра") здійснюється шляхом 

зіставлення отриманого сигналу і синхронізованої копії розширюючого сигналу. 
Слід зазначити, що розширення спектру сигналу також відбувається при використанні деяких 

стандартних схем модуляції, таких як частотна та імпульсно-кодова модуляція. Однак ці схеми не 
відносяться до методів розширеного спектру, оскільки не задовольняють всім наведеним вище умовам. 

 
Моделювання широкосмугових сигналів засобами Matlab 

На рис. 1, а показана двійкова інформаційна послідовність (0 , 1). Її еквівалент у вигляді 
біполярного імпульсного сигналу ( )b t  приведений на рис. 1, б.. Приклад двійкової розширяючої 

послідовності ( )g t  наводиться на рис. 1, в. Результат підсумовування по модулю 2 інформаційної та кодової 

послідовностей, а також добуток ( ) ( )b t g t  представлені на рис. 1, г. 

 

 
Рис. 1. Часові діаграми отримання сигналу з розширеним спектром 

 
В якості розширяючої спектр послідовності ( )g t  обраний 13-елементний код Баркера, що 

зображений на рис.1, в. Коли сигнал ( ) 1b t   , то у сигналі з розширеним спектром відбувається поворот 

кода Баркера на 1800, як показано на рис.1, г. При порівнянні рис. 1, б і г можна помітити прихованість 
сигналів з розширеним спектром. Дивлячись на графік, складно виділити повільно змінюваний 
інформаційний сигнал з мінливої кодової послідовності. Аналогічна складність виникає при відновленні 
приймачем сигналу, якщо відсутня точна копія кодового сигналу. 

Розглянемо приклад формування сигналу з розширеним спектром у середовищі Matlab. У Лістингу 
1 приведена програма побудови сигналу з розширеним спектром і модуляції несучої за допомогою 
двопозиційної фазової маніпуляції (BPSK). Математичну модель сигналу BPSK можна представити 
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наступним чином: 

0 0 0

0 0 0

cos(2 ), "1"

cos(2 ), "0"ДФМн

A f t символ
s

A f t символ


   


 

 (2)

Лістинг 1 містить функцію SS(a), яка формує сигнал BPSK. В якості аргументу цієї функції 
записується розширяюча спектр послідовність ( )g t  – послідовність Баркера 13 порядку. Часова діаграма 

сигналу ( )g t  приведена на рис. 1, в. Сигнал повідомлення ( )b t  у програмі записаний змінною povidoml = [1 

0]. Часова діаграма початкового повідомлення ( )b t  приведена на рис. 2. Фаза несучої дорівнює  , якщо 

добуток сигналів ( ) ( ) 1b t g t    (або сума по модулю 2 повідомлення і коду є двійковою одиницею). 

Подібним чином фаза несучої дорівнює нулю, якщо значення ( ) ( ) 1b t g t    (або сума по модулю 2 

повідомлення і коду дорівнює двійковому нулю). 
 

a = [1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1]; 
[t,s]= SS(a);   subplot(2,1,2); plot(t,s) 
title('сигнал BPSK')  xlim([0 26]) 
for i=1:length(t) 
    if i<=1300  povidoml(i)=1; 
    else    povidoml(i)=0; 
    end;   end 
subplot(2,1,1); plot(t,povidoml) 
title('початкове повідомлення') 
xlim([0 26])  ylim([-0.05 1.05]) 
S=fft(povidoml,4096);  sf=abs(fftshift(S)); 
figure; subplot(2,1,1); plot(sf(1850:2250)) 
title('Спектр початкового повідомлення') 
xlim([0 400]) 
s1=fft(s,4096);  SS1=abs(fftshift(s1)); 
subplot(2,1,2); plot(SS1(1850:2250)) 
title('Спектр сигналу з розширеним 
спектром') 
xlim([0 400]) 

Функція SS(a) має наступний вигляд: 
function [t,s] = SS(a) 
N = 100; % число отсчетов на период синуса 
A = repmat(a, N, 1); 
A = A(:)’; 
t = (0:length(A)-1)/N; 
s0 = sin(2*pi*t); 
s = s0.*A; 
a1=-1*a; 
A1 = repmat(a1, N, 1); 
A1 = A1(:)’; 
t1 = (length(A):2*length(A1)-1)/N; 
s1 = sin(2*pi*t1); 
s2 = s1.*A1; 
t=[t t1]; 
s=[s s2]; 
return 

Лістинг1 
 
Часові діаграми початкового повідомлення і сигналу, промодульованого розширяючою спектр 

послідовністю Баркера за програмою Лістинг 1, зображені на рис. 2. На рис. 3 зображені спектри 
початкового повідомлення і сигналу з розширеним спектром. 

 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3. 

 
Автокореляційна функція (АКФ) сигналу характеризує степінь зв’язку сигналу ( )s t  з його копією, 

яка зсунута на величину   вздовж осі часу. Для визначення АКФ використовують формулу: 

( ) ( ) ( )sR s t s t dt




     (3)

Проаналізуємо АКФ розширяючої спектр послідовності Баркера 13 порядку і сигналу з розширеним 
спектром. Аналітичний вираз сигналів Баркера достатньо складний і не наочний, тому його рідко 
використовується на практиці. Більш наочно використовувати графічне подання сигналів Баркера. АКФ 
також краще визначити графічно за допомогою програми Matlab. У Лістингу 2 наведена програма побудови 
АКФ сигналу Баркера 13 порядку і АКФ сигналу з розширеним спектром 
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Рис. 4 

a = [1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1]; 
[t,s]= SS(a);  l=length(t);  la=length(a); 
for i=1:la 
s1(i)=a(la-i+1);  end; 
Ka=conv(s1,a); Na=length(Ka); 
subplot(2,1,1);  
plot(-la+1:1:la-1, (1/Na)*Ka); 
title('АКФ сигналу Баркера 13 порядку') 
xlim([-13 13])   ylim([0 0.55]) 
for i=1:l 
s2(i)=s(l-i+1);   end; 
Ks=conv(s2,s); Ns=length(Ks); 
subplot(2,1,2); 
plot(-max(t):0.01:max(t), (1/Ns)*Ks); 
title('АКФ сигналу з розширеним спектром') 
xlim([-26 26])      
ylim([-0.125 0.26])    
grid on 

 
Лістинг 2 

 
Порівняння АКФ сигналу Баркера 13 порядку і АКФ сигналу з розширеним спектром дозволяє 

зробити висновок, що обидва сигнали мають чіткий максимум АКФ для 0  , що обумовлює виділення 
цього сигналу на тлі завад. Крім того, зроблений висновок, що взаємні кореляційні функції широкосмугових 
сигналів з різними псевдовипадковими послідовностями подібні до шуму, що не забезпечує їх виявлення. 
Тобто для виявлення широкосмугового сигналу на тлі завад потрібно, щоб на передаючому і приймальному 
боці використовувались однакові псевдовипадкові послідовності. 

Розширення спектру призводить до того, що сигнал більш рівномірно і менш щільно (порівняно з 
традиційними схемами модуляції) розподіляється в заданій області спектра. Таким чином, не тільки 
підвищується завадостійкість сигналу, але і знижується ймовірність його перехоплення. Для того, хто не має 
в своєму розпорядженні синхронізовану копію розширяючого сигналу, даний сигнал буде губитися в шумі. 

Методи розширеного спектру застосовуються в системах зв’язку множинного доступу для 
управління спільним використанням ресурсу зв’язку великим числом користувачів [2]. Даний метод 
називається множинним доступом з кодовим розділенням сигналів (CDMA). Однією з особливостей CDMA 
є збереження конфіденційності зв’язку між користувачами, що мають різні сигнали розширеного спектру. 

Радіосигнал з цифровою модуляцією можна подати наступним аналітичним виразом: 

0 0 0( ) ( ) cos(2 )s t A b t f t  , (4)

де  0f  – частота несучого коливання. 

Нехай ( )bR   – АКФ сигналу ( )b t , тоді АКФ сигналу ( )s t  визначається виразом: 
2
0

0( ) ( ) cos(2 )
2s b

A
R R f    . 

 
Системи розширення спектру методом прямої послідовності 

На рис. 5, а наведена структурна схема системи з прямим розширенням спектра на основі 
псевдовипадкових послідовностей. У модуляторі здійснюється фазова маніпуляція (PSK) сигналу проміжної 
частоти двійковим цифровим сигналом повідомлення ( )b t , що передається у форматі без повернення до 

нуля (NRZ). PSK сигнал визначається наступним виразом:  

( ) 2 ( )coss пчs t P b t t  , 

де  ( )b t  – дворівневий сигнал, що має два стани : +1 і -1 ; пч  – проміжна частота , sP  – потужність 

сигналу. 
В якості сигналу розширення спектру ( )g t  використовується сигнал псевдовипадкової 

послідовності (ПВП) з частотою проходження символів 0
1

c
f T . У результаті повторної модуляції 

формується PSK сигнал з розширеним спектром: 

( ) ( ) ( ) 2 coss пчv t b t g t P t  , (5)

Спочатку відбувається множення потоку імпульсних даних і розширюючого сигналу, після чого 
несуча модулюється отриманим сигналом. Якщо надання значень імпульсам бінарної послідовності 
виконується таким чином: двійковому значенню «0» відповідає значення імпульсу «1», а двійковому 
значенню «1» відповідає значення імпульсу «-1», то початковий етап модуляції BPSK виконується шляхом 
підсумовування за модулем 2 двійкової інформаційної послідовності і двійкової розширяючої послідовності 
(рис. 5, б) [3].. 
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Цей сигнал проміжної частоти далі переноситься вгору на необхідну частоту за допомогою 
синтезатора радіочастоти (РЧ). Якщо інформаційний сигнал є вузькосмуговим, добуток ( ) ( )b t g t  буде 

приблизно дорівнювати ширині смуги розширяючого сигналу. При виконанні такого добутку формується 
амплітудно-модульований сигнал з пригніченою несучою, що має дві смуги. Помножувач і модулятор 
можна поміняти місцями без зміни потенційних характеристик системи. 

У межах однієї соти системи рухомого радіозв’язку є декілька абонентів, що одночасно 
користуються зв’язком , причому кожен з них використовує одну і ту ж несучу частоту і займає одну і ту ж 
смугу частот. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Структурні схеми передавача і приймача сигналів з розширеним спектром: а) передавач; 
б) другий варіант побудови передавача; в) приймач 

 
Як видно з рис. 5, в демодуляція BPSK проходить у два етапи. Перший етап – звуження отриманого 

сигналу –  виконується шляхом визначення кореляції цього сигналу з синхронізованою копією кодового 
сигналу. Другий етап – демодуляція даних, проводиться за допомогою звичайного демодулятора. 

У демодуляторі отриманий сигнал множиться на синхронізовану копію розширяючого сигналу 
( )g t , в результаті чого виходить звужений сигнал. Для відсіювання побічних високочастотних компонентів 

використовується фільтр з шириною смуги R . Слід зазначити, що будь-який небажаний сигнал, отриманий 
приймачем, буде розширений шляхом множення на ( )g t  так само, як передавач розширює початковий 

сигнал. Перша операція на вході приймача – множення на розширяючий сигнал. Таким чином, завади 
будуть розширені по всьому діапазону цього сигналу. 

Найбільш важливі особливості завадостійкої системи зв’язку з розширеним спектром можна 
сформулювати наступним чином: 

- одноразове множення на ( )g t  призводить до розширення діапазону сигналу; 

- повторне множення і подальше фільтрування відновлюють початковий сигнал; 
- початковий сигнал множиться двічі, тоді як сигнал-завада множиться тільки один раз. 
Таким чином, на вхід приймача надходить сума М незалежних сигналів з розширеним спектром, що 

займають одну і ту ж смугу частот: 

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
M

i i
i

r t g t b t I t n t


    (6)

де  M  – число активних користувачів, що знаходяться в мережі; ( )ig t – псевдовипадкова послідовність i -ї 

пари передавач-приймач; ( )ib t – модульований сигнал; ( )I t – завада; ( )n t  – адитивний білий гаусів шум (АБГШ). 

У приймачі користувача, якому призначене повідомлення, є синхронізований в часі сигнал ( )ig t , 

який забезпечує стискання спектра, і являє собою точну копію сигналу псевдовипадкової послідовності 
відповідного передавача. Отриманий після стискання спектра вузькосмуговий сигнал детектується. 

Якщо вибрано ансамбль некорельованих сигналів псевдовипадкової послідовності, то після операції 
стиснення спектра зберігається лише модульований корисний сигнал. Всі інші сигнали, будучи 
некорельованими, зберігають широкосмуговість і мають ширину спектра, що перевищує граничну смугу 
пропускання фільтра демодулятора. 

Модулятор сигналу з двопозиційною фазовою маніпуляцією можна побудувати на основі 
помножувача сигналів, на один вхід якого подати сигнал ( )b t , а на другий – сигнал несучої частоти. 

Модулятор сигналу BPSKна основі цифрового синтезатора частоти приведений на рис. 6. 
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Рис. 6. Модулятор сигналу BPSK 

 
В якості цифрового синтезатора частоти можна використовувати, наприклад, AD9852, що генерує 

сигнал з частотою до 150 МГц. Для збільшення частоти сигналу використовується перетворювач частоти, 
що складається з змішувача і гетеродина. Смугові фільтри виділяють потрібну смугу частот. 

Для демодуляції сигналу з двопозиційною фазовою маніпуляцією (BPSK) використовують схему 
Костаса, яка приведена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Схема Костаса для демодуляції сигналів BPSK 

 
Для детектування сигналу BPSK необхідно поновити несучу частоту, що виконується за допомогою 

схеми, подібної до фазової автопідстройки частоти (ФАПЧ). Частота сигналу опорного генератора приймача 
відрізняється від генератора несучої передавача (на величину  ) і відрізняється за фазою на  . Схема 

Костаса містить цифровий генератор керований напругою, який в режимі синхронізації генерує сигнал з 
частотою   з постійним фазовим зсувом відносно сигналу передавача. В результаті перемноження даного 
сигналу з поступаючими на вхід схеми Костаса квадратурними складовими, на виході формуються сигнали 

( )I t  і ( )Q t  на нульовій частоті. Специфікою схеми Костаса є те, що згенероване сигнальне сузір’я має 

постійну фазову помилку / 4 . Дану помилку можна скомпенсувати за допомогою схеми, що виконує 
лінійні операції над квадратурними складовими. 

 
Висновки 

Проаналізовані сигнали з двопозиційною фазовою маніпуляцією (BPSK) і розширенням спектру 
методом прямої послідовності в області часу і в області частоти. Показані структурні схеми передавачів і 
приймачів таких сигналів, наведені області їх застосування. Завдяки особливим кореляційним властивостям 
коду Баркера, такі сигнали легко виявляються на тлі завад при однаковій псевдовипадковій послідовності на 
передаючому і приймальному боці радіоелектронної системи. 
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ПРЯМИЙ ЦИФРОВИЙ СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТИ ДЛЯ ФАЗОВАНОЇ АНТЕННОЇ 

РЕШІТКИ ІЗ ЧАСТОТНИМ СКАНУВАННЯМ 
 
Розглянуто  фазовану  антенну  решітку  із  частотним  скануванням  сигналом  що  формується  за 

допомогою  прямого  цифрового  синтезатора  частоти.    Для  побудови  ФАР  застосовано  принцип  частотного 
сканування, у якості опорного генератора використано прямий цифровий синтезатор частоти для забезпечення 
необхідних  параметрів  швидкості  сканування  ФАР.  Промодельовано  роботу    ФАР    та  синтезатора,  що 
підтвердило високі якісні характеристики пропонованої системи. 

Ключові слова:обчислювальний синтезатор частоти, ФАР, частотне сканування 
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DIRECT DIGITAL FREQUENCY SYNTHESIZER FOR PHASED ARRAY WITH FREQUENCY SCANNING 

 
We consider phased antenna array with  frequency scanning signal  formed by direct digital  frequency synthesizer. To construct 

the phased antenna array principle applied  frequency scan as reference oscillator used direct digital  frequency synthesizer to provide the 
necessary speed scanning parameters phased antenna array. Phased antenna array and digital  frequency synthesizer was simulate which 
confirmed the high quality features of the synthesized signals 

This paper analyzes the principles of construction phased antenna arrays with frequency scanning, are operating principles and 
basic mathematical models. Necessary  parameters  of  generators  for  such  systems were  proposed.  The  structural  elements  of  the  array 
scanning frequency,  leading to a limitation of their tactical and technical characteristics were researched. A new approach to building the 
generator of phased array, as the reference  in the proposed use synthesizer based on the phase accumulator adders based on Galois with 
CORDIC  converter  harmonic  signal was  proposed.  The  noise  characteristics  of  digital  computers  synthesizers were  investigated, which 
showed high performance characteristics of the proposed phased array with frequency scanning. 

Keywords: direct frequency synthesizer, DDS, frequency scanning, phased array 
 

Вступ 
Антенні пристрої, що забезпечують випромінювання й прийом радіохвиль, – невід'ємна частина 

будь-якої радіолокаційної системи (РЛС) [1]. Вимоги до технічних характеристик антен випливають із 
призначення радіосистеми, умов розміщення, режиму роботи, припустимих витрат і т.д. Найважливішою 
вимогою, пропонованою до антен сучасних радіосистем, є спрямованість дії [2].  

Використання антен для визначення напрямку на джерело випромінювання ставить завдання 
оперативного керування формою характеристики спрямованості й, зокрема, завдання сканування, тобто 
переміщення променю антени в просторі. Сканування може здійснюватися механічним, електромеханічним 
і чисто електричним способами. Сканування дозволяє здійснювати огляд простору, супровід об'єктів, що 
рухаються, і визначення їхніх кутових координат. Заміна слабко спрямованих або неспрямованих антен у 
зв'язку дозволяє не тільки одержати енергетичний виграш у радіосистемі за рахунок збільшення ККД 
антени, але й забезпечити їхню електромагнітну сумісність. При цьому можуть бути поліпшені 
перешкодозахищеність, скритність й інші характеристики радіосистеми.  У діапазоні надвисоких частот 
(НВЧ) антени можуть створювати гостроспрямоване випромінювання із променем шириною до часток 
градуса й підсилювати сигнал у десятки й сотні тисяч разів.  

Електричне сканування в переважній більшості випадків реалізується в багатоелементних антенних 
системах, так званих  антенних решітках (АР) . Принципи керування положенням променю АР при зміні 
закону фазування випромінювачів були відомі ще в 20–30-х роках двадцятого століття. Однак на практиці 
скануючі АР з електричним керуванням почали реалізовуватися в 50–60 роки. Вирішальне значення зіграло 
поява ЕОМ, без яких було б неможливо забезпечити погоджену роботу багатьох десятків, сотень і навіть 
тисяч елементів скануючої АР. Важливою передумовою реалізації АР з'явилися також успіхи в розробці 
швидкодіючих напівпровідникових керуючих пристроїв. 

Формулювання цілей статті 
В роботі необхідно розглянути структурні елементи фазованої антенної решітки із частотним 

скануванням. 
У роботі необхідно досягнути наступних цілей:  
- дослідити  структурні елементи елементи фазованої антенної решітки із частотним 

скануванням, що приводять до обмеження їх тактико-технічних характеристик; 
- запропонувати новий підхід до  побудови опорного генератора системи ФАР; 
- дослідити шумові характеристики цифрових обчислювальних синтезаторів . 

Основна частина 
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Під фазованою антенною  решіткою (ФАР)  розуміється електронно керована АР, у якій фазовий 
зсув кожного елемента (або рядка й/або стовпця елементів) управляється комп'ютерною командою. Система 
збудження  й випромінюючих елементів подібні тим, які застосовуються у фіксованих АР, за винятком того, 
що елементи повинні бути розташовані ближче, щоб подавити побічні головні максимуми. 

У табл. 1. наведена класифікація ФАР, що враховує функціональні можливості сучасних антен. 
 

Таблиця 1 
Класифікація фазованих антенних решіток  

Тільки кут місця  (механічне  за азимутом) Сканування кутових 
координат Азимут і кут місця 

Фазове сканування 
Частотне сканування 

Спосіб сканування 

Комутаційне сканування  
Обмежений тип (розподільник у вигляді закритого 
тракту) 

Спосіб живлення  
випромінювачів 

Просторовий (оптичний) 
На вході схеми живлення 
У рядку або стовпці 
У підрешітці (групі випромінюючих елементів) 

Місце розташування  
підсилювача 
 

В окремому елементі 
Тільки прийом Функція підсилювача 

 Передача й прийом   
 
Коли антена це АР з електронним скануванням, фази високочастотного збудження окремих 

випромінювачів  регулюються незалежно за допомогою швидкодіючих керуючих пристроїв по командах 
ЕОМ. При цьому за рахунок зміни різниці фаз між струмами двох будь-яких сусідніх елементів АР промінь 
переміщається в просторі. 

Частотне керування променем є одним зі способів електричного керування й засновано на зміні 
електричної відстані між випромінювачами, що збуджується біжучою хвилею, при зміні частоти генератора.  

Для сканування плоскої АР за кутом  
у площини, що містить вісь 0x, потрібно, щоб 
фазовий зсув збудження   пари сусідніх 

випромінювачів компенсував просторову 
різницю фаз .  

Простий спосіб керування напрямком 
променю полягає в тому, щоб використати 
хвилевидно-щілинні решітки  й регулювати 
фазовий зсув   шляхом зміни частоти РЛС f.  

Випромінюючими елементами в таких АР є 
щілини, які прорізають у стінці хвилеводу 
(головному тракті) із кроком d <  уздовж його 
поздовжньої осі (рис. 1), де  – довжина хвилі 
генератора. Потужність до випромінювачів 
надходить невеликими дозами із  точок 
хвилеводу живлення. Відстань між сусідніми 
випромінювачами по живильному хвилеводові 
дорівнює  s. З одного кінця головного тракту ця 
АР збуджується від генератора, а до іншого 
кінця приєднується навантаження узгодження 
для забезпечення роботи АР у режимі біжучої 
хвилі  

Кут відхилення  головного максимуму 
ДН від нормалі до лінії розташування 

випромінювачів sθ  визначається зі співвідношення [4] 

d
n

d

s
s




 





 



2

θsin , ,,...2,1,0 n  (1)

де  gcc / – коефіцієнт сповільнення фазової швидкості  gc  в канальній системі, що збуджує 

випромінювачі, відносно швидкості світла c  у вільному просторі;  – фіксований зсув за фазою між 
сусідніми випромінювачами, обумовлений включенням додаткових фазообертачів. 

 
Рис. 1. Антенні решітки із частотним скануванням, що використовує:

 a) прямий хвилевід, б) серпантинний хвилевід 
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Критична довжина хвилі прямокутного хвилеводу дорівнює c = 2a, де a – ширина хвилеводу 
(більша сторона його перетину). Критичної довжина c називається тому, що у хвилеводі можуть 
поширюватися тільки хвилі з довжиною  коротше, ніж c.  При безперервній зміні   c фазова швидкість 
cg збільшується відповідно до співвідношення  

,1
2











cggc

c







 (2)

де  g – довжина хвилі у хвилеводі (Guide – хвилевід).  
Частотно-залежний фазовий зсув пари сусідніх випромінювачів визначається електричним 

запізненням хвилі в головному тракті на довжині s: 

,
2

g

s


   (3)

де знак мінус має на увазі затримку фази у хвилеводі.  
Для прямого хвилеводу відстань між елементами d = s.  Альтернативні щілини вносять додатковий 

фазове зсув π (за рахунок  підбору положення щілин або кута нахилу щілини щодо стінки хвилеводу), так, 
щоб фазовий   зсув між сусідніми елементами був дорівнює 

.
2 

 

g

d
 (4)

Ширина хвилеводу вибирається такою, щоб при номінальній частоті РЛС f0  довжина хвилі у 
хвилеводі рівнялася g0. При частотах, відмінних від f0 ,  кут відхилення променю від нормалі до осі АР 
визначається за формулою [1] 

  .arcsinθ
0

s 











gg 



  (5)

При зміні частоти генератора f  внаслідок залежності /g  й   від  f  кут глθ  змінюється, і промінь 

АР рухається в просторі. Звичайно довжину хвилі у хвилеводі вибирають рівною приблизно 140% від 
номінальної довжини g0  [1]. При цьому зміна  частоти на один відсоток, буде викликати зсув променю  на 
0,014 радіан або 0,80.  Для забезпечення діапазону сканування, рівного 450, потрібно 5 % діапазон 
переналаштування смуги.  

Щоб сканувати в більш широкому секторі, застосовується змієподібний (серпантинний) хвилевід 
живлення (рис.1,б). У цьому випадку відстань між сусідніми елементами по хвилеводові живлення  s = ng0 

>> d, де n - ціле число для ідентичних щілин, або ціле число +1/2 для щілин, змінно-фазно пов'язаних з 
полем хвилеводу  (зсунутих за фазою) [6]. Крок АР d вибирається по (6),  виходячи з бажаного кута 
сканування з урахуванням умови відсутності побічних головних пелюстків. 

При використанні прямокутної сітки дифракційні максимуми вищих порядків відсутні, якщо 
відстань між сусідніми елементами задовольняє наступним умовам: 

mx

xd
θsin1




; ,
θsin1 my

yd





 (6)

де  mxθ , myθ  – максимальні кути відхилення променю в площинах x0z й y0z . Наприклад, якщо mθ = 

600, то для подавлення бічних максимумів потрібно d   /1,866=0,54. Розміщення елементів у трикутній 
сітці допомагає подавити бічні пелюстки без збільшення числа елементів в АР, що близько величині 4A/2, 
що відповідає крокові АР, рівному /2 по обох координатах.  

 Рівняння  частотного сканування (5) тепер набуває вигляду [1] 

.arcsinθ
0 





























gg
s d

s







 (7)

Використовуючи хвилевід попереднього прикладу, але зі змієподібною петлею, щоб забезпечити s = 
10d, чутливість [6] біля нормалі до лінії розташування випромінювачів стає 0,13 радіана або 7,40 на  1%  
зміни частоти, що досить, щоб забезпечити необхідне охоплення сканування. 

Коли щілинні хвилеводи використаються для керування за кутом піднесення для декількох рядів 
решіток, приєднаних до серпантину, промінь фактично сканує по двох координатах. У цьому випадку 
промінь переміщається по поверхні конуса, вершина якого вирівняна із  щілинними хвилеводами, і 
половинний кут, що рівний arctg(s/d) , а не в площині (як було б для s/  d ). АР може бути нахилена під 
кутом, що забезпечує  майже вертикальне сканування в діапазоні від обрію до найбільшого кута піднесення. 
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При цьому ні з якими серйозними проблемами не зіштовхуються доти, поки максимальний кут піднесення 
не перевищить приблизно 200. Корекція азимута  при скануванні з більшими кутами піднесення може бути 
розрахована в комп'ютері даних РЛС. 

Для забезпечення керованості променю та швидкості сканування за кутами місцевості та кутом 
піднесення пропонуємо використати у якості опорного генератора – синтезатор частоти прямого цифрового 
синтезу (DDS синтезатор), який може бути використаний у якості гетеродину РЛС, див рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурна схема системи синтезу для ФАР із частотним скануванням  
(1 – генератор НВЧ, 2 – гетеродин, 3 – щілинна структура, 4 – випромінювач,  

5 – синтезатора прямого цифрового синтезу ). 
 
Для швидкісного керування променем необхідно забезпечити відсутність затримки переходу із 

частоти на частоту, що виключає використання ФАПЧ систем. Для забезпечення необхідної швидкості пере 
налаштування пропонується використати синтезатор, що базується на фазовому акумуляторі на основі 
суматорів Галуа із CORDIC перетворювачем гармонійного сигналу[11]. 

У синтезаторі використано наступні нововведення: 
- використано фазовий акумулятор для забезпечення високої розрізнювальної здатності за 

частотою на основі суматора Галуа; 
- фазовий кут поділяється на три складових; 
- використано конвеєрну CORDIC архітектуру для оптимізації системної швидкості; 
- використано апроксимацію рядами Тейлора другого порядку для забезпечення точності 

синтезу. 
На рисунку 3п редставлено блок діаграму пропонованого методу. Акумульовану фазу поділимо на 

дві частини: 0  та 0  . Для першої частини фази 0 конвеєрний алгоритм CORDIC використовується 

для обчислення синусоїдальної та косинусоїдальної функцій від 0 . А друга частина кута 0   

використовується для обчислення ряду Тейлора.  Відповідно до рівняння 2 для апроксимації 
використовується 3 перемножувачі і два суматори. 

 

 
Рис.3. Структурна схема перетворення кутів у алгоритмі CORDIC 

 
Розглянемо результати моделювання пропонованої архітектури синтезатора. Для моделювання 

використано розмірність кута фази у 20 біт (i=10 біт та j=10 біт). Отже вихідне розрізнення CORDIC 
синтезатора складає 20 біт. Результати моделювання спектру вихідного сигналу синтезатора наведені на 
рис.8. Глибина подавлення бічних складових синтезованого гармонійного  сигналу складає 112 дБ. Ця 
величина залежить  від точності перетворювача CORDIC, так для слова в 16 біт і 24 біти подавлення складе 
відповідно 82 дБ та 148 дБ. Також слід відмітити, що крива методичної похибки має синусоїдальний 
характер. 
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Рис.4. Вихідний спектр  синтезованого сигналу  

 
Моделювання проведено у середовищі Xilinx Vivado 2013 із застосуванням мови VHDL. 

Моделювання проведено для пристрою VIRTEX 5 XC5VFX200T тактова частота якого складає 50 МГц.  
Попередні аналіз показав, що пропонований синтезатор здатен працювати до максимальної тактової 

частоти у 500 МГц. Така величина є цілком достатньою для технічної системи, що розглядається. 
Синтезатор здатен забезпечити усі режими роботи ФАР із частотним скануванням. 

Висновки 
В роботі проведено аналіз принципів побудови фазованих антенних решіток із частотним 

скануванням, наведено принципи роботи та їх базові математичні моделі. Знайдено необхідні параметри 
генераторів для таких системи. Проведено дослідження  структурних елементів антенної решітки із 
частотним скануванням, що приводять до обмеження їх тактико-технічних характеристик; запропоновано 
новий підхід до  побудови опорного генератора системи ФАР; У якості опорного синтезатора запропоновано 
використати синтезатор, що базується на фазовому акумуляторі на основі суматорів Галуа із CORDIC 
перетворювачем гармонійного сигналу. Досліджено шумові характеристики цифрових обчислювальних 
синтезаторів, що показало високі тактико-технічні характеристики пропонованої системи фазованої 
антенної решітки із частотним скануванням. 
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АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ НАПРУГИ 

ПЕРІОДИЧНОГО СИГНАЛУ В ЦИФРОВИЙ КОД 
 
Розглянуто  схему  Nрозрядного  паралельного  АЦП.  Проаналізовано  характеристики  сучасних 

паралельних  АЦП.  Вказано  на  переваги та  недоліки  використання  паралельних  АЦП.  Представлена  залежність 
кількості  вибірок  за  період  змінного  сигналу  від  його  частоти.  Представлена  залежність  відносного  значення 
динамічної  похибки  від  зміни  частоти  вхідного  сигналу  паралельних  АЦП.  Виведено  аналітичний  вираз  для 
визначення абсолютного значення динамічної похибки паралельних АЦП.  

Ключові слова: амплітуда, паралельний АЦП, порозрядний АЦП, динамічна похибка.  
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ANALYSIS OF CONVERTERS THE INSTANTANEOUS VALUES OF VOLTAGE PERIODIC SIGNAL INTO 

DIGITAL CODE 
 
Schematics Nbit parallel ADC considered. Analyzed the characteristics of modern parallel ADC. Specified on the advantages and 

disadvantages  of  using  parallel  ADC.  The  dependence  of  the  number  of  samples  per  period  of  the  AC  signal  from  its  frequency.  The 
dependence  of  the  relative  value  of dynamic  error  of  changing  the  frequency  of  the  input  signal  parallel ADC. Analytical  expression  for 
determining the absolute value of the dynamic error of ADC parallel. 

Keywords: amplitude, parallel ADC, pipelined ADC, dynamic error. 
 

Вступ 
В наш складний час, коли Україна прагне бути повноправною європейською країною, прагне 

інтеграції у міжнародне співтовариство неабиякої важливості набуває проблема забезпечення споживачів 
якісними і недорогими засобами вимірювання, конкурентоспроможними серед світових вимірювачів. 

Засоби вимірювання різноманітних параметрів та технічних характеристик радіотехнічних засобів 
завжди займали провідні позиції в науці та техніці. Без точного визначення відповідних значень неможлива 
побудова сучасних якісних систем радіозв’язку, радіолокації, навігаційних наземних та супутникових 
систем. 

Україна має значні досягнення в галузі метрології та радіовимірювань. Так в практиці 
електрорадіовимірювань вимірювання напруги є поширеною операцією. При цьому визначається різниця 
потенціалів чи падіння напруги на ділянці електричного кола (на її елементі). Метою вимірювання постійної 
напруги є визначення її значення і знака полярності. При вимірюванні змінної напруги може бути 
визначений будь-який її параметр (амплітудне, середнє, середньоквадратичне, середньовипрямлене 
значення чи розмах сигналу). 

Зусилля видатних науковців спрямовані на покращення метрологічних та технічних показників 
існуючих засобів вимірювання, зокрема на розробку нових методів корекції характеристики перетворення 
вимірювального каналу, що є їх головною складовою [3]. 

Відповідно вдосконалення відомих методів для створення нових перетворювачів високочастотних 
періодичних сигналів в код є перспективною задачею на сьогоднішньому етапі розвитку вимірювальної 
техніки. 

Постановка завдання 
Амплітуда є важливим інформативним параметром для багатьох задач метрології. В ультразвуковій 
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дефектоскопії за величиною амплітуди відбитого сигналу можна визначити розміри дефектів, а отже й 
своєчасно на них відреагувати. В радіогеодезії від амплітуди відбитого сигналу залежить площа об’єкту 
спостереження для оцінки об’єму корисних копалин. В медичній томографії (УЗД, МРТ) від величини 
амплітуди відбитого сигналу залежать розміри об’єктів спостереження, що дозволяє їх своєчасно виявити. В 
промисловій томографії від амплітуди відбитого сигналу залежать параметри образів просторового 
розподілу фізичних величин. При цьому корисна інформація міститься лише в молодших розрядах 
результатів первинних вимірювань, в діапазоні від декількох одиниць до (в найкращому випадку) декількох 
десятків відсотків результату. Завдяки цьому відбувається еквівалентне підсилення впливу похибок 
використовуваних вимірюваних засобів відносно інформативної частини результатів. Тому вимірювальні 
засоби повинні мати високу точність, чутливість та завадостійкість. 

Від точності та швидкості вимірювання амплітуди відбитого сигналу залежить вимірювальна 
інформація про просторовий розподіл величини в промисловому об’єкті, що впливає на своєчасне керування 
цим об’єктом і є однією з основних задач томографічних вимірювань. 

У вимірювальних приладах деякі системи в якості перетворювачів амплітуди використовують 
низькорозрядний аналого-цифровий перетворювач, який не синхронізований зі вхідним сигналом і здійснює 
миттєві вибірки значень амплітуди сигналу, що потребує накопичення певної кількості вибірок і подальшої 
їх обробки, а це призводить до збільшення часу вимірювання [3]. 

Результати дослідження 
До групи АЦП прямого перетворення миттєвих значень напруги періодичного сигналу в цифровий 

код належать паралельні аналого-цифрові перетворювачі та порозрядні (конвеєрні) АЦП. В паралельних 
аналого-цифрових перетворювачах квантування вхідного сигналу здійснюється за допомогою набору 
компараторів, які ввімкненні паралельно джерелу вхідного 
сигналу. На рис. 1 представлена схема N-розрядного 
паралельного АЦП [1], яка складається з N компараторів, 
резистивних подільників напруги, пріоритетного 
шифратора та пристрою вибірки та зберігання. 

Принцип роботи такої схеми полягає в 
синхронному порівнянні вхідної напруги Uвх з набором 
опорних напруг Uon, сформованих на відповідних виходах 
резисторного подільника вхідної напруги. Утворений 
цифровий код є паралельним одиничним кодом (або так 
званим пріоритетним кодом, оскільки нижні компаратори, 
які спрацювали для Uвх > Uon, мають стан логічної 1, а 
верхні, які не спрацювали для Uвх < Uon, мають стан 
логічного 0). Максимальне значення коду на виході 
аналого-цифрового перетворювача буде встановлене при перевищенні вхідним сигналом значення сигналу 
на опорному вході першого (вищого) компаратора. Точність перетворювача визначається похибками 
резистивного подільника та компараторів. 

Оскільки N-розрядний паралельний АЦП містить 2N-1 компараторів та 2N узгоджених резисторів, то 
головним недоліком схеми є висока складність. Як наслідок, відповідно висока вартість та значна 
потужність споживання (МАХ109, наприклад, споживає біля 4 Вт). В таблиці 1 наведені АЦП з найбільшою 
кількістю вибірок за секунду при найменшій розрядності[4, 5]. 

Паралельні АЦП високошвидкісні (восьмирозрядний перетворювач типа МАХ109 дозволяє 
одержати 2,2 млрд відліків в секунду при часі затримки проходження сигналу не більше 1,2 нс), проте мають 
низьку розрядність (8 біт), великий розмір кристала мікросхеми, високу вхідну ємність, і можуть видавати 
короткочасні помилки на виході. 

На рис. 2 наведені залежності кількості вибірок n за період вхідного сигналу від зміни його частоти 
f. Так при збільшенні частоти вхідного сигналу від 10 МГц до 100 МГц кількість вибірок за період 
зменшується з 300 до 30 відповідно. На частоті вхідного сигналу 300 МГц АЦП МАХ109 здійснює лише 7 
вибірок за період. 

 
Таблиця 1 

Характеристики паралельних АЦП 

Виробник 
Найменування 

АЦП у виробника 
Розрядність 

Частота 
дискетизації, 

ГГц 
Інтерфейс 

Ціна, 
у.о. 

Texas Instruments ADC083000 8 3 послідовний 1500 
Maxim Integrated Products MAX109 8 2,2 послідовний - 

 
Крім того АЦП паралельного типу характеризуються наявністю динамічної похибки [2], яка 

пов’язана зі зміною вимірюваної напруги за час дискретизації. Враховуючи, що вхідний сигнал можна 
задати виразом: 
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Рис.1. Схема N-розрядного паралельного АЦП 
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де  00    

За відсутності фазового зсуву та враховуючи, що 

2
0 дT

t  , (2)

де  дT  – період дискретизації сигналу. 

Тоді відповідно матимемо: 
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Абсолютне значення динамічної похибки можна визначити за виразом  
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У відповідності до тригонометричних функцій приймемо, що 
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де  f  – частота вхідного сигналу, дf  – частота дискретизації АЦП. 

Відповідно відносне значення динамічної похибки визначатиметься за формулою: 

%100)( 2 



дm f

f

U
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Залежність відносного значення динамічної похибки від зміни частоти вхідного сигналу 
паралельних АЦП, характеристики яких наведені в табл. 1, представлена на рис. 3 і рис. 4. 

Графіки, представлені на рис.3 та рис.4 наочно відображають недоцільність використання 
паралельних АЦП для вимірювання миттєвих значень напруги змінного сигналу на частотах більших за 500 
МГц, оскільки відносне значення динамічної похибки становитиме більше 27%. А при вимірювання 
миттєвого значення сигналу частотою 1 ГГц, значення похибки становитиме 109% для АЦП ADC083000 
частота дискретизації якого 3 ГГц. 
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Рис.2. Залежність кількості вибірок за період змінного сигналу від його частоти 
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Рис.3. Зміна відносного значення динамічної похибки в діапазоні частот вхідного періодичного сигналу від 100МГц до 1ГГц 
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Рис.4. Зміна відносного значення динамічної похибки в діапазоні частот вхідного періодичного сигналу від 1ГГц до 3ГГц 

 
В табл. 2 наведені характеристики найкращих осцилографів, в яких використовуються АЦП 

паралельного перетворення. Такі осцилографи дозволяють здійснювати до 80 млрд. вибірок за секунду, але є 
високо вартісними та мають лише 255 рівнів розрізнювальної здатності по вертикалі. 

Використовуються паралельні аналого-цифрові перетворювачі загалом в осцилографах та 
спектроаналізаторах для візуального відображення високочастотних сигналів. 

Крім паралельних АЦП до перетворювачів миттєвих значень напруги періодичного сигналу в 
цифровий код належать порозрядні. Принцип дії таких перетворювачів полягає у почерговому формуванні 
старших та молодших розрядів вихідного коду декількома АЦП. Так, наприклад, 12-розрядний АЦП може 
складатись з чотирьох 3-розрядних, використовуючи при цьому 28 компараторів. Крім того частота 
дискретизації таких перетворювачів не перевищує 550МГц при максимальній частоті вхідного сигналу 100 
МГц. 

 
Таблиця 2 

Характеристики осцилографів 

Виробник 
Найменуванн
я у виробника 

Розрядність 
Частота 

дискетизації, ГГц 
Смуга 

частот, ГГц 
Ціна, 
у.о. 

Tektronix, 
США 

DPO7354 
8(>11 біт під час 
усереднення) 

40 3,5 60500 

Le Croy 
Corporation 

WaveMaster 
830Zi 

8(>11 біт в режимі 
збільшення 

розрізнювальної 
здатності) 

80 30 30000 

 
До засобів, що використовують для отримання зображення форми сигналу випадковий чи 

впорядкований відбір миттєвих значень вхідного сигналу належать цифрові стробоскопічні осцилографи [2]. 
Вхідною ланкою таких осцилографів є порозрядний АЦП. Вони широкосмугові (до 100 ГГц – WaveExpert 
9000 фірми LeCroy), але мають низьку частоту дискретизації дf  (10 МГц). Принцип дії яких базується на 

отримані миттєвих значень сигналу, що повторюється за допомогою коротких стробуючих імпульсів 
напруги, та відображенні апроксимованої форми сигналу з наступною математичною обробкою для 
отримання значення амплітуди досліджуваного сигналу. Враховуючи, що для отримання значення 
амплітуди необхідно здійснити щонайменше 3 миттєві вибірки N , то час визначення амплітуди 

дa fNt 2  становитиме 6·10-7с. Крім того з підвищенням частоти вхідного сигналу строб – імпульс 

здійснюватиме вибірки не в кожному його періоді. Це унеможливлює використання стробоскопічних 
осцилографів для дослідження швидкоплинних процесів тривалістю 10-8с. 

Отже паралельні АЦП здійснюють вимірювання миттєвих значень напруги вхідного періодичного 
сигналу, використовуючи при цьому 2N-1 компараторів за низької розрядності (при N=8 необхідно 255 
компараторів), що вказує на високу їх вартість (порядка 1500 у.о.), а отже обмежує їх широке застосування. 
Крім того для дослідження швидкоплинних процесів тривалістю 10-8с паралельний АЦП повинен здійснити 
256 рівнів квантування за ¼ періоду вхідного періодичного сигналу з частотою дискретизації 100 ГГц. 

Висновки 
З’ясовано, що паралельні АЦП не синхронізовані з вхідним сигналом, що призводить до збільшення 

часу обробки та низькорозрядні (8 розрядів), що веде до збільшення похибки і відповідно зменшення 
чутливості перетворювача. Це ускладнює відслідковування інформативних змін об’єкта дослідження, 
оскільки корисна інформація міститься лише в молодших розрядах результатів первинних вимірювань, в 
діапазоні від декількох одиниць до (в найкращому випадку) декількох десятків відсотків результату. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОСМУГОВИХ 

ІМПУЛЬСНО-КОДОВИХ МОДУЛЯТОРІВ 
 
У статті висвітлено актуальну задачу з’ясування меж можливостей використання методів визначення 

характеристик  при  динамічних  дослідженнях  ІКМ.  У  свою  чергу  існує  проблема  продуктивності  оцінювання 
динамічних характеристик ІКМ внаслідок великого обсягу обчислень, що може слугувати серйозною перешкодою 
при  дослідженні  характеристик  широкосмугових  сигналів.  Методи  оцінювання  характеристик  ІКМ 
широкосмугових  сигналів  з  урахуванням  адекватності  процесів  функціонування  перетворювачів  з  реальними 
вхідними  сигналами,  а  також  розробка  на  їх  основі  ефективних  засобів,  що  характеризується  підвищеною 
продуктивністю є актуальною науковою задачею. Її аналіз висвітлення та результати наведені нижче. 

Ключові  слова:  імпульснокодовий  модулятор,  широкосмугові  сигнали,  методи  визначення 
характеристик. 
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METHODOLOGY OF DETERMING PERFORMANCE WIDEBAND PULSE CODE MODULATOR 
 
Abstract – The article shows with the problem of finding out the actual limits opportunities for the use of methods for determining 

characteristics  in dynamic  studies of PCM.  In  turn,  there  is  the problem of performance evaluation of dynamic  response due  to  the  large 
amount  of  PCM  calculations  that  can  serve  as  a major  obstacle  in  the  study  of  the  characteristics  of  broadband  signals. Methods  for 
evaluating the characteristics of PCM broadband signals taking into account the adequacy of the functioning of converters with real input 
signals , and develop based on these effective measures, which is characterized by high productivity is urgent scientific problems. Its coverage 
and analysis results are given below. 

Keywords: pulse code modulator, wideband signals, methods of characterization. 
 

Вступна частина 
Методології цифрового оброблення сигналів (ЦОС) у радіотехнічних пристроях і засобах 

телекомунікацій останнім часом розширюється на широкосмугові сигнали, такі як: телевізійні, сигнали 
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проміжної частоти засобів мобільного зв’язку та цифрових радіорелейних і радіолокаційних систем, групові 
сигнали аналогових багатоканальних систем передачі [1–3]. Ефективність оброблення широкосмугових 
сигналів безпосередньо залежить від властивостей імпульсно-кодового модулятора (ІКМ), що 
використовуються. 

Експлуатація радіотехнічних і телекомунікаційних засобів з ІКМ в теперішній час показує, що 
повна відмова від визначення характеристик ІКМ, в процесі їх технічної експлуатації не дозволяє 
забезпечити необхідну якість функціонування цієї апаратури. З іншого боку, на основі набутого досвіду 
неможливо з достатньою точністю визначити потрібний об’єм і періодичність цих процедур, які дозволяють 
звести до мінімуму витрати на технічне обслуговування систем з ІКМ без зниження ефективності та якості 
їх функціонування. Для вирішення цієї проблеми на даному етапі експлуатації радіотехнічної та 
телекомунікаційної апаратури з ІКМ необхідно проведення досліджень стабільності основних параметрів і 
характеристик ІКМ з використанням для цієї мети автоматизованих засобів, які враховують специфічні 
властивості ІКМ широкосмугових сигналів. Такі дослідження та узагальнення необхідні й для більш 
обґрунтованого нормування якісних показників каналів з ІКМ, а також можуть бути основою для 
підвищення надійності апаратури, яка випускається. Таким чином, для виготовлення та технічного 
обслуговування радіотехнічних і телекомунікаційних пристроїв з ІКМ найбільш доцільними є методи та 
засоби визначення характеристик, які враховують специфічні властивості ІКМ широкосмугових сигналів і 
характеризуються високим ступенем адекватності результатів аналізу. Вагомий внесок в розробку 
теоретичних і практичних питань дослідження характеристик ІКМ внесли наукові колективи на чолі з 
Стекловим В.К., Шпігелем А.Р. Кестером У., Прокісом Д., Скляром Б. та іншими. 

Один з основних показників якості функціонування ІКМ найбільш повно характеризують динамічна 
характеристика та залежності динамічних параметрів від частоти. Оцінювання характеристик ІКМ в 
робочому діапазоні частот є одним з важливих моментів виробництва та використання ІКМ, що забезпечує 
високу ефективність функціонування телекомунікаційних і радіотехнічних засобів, невід’ємною складовою 
яких є ІКМ широкосмугових сигналів. 

Як відомо, основні особливості ІКМ визначаються дискретизацією у часі, квантуванням за рівнем і 
кодуванням. Квантування за рівнем призводить до того, що амплітудна характеристика каналу багато в чому 
визначається характеристикою квантувача, яка має ступінчастий вигляд. Така характеристика є причиною 
появи специфічних нелінійних спотворень – шумів квантування. В результаті чого вводиться новий 
показник якості телекомунікаційних і радіотехнічних засобів – відношення сигнал-шум квантування. Окрім 
того, ІКМ є причиною наявності специфічних особливостей при визначенні таких традиційних показників 
якості каналу, як амплітудна характеристика, амплітудно-частотна характеристика і шуми незайнятого 
каналу. 

Таким чином, створення методів оцінювання характеристик ІКМ широкосмугових сигналів з 
урахуванням адекватності процесів функціонування перетворювачів з реальними вхідними сигналами, а 
також розробка на їх основі ефективних засобів, що характеризується підвищеною продуктивністю 
обумовлює актуальність узагальнення існуючих засобів, які забезпечують повноту дослідження 
характеристик ІКМ широкосмугових сигналів. 

Основний матеріал 
Роботи вище зазначених наукових колективів умовно можна поділити на дві групи, які 

використовують при вирішенні проблеми визначення характеристик ІКМ два принципово різних підходи: 
визначення окремих параметрів ІКМ та визначення характеристик ІКМ, які найбільш повно описують 
функціонування модулятора в динамічному режимі. 

Найбільш розповсюдженим є перший підхід. Він поєднує групу методів (статистичний, 
спектральний, сканувальний та інші). Популярність цього підходу можна пояснити його простотою, а також 
тим, що найчастіше він є безпосереднім розвитком ідей, добре розроблених при дослідженні ІКМ у 
статичному режимі. Проте, поза увагою авторів робіт, що реалізують даний підхід дослідження ІКМ, 
залишаються питання, які пов’язані з обґрунтуванням достовірності отриманих оцінок характеристик 
модуляторів. Адже визначення окремих динамічних характеристик ІКМ здійснюється на базі частіше всього 
синусоїдальних тестових сигналів і тому є адекватними лише для них. Нелінійність досліджуваних 
перетворювачів призводить до порушення принципу суперпозиції, тому висновки про динамічні властивості 
ІКМ при роботі з гармонічно багатим сигналом за результатами досліджень на одночастотних сигналах є 
некоректними і можуть бути використані лише як грубі оцінки динамічних характеристик. Однак, цей 
аспект проблеми частіше всього навіть не згадується. Ще однією проблемою при реалізації даного підходу в 
методологічному плані є відсутність безпосереднього зв’язку між характеристиками ІКМ, що визначались 
різними методами [2]. 

Втім другий підхід дослідження динамічних властивостей ІКМ на практиці не отримав значного 
розповсюдження, що в першу чергу, очевидно, пов’язано з трудомісткістю його реалізації та 
нетривіальними математичними проблемами. Це пов’язано з тим, що методи динамічного контролю, які 
орієнтовані на визначення повних динамічних характеристик, навіть для лінійних об’єктів призводять до 
розв’язання так званих „некоректних” задач. Це зробило можливим використання некоректних моделей як 
надійного інструменту, який отримав достатньо широке застосування при розв’язанні багатьох прикладних 
задач, але в задачах оцінювання динамічних характеристик ІКМ цей підхід не отримав широкого 
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застосування. Це обумовлено тим, що при розв’язанні некоректно поставлених задач, не містяться оцінки 
точності і тому залишається відкритим питання щодо можливості їх використання в задачах оцінювання 
динамічних характеристик ІКМ, де питання точності набувають пріоритетного значення. 

Для зручності розрахунків та уявлення про роботу системи передачі з ІКМ, її умовно поділяють на 
три основні складові частини: індивідуальне обладнання; квантувач, цифровий груповий тракт. 
Характеристики ІКМ залежать від особливостей аналого-цифрового перетворювача і цифро-аналогового 
перетворювача, які є основою структури будь-якого модулятора. Лінійний тракт не впливає на 
характеристики квантувача і показники каналу, при умові, що ймовірність помилки в лінійному тракті 
відповідає заданим вимогам. Основні особливості ІКМ визначаються дискретизацією у часі, квантуванням 
за рівнем і кодуванням. Квантування за рівнем призводить до того, що амплітудна характеристика каналу 
багато в чому визначається характеристикою квантувача, яка має ступінчастий вигляд. Така характеристика 
є причиною появи специфічних нелінійних спотворень – шумів квантування. Окрім того, ІКМ є причиною 
наявності специфічних особливостей при визначенні таких традиційних показників якості каналу, як 
амплітудна характеристика, амплітудно-частотна характеристика і шуми незайнятого каналу. З деякої 
швидкості зміни сигналу, у динамічному режимі погіршується роздільна здатність ІКМ і, в свою чергу, 
зменшується реальне число розрядів коду, які використовуються для представлення неперервного сигналу. 
Тому для оцінки спотворень, які вносяться ІКМ в телекомунікаційних і радіотехнічних засобах, необхідно 
знати не тільки статичні, але й динамічні характеристики. Динамічні властивості цих засобів визначаються 
повними динамічними характеристиками: передатною функцією, АЧХ, ФЧХ, перехідною або імпульсною 
характеристикою. 

Методи визначення характеристик ІКМ прийнято поділяти на чотири групи: 
- візуального контролю; 
- статистичних оцінок; 
- спектрального аналізу; 
- припасування до ідеальної синусоїдальної кривої. 
До методів візуального контролю належать: метод аналізу відновленого сигналу, метод биття та 

метод аналізу обвідної. Статистичні оцінки характеристик ІКМ виконуються гістограмним методом та на 
основі зчеплених гістограм. Спектральні методи використовують дискретне перетворення Фур’є та 
дискретне перетворення Уолша. 

У порівнянні з реальними, зразкові ІКМ видають номінальні (істинні) значення величини, що 
визначається з похибкою, значно меншою похибки досліджуваних ІКМ. Повна похибка ІКМ являє собою 
різницю між номінальним і виміряним значеннями вхідної величини та містять ряд складових, у тому числі 
зміщення нульового рівня, похибку, яка обумовлена відхиленням крутості характеристики (коефіцієнту) 
перетворення від заданого значення, похибки нелінійності характеристики перетворення та квантування за 
рівнем. Використання зразкового ІКМ з більшою роздільною здатністю в порівнянні з випробувальним 
перетворювачем дозволяє зменшити похибку випробувань, що і визначило особливість використання 
методу оцінювання динамічної характеристики ІКМ. 

Основною відмінністю методів статистичних випробувань є визначенні гістограми кодів. 
Характеристику перетворення ІКМ у динамічному режимі можна визначити по виміряному статистичному 
ряду кодованих дискретних значень випробувального сигналу. При цьому, знаходять розподіл частоти 
вихідних кодів ІКМ і апроксимуючу розподілу функції густини ймовірностей. Відхилення останньої від 
відомої функції густини сигналу є мірою похибки характеристики перетворення. Умовами випробувань є 
незалежність і випадковість моментів часу дискретизації ТС. Як сигнал може бути використаний 
синусоїдальний сигнал і шум з експоненціальним або нормальним розподілом. Для того, щоб відліки ІКМ 
були незалежними, частота дискретизації не повинна бути синхронізована з частотою ТС. Число вибірок 
зазвичай має порядок сотень тисяч, що забезпечує статистичну достовірність результатів досліджень. 
Відносні частості кодованих дискретних значень нормують до вхідного сигнал і отриману гістограму 
програмним шляхом аналізують на нелінійність. При використанні сигналу трикутної форми та визначенні 
гістограми ідеального ІКМ повинна бути отримана рівномірна густина кодових значень. Генерування 
сигналу трикутної форми є складною задачею, тому як тестові використовують сигнали синусоїдальної 
форми, що при визначенні відповідної гістограми дає нерівномірну густину ймовірності. Тому її нормують 
функцією густини ймовірності синусоїдального сигналу. 

Дослідження ІКМ використовуючи методи з використанням шумоподібних сигналів і шумів з 
відомою функцією розподілу можна реалізувати за допомогою пристрою, який функціонує за принципом 
стробоскопічного перетворення. Послідовно встановлюючи всі рівні квантування, в режимі накопичення по 
заданим вихідним кодам ІКМ можна визначити його статистичну характеристику перетворення. По 
визначеним усередненим дискретним значенням можна побудувати статистичну нормувальну 
характеристику ІКМ і розрахувати таблицю статистичних поправок (математичних очікувань 
диференціальної нелінійності) для кожного кроку квантування у відповідній смузі частот вхідних сигналів.  

Частотні методи визначення динамічних характеристик ІКМ базуються на представленні сигналів у 
частотній області на базі методології цифрового оброблення сигналів, тобто, з використанням базисів 
різноманітних функцій (Фур’є, Уолша та ін.) та дії відповідних ТС. 

Метод порівняння спектральних густин потужності випробувального та вихідного сигналів також 
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дозволяє контролювати спотворення динамічної характеристики ІКМ по деформації цієї характеристики на 
його виході.  

Метод порівняння амплітудних розподілів при достатньо малому кроці квантування і відповідно 
малому кроці між класами (інтервалами) гістограми розподілу частостей апроксимується відповідною 
функцією густини ймовірностей. Для цього частості потрібно попередньо розділити на загальне число N 
спостережень, яке дорівнює сумі всіх частостей. При нормальному функціонуванні ІКМ функції густини 
випробувального та вихідного сигналів збігаються. Порушення роботи ІКМ призводить до деформації 
вихідної функції густини. Це порушення роботи ІКМ можна вважати як таке, що викликане шумами. Тоді 
характер деформації вихідної функції густини та її кількісні характеристики можуть слугувати мірою оцінки 
шуму, а отже, і виду порушень. Так, при відмові, або збої одного з розрядів ІКМ відсутність, або зменшення 
відповідної ординати гістограми частостей можна характеризувати як наявність внутрішнього імпульсного 
шуму. Якщо на виході ІКМ діє білий шум з нормальним розподілом, то наявність дворівневого імпульсного 
шуму призведе до зсуву вихідної функції густини для ненормованих частот. Амплітудний розподіл суміші 
шумів є сукупністю двох функцій нормальних розподілів з різними середніми значеннями, але рівними 
середньоквадратичними відхиленнями, причому зсув між середніми значеннями відповідає амплітуді 
дворівневого імпульсного шуму. 

Методи випробувань на основі гармонічного аналізу з перетворенням Фур’є при визначенні 
частотних характеристик лінійних систем застосовують тестові синусоїдальні сигнали, які викликають 
відгук. При зміні частоти вхідного сигналу амплітуда та фаза вихідного сигналу будуть змінюватись 
відповідно з динамічною характеристикою досліджуваного ІКМ. Вони, в цьому випадку, визначаються 
комплексним коефіцієнтом передачі залежно від частоти. Далі, при визначенні параметрів вихідного 
сигналу враховують тільки його першу гармоніку, визначають співвідношення амплітуд вхідного та 
вихідного сигналів на частоті і отримують. Фазовий зсув визначають порівнянням положень максимумів 
(часового зсуву) цих сигналів. Мінімальний час визначення однієї точки характеристики визначається 
періодом частоти і часом перехідного процесу ІКМ. Усереднення за декілька періодів для кожної частоти 
збільшує точність вимірювання, але при цьому збільшується і час досліджень. Замість синусоїдальних 
можуть бути використані прямокутні або полігармонічні періодичні сигнали з відомими спектрами. При 
цьому, виконується гармонічний аналіз і розраховуються коефіцієнти Фур’є для всіх гармонік, що 
досліджуються. Час досліджень суттєво зменшується при паралельному гармонічному аналізі. 

Своє місце знайшли алгоритми ДПФ, у тому числі алгоритми швидкого перетворення Фур’є, які 
використовуються для визначення ефективних значень корисного сигналу і шуму ІКМ. ДПФ дозволяє 
розрахувати не тільки шум квантування, але і паразитні гармоніки, а також частотні складові, які 
викликаються ефектом накладання. Як тестовий використовується моногармонічний сигнал [4]. 

Призначення зазначених методів полягає у визначенні характеристик ІКМ для забезпечення 
поставлених вимог, що висуваються до апаратури автоматизованого оцінювання характеристик сучасних 
ІКМ. У зв’язку з цим необхідне подальше удосконалення методів та засобів оцінювання характеристик ІКМ 
широкосмугових сигналів. При цьому, необхідно враховувати особливості роботи вказаної апаратури, 
призначеної для обробки досить широкого класу сигналів. Тому досить перспективним шляхом покращення 
продуктивності та підвищення адекватності оцінювання характеристик ІКМ є використання підходів, що 
базується на застосуванні цифрового оброблення сигналів та синтезі спеціальних класів сигналів, що 
адекватно відображають реальні умові функціонування ІКМ широкосмугових сигналів. 

Висновки 
Підводячи підсумки вище зазначеного з питання застосування ІКМ можна сказати, що у теперішній 

час ІКМ широкосмугових сигналів успішно використовуються у радіотехнічних пристроях та засобах 
телекомунікацій, при чому області впровадження ІКМ як засобів перетворення форм інформації постійно 
розширюються. 

Виробники ІКМ широкосмугових сигналів при оцінюванні характеристик далеко не в повній мірі 
враховують системні вимоги, які викликаються необхідністю корекції похибок перетворення і відновлення 
сигналів. Запропоновані користувачам окремі динамічні параметри ІКМ таку можливість не забезпечують. 
Але їх визначення вигідне виробнику, оскільки вони дозволяють здійснювати оперативний контроль 
придатності ІКМ при заданих витратах часу та засобів, що зменшує собівартість виготовлення ІКМ у 
порівнянні з оцінюванням повних динамічних характеристик. 

Чинник продуктивності оцінювання характеристик ІКМ широкосмугових сигналів є важливим і він 
повинен враховуватись при виборі методів для визначення потрібних користувачу характеристик. Разом з 
тим, при виборі цих методів необхідно враховувати і можливий спектральний склад процесів, які 
спостерігаються на вході ІКМ. Це означає, що при виконанні оцінки динамічних властивостей ІКМ доцільно 
використовувати методи, які характеризуються рівномірним спектром у всьому частотному діапазоні 
сигналів, що кодуються (смузі пропускання ІКМ). 

Отримання результатів частотними методами потребує більших затрат часу. Методи перехідних 
функцій в цьому відношенні неефективні, до того ж потрібні для них сигнали не завжди відтворюються по 
характеристикам. Відомі статистичні методи на базі гармонічних сигналів – трудомісткі та неадекватні 
умовам експлуатації ІКМ. Існуючі методи та засоби на сьогоднішній день не дозволяють однозначно судити 
про ефективність того чи іншого методу, і тому потрібно на базі досягнутих результатів проводити системні 
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дослідження. 
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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ 

СИГНАЛІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Розглянуто  питання  обґрунтування  структури  системи  відбору фотоелектричних  сигналів  для  задач 

застосування  нового  методу  визначення  ступеня  полімеризації  стоматологічних  матеріалів.  Показано,  що  для 
отримання якісного кінцевого продукту важливим є забезпечення оптимального часу експозиції. Тому важливим 
завданням  є  розробка  автоматизованої    система  контролю  часу  експозиції  стоматологічних  композитних 
матеріалів для досягнення їх оптимальних експлуатаційних властивостей. 

Ключові  слова:  ультрафіолетове  випромінювання,  фотоелектричний  сиґнал,  система  відбору, 
полімеризація. 
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VASIL GRIGOROVICH DOZORSKYY, GALINA MIHAILIVNA SHADRINA 
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GROUNDING OF THE SYSTEM STRUCTURE FOR THE SELECTION OF PHOTOELECTRICAL SIGNAL FOR 

THE DEFINITION OF DENTAL MATERIALS POLYMERIZATION DEGREE 
 
There is a definition problem of dental materials polymerization degree in dent. The perspective method of definition is based on 

the working of photoelectrical signal, wich is the result of ultraviolet radiation reflection from the dental material surface. 
The  work  is  devoted  to  the  grounding  problems  of  the  system  structure  for  the  photoelectrical  signal  selection.  Conducted 

justification of the structure and the choice of optimal technical characteristics of its components. We propose to use ultraviolet radiation 
polymerization  lamps Woodpeker Led B as a source and photoelectric converter SR10SPD47009 as the sensing element. Also, in the work 
grounded parameter values choice of these elements and the results of their use. 

The photoelectric  signals  selection  structure can be used as an  integral part of modern dental polymerization  illuminators To 
control the dental materials polymerization degree system justified settings structural elements are optimal for the problems photoelectric 
signals selection and processing. 

Keywords : ultraviolet radiation, photoelectric signal, selection system, polymerization 
 

1. Постановка проблеми 
У сучасній стоматології значного поширення набули композитні стоматологічні  матеріали, які 

використовуються для усунення дефектів емалі зуба. Процес полімеризації таких матеріалів відбувається під 
дією ультрафіолетового (УФ) випромінювання. Проте для отримання якісного кінцевого продукту (пломби) 
важливим є забезпечення оптимального часу експозиції, оскільки недотримання або перетримання 
матеріалу під впливом УФ випромінювання призводить до погіршення якості пломби. Тому важливим 
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завданням є розроблення автоматизованої система контролю часу експозиції композитних стоматологічних 
матеріалів для досягнення їх оптимальних експлуатаційних властивостей.  

2. Аналіз останніх досліджень та формулювання цілей статті 
На сьогодні не існує систем, які б давали змогу контролювати час експозиції композитного 

стоматологічного матеріалу. Визначення міцності композитних матеріалів у стоматології проводиться 
відповідно до вимог ГОСТ Р51202-98 методами, які базуються  на визначенні міцності таких матеріалів при 
згині, діаметральної міцності (міцності при діаметральному розриві); водопоглинання і водорозчинності 
матеріалів; робочого часу та часу затвердіння; глибини затвердіння матеріалів тощо. Однак, ці методи є 
руйнівними і після їх застосування наступне використання композитного стоматологічного матеріалу 
неможливе. Тому актуальною є задача пошуку нових неруйнівних методів визначення міцності 
композитного стоматологічного матеріалу. 

Одним з таких нових неруйнівних методів може бути метод, який ґрунтується на відборі та 
наступному опрацюванні фотоелектричних сигналів, що є результатом відбиття УФ випромінювання від 
поверхневого шару стоматологічного матеріалу та опрацюванні таких сигналів засобами комп’ютерної 
техніки. Описаний метод детально розглянутий в праці [1]. Однак важливою, як науковою, так і практичною 
є задача розроблення структури системи для відбору фотоелектричних сигналів та обґрунтування  
оптимальних технічних характеристик її складових елементів. 

3. Обґрунтування структури системи відбору фотоелектричних сигналів 
В основі описаного в праці [1] методу оцінювання часу експозиції композитного стоматологічного 

матеріалу використано закон Бугера-Ламберта-Бера [2, 3], а ідею методу ілюструє рис.1. 
 

 
Рис. 1. Структура установки для відбору фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу: 1 – 
композитний матеріал, 2 – основа, 3 – штатив, 4 – джерело УФ випромінювання, 5 – приймач УФ випромінювання 

(напівпровідниковий фотодіод) 
 
Відповідно до рис. 1, стоматологічний композитний матеріал 1 наноситься на поверхню 2, 

закріплену в штативі 3, та піддається УФ опромінюванню за допомогою джерела 4, що являє собою лампу, 
призначену для створення паралельного пучка УФ променів. Відбита від поверхні полімеризації 
стоматологічного матеріалу частина променів реєструється за допомогою вимірювального 
напівпровідникового фотодіода 5. 

Відповідно до рис. 1, структура системи для автоматизованого контролю часу експозиції 
композитного стоматологічного матеріалу включає такі структурні елементи, як випромінювач (джерело 
випромінювання), приймач УФ випромінювання, джерело живлення випромінювача, фільтр низьких частот 
(ФНЧ) для усунення впливів від джерел зовнішнього освітлення, аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) 
для оцифрування фотоелектричного сигналу та блок опрацювання оцифрованого фотоелектричного 
сигналу. Блок опрацювання формує сигнал керування блоком живлення випромінювача (вмикає його і 
вимикає після завершення необхідного часу експозиції). 

Структурна схема описаної вище системи контролю часу експозиції композитного 
стоматологічного матеріалу, реалізована у вигляді окремого блоку стоматологічного фотополімеризатора, та 
наведена на рис. 2. Відповідно, забезпечиться можливість безпосереднього контролю часу експозиції 
композитного стоматологічного  матеріалу і контролю якості одержаної пломби.  

Для контролю процесу полімеризації композитного матеріалу, тобто встановлення моменту початку 
та закінчення часу його опромінення, випромінювач працює в імпульсному режимі, який визначається 
частотою задаючого генератора та комутатором. Питання необхідності використання імпульсного режиму 
роботи випромінювача та параметрів цього режиму описані в працях [1, 4]. 

Однак необхідно обґрунтувати параметри структурних елементів наведеної на рис. 2 схеми системи 



  Технічні науки  ISSN 23075732
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2014 (211)  191

контролю, а саме параметри випромінювача, приймача УФ випромінювання, параметри ФНЧ та АЦП. 

 
Рис. 2. Структурна схема системи відбору фотоелектричних сигналів 

 
4. Обґрунтування параметрів структурних елементів системи 
Для досліджень використано УФ лампу, що застосовується в фотополімеризаторові Woodpeker Led 

B, і має наступні параметри: інтенсивність теплового потоку знаходиться в діапазоні від 12 до 20 мВт/см2, 
світловий потік має довжину хвилі 420-480 нм, потужність світлового потоку лежить в межах від 850 до 
1200 мВт/см2, потужність випромінювача – 8 Вт. Для формування пучка паралельних променів в 
фотополімеризаторові використовується спеціальний світловод. 

Для відбирання випромінювання, відбитого від поверхні полімеризованого шару композитного 
стоматологічного матеріалу, запропоновано використати SMD давач типу SR10SPD470-09, який має 
наступні параметри: активна площа чутливого елемента – 0,7 мм2, максимум чутливості припадає на 
довжину хвилі – 470 нм, спектральний діапазон – 380–556 нм, максимальний темновий струм при напрузі 
живлення +5 В становить 30 пА, максимальна зворотна напруга – 10 В. На рис. 3 наведено графік залежності 
чутливості давача від довжини хвилі. 

 

 
Рис. 3. Вигляд спектральної характеристики давача SR10SPD470-09 

 
З рис. 3 видно, що давач може бути використаний в ролі чутливого елемента запропонованої вище 

системи для автоматизованого контролю часу експозиції композитного стоматологічного матеріалу, 
оскільки максимум його чутливості припадає на діапазон довжин хвиль роботи УФ випромінювача 
фотополімеризатора Woodpeker Led B, а SMD-тип виконання корпуса давача дозволяє використати його як 
давача випромінювання, що може бути розміщений безпосередньо в одному корпусі з випромінювачем. 

Для оцифрування фотоелектричного сигналу використано стандартний АЦП цифрового 
осцилографа ATTEN ADS 1102 CAL, який має внутрішні фільтри як низьких так і високих частот, 
характеристики фільтрів можна наперед задавати. Частота дискретизації АЦП може встановлюватись до 500 
МГц, розрядність – 8 біт. Опрацювання відібраних сигналів проводилось на персональному комп’ютері  в 
середовищі Matlab. Приклади вибірок з відібраних описаною вище системою фотоелектричних сигналів без 
попередньої фільтрації наведені на рис. 4. 

Опрацювання відібраних фотоелектричних сигналів дасть можливість проведення контролю 
процесу полімеризації композитних матеріалів в часі та забезпечення оптимального часу опромінювання 
композитного матеріалу. 
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Рис. 4. Приклади вибірок з експериментально відібраних фотоелектричних сигналів 

 
Висновки 

Розроблена структура системи для контролю часу експозиції композитного стоматологічного 
матеріалу може бути використана як складова частина сучасних стоматологічних фотополімеризаційних 
опромінювачів, а обґрунтовані параметри структурних елементів цієї системи є оптимальними для задач 
відбору та опрацювання фотоелектричних сигналів, як з точки зору збереження інформативної структури 
сигналів, так і з точки зору зменшення похибок, що можуть виникати під час відбору. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ПІДТРИМКИ  

ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СЕРЕДОВИЩА  
ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
У  даній  статті  розроблено  математичну  модель  технології  проектування  програмного  забезпечення 

(ТППЗ),  критерії  оцінювання  ТППЗ,  алгоритм  та  продукційні  правила  вибору  технології  проектування 
програмного  забезпечення,  які  надають  організації  можливість  мотивованого  та  обґрунтованого  вибору 
технології  проектування  для  її  подальшого  впровадження.  Також  у  роботі  розроблено  математичну  модель 
середовища  програмування,  критерії  оцінювання  середовища  програмування,  алгоритм та  продукційні  правила 
вибору середовища програмування, що надають підтримку вибору оптимального середовища програмування для 
програмного забезпечення відповідно до вимог користувача. 

Ключові слова: програмне забезпечення (ПЗ), технологія проектування програмного забезпечення (ТППЗ), 
середовище програмування. 

 
T.O. HOVORUSHCHENKO 

Khmelnitskiy National University  
 

THE MATHEMATICAL APPARATUS TO SUPPORT OF SELECTION OF DESIGN TECHNOLOGY AND 
PROGRAMMING ENVIRONMENT FOR SOFTWARE 

 
Abstract - Currently actual task at the design stage is the construction of mathematical apparatus to support of the evaluation and 

selection of software design technology (SDT) and actual task at the implementation stage is the construction of mathematical apparatus to 
support of selection of programming environment (PE) for software.  

Multicriteriality of selection of software design technology and programming environment is that each existing SDT and PE should be 
measured not by one criterion, but by a combination of many parameters (criteria) simultaneously. In this paper the mathematical model of 
software design technology, criteria of software design technology evaluation, algorithm and production rules for selection of software design 
technology were developed. Also in this article the mathematical model of programming environment, criteria of programming environment 
evaluation, algorithm and production rules of selection of programming environment were developed. 

The  developed mathematical  apparatus  to  support  of  selection  of  SDT  provides  the  possibility  of  the  reasoned  and  grounded 
selection of SDT for its further implementation. The developed mathematical apparatus to support of selection of PE supports the selection of 
optimal PE according to user requirements. 

Кеуwords: software, software design technology (SDT), programming environment (PE). 
 

Вступ 
Розроблення програмного забезпечення (ПЗ) – це діяльність, яка вимагає детального вивчення 

предметної області та повного розуміння цілей розроблюваного продукту [1].  
Факти, що визначають специфіку програмного забезпечення (ПЗ) як продукту: замовник не розуміє 

складності процесу розроблення ПЗ і впливу зміни вимог до ПЗ на процес розроблення; зміна та поява 
нових вимог в процесі розроблення ПЗ є неминучими; ітеративність процесу розроблення ПЗ, яка ускладнює 
його; рівень новизни та складності ПЗ є дуже високим; технології швидко змінюються, оновлюються та 
застарівають. 

Всі специфічні факти, рівні, важливі знання, заходи, операції, прийоми щодо керування 
розробленням ПЗ включає в себе технологія проектування програмного забезпечення. 

Технологія проектування (розроблення) програмного забезпечення (ТППЗ) – це впорядкована 
сукупність взаємозв’язаних технологічних процесів в межах життєвого циклу ПЗ. ТППЗ представляє собою 
інженерний підхід до розроблення програмних засобів, який охоплює методологію програмування, 
проблеми забезпечення надійності програм, оцінки робочих характеристик та якості проектів. ТППЗ 
визначає професійну культуру фахівців, яка забезпечує заданий рівень продуктивності праці і якості 
одержуваної в результаті програмної продукції [2, 3]. 

Основною вимогою, яка висувається до сучасних ТППЗ, є їхня відповідність стандартам та 
нормативним документам, пов’язаним з процесами життєвого циклу ПЗ та оцінкою технологічної зрілості 
організацій-розробників [4–6]. 

Під впровадженням ТППЗ розуміють всі дії – від оцінювання початкових потреб до 
повномасштабного використання ТППЗ у різних підрозділах організації [2, 3]. Процес впровадження 
складається з наступних етапів [2, 3]: 1) визначення потреб у ТППЗ, характеристик об’єкту впровадження та 
проектів створення ПЗ; 2) визначення вимог, які висуваються до ТППЗ (аналіз характеристик об’єкту 
впровадження та проектів, обґрунтування вимог до ТППЗ, визначення пріоритетів вимог); 3) оцінювання 
варіантів ТППЗ – попереднє експертне оцінювання, яке полягає у аналізі доступних ТППЗ на предмет 
відповідності вимогам, та деталізоване оцінювання, яке полягає у формуванні детального опису кожної 
ТППЗ-претендента; 4) визначення потреб у ТППЗ, характеристик об’єкту впровадження та проектів; 5) вибір 
ТППЗ на основі порівняльного аналізу технологій та з врахуванням експертної оцінки; 6) адаптація ТППЗ до 
умов застосування шляхом формування конкретної робочої конфігурації ТППЗ, адаптованої до умов об’єкту 
впровадження.  
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Сьогодні процеси оцінювання та вибору ТППЗ залишаються незабезпеченими математичним 
підґрунтям. Тому актуальною задачею на етапі проектування наразі є побудова математичного апарату для 
підтримки процесів оцінювання та вибору ТППЗ. 

Після етапу проектування перед будь-якою компанією, що займається розробленням програмного 
забезпечення, постає задача вибору середовища програмування. Очевидно, що цей вибір зводиться до 
багатокритеріальної задачі і далеко не очевидний. Багатокритеріальність вибору середовища програмування 
полягає у тому, що кожне існуюче середовище програмування слід оцінювати не за одним критерієм, а за 
сукупністю багатьох показників (критеріїв), що розглядаються одночасно. 

Безліч інформації про середовища програмування програміст може знайти в мережі Інтернет, але ця 
інформація не є структурованою. Надзвичайно багато часу програміст витрачає на пошук оптимального 
рішення щодо вибору середовища програмування, читаючи форуми та шукаючи порад більш досвідчених 
користувачів, але такі поради не можуть бути достатньо об’єктивними, адже, як відомо, вибір середовища 
програмування здебільшого є справою звички. Програмісти зазвичай використовують для розроблення ПЗ ті 
середовища, з якими вони вже давно працюють та до особливостей (переваг та недоліків) яких звикли. 
Освоєння нового середовища програмування вимагає значних витрат часу та коштів, причому ціна на 
сучасні засоби розроблення програмного забезпечення може сягати 1000$ за одну ліцензію. Зрозуміло, що, 
якщо необхідно забезпечити середовищем програмування штат програмістів, припустимо, невеликої 
компанії з 10-30 працівників, то витрати стають досить значними. Важливим є питання, чи є реальною така 
висока ціна для існуючих середовищ програмування. Але значно важливішим є питання, чи є реальною 
висока ціна для середовища програмування в контексті поставленого завдання. Можливо, для виконання 
поставлених перед програмістом задач буде достатньо більш дешевого або взагалі безкоштовного 
середовища. Отже, наразі актуальною задачею на етапі реалізації є побудова математичного апарату 
підтримки вибору середовища програмування для програмного забезпечення.   

Постановка задачі. З результатів аналізу сучасного стану галузі слідує, що перспективними 
напрямками досліджень на етапі проектування є: 1) побудова математичної моделі технології проектування 
ПЗ; 2) побудова критеріїв оцінювання та продукційних правил вибору технології проектування ПЗ. А 
перспективними напрямками досліджень на етапі реалізації є: 1) створення математичної моделі середовища 
програмування; 2) побудова критеріїв оцінювання та продукційних правил вибору середовища 
програмування. 

Математична модель технології проектування програмного забезпечення 
Технологія проектування програмного забезпечення – це комплекс організаційних заходів, операцій 

та прийомів, спрямованих на розроблення програмних продуктів високої якості в рамках відведеного 
бюджету і в термін. Аналіз ТППЗ [2, 3, 7] дав можливість визначити основні складові ТППЗ: 1) 
технологічний процес; 2) технологічна операція; 3) робочий продукт; 4) роль; 5) керівництво; 6) 
інструментальний (CASE-) засіб. 

Технологічна операція – основна одиниця роботи, виконувана певною роллю, яка: передбачає чітко 
визначену відповідальність ролі; дає чітко визначений результат (набір робочих продуктів), який базується 
на певних початкових даних (іншому наборі робочих продуктів); представляє собою одиницю роботи з 
жорстко визначеними межами, які встановлюються при плануванні проекту. Технологічний процес – це 
сукупність взаємозв’язаних технологічних операцій. Робочий продукт – це інформаційна або матеріальна 
сутність, яка створюється, модифікується або використовується в деякій технологічній операції (модель, 
документ, код, тест і т.і.). Робочий продукт визначає область відповідальності ролі і є об’єктом керування 
конфігурацією. Роль – визначення поведінки та обов’язків окремої особи або групи осіб в середовищі 
організації-розробника ПЗ, які здійснюють діяльність в межах деякого технологічного процесу та 
відповідають за певні робочі продукти. Керівництво – це практичне керівництво по виконанню однієї 
технологічної операції. Керівництва містять методичні матеріали, інструкції, нормативи, стандарти та 
критерії оцінювання якості робочих продуктів. Інструментальний засіб (CASE-засіб) – це програмний засіб, 
який забезпечує автоматизовану підтримку діяльності в межах технології [2, 3]. 

Враховуючи вищевикладене, побудуємо математичну модель технології проектування ПЗ: 
},,,,,,,,{ GTOWPTORTORCTGRWPTPTOTSD  , (1)

де  },...,{ 1 ftotoTO   - множина технологічних операцій bto  ( f  – кількість технологічних операцій 

ТППЗ);  
},...,{ 1 ktptpTP   – множина технологічних процесів htp  ( k  – кількість технологічних процесів 

ТППЗ), кожен з яких представляє собою підмножину },...,{ 1 mtoto  взаємозв’язаних технологічних операцій 

ijto  ( m  – кількість технологічних операцій, які складають даний технологічний процес), тобто 

}},...,{,...,},...,{{ 111 keo totototoTP  , де o  – кількість технологічних операцій, які складають технологічний 

процес 1tp , e  – кількість технологічних операцій, які складають технологічний процес ktp ;  

},...,{ 1 xwpwpWP   – множина робочих продуктів cwp  ( x  – кількість робочих продуктів 

технології);  
},...,{ 1 lprrR   – множина ролей yr , які містить ТППЗ ( lp  – кількість ролей ТППЗ);  
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},...,{ 1 fggG   – множина практичних керівництв qg  ( f  – кількість технологічних операцій і 

відповідно керівництв технології);  
},...,{ 1 wctctCT   – множина інструментальних (CASE-) засобів act  ( w  – кількість 

інструментальних засобів технології проектування);  
},,...,,{ 11  nn rtortoTOR  – множина пар jito  і jir , де jito  – технологічна операція, яка 

входить до технології проектування ПЗ і виконується роллю jir  ( n  – кількість взаємозв’язаних операцій та 

ролей технології);  
},,,...,,,{ 111  sss rtowprtowpWPTOR  – множина трійок ddd rtowp ,, , де dwp  – робочий 

продукт, який створюється, модифікується або використовується в технологічній операції dto  і визначає 

область відповідальності ролі dr  ( s  – кількість взаємозв’язаних робочих продуктів, технологічних операцій 

та ролей технології);  
},,...,,{ 11  ff togtogGTO  – множина пар uu tog , ,  де ug  – практичне керівництво по 

виконанню технологічної операції uto  ( f  – кількість технологічних операцій і відповідно керівництв 

технології). 
 

Критерії оцінювання технології проектування програмного забезпечення 
Метою процесу оцінювання ТППЗ є визначення функціональності та якості ТППЗ для наступного 

вибору. Оцінювання виконується відповідно до конкретних критеріїв, його результати містять як об’єктивні, 
так і суб’єктивні дані по кожній ТППЗ. Типовий процес оцінювання може використовувати набір критеріїв 
різних типів. Кожний критерій повинен бути обраний та адаптований експертом з врахуванням 
особливостей конкретного процесу. Початковими даними для оцінювання є набір параметрів (техніко-
економічних характеристик) ТППЗ [2, 3]: 1) функціональні характеристики, орієнтовані на процеси 
життєвого циклу ПЗ (керування проектом, керування вимогами, керування конфігурацією та змінами, аналіз 
та проектування ПЗ і т.і.); 2) функціональні характеристики застосування (середовище функціонування, 
сумісність з іншими ТППЗ, відповідність технологічним стандартам); 3) характеристики якості (надійність, 
зручність використання, ефективність, супроводжуваність, можливість переносу); 4) загальні 
характеристики (витрати на технологію, ліцензійна політика, оціночний ефект від впровадження ТППЗ, 
потрібна для впровадження інфраструктура, доступність та якість навчання, сертифікація постачальника, 
підтримка постачальника). На основі даного набору параметрів аналізуються та класифікуються існуючі 
ТППЗ.  

Враховуючи вищенаведені початкові дані для оцінювання ТППЗ, очевидними є наступні критерії 
оцінювання ТППЗ: 

1) трудомісткість створення ПЗ – кількість людиномісяців, які прогнозовано будуть витрачені на 
створення ПЗ з використанням ТППЗ (цей критерій потрібно мінімізувати); 

2) продуктивність – обсяг роботи (кількість рядків коду), який доводиться на одиницю 
трудомісткості (людиномісяць) при використанні даної ТППЗ (критерій вимагає максимізації); 

3) кількість дефектів у створюваному ПЗ при використанні даної ТППЗ (критерій вимагає 
мінімізації); 

4) рівень повернення інвестицій – даний критерій вимагає максимізації і обчислюється за 
формулою: 

Витрати

ВитратиПрибуток
інвестиційПовернення

)(
_


 , (2)

де Прибуток  – прибуток від використання ПЗ, Витрати  – витрати на створення та супровід ПЗ; 

5) витрати на супровід ПЗ – даний критерій вимагає мінімізації і обчислюється за формулою: 

витратиСукупні

супроводуВартість
супровіднаВитрати

_

_
__  , (3)

де  супроводуВартість _  – це очікувана вартість етапу супроводу ПЗ при використанні даної ТППЗ, 

витратиСукупні _  – це витрати на впровадження даної ТППЗ в організації; 

6) час впровадження ТППЗ – прогнозований часовий інтервал від початку впровадження ТППЗ до 
повного впровадження та використання ТППЗ всіма учасниками процесу розроблення, який вимагає 
мінімізації;  

7) витрати на впровадження ТППЗ – очікувана сумарна вартість придбання, вивчення та супроводу 
ТППЗ (цей критерій потрібно мінімізувати); 

8) термін окупності витрат на впровадження ТППЗ – часовий інтервал від початку впровадження 
ТППЗ до повної окупності витрат на її впровадження (критерій вимагає мінімізації). 

Отже, група експертів повинна оцінити кожну із розглядуваних технологій ПЗ, враховуючи її 
складові частини (формула (1)), за всіма вищенаведеними критеріями. В результаті такої оцінки буде 
одержано наступну множину параметрів для  i -ї розглядуваної ТППЗ: 
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},,,,,,,{ reicitmcrindplEVAL  , (4)

де l  – прогнозована трудомісткість створення ПЗ з використанням i -ї ТППЗ;  
p  – продуктивність при використанні i -ї ТППЗ; 

nd  – прогнозована кількість дефектів у створюваному ПЗ при використанні i -ї ТППЗ;  
ri – очікуваний рівень повернення інвестицій при використанні i -ї ТППЗ;  
mc  – витрати на супровід ПЗ, яке розроблялось з використанням i -ї ТППЗ;  
it  – очікуваний час впровадження i -ї ТППЗ;  
ic  – очікувані витрати на впровадження i -ї ТППЗ;  
re  –  термін окупності витрат на впровадження i -ї ТППЗ. 
Тоді, якщо експертами оцінюються jtsd  технологій проектування програмного забезпечення, то 

отримаємо jtsd  множин EVAL  (формула (4)), тобто },...,{ 1 jtsdEVALEVALEVTSD  , де EVTSD  – множина 

підмножин оцінок для всіх розглядуваних ТППЗ.   
Множину підмножин EVTSD  доцільніше представити у вигляді наступної матриці (з врахуванням 

формули (4)): 

jtsdjtsdjtsdjtsdjtsdjtsdjtsdjtsd reicitmcrindpl

reicitmcrindpl

EVTSD ........................
11111111

 , (5)

де в першому рядку наведено оцінки для технології проектування ПЗ №1, в другому рядку – оцінки для 
ТППЗ №2, і т.д., і в останньому рядку – оцінки для останньої технології проектування № jtsd . 

Процес оцінювання тісно пов’язаний із процесом вибору ТППЗ. За результатами оцінювання цілі 
вибору та/або критерії вибору, а також їхні вагові коефіцієнти можуть вимагати модифікації. В таких 
випадках може знадобитись повторне оцінювання. 

Алгоритм та продукційні правила вибору технології проектування програмного забезпечення 
Алгоритм процесу вибору ТППЗ включає в себе наступні дії [2, 3]: 1) формулювання задач вибору, 

включаючи цілі, припущення та обмеження; 2) виконання всіх необхідних дій по вибору, включаючи 
визначення критеріїв, визначення технологій-кандидатів, збір необхідних даних та застосування критеріїв до 
результатів оцінювання для визначення засобів з найкращими показниками; 3) виконання необхідної 
кількості ітерацій з метою вибору (або відхилення) технології, яка має подібні до інших показники. 

На основі формули (5) та опису критеріїв оцінювання ТППЗ, розробимо алгоритм вибору ТППЗ, 
оптимальної для організації: 

Крок 1. Знайти мінімальні елементи 1-го ( l ), 3-го ( nd ), 5-го ( mc ), 6-го ( it ), 7-го ( ic ) та 8-го ( re ) 
стовпців матриці EVTSD  і зберегти номери їхніх рядків у змінні 1min , 3min , 5min , 6min , 7min , 8min  

відповідно.   
Крок 2. Знайти максимальні елементи 2-го ( p ) та 4-го ( ri ) стовпців матриці EVTSD  і зберегти 

номери їхніх рядків у змінні 2max , 4max  відповідно.   

Крок 3. За допомогою продукційних правил визначити найкращу технологію проектування ПЗ за 
кожним критерієм, призначити 1 бал технології-«переможцю» за кожним критерієм,  порахувати суму балів 
для кожної ТППЗ і зберегти суму балів технології № ki  у елемент № ki  множини ST , де 

},...,{ 1 jtsdststST  –  множина кількостей балів для кожної технології проектування, причому 1st  – 

кількість балів, набраних технологією №1, ntst  – кількість балів, набраних технологією № jtsd , jtsd  – 

кількість розглядуваних ТППЗ. 
Крок 4. Знайти максимальний елемент множини },...,{ 1 jtsdststST   і зберегти його номер у змінній 

not . 
Враховуючи стандартний алгоритм процесу вибору ТППЗ,  запропоновані критерії оцінювання 

ТППЗ та розроблений допоміжний алгоритм вибору оптимальної ТППЗ, побудуємо продукційні правила для 
вибору технології проектування СПЗ: 

якщо змінна ti1min  (тобто за критерієм «трудомісткість створення ПЗ» найкращою є технологія 

за номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst  ( tist  – кількість балів ti -ї 

технології, де STstti  ); 

якщо змінна ti2max  (тобто за критерієм «продуктивність» найкращою є технологія за номером 

ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ;   

якщо змінна ti3min  (тобто за критерієм «кількість дефектів у створюваному ПЗ» найкращою є 

технологія за номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ; 

якщо змінна ti4max  (тобто за критерієм «рівень повернення інвестицій» найкращою є технологія 
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за номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ; 

якщо змінна ti5min  (тобто за критерієм «витрати на супровід ПЗ» найкращою є технологія за 

номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ; 

якщо змінна ti6min  (тобто за критерієм «час впровадження ТППЗ» найкращою є технологія за 

номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ; 

якщо змінна ti7min  (тобто за критерієм «витрати на впровадження ТППЗ» найкращою є 

технологія за номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ; 

якщо змінна ti8min  (тобто за критерієм «термін окупності витрат від впровадження ТППЗ» 

найкращою є технологія за номером ti ), то технологія за номером ti  одержує 1 бал: 1 titi stst ; 

якщо змінна toinot  , то технологія за номером toi  є найбільш оптимальною для впровадження в 
даній організації. 

Розроблені математична модель технології проектування програмного забезпечення, критерії 
оцінювання ТППЗ, алгоритм та продукційні правила вибору технології проектування програмного 
забезпечення надають софтверній організації можливість мотивованого та обґрунтованого вибору технології 
проектування для її подальшого впровадження. 

Математична модель середовища програмування 
Середовище програмування служить для розроблення програм і є орієнтованим на конкретну мову 

або декілька мов програмування [8]. Загальний аналіз сучасних середовищ  програмування [9] дав 
можливість визначити основні характеристики середовища програмування: 1) доступні у середовищі мови 
програмування; 2) операційні системи, з якими сумісні розроблені у середовищі прикладні програми; 3) 
ціна; 4) інтерфейс; 5) наявність компонентів для проведення тестування. 

Виходячи з аналізу сучасних середовищ програмування [8] та характеристик середовища 
програмування, побудуємо математичну модель середовища програмування: 

},,,,{ ACTEIntECostOSCAPLPE  , (6)

де },...,{ 1 QaplaplaplAPL  – множина доступних у середовищі мов програмування ( Qapl  – кількість 

доступних мов програмування);  
},...,{ 1 QoscoscoscOSC  – множина операційних систем, з якими сумісні розроблені у середовищі 

прикладні програми ( Qosc  – кількість операційних систем, з якими сумісні розроблені прикладні програми);  

ECost  – експертна оцінка цінового рівня середовища програмування (наприклад, за 5-бальною 
шкалою (оцінка «5» позначає найнижчий ціновий рівень): «1» – для Microsoft Visual Studio, «5» – для 
безкоштовного Sharp Developer і т.і.);  

EInt  – експертна оцінка інтерфейсу (наприклад, за 5-бальною шкалою (оцінка «5» позначає 
найкращий інтерфейс): «5» – для Borland Delphi, «4» – для Sharp Developer і т.і.);  

},...,{ 1 QactactactACT  – множина компонентів середовища, призначених для проведення 

тестування ( Qact  – кількість компонентів середовища для проведення тестування). 

Критерії оцінювання середовища програмування 
Аналіз середовищ програмування, виконаний за допомогою методу аналізу ієрархій у [9], дав 

можливість сформулювати наступні критерії оцінювання середовища програмування: 
1) кількість доступних у середовищі мов програмування – критерій потребує максимізації; 
2) кількість операційних систем, з якими сумісні розроблені у середовищі прикладні програми, 

критерій потребує максимізації; 
3) ціна середовища програмування – критерій потребує мінімізації; 
4) експертна оцінка інтерфейсу користувача середовища програмування – критерій потребує 

максимізації; 
5) кількість компонентів середовища, призначених для проведення тестування – критерій потребує 

максимізації; 
6) наявність довідника (за 2-бальною шкалою, де оцінка «1» позначає наявність довідника, а оцінка 

«0» – його відсутність) – критерій потребує значення «1»;  
7) експертна оцінка простоти використання середовища (за 5-бальною шкалою, де оцінка «5» 

позначає найпростіше для використання середовище, а оцінка «1» – найважче для використання 
середовище) – критерій потребує максимізації; 

8) експертна оцінка читабельності коду, розробленого у середовищі (за 5-бальною шкалою, де 
оцінка «5» позначає найбільш читабельний код, а оцінка «1» – найменш читабельний код, розроблений у 
середовищі); 

9) середня продуктивність програміста у середовищі – вимірюється кількістю часу, витраченого на 
одиницю продукції. Так, для розроблення ПЗ продуктивністю вважатимемо кількість часу, витрачену на 1 
рядок коду, тобто продуктивність розраховується за формулою:  
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часуКількість

рядківКількість
істьПродуктивн

_

_
 , (7)

де  рядківКількість _  – кількість рядків раніше розробленого аналогічного програмного засобу, який 

розроблявся у даному середовищі, часуКількість _  – це кількість часу (в годинах або хвилинах), 

витраченого на розроблення розглядуваного програмного засобу в даному середовищі. Звісно, що більш 
доцільно розглядати не один розроблений раніше програмний засіб, а множину таких засобів і визначати 
середню продуктивність програміста у середовищі. Критерій потребує максимізації; 

10) наявність відлагоджувача у середовищі програмування (за 2-бальною шкалою, де оцінка «1» 
позначає наявність довідника, а оцінка «0» – його відсутність) – критерій потребує значення «1». 

Кожне наявне середовище оцінюється експертами за вищенаведеними критеріями, в результаті чого 
буде одержано наступну множину параметрів для j -го середовища програмування: 

},,,,,,,,,{ DaAPtERaESuHaQactEIntCostQoscQaplEVALPE  , (8)
де Cost  – ціна j -го середовища програмування; 

Ha  – наявність довідника у j -му середовищі програмування;  

ESu  – експертна оцінка простоти використання j -го середовища;  

ERa  – експертна оцінка читабельності коду, розробленого у j -му середовищі;  

APt  – середня продуктивність програміста у j -му середовищі; 

Da  – наявність відлагоджувача у j -му середовищі програмування. 

Тоді, якщо експертами оцінюються qep  середовищ програмування, то отримаємо qep  множин 

EVALPE  (формула (8)), тобто },...,{ 1 qepEVALPEEVALPEEVPE  , де EVPE – множина підмножин оцінок 

для всіх розглядуваних середовищ програмування. 
Множину підмножин EVPE  доцільніше представити у вигляді наступної матриці (з врахуванням 

формули (8)): 

qepqepqepqepqepqepqepqepqepqep DaAPtERaESuHaQactEIntCostQoscQapl

DaAPtERaESuHaQactEIntCostQoscQapl

EVPE ..............................
1111111111

 , (9)

де в першому рядку наведено оцінки для середовища програмування №1, в другому рядку – оцінки для 
середовища програмування №2, і т.д., і в останньому рядку – оцінки для останнього розглядуваного 
середовища програмування № qep . 

Алгоритм та продукційні правила вибору середовища програмування для програмного забезпечення 
На основі формули (9) та опису критеріїв оцінювання середовища програмування, розробимо 

алгоритм вибору оптимального середовища програмування. 
Крок 1. Знайти мінімальний елемент 3-го ( Cost ) стовпця матриці EVPE  і зберегти номер його 

рядка у змінній 3min .   

Крок 2. Знайти максимальні елементи 1-го ( Qapl ), 2-го ( Qosc ), 4-го ( EInt ), 5-го ( Qact ), 7-го 

( ESu ), 8-го ( ERa ), 9-го ( Apt ) стовпців матриці EVPE  і зберегти номери їхніх рядків у змінні 1max , 

2max ,  4max , 5max , 7max , 8max , 9max  відповідно.   

Крок 3. Знайти елементи, які дорівнюють 1, у 6-му ( Ha ) та 10-му ( Da ) стовпцях матриці EVPE  і 
зберегти номери їхніх рядків у змінні 6one , 10one  відповідно.    

Крок 4. За допомогою продукційних правил визначити найбільш оптимальне середовище 
програмування для ПЗ за кожним критерієм, призначити 1 бал середовищу-«переможцю» за кожним 
критерієм,  порахувати суму балів для кожного середовища і зберегти суму балів середовища № pei  у 

елемент № pei  множини EP , де },...,{ 1 qepepepEP  –  множина кількостей балів для кожного середовища 

програмування, причому 1ep  – кількість балів, набраних середовищем №1, qepep  – кількість балів, 

набраних середовищем № qep , qep  – кількість розглядуваних середовищ програмування. 

Крок 5. Знайти максимальний елемент множини },...,{ 1 qepepepEP   і зберегти його номер у 

змінній nep . 

Враховуючи стандартний алгоритм процесу вибору середовища програмування,  запропоновані 
критерії оцінювання середовищ програмування та розроблений алгоритм вибору оптимального середовища, 
побудуємо продукційні правила для вибору оптимального середовища програмування: 

1) якщо змінна tep1max  (тобто за критерієм «кількість доступних у середовищі мов 

програмування» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 

1 teptep sepsep  ( tepsep  – кількість балів tep -го середовища, де EPseptep  ); 
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2) якщо змінна tep2max  (тобто за критерієм «кількість операційних систем, з якими сумісні 

розроблені у середовищі прикладні програми» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за 

номером tep  одержує 1 бал: 1 teptep sepsep ;   

3) якщо змінна tep3min  (тобто за критерієм «ціна середовища програмування» найкращим є 

середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 1 teptep sepsep ; 

4) якщо змінна tep4max  (тобто за критерієм «експертна оцінка інтерфейсу користувача 

середовища програмування» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  

одержує 1 бал: 1 teptep sepsep ; 

5) якщо змінна tep5max  (тобто за критерієм «кількість компонентів середовища, призначених 

для проведення тестування» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  

одержує 1 бал: 1 teptep sepsep ; 

6) якщо змінна tepone 6  (тобто за критерієм «наявність довідника» найкращим є середовище за 

номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 1 teptep sepsep ; 

7) якщо змінна tep7max  (тобто за критерієм «експертна оцінка простоти використання 

середовища» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 

1 teptep sepsep ; 

8) якщо змінна tep8max  (тобто за критерієм «експертна оцінка читабельності коду, розробленого 

у середовищі» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 

1 teptep sepsep ; 

9) якщо змінна tep9max  (тобто за критерієм «середня продуктивність програміста у середовищі» 

найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 

1 teptep sepsep ; 

10) якщо змінна tepone 10  (тобто за критерієм «наявність відлагоджувача у середовищі 

програмування» найкращим є середовище за номером tep ), то середовище за номером tep  одержує 1 бал: 

1 teptep sepsep ; 

11) якщо змінна spenep  , то середовище за номером spe  є найбільш оптимальним.  

Розроблені математична модель середовища програмування, критерії оцінювання середовища 
програмування, алгоритм та продукційні правила вибору середовища програмування надають підтримку 
вибору оптимального середовища програмування для програмного забезпечення відповідно до вимог 
користувача. 

Висновки 
У статті розроблено математичну модель технології проектування програмного забезпечення та 

критерії оцінювання ТППЗ, які дають можливість експертам оцінити кожну розглядувану технологію 
проектування програмного забезпечення більш точно, з врахуванням всіх її складових частин. 
Запропоновані автором алгоритм та продукційні правила вибору технології проектування програмного 
забезпечення надають організації можливість мотивованого та обґрунтованого вибору технології 
проектування для її подальшого впровадження. 

Також у статті розроблено математичну модель середовища програмування та критерії оцінювання 
середовища програмування, які дають можливість оцінити середовище програмування з точки зору вимог 
користувача. Запропоновані автором критерії та продукційні правила вибору середовища програмування для 
програмного забезпечення підтримуватимуть організацію у виборі середовища програмування для  
програмного забезпечення. 

Перспективними напрямками подальших досліджень є: 1) побудова методу вибору технології 
проектування програмного забезпечення на основі розроблених математичної моделі ТППЗ, критеріїв 
оцінювання ТППЗ, а також алгоритму та продукційних правил вибору ТППЗ; 2) побудова методу та 
алгоритму вибору середовища програмування для програмного забезпечення; 3) проектування та реалізація 
системи підтримки прийняття рішень для вибору технології проектування та середовища програмування для 
програмного забезпечення. 
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MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY OF TRANSFER 

FUZZY INFORMATION BY QUANTUM COMMUNICATION CHANNEL 
 
Abstract  –The  mathematical  model  of  information  technology  of  transfer  fuzzy  information  by  quantum 

communication channel has been developed in the article. It provides absolute protection of transfer fuzzy information. The 
basically  absolute  protection  is  quantum  teleportation.  Fuzzy  information  is  fuzzy  variable. Mathematical  description  of 
fuzzy  variables  is membership  function. Quantum  information  are  quantum  fuzzy  variables. Mathematical description  of 
quantum  fuzzy  variables  is  wave  function.  Mathematical  models  of  transform  fuzzy  information  to  quantum  fuzzy 
information are unitary matrix. Unitary matrix are noncommutative multiplicative group. Quantum  communications are 
multiplicative unitary matrix on the wave  function. Communications quantum channel are noncommutative group unitary 
operators. Mathematical description of quantum teleportation are not presentation tensor multiplication unitary operators. 

Keywords: mathematical model, information technology, quantum teleportation. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПО КВАНТОВОМУ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 
 
У  статті  запропоновано  математичне  забезпечення  інформаційної  технології  передачі  нечіткої  інформації  по 

квантовому каналу зв’язку за допомогою квантової телепортації. 
Ключові слова: математичне забезпечення, інформаційна технологія, квантова телепортація. 
 

Вступ 
Constant growth of information volumes causes requirements to use new technologies for transmission 

over computer networks. While there are requirements for speed and reliability of information transmission. Such 
requirements are made in particular to the specific type of information – fuzzy information. 

Among the new information technologies of information transfer, which are developing rapidly, there are 
quantum information technologies. 

Because of quantum teleportation has almost a commercial level in quantum information technologies of 
information transfer, it is logical to try to use it for the transfer fuzzy information through a quantum communication 
channel. This idea is interesting for the reason that quantum teleportation provides absolute protection of transferred 
information. 

But quantum teleportation in particular, as every information technology, is based on some mathematical 
providing. Today the development of mathematical software of information technology of fuzzy information 
transfer through a quantum communication channel with help of quantum teleportation is a separate scientific 
problem. This article discovers such scientific question. 

Quantum teleportation as information transmission method was first considered by Einstein, Podolsky and 
Rosen. However, for the first time quantum teleportation experimentally has been implemented by the Austrian 
group of scientists headed by Zeilinger in 1998. Later experimental implementation of quantum teleportation was 
carried out in different years by different scientific groups of academic institutions around the world. 

The aim of the article is to offer mathematical software for information technology of fuzzy information 
transfer. 

Statement of the problem is to develop mathematical software of information technology of fuzzy 
information transfer through a quantum communication channel. 

 
The main part 

An important component of information technology for information transfer is mathematical software. The 
mathematical software generates the potential for effective and reliable information transmission through 
communication channels. All this applies to the case of fuzzy information, if it is passed through a quantum 
communication channel. 

Various quantum information technologies are used for information transmission through a quantum 
communication channel. Among these quantum information technologies there is a quantum teleportation. 

In order to fully use the features of quantum teleportation as information technology for the transmission of 
fuzzy information through a quantum communication channel, we need to develop software that uses a particular 
type of quantum information named quantum vague information. A mathematical representation of quantum fuzzy 
information is given in the work [1]. [1] shows that the quantum fuzzy information is presented by quantum fuzzy 
information qfa  that uniquely and fully is specified by wave function qfa . 

Let fuzzy information is presented by fuzzy data fa that clearly and fully is defined by its membership 

function  xI fa . 
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Coding U qfafa of fuzzy data fa in quantum fuzzy data qfa can be performed by the consecutive actions 

of the operators H and U (that is, U qfafa = U ), which matrices have according type: 
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21
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Thus, acting on an initialized state of the quantum information vehicle (quantum bit) by operator U 

qfafa its state conforms the quantum fuzzy data qfa  that is already possible to be teleported directly. 

Teleportation of quantum fuzzy data qfa , that is contained in quantum bit, is followed in the way. First, quantum 

fuzzy information is denoted as     10 21
  i

fa
i

faqfa exIexI  . 

Let there is tangled pair of quantum bits in a Bell state, that is  1100
2

1
statebell . 

One of tangled quantum bits is the point of departure of quantum fuzzy information qfa , and the second 

is in its reception.  

General state of system – a quantum bit in the status qfa and tangled pair of quantum bits in a 

state statebell – is: 
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where   – the tensor product. 
Then we follow actions that implement the process of teleportation. Acting by operator CNOT on the state 

0 , it becomes a state        
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state qfa  is the managing and quantum bit of tangled pair in the point of departure of quantum fuzzy information 

is managed. 

Then, acting as the operator H on the quantum bit in a state qfa , 1 turns to the state: 
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2  shows that the quantum bit of tangled pair  in reception of quantum fuzzy information is located in 

one of the states: 

    10 211
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fa exIexI~  ,              10 122   i
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fa exIexI~  , 
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fa exIexI~   

each of which must be turned into quantum fuzzy information transmitted qfa  

Then the result of measuring of the state of the quantum bits in the point of departure of quantum fuzzy 
information is transmitted to the receiving point for quantum fuzzy information through classical communication 
channel. 

If the dimension has given a result 00 , the status 1
~ of a quantum bit of tangled pair in reception of 

quantum fuzzy information corresponds teleported quantum state qfa . 

If – 01 , then Pauli operator X affects on a state 2~ of quantum bit of tangled pair in reception of 

quantum fuzzy information, which matrix is following 











01

10
  

After that, its status matches teleported status: 

        qfa
i

fa
i

fa
i

fa
i

fa exIexIexIexI~    





  1010 21122  . 
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If – 10 , then operator Pauli Z affects on the state 3~ , which matrix has the form: 












10

01
 . 

Therefore, the status matches teleported status: 

        qfa
i

fa
i

fa
i

fa
i

fa exIexIexIexI~    





  1010 21213  . 

If – 11 , then Pauli operators X and Z affect consistently on the status 4~ . In consequence of this, the 

state of quantum bit of tangled pair in reception of quantum fuzzy information corresponds teleported status: 

            qfa
i

fa
i

fa
i

fa
i

fa exIexIexIexI~    





  1010 21124   . 

where o–  is the operation of composition of operators. 
Thus, in the reception there is a quantum bit, the status of which corresponds to a quantum fuzzy 

information that is transmitted qfa . 

This means that quantum fuzzy information through a quantum communication channel has been  
transferred with help of quantum teleportation. 

Then decoding of quantum fuzzy data in fuzzy data qfa  into the fuzzy data fa  that is inverse 

transformation of quantum fuzzy information in vague information. 
The above results are mathematical software of information technology of fuzzy information transfer 

through a quantum communication channel with help quantum teleportation, on the basis of quantum fuzzy 
information. 

 
Conclusions 

The mathematical software of information technology of fuzzy information transfer through a quantum 
communication channel with the help of quantum teleportation has been developed in the article that allows to 
organize reliable protection 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ В ЦИФРОВИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИCТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ КОМПЛЕКСУ ЗАВАД З 
МЕТОЮ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Проведений  аналіз  факторів  впливу  на  завадостійкість  цифрових  телекомунікаційних  систем. 

Сформульовано  задачу  оптимізації  забезпечення  максимальної  пропускної  здатності  системи  передавання 
інформації  з  цифровими  методами  маніпуляції.  Здійснено  аналіз  та  аналітичний  опис  впливу  шумів  на 
завадостійкість  цифрової  системи  передачі  інформації.  Проведено  аналіз  завадостійкості  з  метою  визначення 
оптимальних  параметрів  фільтрів  передавання  та  приймання  на  основі  фазоманіпульованих  сигналів. 
Отримано  аналітичні  вирази  для  оцінки  завадостійкості  системи  передачі  інформації  у  випадку  впливу 
міжсимвольної інтерференції та міжканальних завад. Проведено моделювання впливу конфігурації фільтруючих 
систем на  завадостійкість  системи передачі  інформації.  Приведено  залежності типів  енергетичних  втрат від 
смуги фільтрації  на  приймальному та  передавальному  боці  каналу  передачі  інформації.  Засобами  імітаційного 
моделювання Simulink досліджено вплив конфігурації фільтруючих та коректуючих систем в каналі передавання 
інформації  з  QPSK  –  модуляцією.  Методом  «окoдіаграм»  тракту  оцінено  вплив  джитеру  на  завадостійкість 
систем передавання інформації з цифровими методами маніпуляції. 

Ключові слова: цифрова модуляція, окодіаграма, енергетичні втрати. 
 

J.М. BOIKO, O.I. EROMENKO, V.O. NAVROCKIY  
Khmelnitsky National University 

 
DESIGN FILTER DEVICES IN THE PRESENCE OF NOISE IN COMPLEX DIGITAL TELECOMMUNICATIONS 

SYSTEMS TO PROTECT INFORMATION 
 
Abstract  The analysis of the factors of influence on the resistance to noise of the digital telecommunication systems. The problem 

of  optimization  to maximize  the  bandwidth  of  information  transfer  techniques with  digital manipulation.  The  analysis  and  analytical 
description of the impact of noise on the robustness of digital information transfer systems. Analysis of resistance to noise to determine the 
optimal parameters of  filters  transmit and  receive  signals based on phase  shift keying. Analytical expressions  for  the evaluation of noise 
immunity of information transmission in the case of the impact of intersymbol interference and inter channel interferences. A simulation of 
the configuration of filter systems robustness of transmitting information. Powered depending on the type of energy  loss band filter at the 
receiver and  transmitter side channel  information. A simulator Simulink  the effect of  filtering and adjusting  the configuration of channel 
information  transmission with QPSKmodulation. The method of  "eye diagrams" path estimated  impact of  jitter on  the  robustness of  the 
transmission of information from digital manipulation techniques. 

Keywords: digital modulation, eye diagram, power loss. 
 

Вступ 
Захищеною телекомунікаційною системою, як правило, можна рахувати таку, яка вирішує 

поставлені завдання як за наявності завад природного походження, так і у випадку цілеспрямованої дії при 
несанкціонованому втручанню. Під завадами розуміються певні впливи у вигляді адитивних шумів, 
індустріальних адитивних та мультиплікативних завад. Несанкціонований вплив безпосередньо пов’язаний з 
метою виявлення принципів функціонування телекомунікаційної системи, виявлення сигналів переданих по 
каналу, розкриття змісту переданої інформації та пошук і виявлення передаючого пристрою. Варто 
відмітити, що при даному впливі вагомим є процес захисту переданої інформації у випадку впливу на 
систему передачі інформації шумів і завад, а отже необхідно аналітичними методами дати оцінку 
завадостійкості системи та виявити фактори її підвищення. Слід також зазначити, що подібна задача досить 
багатогранна, саме тому доцільно зосередити увагу дослідження на моделюванні систем з частотною і 
фазовою маніпуляцією та оцінити вплив конфігурації приймально-передавальних фільтруючих систем на 
завадостійкість [1, 2]. З метою практичного дослідження завадостійкості телекомунікаційних систем в 
роботі використано методи математичного та імітаційного моделювання, з використанням засобів Block 
Parameter Digital Filter Design (FDA Tools), та Simulink середовища Matlab, середовища Wolfram 
Mathematica, Mathcad. Застосувавши в роботі перелічені методи, програмні засоби та середовища - можливо 
фактично оцінити енергетичні втрати в сиcтемі передачі інформації, загальні втрати від міжсимвольної 
інтерференції та між канальних завад, а також розглянути методику використання око-діаграм для аналізу 
завадостійкості.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій та розробка питання оптимізації факторів впливу на 

завадостійкість системи передачі інформації 
Задача оптимізації полягає у наступному: необхідно обрати параметри сигналів таким чином, щоб у 

кінцевому результаті забезпечити максимальну пропускну здатність системи передавання інформації. Якщо 
задати умову про те, що всі сигнали в системі ідентичні, тобто мають однакову потужність, один вид 
модуляції тощо, то пропускна здатність системи буде пропорційна кількості несучих у стволі ретранслятора. 
Збільшення кількості стволів і як наслідок, зменшення частотного рознесення між каналами призведе до 
зростання міжканальних завад (МКЗ), обумовлених впливом сусідніх каналів. Рівень МКЗ можна знизити, 
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шляхом застосування більш складних фільтрів в тракті передачі та прийому. Такий процес, в свою чергу, 
призводить до збільшення міжсимвольної інтерференції (МСІ), яка також вплине на завадостійкість. Отже, 
враховуючи вище зазначене можна зробити наступний висновок: для заданого частотного рознесення між 
каналами існує оптимальна комбінація фільтрів на приймальному та передавальному боці, за якої 
реалізується найкраща завадостійкість. Доцільно відмітити, що при дослідженні завадостійкості суттєвим 
моментом є аналіз впливу джерела гаусового шуму. Крім того, невід’ємною частиною системи передавання 
інформації є пристрої синхронізації наявність яких, в структурі системи передавання, обумовлена широким 
використанням складних методів модуляції та кодування, які передусім мають фазову складову, такі схеми 
також містять фільтруючи системи [3, 4]. Вибір параметрів зазначених фільтрів обумовлює актуальність 
даного дослідження. 

Як показав огляд останніх наукових досліджень, для систем з частотною та фазовою маніпуляцією, 
немає принципового значення місце розташування фільтруючих систем на передавальному і приймальному 
кінцях тракту. Їх можна включити по високій частоті як показано на рис. 1, так і за низькою частотою до 
демодулятора і після демодулятору, можна використати і комбінації ВЧ і НЧ фільтрів. 

 

 
Рис. 1. Схема системи передавання інформації: ФС – фільтруюча система 
 
Нами було проведемо оцінку джерела гаусового шуму на завадостійкість системи передачі 

інформації. Аналітично вплив на вході приймача (рис. 1) розраховується наступним чином: 

)())(π2cos(
2

)( 0
0

tnttf
T

E
tS b   , (1)

де  )(t  – фаза сигналу; 0f  – несуча частота переданого сигналу; )(tn  – білий гаусів шум із 

спектральною густиною 2/0N . 

Вхідний вплив можна розписати на квадратурні складові шляхом послідовного помноження на 
)π2sin( 0tf  і )π2cos( 0tf [5]. Наступним кроком при дослідженні є виключення складової з подвійною 

частотою несучої та отримання компоненти вектору вхідного впливу:

   
 

)π2cos()())(cos(
2

)( 0
0

1 tftnt
T

E
tS b   , (2)

)π2sin()())(sin(
2

)( 0
0

2 tftnt
T

E
tS b   , (3)

Після цього необхідно замінити шумові складові у (2) та (3) в квадратурних каналах 
низькочастотними компонентами, які враховують дію преселектору приймача [6,7] з імпульсним відгуком 
типу: 

Bt
ПР eth  α)( , (4)

де  ПРF πα , ПРF  – ширина смуги пропускання. 

Результати проходження шумових складових (2) і (3) через (4) представлено наступним чином: 

    
t

tB defntn
0

0
/
1 ττπ2cos)(α)(  , (5)

    
t

tB defntn
0

τ
0

/
1 ττπ2sin)τ(α)( , (6)

Наступним етапом було проведено інтегрування та усереднення виразів, а також з метою 
моделювання сигналів у квадратурних каналах отримано:  

)(μσ))(cos()( 1Ш
/

1 tttS   , (7)

)(μσ))(cos()( 2Ш
/
2 tttS   , (8)

тут )(μ1 t  та )(μ 2 t  – корельовані в часі та некорельовані між собою гаусовські процеси з одиничною 

дисперсією, а Шσ  визначено таким чином: 
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  2/12
00Ш 4/ασ hT , (7)

де  2
0h  – енергетичне відношення сигнал/шум. 

Наближену оцінку завадостійкості приймання цифрового частотно-маніпульованого сигналу можна 
проведено з використанням формули 9: 

)(-0,5 2
0e

2

1 h
ошp   (9)

На рис. 2 залежності )( 2
0hfpош   на виході пристрою рішення приймального обладнання. 

 

 
Рис. 2. Криві потенційної завадостійкості приймання цифрового ЧМ-н сигналу для значень 0TB  , відповідно рівних 1,2 та 3 

 
Крива ( )(1 hP ) відповідає випадку 10 BT  і АЧХ фільтруючої системи приймача фільтром 

Батерворта третього порядку. Криві )(2 hP , )(3 hP  для 20 BT  та 3  для апроксимації АЧХ фільтром 

Чебишева. Розходження для ймовірності бітової помилки для отриманих значень не перевищує 1,5 дБ.  
У випадку врахування реальних характеристик передаючого та приймального фільтру прийом є 

неоптимальним і ведеться в умовах міжканальних завад. Розглянуто аналіз завадостійкості і визначено 
оптимальні параметри фільтрів передавання та приймання на основі фазо-маніпульованих сигналів. 

Завадостійкість когерентного приймання сигналів з фазовою маніпуляцією (i-го символу) в умовах 
наявності МСІ та МКЗ виражено формулою 10: 

   σ/)()(0 МКЗіМСІioi аathQp  , (10)

де )(xQ  – доповнення інтегралу ймовірності до одиниці; )(МСІia  та )(МКЗіа  – значення міжсимвольних і 

міжканальних завад у відліковий момент приймання і-го символу; 2σ  – дисперсія шуму на виході 
приймального фільтру.  

Необхідно оцінити вклад МКЗ )(МСІia . Далі 

варто звернутись до рисунку 3. Тут представлено 
процес утворення спектру МКЗ на виході 
приймального фільтру. Нехай фільтр приймання має 
смугу ПРF , а фільтр передачі в каналі завади – смугу 

ПЕРF . Спектр МКЗ (зафарбований на рис. 3) буде 

визначатись фільтрацією завади фільтром із смугою 
2/)( ПЕРПРрЗ FFFF  . Оптимальна смуга 

приймального фільтру буде TFПР 1 , а оптимальна 

смуга TFПЕР /)4,1...3,1( . Тоді використовуючи данні щодо рознесення частот в реальних каналах 

  TFР /5,1...3,1  [7] маємо смугу частот   TFЗ /3,0....1,0 . Отже, робимо висновок: завада від 

сусіднього каналу є результатом вузькосмугової фільтрації фазо-маніпульованого сигналу, тому потрібно 
рахувати розподіл її значень гаусівським. Аналогічно було проведено розрахунок для оцінки завади від суми 
двох незалежних МКЗ, які розташовано по обидва боки від центральної частоти корисного сигналу. Тоді 
представимо формула 10 представляється наступним чином: 

 
Рис. 3. Формування спектру МКЗ: )( fGз  – спектр завади
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  22

)()(0 σσ/ МКЗМКЗіМСІioi аathQp , (11)

тут маємо: 2σМКЗ  – дисперсія МКЗ на виході приймального фільтру. Заміна реального розподілу на 

гаусівський з тією ж дисперсією дасть оцінку зверху для ймовірності помилки. 
Далі у дослідженні необхідно застосувати метод оцінки 0p  шляхом усереднення ймовірності 

помилки за всіма можливими комбінаціями інтерферуючих символів. Такий метод дозволить отримати 
достатньо точні результати. Суть методу: з формули 11 проводиться розрахунок ip0  за всіма можливими 

комбінаціями міжсимвольної завади    kTtha kiМСІ 0ξ  з наступним усередненням з 212 kkl   

варіантів: 

212
1

0 kk

l

i
oip

p 














, 
(12)

тут  1k  і 2k  – відповідно кількість попередніх та наступних символів завад 

Наступним кроком є оптимізація параметрів фільтрів з використанням такого методу та проведення 
розрахунку результату ip0 . Врахуємо наступне, енергія сигналу на виході приймального фільтра: 

   



0

22

0

2

π

1
)(

π

1
dSdKSE вихПЕРв . 

Ефективна смуга приймального фільтру: 

 


dKF ПРефеф )(2π2ω
0

2 . 

Потужність МКЗ у випадку врахування двох перших сусідніх за частотою символів завади: 

   


dSSK pвихpвихПРМКЗ )ω()ω()(
π2

1 22

0

22 . 

Як результат маємо наступне: втрати за рахунок неузгодження приймального фільтру із спектром 
сигналу на його вході визначаємо так. Якщо приймальний фільтр узгоджений із сигналом, то відношення 
пікового значення напруги на його виході  0th  до ефективного значення шуму визначається відомим 

виразом  
0

2
max0

2
σ/)(

N

E
th   де Е – енергія сигналу на виході приймального фільтру. За реальних умов 
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σ/)(  . Тоді енергетичні втрати неузгодженості: 
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Втрати внаслідок дії МСІ МСІη  визначаємо після обчислення ймовірності помилки 0р  з 

врахуванням МСІ – з формули (12) і у випадку відсутності МСІ з формули   σ00 thQp  . Втрати від МКЗ 

у випадку нормального розподілу визначаємо аналітично: 

  22
МКЗ σ/σ1lg10η МК . (14)

Моделювання впливу конфігурації фільтруючих систем на завадостійкість системи передачі 
інформації 

 

Наступним етапом у роботі є дослідження енергетичних втрат в схемі передачі інформації за 
представленим методом, у випадку обробки сигналів з фазовою маніпуляцією. На рис. 4 представлено 
імітаційну схему підсистеми передавання та обробки із фазовою маніпуляцією. В схемі використаний 
конвертор для перенесення спектру частот, підсистему яка додає завади до корисного сигналу. 
Передавальна та приймальна частина доповнена амплітудним коректором (АК) та фазовим коректором 
(ФК). До складу схеми також входять вимірювальні інструменти для визначення розкриву око-діаграм, 
констеляційних діаграм, вимірювання BER, EVR [8]. На рис. 5–9 представлено результати симуляції 
імітаційної схеми. Зокрема на рис. 5 представлено око-діаграми симуляції роботи схеми за відсутності, та 
рис.6 наявності АК та ФК і фільтруючих систем типу «корень з косинусного спектру Найквіста» [9], а на 
рис.7 констеляційні діаграми. На рис.8 спектральна картина на який представлено спектр корисного сигналу 
вражений інтерференційної завадою від сусіднього каналу. Проведемо дослідження імітаційної схеми та 
визначимо оптимальну структуру системи. 
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Використаємо на передавання та приймання фільтри Батерворта порядків ПЕРn  і ПРn . Тут слід 

зазначити, що використання фільтрів Чебишева привело до значних втрат внаслідок великих значень 
групового часу запізнення цих фільтрів. Тому акцент досліджень зорієнтований саме на моделювання з 
фільтрами Батерворта різного порядку (порядок задаємо інструментом Block Parameter Digital Filter Design 
(FDA Tools)). 

 

 
Рис. 4. Імітаційна схема для дослідження фільтруючих систем каналу передачі інформації 

 

  
Рис. 5. Око-діаграма без корекції Рис. 6. Око-діаграма з корекцією ( )5 ПРПЕР nn  

 

 
Рис. 7. Констеляційні діаграми на передавальному та приймальному боці за наявності завад 

 
Виберемо рознесення між каналами 41,1TFp  (типове значення для систем передавання 

інформації з QPSK [8]), тоді 45pF кГц, ( 32/1 T кГц). Смуга приймального фільтру 5,0 TFПР . 

Розрахунки енергетичних втрат проведемо для 5
0 10p , для різних комбінацій фільтрів на 

передавальному та приймальному боці рис. 8. Результати дослідження показали наступне: мінімум 
сумарних енергетичних втрат МКЗМСІну ηηηη   лежить в діапазоні значень 08,065,0  TFПЕР . 
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Причому, чим менший вклад в сумарні втрати за рахунок міжканальних завад, тим за більшими значеннями 
TFПЕР  існують мінімальні втрати.  

З рисунку 9 та досліджень слідує, що із збільшенням порядків фільтрів втрати МКЗη  зменшуються, 

тоді як втрати нуМСІ ηη   збільшуються, таким чином, що сумарні втрати залишаються достатньо 

великими. 
 

  
Рис. 8. Спектральна картина за наявності корисного сигналу та 

завади 
Рис. 9. Графік залежності типів енергетичних втрат дБ, 

від смуги фільтрації на приймальному та 

передавальному боці ( 5 ПРПЕР nn ): 1 – сумарні 

енергетичні втрати η ; 2 – втрати від МСІ 1η ; 3 – 

втрати від міжканальних завад 2η ; 4 – втрати 

неузгодженості 3η  

 

 

 

Рис. 10. Спектри в тракті з амплітудним коректором:  

)ω(K  - залежність для коефіцієнту передачі АК; )ω(G  - спектр 

зкоректованого впливу; )ω(1K  - спектр прямокутного 

імпульсу; )ω(2K  - спектр на виході ПР; )ω(1G  - спектр 

Найквісту 3,0ε   

Рис. 11. Залежність ГЧЗ від частоти:  

         0438 Tt1  - ГЧЗ тракту із ФК, Tt2  - ГВЗ тракту, 

Tt3  - ГВЗФК 

 
Для зменшення нуМСІ ηη   включимо вирівнювачі у вигляді коректуючого контуру (КК) другого 

порядку. Результати досліджень дозволяють зробити наступні висновки: КК другого порядку дозволяють 
суттєво знизити втрати МСІну ηη  , а також сумарні втрати. Використаємо і альтернативний підхід корекції 

тракту. Тут міркуємо таким чином: необхідність розширення смуги передаючого фільтра викликана тим, що 
на його вході діє прямокутний імпульс із спектром який можна описати функцією типу   2/ω2/ωsin TT  
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[8], а розширення смуги цього фільтру наближає спектр на виході пристрою рішення до спектру Найквіста 
рис. 10.  

Застосуємо в тракті амплітудний коректор (АК) другого порядку, з АЧХ яка компенсує завал 
амплітудного спектру прямокутного імпульсу в області нормованих частот від 0 до 1. Смуги фільтрів на 
приймальному та передавальному боці приймемо рівними 5,0 TFTF ПЕРПР .  

Дослідження проводились для випадку використання в тракті фільтрів Батерворта (див. також 
імітаційну схеми рис.4) четвертого порядку, нормована частота вибиралась так: 1π2π2  ПРПЕР FF , 

πT . На рис. 11 наведено характеристики групового часу затримки (ГЧЗ) отриманого методом 
математичного моделювання тракту передавання інформації який включав АК, приймальний та 
передавальний фільтри, а також фазовий коректор (ФК) скоректованого тракту.    

Данні досліджень втрат у випадку увімкнення в тракт АК і ФК ( 41,1,10 5
0   TFp p ) дозволяють 

зробити наступні висновки: сумарні втрати дещо менші, ніж у випадку включення до траку лише ФК 
( 65,0 ТFПЕР ). Використаний підхід з корекцією фільтрам Батерворта призводить до спектру Найквіста 

коефіцієнт скруглення якого можна визначити з виразу  ПРПЕР nn  πε . У розглянутих дослідженнях 

8 ПРПЕР nn , 3,0ε  . Отже, оптимізацію структури лінійного тракту передавання можна провести 

включенням АК на передавальному боці з метою забезпечення сталого впливу в смузі частот передавання і 
фільтру типу корень з косинусного спектру Найквісту на передавання і приймання із смугою 

ТFF ПРПЕР 21 . За такої конфігурації можна добитись практично повної мінімізації складових втрат 

МСІη  і НУη . 

З метою визначення залежності втрат МКЗ 
в залежності від рознесення частот між каналами, 
слід провести моделювання схем з параметрами 
фільтрів які забезпечують мінімум втрат і знайти 
залежність )(ηМКЗ TFf p . 

Оцінку сумарних втрат робимо 
використовуючи рис. 12. Використовуємо 
рознесення частот 6,1TFp . За використання 

фільтрів конфігурації  43  отримаємо 

32,0ηМКЗ  дБ, тоді як сумарні втрати 

78,0ηη МСІНУ  дБ, а 1,1η  дБ. Якщо 

вибрати конфігурацію кола  53   застосовуючи 

фазову корекцію, отримаємо: 11,0ηМКЗ  дБ, 

37,0ηη МСІНУ  дБ, 48,0η  дБ. Робимо 

висновок: шляхом ускладнення кіл формування та 
оброблення сигналів втрати можна привести до 
прийнятої величини. 

З рис. 12 робимо ще один висновок: вибір 
рознесення частот менше 1,3…1,4 призводить до різкого зростання втрат 5n , для зменшення яких слід ще 
ускладнювати кола фільтрації. 

Іншим методом корекції характеристик тракту є метод який ґрунтується на використанні для 
фільтрації трансверсальних фільтрів. В процесі дослідження використовували метод «око-діаграм» тракту, 
до складу якого входили фільтри Батерворта 7-го порядку без корекції та з корекцією трансверсальним (FIR) 
фільтром на базі 10 – розрядного регістру рис. 13. 

За умови, що в системі QPSK відсутні квадратурні переходи (використовуємо умову симетричності 
частотних характеристик смугових кіл) і використанні маніпуляційного коду Грея ймовірність помилки 
символу можна розрахувати так: 











 


l
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, (15)

Тут 21 kkl  . 

У випадку фіксованих значень 0p  та )( 0th  в системі з QPSK ефективне значення завад повинно 

бути в 2  раз менше, ніж в системі з BPSK, хоча енергетичні втрати за рахунок дії міжканальних завад 

зростуть. Аналіз чисельних значень втрат в системі з QPSK показує, що втрати МКЗη  які виражено в дБ, в 2 

рази перевищують значення втрат в системі BPSK. Аналогічна картина і для OQPSK за умови що канал є 

Рис. 12. Залежність МКЗ ( МКЗη ) у дБ, від рознесення частот: 

33η0  ; 43η1  ; 44η2  ; 53η3   
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лінійним, а радіотракт має симетричні частотні характеристики. 
 

  
а) б) 

Рис. 13. Око-діаграми тракту з фільтром Батерворта 7-го порядку без корекції а) та з корекцією трансверсальним (FIR) 
фільтром на базі 10-розрядного регістру 

 
Окремо нами було розглянуто питання завадостійкості частотної маніпуляції рис. 14. В процесі 

дослідження по описаній вище методиці проведена оцінка енергетичних втрат в реальному тракті. 
Розрахунки виконано для наступної конфігурації: на передавальному та приймальному боці використано 
фільтри Батерворта. На передавальному боці фільтри 3-го порядку на приймальному боці 4-го та 5-го 
порядків, із смугою приймального фільтру 5,0 TFПР , рознесення між каналами 41,1TFp  для рівня 

ймовірності помилки 5
0 10p . Якщо провести порівняння сигналів GSMK та QPSK за однакової 

складності фільтрів отримаємо наступне: оптимальна смуга передавального фільтра для GSMK вужча 
 6,0 TFПЕР  ніж у випадку QPSK  65,0 TFПЕР , втрати НУη  приблизно однакові – 0,2 дБ. Втрати 

МKЗη  для GSMK дещо менші ніж для QPSK. Втрати для МСІη  приблизно в два рази менші для GMSK ніж у 

QPSK. Однак, як було показано вище, увімкнення в тракт передавання з QPSK ФК 2-го порядку дозволяє 
зкомпенсувати це погіршення завадостійкості. Слід зазначити, що структура модему для GMSK дещо 
складніша ніж для QPSK тому для лінійного 
каналу перевага GMSK не так істотна [7]. 

Оцінку завадостійкості у випадку 
передавання сигналів у цифрових 
телекомунікаційних системах можна здійснити 
шляхом оцінки розкиду моментів пересіку 
реалізації сигналів із нульовим рівнем, тобто 
знаходження джитеру [4]. Це важливо з точки 
зору аналізу систем синхронізації, так як саме в ці 
моменти в демодуляторі формуються імпульси 
для роботи системи тактової синхронізації. Отже, 
джитер безпосередньо визначає її завадостійкість. 
Джитер будемо розраховувати наступним чином. 
Якщо визначити максимальне нормоване значення 

відгуків 
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М Tkthh  у моменти 

часу які віддалені на 2
T  від відлікового моменту 

часу, то у випадку середньої крутості 
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s
π

  

максимальний джитер πmax ThJ M . На рис. 15 

представлено залежності max2J  від коефіцієнту 

скруглення ε  [4]. Результати досліджень 
дозволяють встановити наступне: у випадку 
наближення фільтра до ідеального 0ε , величина джитеру збільшувалась, а отже зменшувалась величина 
розкриву око-діаграми. 

 

Рис. 14. Залежність втрат від смуги TFПЕР  3ПЕРn , 

4ПРn  для GMSK: η  – сумарні енергетичні втрати; 1η – 

втрати від МСІ; 2η  – втрати від міжканальних завад; 3η  – 

втрати неузгодженості 
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Рис. 15. Залежність джитеру ( maxJ ) від ε  Рис. 16. Око діаграма отримана шляхом моделювання: а -

0,1ε  , б - 0,3ε   

 
Провівши аналіз рис. 16 а, б з виду око діаграм робимо висновок: із зменшенням ε  поряд із 

звуженням око-діаграми зростає також пікове значення сигналу. Далі, якщо 1ε   джитер відсутній 

( 0
2

1
0 














  Tkth ), а у випадку 0ε   - TJ max2 , тобто ширина око-діаграми дорівнює нулю . 

Отже, підсумовуючи викладене, варто відмітити наступні результати досліджень:  
 

Висновки 
- встановлено, що у випадку врахування реальних характеристик передаючого та приймального 

фільтру за наявності гаусового шуму для каналу з частотною маніпуляцією розходження для ймовірності 
бітової помилки для отриманих значень не перевищує 1,5 дБ; 

- для оцінки завадостійкості цифрових сигналів застосований метод оцінки 0p  шляхом 

усереднення ймовірності помилки за всіма можливими комбінаціями інтерферуючих символів; 
- мінімум сумарних енергетичних втрат МКЗМСІну ηηηη   лежать в діапазоні значень 

08,065,0  TFПЕР . Причому, чим менший вклад в сумарні втрати за рахунок міжканальних завад, тим 

за більшими значеннями TFПЕР  існують мінімальні втрати; 

- визначено, що із збільшенням порядків фільтрів втрати МКЗη  зменшуються, тоді як втрати 

нуМСІ ηη   збільшуються, таким чином, що сумарні втрати залишаються достатньо великими; 

- встановлено, що оптимізацію структури лінійного тракту передавання можна провести включенням 
АК на передавальному боці з метою забезпечення сталого впливу в смузі частот передавання і фільтру типу 
корень з косинусного спектру Найквісту на передавання і приймання із смугою ТFF ПРПЕР 21 . За такої 

конфігурації можна добитись практично повної мінімізації складових втрат МСІη  і НУη ; 

- з’ясовано, що вибір рознесення частот менше 1,3…1,4 призводить до різкого зростання втрат 
5n , для зменшення яких слід ще ускладнювати кола фільтрації; 

- визначено, що чисельні значення втрат в системі з QPSK які виражено в дБ, в 2 рази 
перевищують значення втрат в системі BPSK; 

- встановлено, що оптимальна смуга передавального фільтра для GSMK вужча  6,0 TFПЕР  

ніж у випадку QPSK  65,0 TFПЕР , втрати НУη  приблизно однакові – 0,2 дБ. Втрати МKЗη  для GSMK 

дещо менші ніж для QPSK; 
- в процесі дослідження встановлено: у випадку наближення фільтра до ідеального 0ε , 

величина джитеру збільшувалась, а отже зменшувалась величина розкриву око-діаграми. 
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ЕКСПЕРТИЗА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 
У  статті  представлено  теоретикоекспериментальне  обґрунтування  науковометодичного 

забезпечення  проведення  експертизи  телекомунікаційних  систем  спеціального  призначення  за  умов 
невизначеності.  Розглянуто  вирішення  задачі  експертизи  ЗСТК  з  використанням  кластеризації  інформації.  В 
результаті проведеного критичного аналізу відомих методів визначено перспективні напрямки, а також можливі 
шляхи  їх  покращення.  Крім  того,  відомі  методики  експертизи  ЗСТК  не  враховують  вихідні  дані,  які 
характеризують функціонування ЗСТК відповідно до моделі взаємодії відкритих систем, в тому числі  і ті, які не 
можливо або не раціонально визначити у чіткому вигляді. 

Ключові слова: експертиза, телекомунікаційні системи, умови невизначеності, показники якості. 
 

O.V. BOROVUK, Y.O. BABIY, V.V. BOIARCHUK 
National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky 

Khmelnitsky National University 
 

EXPERTISE OF SPECIAL PURPOSE TELECOMMUNICATION SYSTEMS UNDER UNCERTAINTY 
CONDITIONS 

 
Abstract  –  This  paper  presents  a  theoretical  and  experimental  study  of  scientific  and methodological  supporting  conducting 

examination of  telecommunication  systems,  special purpose under  conditions of uncertainty. Considered  solving  the problem of expertise 
telecommunication  systems using  the clustering  information. As a  result of a critical analysis of  the known methods  identified promising 
areas and possible ways  to  improve  them. Also known methods of examination  telecommunication  systems do not  include raw data  that 
characterize the functioning telecommunication systems according to the model of open systems, including those that are not possible or not 
reasonably determine in a clear form 

Keywords: examination, telecommunication systems, conditions of uncertainty, quality. 
 
В різних галузях людської діяльності для автоматизації вирішення різноманітних інформаційних 

завдань використовуються інформаційні системи та засоби телекомунікацій. Від їх працездатності в 
багатьох випадках залежить якість вирішення задач. Тому при виході інформаційних засобів та систем 
телекомунікацій (ЗСТК) з ладу необхідно оперативно діагностувати причини непрацездатності. Для 
визначення цієї причини необхідно провести класифікацію стану пристроїв, засобів та систем 
телекомунікацій по сукупності параметрів, які описують їх стан. Процедурам проведення експертизи 
пристроїв, засобів, а також систем телекомунікацій присвячено широке коло робіт вітчизняних та 
зарубіжних авторів, серед яких Частиков А.П., Яковлев С.А., Вишневский В.М., Терентьев В.М., Белов Д.Л., 
аналіз яких говорить про необхідність урахування нечіткого характеру даних та оцінок, які використовують 
при проведенні експертизи. 

З метою оцінки ефективності проектування систем телекомунікацій необхідно приділити увагу 
проведенню процедури експертизи засобів та систем телекомунікацій. Для цього необхідно проаналізувати 
сутність експертизи та підходи до її проведення. А також слід врахувати, що в процесі проведення 
експертизи доволі часто виникає проблема оперування інформацією, яка є нечіткою, розмитою або такою, 
що не може бути виражена кількісно. 

Огляд стану питання 
Проведення експертизи доцільно в складних, проблемних ситуаціях, коли знань осіб, які 

відповідають за прийняття рішень буває недостатньо, або коли параметри функціонування 
телекомунікаційних систем спеціального призначення (ТССП) не відповідають вимогам. 

Експертиза засобів та систем телекомунікацій є комплексною, цілеспрямованою інформаційно-
аналітичною діяльністю експерта або групи експертів телекомунікаційних проектів по оцінці якості 
проектних технічних рішень і формуванню пропозицій по оптимізації технічних рішень, які застосовуються 
в ході розробки телекомунікаційних систем спеціального призначення. 

Проведений аналіз літератури [1–4] показав, що у процесі експертизи під час визначення показників 
якості функціонування ЗСТК експертам необхідно враховувати наступні джерела появи невизначеності: 

- цілеспрямований сторонній деструктивний вплив на функціонування ЗСТК, який важко оцінити 
та передбачити; 

- відсутність чіткого уявлення цілі операції, або неоднозначне трактування відповідності 
реального результату до запланованого; 

- недостатнє вивчення деяких явищ та процедур що реалізовані в рамках функціонування ЗСТК; 
- неточність математичних моделей функціонування складних ієрархічних ЗСТК. 
Виходячи з розгляду основних етапів розробки телекомунікаційних систем спеціального 

призначення [2] дає підстави зауважити, що проведення експертизи проектів перспективних ЗСТК є 
складною, багатоетапною задачею, яка залежить від багатьох факторів. Для підвищення якості вирішення 
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даної задачі слід застосовувати засоби автоматизації експертної діяльності. Експертиза, як невід’ємна 
частина процесу проектування засобів та систем телекомунікацій, може здійснюватись в умовах 
детермінованості, стохастичності і невизначеності функціональних і структурних параметрів ЗСТК та 
процесів інформаційного обміну. Враховуючи сказане, важливою задачею в межах проведення експертизи 
засобів та систем телекомунікацій є обґрунтування вимог до проведення експертних оцінок технічних 
рішень, які визначають побудову ЗСТК. 

Основний матеріал 
З метою оцінки ефективності проектування засобів та систем телекомунікацій необхідно приділити 

увагу проведенню процедури експертизи засобів та систем телекомунікацій. Для цього необхідно 
проаналізувати сутність експертизи та підходи до її проведення. Разом з тим, в процесі проведення 
експертизи доволі часто виникає проблема оперування інформацією, яка є нечіткою, розмитою або такою, 
що не може бути виражена кількісно. Підсумовуючи, логічним є висновок: проведення експертизи доцільно 
в складних, проблемних ситуаціях, коли знань осіб, які відповідають за прийняття рішень буває 
недостатньо, або коли параметри функціонування ЗСТК не відповідають вимогам. Обставини, при яких 
доцільно призначати експертизу: 

- наявність проблем, які знаходяться на стику різних галузей науки і техніки; 
- отримання об’єктивної думки спеціаліста, який не зацікавлений у результатах; 
- коли межі проблеми ширші меж сумарного знання; 
- конфліктна ситуація в сфері управління, наявність спірних пропозицій. 
Зазвичай для проведення експертизи телекомунікаційних систем спеціального призначення за умов 

невизначеності використовують наступні методи: діалектичний метод; метод системного підходу; 
абстрактно-логічний (при дослідженні визначень та понять); комплексний підхід (при аналізі існуючих 
методологічних основ оцінки ТССП); порівняльний; а також методи аналізу і синтезу (при відокремленому 
дослідженні кожної складової ТССП). 

Проектування ЗСТК являє собою складний багатоетапний процес формування взаємопов'язаних 
технічних рішень, спрямованих на створення засобів та систем телекомунікацій, здатної забезпечити 
надання послуг користувачам і враховує специфіку вимог до систем спеціального призначення. Вирішення 
завдання оцінки експертних показників якості передбачає створення моделі процесу функціонування ТССП. 
При цьому, дана модель повинна враховувати особливості реалізації в системі того чи іншого технічного 
рішення, прийнятого в ході проектування ТССП. 

Організація експертної діяльності передбачає, що за етапом розробки моделі процесу 
функціонування проектованої ТССП підетап формування експертних оцінок. Цей етап є визначальним для 
формування того чи іншого проектного рішення і тим не менш характеризується високою суб'єктивністю та 
наявністю невизначеностей. Для цього формалізуємо ступені невизначеності, які мають місце в процесі 
експертизи ТССП у вигляді, представленому на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Формалізація ступенів невизначеності експертизи ТССП 

 
З рис.1. видно, на отриманий результат експертизи впливають причини як зовнішнього характеру 

(вихідні дані), так і проблеми внутрішнього середовища проведення експертизи. 
Характер невизначеності по-різному впливає на загальну невизначеність процесу моделювання. 

Найбільший вплив на результат моделювання має невизначеність вихідних даних (близько 82–84 %), 
відповідно вплив невизначеності математичної моделі (або чисельного методу) оцінюється як 16–18 %. Дана 
обставина надає підстави пропонувати до врахування вплив невизначеності вихідних даних. Аналіз 
математичних методів, придатних для врахування характеру невизначеності вихідних даних, дає можливість 
розділити методи на дві основні групи: 

- методи зменшення впливу неточної інформації з подальшим використанням звичайних 
детермінованих алгоритмів; 

- методи переходу до спеціалізованих алгоритмів. 
Для першого напрямку характерним є застосування різних методів фільтрації й згладжування 

вихідної інформації, усереднення й зважування даних. Застосовуються також методи відновлення відсутніх 
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даних, інтерполяції й екстраполювання. У випадку використання стохастичних моделей виникає цілий ряд 
труднощів, пов'язаних зі складністю одержання розподілу щільностей ймовірностей для параметрів, 
нерегулярними явищами при вирішенні стохастичних диференціальних рівнянь. 

Таким чином, спроби застосування якого-небудь конкретного математичного апарату 
(інтервального аналізу, статистичних методів, теорії ігор, детермінованих моделей тощо) для прийняття 
рішень в умовах невизначеності дозволяє адекватно відтворити в моделі лише окремі види даних і 
призводить до безповоротної втрати інформації інших типів. 

До експертних показників якості функціонування ЗСТК на фізичному рівні відносять наступні 
показники: 

- продуктивність;  
- стійкість;  
- достовірність передачі повідомлень;  
- можливість спостерігати та управляти об’єктами фізичного рівня з боку об’єктів канального та 

мережевого рівнів;  
- витрати ресурсів на організацію фізичного з’єднання. 
Оскільки телекомунікаційна система є складною системою, то вона може бути представлена у 

вигляді трьох складових: елементи системи; властивості елементів системи; відношення між елементами 
системи. Для кожної складової можлива нечіткість структури системи, нечіткість параметрів елементів 
системи, нечіткість відношень між елементами в середині системи. Нечіткість структури системи виникає, 
коли відсутня повна інформація про систему або система складна настільки, що неможливо скласти її 
точний детермінований опис. 

Основною метою проведення експертизи ТССП є обґрунтування висновку щодо якості технічних 
рішень в ході проектування і розробки засобів та систем телекомунікацій. Однією з головних задач, яка 
вирішується в ході проведення експертизи ТССП є формування оптимальної системи показників якості, які 
підлягають експертному оцінюванню в ході проектування ТССП і, разом з тим, дозволяють охопити всі 
найбільш суттєві властивості системи. 

Враховуючи вимоги до показників ефективності функціонування системи та особливості процесу 
функціонування ЗСТК, в якості показників ефективності може бути використана імовірність відповідності 
системи своєму функціональному 
призначенню (імовірність досягнення 
цілі). 

Багатокритеріальний характер 
вимог до якості інформаційного обміну і 
управління, врахування процесів, які 
протікають в системі, приводить до 
постановки векторної задачі аналізу 
ефективності функціонування ЗСТК. 

Одним з основних етапів 
оцінювання ефективності 
функціонування складної інформаційної 
системи є етап розробки ієрархічно 
зв'язаної системи показників якості 
функціонування цієї системи. 
Загальноприйнятим підходом до 
розробки системи показників якості 
таких систем є формулювання такої 
множини локальних систем показників 
якості, яка відповідає сукупності 
властивостей ЗСТК, що впливають на 
виконання поставлених перед нею 
завдань. Глобальна система показників 
якості, що характеризує загальне, єдине 
завдання, що стоїть перед ЗСТК, 
виходить шляхом з’єднання вихідних систем показників якості. 

Основними користувацькими властивостями засобів та систем телекомунікацій спеціального 
призначення є види і рівень інформаційних послуг, які забезпечуються користувачеві. Як було зазначено 
вище, разом з процесом інформаційного обміну в ЗСТК має місце процес управління якістю обміну 
інформацією, а також структурою алгоритмами і параметрами роботи ЗСТК. 

З метою проведення якісної експертизи ТССП слід сформувати структурну схему експертної 
системи для оцінки показників якості функціонування системи. Структурна схема експертної системи 
представлена на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, експертна система представляє собою глобальну систему показників якості 
функціонування ТССП, яка формується експертною системою часткових процесів функціонування ТССП і 

Рис. 2. Структура експертної системи показників  якості ТССП 
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експертною системою показників якості елементів ТССП. 
З метою врахування невизначеності для опису окремих показників використання апарату нечітких 

величин в сукупності достатньо повно характеризує ЗСТК і дозволяє провести її експертизу. 
Однак для проведення експертизи засобів та систем телекомунікацій необхідне її співставлення за 

сукупністю ознак з відповідним класом. Таке співставлення здійснюється за значеннями показників, що 
характеризують функціонування ЗСТК. У результаті такої класифікації визначається стан до якого слід 
віднести ЗСТК і, відповідно, реалізується її експертиза. 

Одним з підходів до вирішення завдання класифікації об’єктів (в тому числі і ЗСТК) по сукупності 
ознак, які їх описують, є кластерний аналіз. 

Формування експертних оцінок технічних рішень на ранніх стадіях проектування ЗСТК сильно 
ускладнене «розмитістю» зовнішності системи, що розробляється, і, як наслідок, неповнотою, а часто і 
суперечністю інформації про передбачувану архітектуру, топологію, алгоритми функціонування системи 
тощо. За таких умов завдання формування експертних оцінок якості технічних рішень, що приймаються 
розробником на різних етапах проектування ЗСТК може бути математично коректно вирішене на основі 
обчислювальних моделей нового класу, що дозволяють ухвалювати рішення в умовах невизначеності з 
урахуванням думок великої кількості експертів. 

Висновок. 
Результати проведеного аналізу сучасних науково-технічних досліджень показали, що характерним 

для сучасного етапу створення ЗСТК є відставання методик, методів і способів експертизи від темпів 
розвитку ЗСТК. Наявні підходи до проведення експертиз засобів та систем телекомунікацій, зокрема 
спеціального призначення, не враховують умов невизначеності. Неврахування об’єктивно існуючої 
невизначеності вхідних даних в ході експертизи сучасних звичайно складних засобів та систем 
телекомунікацій приводить до значного спотворення її результатів. В традиційному підході не 
враховувалась можливість нечіткого визначення окремих параметрів. У зв’язку з цим, за повнотою 
врахування вихідних даних слід вдосконалювати існуючі методики у зазначеному напрямку. 
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УДК 621.382 
О.В. ОСАДЧУК, О.С. ЗВЯГІН, А.Ю. САВИЦЬКИЙ 
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МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ  

ВОЛОГОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ 
 
Розроблено  математичну  модель  мікроелектронного  засобу  для  вимірювання  вологості 

нафтопродуктів, яка дозволяє визначити значення напруги або струму в будьякій точці схеми в заданий момент 
часу.  Отримано  залежності  функції  перетворення  та  визначено  чутливість  розробленого  засобу  вологості 
нафтопродуктів.  

Ключові слова: вологість, нафтопродукт, ємнісний сенсор, від'ємний опір. 
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MICROELECTRONIC DEVICE FOR MEASURING OF PETROLEUM PRODUCTS HUMIDITY 

 
Abstract – The aim of the research  to increase the sensitivity of measurement of petroleum products humidity. 
In the device for measuring the petroleum products humidity used simplicity capacitive method, combined with the advantages of 

frequency method. The mathematical model of  the microelectronic device  for measuring of petroleum products humidity which allows  to 
define  value  of  the  voltage  or  current  in any point  of  the  scheme during  the definite moment  of  time  is developed. The dependences  of 
functions of transformation and device sensitivity of petroleum products humidity are obtained.  

The device for measuring the petroleum products humidity can be used in the oil industry and in test labs during oil production. 
Keywords: humidity, petroleum product, capacitive sensor, negative resistance 
 

Вступ 
Визначення вологості в нафті та маслах завжди було однією з головних проблем для фахівців. Вода, 

яка міститься в горючо-мастильних рідинах, може викликати серйозні пошкодження деталей і механізмів, 
що потребують мастила. Без відповідних засобів важко помітити їхнє поточне руйнування під дією корозії. 
Тому безперервне вимірювання та контроль вологості нафтопродуктів забезпечують попередження 
руйнування деталей і зношення механізмів [1].  

Для вимірювання вологості нафтопродуктів використовують різноманітні методи, серед яких 
діелькометричний є найбільш поширеним. В розробленому засобі для вимірювання вологості 
нафтопродуктів використано простоту ємнісного методу у поєднанні з перевагами частотного методу [2, 3]. 
Використання частотного методу забезпечує можливість досягнення значно більшої точності і чутливості 
вимірювання, ніж при використанні амплітудних сенсорів. Підвищення чутливості досягається шляхом 
перетворення інформативного сигналу (вологості нафтопродукту) в частоту. 

 
Математична модель 

Таким чином запропонований засіб дозволяє визначати вологість горючо-мастильних речовин, що 
володіють діелектричними властивостями.  

На рис. 1 зображено електричну схему мікроелектронного засобу для вимірювання вологості 
нафтопродуктів (МЗВВН) [4] в якому при дії вологи на вологочутливий ємнісний сенсор змінюється ємнісна 
складова повного опору на електродах емітер-перший затвор транзисторів VT2 і VT1, що викликає 
ефективну зміну частоти коливального контуру. Коливальний контур утворений ємнісною складовою 
повного опору та індуктивністю L. Схема живиться від джерела постійної напруги U1. 

Для визначення функції перетворення та чутливості на рис. 2 наведено еквівалентну схему МЗВВН, 
яка реалізує залежність частоти генерації від зміни вологості нафтопродуктів.  

 

 
Рис. 1. Електрична схема МЗВВН [4] 

 
Для зручності розрахунків об’єднавши паралельні ємності  WCw  і balC  у     balwi CWCWC  , 

та струми fI  і rI  у   QBIII rfbt / , а також скориставшись методом змінних стану на рис. 3 наведено 



  Технічні науки  ISSN 23075732
 

Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2014 (211)  219

перетворену еквівалентну схему МЗВВН. 
 

 
Рис. 2. Еквівалентна схема МЗВВН 

 
Рис. 3. Перетворена еквівалентна схема МЗВВН 

 
На основі вибраних напрямків струмів було складено систему рівнянь Кірхгофа: 
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де  4321 ,,, RRRR – навантажувальні опори; sdgceb RRRRRR ,,,,, – об’ємні опори бази, емітера, 

колектора, затвору, стоку та витоку; dsR – опір стік-витік; ce CC , – ємності емітерного та колекторного 

переходів; dssd СCC ,, – ємності затвор-стік, затвор-витік та стік-витік; balC – баластна ємність;  WCw – 

вологочутолива ємність; L – індуктивність; 1U – джерело живлення постійної напруги; ptI – струм 

польового транзистора; dfdr II , – струми внутрішніх переходів база-колектор та база-емітер; rf II , – 

прямий та зворотній струми біполярного транзистора. 
Вважаючи заданими значення відповідних напруг на ємностях та струм через індуктивність 

розв’яжемо систему рівнянь (1) відносно LU , 
dsCi , 

dCi , 
sCi , 

iCi , 
eCi , 

cCi , при цьому проведемо заміну в 

лівій частині рівнянь у відповідності з виразами 
dt
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)(   , 
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tdi
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L
)(

)(  , а також врахуємо, що 

всі напруги та струми в системі змінюються в часі. 
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Система рівнянь (2) є нелінійною оскільки містить в собі нелінійні елементи, а саме джерела 
струмів ptI , drI , dfI ,   QBIII rfbt /  та ємності cC , eC , значення яких описані у роботі [5]. Дана 

система рівнянь є динамічною математичною моделлю МЗВВН, яка дозволяє визначити значення напруги 
та струму в будь-якій точці схеми в заданий момент часу. 

Для перевірки адекватності розробленої моделі написано програму для розрахунку параметрів 
схеми в середовищі «Maple». Розрахунок показує, що на виході МЗВВН дійсно будуть існувати періодичні 
коливання, частота яких буде змінюватись із зміною вологості нафти (рис. 4). З даної характеристики добре 
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видно, що при збільшенні вологості частота вихідного сигналу буде зменшуватись. Так при W=0 % частота 
F=263 кГц, при W=14 % частота F=254 кГц, при W=25 % частота F=247,9 кГц, при W=46 % частота F=239,8 
кГц, а при W=65 % частота F=234,2 кГц, при цьому U1= 2,9 В.  

 

 
Рис. 4. Зміна напруги вихідного сигналу від часу при різних значеннях вологості нафти 

 
Знаючи значення частоти вихідного сигналу F при різних значеннях вологочутливої ємності  WCw  

можна отримати функцію перетворення для МЗВВН в загальному вигляді (так як замість значень вологості 
в ній використовуються значення вологочутливої ємності). Так на рис. 5 наведено функцію перетворення 
МЗВВН в загальному вигляді при різних значеннях напруги живлення U1. 

 

 
Рис. 5. Теоретична функція перетворення в загальному вигляді при різних значеннях напруги живлення 

 
З рис. 5 видно, що при збільшенні напруги живлення U1 від 2,9 В до 3,1 В діапазон вимірювання 

зменшується з 35 кГц до 28 кГц. 
Експериментальні дослідження 

Для проведення експериментальних досліджень у схемі, що зображена на рис. 1 було використано 
транзистори BF998 і ВС558, а в якості вологочутливого елементу – ємнісний сенсор HC1000. 

На рис. 6 і рис. 7 наведено теоретичні і експериментальні залежності функцій перетворення МЗВВН 
для різних нафтопродуктів.  

Як видно з рис. 6 і рис. 7 функції перетворення МЗВВН є нелінійними, однак їх легко можна 
апроксимувати. Чутливість МЗВВН в діапазоні зміни вологості нафтопродуктів від 0% до 65% складає від 
320 Гц/% до 710 Гц/%.  

Розроблений засіб для вимірювання вологості нафтопродуктів можна використовувати на 
нафтопереробних підприємствах, а також у вимірювальних лабораторіях під час видобутку нафти. 
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а)     б) 

Рис. 6. Функції перетворення для моторного масла 5W40 а) трансформаторного масла б) 
 

 
Рис. 7. Функції перетворення для нафти  

 
Висновки 

Показано можливість створення мікроелектронного засобу для вимірювання вологості 
нафтопродуктів на основі транзисторної структури з від’ємним опором у поєднанні з ємнісним 
вологочутливим сенсором. Розроблено математичну модель засобу для вимірювання вологості 
нафтопродуктів, яка дозволяє визначити значення напруги або струму в будь-якій точці схеми в заданий 
момент часу. Отримано залежності функції перетворення для різних нафтопродуктів. Чутливість 
вимірювального засобу в діапазоні зміни вологості нафтопродуктів від 0% до 65% складає від 320 Гц/% до 
710 Гц/%. Абсолютна похибка вимірювання вологості нафтопродуктів складає не більше 30 ppm. 
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УДК 621.316 
В.М. ЛИСОГОР, А.А. ШТУЦЬ, Я.Г. БОРОДЯНЕЦЬ, Ю.А. ШУЛЛЄ 

Вінницький національний аграрний університет 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ ОПЕРАТОРІВ БАГАТОСТАДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ З ЛЮДИНО-МАШИННИМ УПРАВЛІННЯМ В АПК 
 
Поставлена  загальна  задача  про  моделювання  багатостанційних  технологічних  процесів  з  людино

машинним управлінням в умовах наявності помилок операторів. Побудована модель для вирішення цієї  задачі, а 
також описано алгоритм реалізації та проведено  імітаційне моделювання за умови,  коли координатор виконує 
«усереднюючу» функцію. 

Ключові  слова: багатостанційний технологічний процес, оператор, координатор, помилка. 
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MODELLING OPERATORS MULTISTAGE TECHNOLOGICAL PROCESSES WITH MAN-MACHINE 

MANAGEMENT IN AGRICULTURE 
 
The stated overall problem of simulation of multiple processes with manmachine control in the presence of operator error. The 

model  for  this  task  as  well  as  on  the  algorithm  implementation  and  simulation  carried  out  provided  that  the  coordinator  performs 
"averaging" function.  

Keywords: Multiple manufacturing process operator, coordinator of the error. 
 

Вступ 
Підходи, що ґрунтуються на концепції багатостадійних технологічних процесів (БСТП), все частіше 

використовуються при моделюванні широкого кола виробничих процесів. Прикладами можуть слугувати 
процеси хімічного та нафтохімічного синтезу, атомна енергетика, літако- та автомобілебудування тощо. 

Сьогодні зростає необхідність враховувати специфіку діяльності людини, яка появляється при 
прийнятті рішень або на ключових стадіях, або ж при узгодженні стадій технологічного процесу між собою, 
що призводить до необхідності розглядати БСТП з людино-машинним управлінням (ЛМУ). Разом із тим 
поки що відсутній потужний апарат для моделювання одночасно особливостей як стадій технологічного 
процесу, так і діяльність операторів. Таким чином, задача моделювання БСТП з ЛМУ є сьогодні 
актуальною. 

Моделювання БСТП розвинуто як потужний науковий напрямок у працях наукової школи 
професора В.М. Лисогора [1–3], розроблено потужні математичні моделі для опису БСТП, що дозволило 
отримати потужні засоби для підвищення ефективності широкого кола конкретних технологічних процесів 
[2, 3]. 

Разом із тим і моделювання ЛМУ та оптимізації організаційних структур управління також 
тривалий час розвивається як самостійний підхід до моделювання [4, 5]. При цьому оператори («агенти» в 
теорії активних систем [4,5])є тотожними за своїми характеристиками, що безумовно, не підтверджується 
практично управління персоналом. До того ж підходи [4, 5] не поширені на випадок БСТП.  Таким чином, 
задача про моделювання діяльності БСТП з ЛМУ залишається активною і сьогодні. 

Постановка задачі 
У системах ВСТП використовуються автоматизовані системи управління, які не вимагають для 

прийняття рішень використання спеціальних знань. Проявляється це в тому, що для контролю за стадією 
БСТП вони використовують інформацію у символьному вигляді: піктограми, кольори тощо. Оператор, 
спостерігаючи за цими показниками, узагальнює їх та сповіщає агрегатовану інформацію координатору – 
людині, яка здійснює управління БСТП в цілому. 

Сучасні технології вимагають від оператора переважно не знань деталей процесів, якими він 
управляє, а швидше способів та правил для прийняття рішень за значеннями інтервалів декількох 
спеціальним чином виробничих параметрів, якими описується процес. Саме ця особливість діяльності 
операторів і надає можливість зіставити за даними заданим інтервалам певних параметрів ті символьні 
значення, які слугують оператору основою для прийняття рішень. 

Оскільки основною задачею оператора є прийняття рішень, то існує декілька каналів для генерації 
помилок. Перший – це помилки, зумовлені недостатньою кваліфікацією оператора: наприклад, коли він не 
встигає опрацювати інформацію за відведений для цього час. Другий – це помилки, які зумовлені 
неуважністю оператора: він може відволікатися та не помітити значення певного показника, він може 
забути значення одного із параметрів, з використанням якого йому потрібно приймати рішення, тощо. 
Нарешті, оператор може в різний час приймати різні рішення при одному й тому ж розподілі значень 
показників внаслідок різниці у його власному емоційному стані. Помилки операторів передаються до 
координатора, який повинен прийняти рішення щодо всього БСТП на основі такої нечіткої інформації. 
Моделювання впливу наведених вище каналів помилок операторів на результат БСТП можливе лише при 
використанні нечіткої логіки [6]. 

Таким чином, виникає задача про моделювання впливу помилок у діяльності операторів на 
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результативність БСТП з ЛМУ з використанням методів нечіткої логіки у прийнятті рішень. 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

Формуємо множину первинних показників xsij,    i= ,   j=  для визначення п функцій , які 

є домінантними для досягнення правильності результату. Математична модель набуває такого процесу: 

X→K,  X = (xij), i  j  (1)

; (2)

; (3)

; (4)

; (5)

Функція відображення набирає вигляду (2)–(7), де О  – перший оператор; О  – другий 

оператор; О  – третій оператор. Система організації інформаційних потоків зображення на рис. 1. Кожен 

оператор отримує інформацію від трьох пристроїв, узагальнює та на її основі приймає рішення, яке 
повідомляє координатору. Координатор на підставі повідомленого йому рішення координаторів, знаючи, що 
воно є нечітким, приймає рішення щодо рівня використання БСТП. 

 

 
Рис. 1. Нечітка модель багатостадійного технологічного процесу з людино-машинним управлінням 

 
Для оцінювання значень параметрів, отриманих оператором від пристроїв, що характеризують 

задану стадію БСТП, використовуємо шкалу лінгвістичних термінів: Н – низьке значення (0), С – середнє 
(1), В – високе (2). Оскільки для оцінювання значень функцій незалежності оцінювальних параметрів 
необхідно мати значення лінгвістичних термів цих показників, то для якісних параметрів пропонується 
наступний підхід. 

Розглядаємо параметр Ор1, який відповідає лінгвістичним термам, що змінюються залежно від 
таких характеристик оператора, як його кваліфікація, досвід роботи, наявність відповідної освіти, емоційний 
стан (який визначається, наприклад, рівнем втоми тощо). Для обчислення параметра Орп, де п – кількість 
операторів, що беруть участь у виконанні управлінням БСТП, можна використовувати, наприклад, 
алгоритм, блок-схема якого наведена на рис.2. 

Для координатора, який узагальнює повідомлені йому значення від операторів, множину вихідних 

параметрів К=( ), s=  визначаємо таким чином: у1 – високий рівень підготовки оператора (рівень 2); 

у2 – середній рівень підготовки оператора (1); у3 – низький рівень підготовки оператора (відповідно 0). 
Після оцінювання значень множини вхідних параметрів обчислюємо значення функцій їх належності. Для 
цього визначаються функції належності з ненормованими значеннями для кожного параметра окремо [6]. 

Графік функцій належності значень якісних параметрів лінгвістичним термам, тобто спосіб 
агрегатування інформації координатором, для нашої задачі показано на рис.3. 

Математичні вирази, що описують таку функцію належності якісних параметрів: 

 (6)

 (7)
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 (8)

Рис. 2. Алгоритм визначення параметрів оператора 

 
Рис. 3. Функція належності 

 
Відповідні значення потрібних точок, зображений на рис. 3, наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Значення точок перетину на рис. 3 

 
   

Н 1 0,5 0,25 
С 0,63 1 0,63 
В 0,25 0,5 1 

 
Використовуючи стандартні вирази для суми нечітких множин [6], із рис.3 знаходимо значення для 

лінгвістичних змінних, якими користується координатор у рамках нашої моделі: 0<Н<0,66, 0,66<С<1,33 і 
1,33<В<2,0. 

Імітаційне моделювання 
Для того, щоб провести імітаційне моделювання, потрібно ще задати спосіб прийняття рішень 

кожним із операторів. Ця таблиця, по суті, буде визначати, як конкретний оператор узагальнює аргумент 
значення трьох параметрів, які він дізнається, спостерігаючи діагностичні пристрої для своєї стадії БСТП. 

У табл. 2 в рядку для відповідного оператора і відповідного номера реалізації ситуації наведено, як 
по-різному всі три оператори оцінюють одну й ту саму ситуацію – залежно від кваліфікації, досвіду роботи, 
наявності відповідної освіти, емоційного стану тощо. 

 
Таблиця 2  

 Приклад вибору узагальнення (агрегування) інформації операторами (матриця підсумовування) 
№ 
пор. 

 

Значення показників пристроїв 
контролю 

 

Ор1 
 

Ор2 
 

Ор3 
 

1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 2 0 1 2 
3 0 0 1 0 1 2 
4 1 1 1 1 1 2 
5 1 1 0 0 1 2 
6 1 1 2 1 2 2 
7 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 1 1 2 2 
9 2 2 0 1 2 2 

 
Всього можливо, як неважко побачити, 9 основних варіантів значень показників для трьох 

пристроїв. У рамках цієї моделі моделювання лише сукупність трійки показників, але не їх значення для 
заданого процесу (це приведе до більш складного вигляду табл. 2, але не до появи нових ефектів). 

Моделювання здійснюється таким чином 
Вибирається спосіб агрегатування інформації трійкою операторів, тобто вибирається і фіксується 

реалізація трьох останніх стовпчиків для табл. 2. 
Записується послідовно 729 трійок чисел із набору N=1,…9 (саме для них і сформована табл. 2). 

Наприклад, це буде (1,1,1), (1.1,2), … ,(9,4,7) тощо. Перший номер вказує на реалізації значення показників 
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пристроїв контролю для першого оператора, другий – для другого і третій – для третього. 
За табл. 2 визначається значення агрегованих показників для першого, другого і третього операторів 

відповідно. У результаті, наприклад, отримуємо такі трійки чисел: (1,1,1)→(0,0,0) або (9,4,7)→(1,1,2) тощо. 
Моделюючи координатор як  «усереднювач» результатів операторів, знаходимо середнє значення 

для всіх 729 реалізацій трійок чисел N. Наприклад, отримуємо відповідність: (1,1,1)→(0,0,0) або 
(9,4,7)→(1,1,2)→4/3 тощо. 

Кожному із отриманих чисел ставимо у відповідність значення показника якості БСТП: 0<Н (низька 
якість) <0,66, 0,66<С (середня якість)<1,33 і 1,33<В (висока якість)<2,0. 

У результаті отримуємо розбиття множини (a,b,c), де a,b,c N, на три підмножини, перша з 

яких відповідає значенню показника якості БСТП Н, друга – С і третя – В. в середині цих підмножин 
координатор не в стані розпізнавати, яка саме ситуація мала місце на кожному з етапів.  

Висновки 
У статті поставлена загальна задача моделювання багатостадійних технологічних процесів з 

людино-машинним управлінням АПК в умовах наявності помилок операторів. Побудована модель для 
вирішення цієї дачі, у рамках якої наявність похибок операторів моделюється як спадковим вибором 
реалізації спроби агрегування показників про стан окремого процесу окремим оператором, так з 
використанням нечіткої логіки для координатора, який агрегує інформацію, отриману вже від операторів. 
Описано алгоритм реалізації та проведено імітаційне моделювання за умови, коли координатор виконує 
«усереднюючу» функцію (усереднює значення показників, отриманих від окремих операторів з подальшим 
використанням нечіткої логіки). 

Узагальнення на інші моделі як матриці переваг операторів і координатора (наприклад, вводячи 
«вагу значення характеристики» при агрегуванні для кожного із них) є очевидними. 
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ТЕОРИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ И СВЕРХИЗБЫТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ: 

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ПРАВИЛ ВЫВОДА 
УРАВНЕНИЙ ИЗБЫТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КРУТИЗНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 

СООБЩЕНИЕ 7.2  
 
В  настоящем  сообщении  дальнейшее  развитие  получила  теория  избыточных  и  сверхизбыточных 

измерений  в  части  исследования  третьей  группы  правил  вывода  уравнений  избыточных  измерений  крутизны 
преобразования с пространственновременным усреднением и их частные случаи. Уточнено определение понятия 
«принцип эргодичности». Приведена классификация правил вывода уравнений избыточных измерений. Показана 
возможность  получения  большого  числа  уравнений  избыточных  измерений  крутизны  преобразования  при 
использовании законов комбинаторики и правил усреднения физических величин.  

Работа представляет интерес для ученыхметрологов, специалистов, магистров и аспирантов, изучаю
щих избыточные и сверхизбыточные измерения. 

Ключевые  слова:  правила  вывода,  уравнения  избыточных  измерений,  формализованные  описания, 
комбинаторные уравнений величин. 
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THE THEORY OF REDUNDANT AND SUPER-REDUNDANT MEASUREMENTS: A FORMALIZED 
DESCRIPTION OF THE THIRD GROUP OF DERIVATION RULES OF THE REDUNDANT MEASUREMENTS 

EQUATIONS OF THE STEEPNESS OF TRANSFORMATION 
THE MESSAGE 7.2 

 
Abstract —  In the message the further development was received the theory of redundant and superredundant measurements in 

part of the research of the third group the derivation rules of the equations of redundant measurements of steepness of transformation with 
spatialtemporal averaging . 

It  is  shown  that  to date  the ergodic hypothesis has already exhausted  its historical  significance and was  transformed  into  the 
principle of ergodicity due to new evidence discovered. 

The postulate, consisting in the fact that each concrete structure of the equations of redundant measurements has extent  as exists 
in space, and a condition changes over time which are united among themselves by the uniform stationary property depending on space and 
time only within small fluctuations of its values is formulated.  

For  the  first  time  definition  the  principle  of  ergodicity  for  superredundant measurements  is made. This  principle  establishes 
interrelation  of  structure  of  the  superredundant measurements  equation, which  is  characterized  by  certain  stationary  properties, with 
informative  redundancy and a  current  condition  of measuring  system during  the discrete moments of  time. The  condition of measuring 
system during the discrete moments of time is described, as is known, by system of the equations of communication between quantities.  

Ergodicity  principle became one of the main starting positions of the theory of superredundant measurements. He enriched the 
wellknown principles of the theory of redundant measurements and became an integral part of theory of measurements at all.  

For the  first time  it  is  formalized the equations of redundant measurements of a steepness of transformation with averaging of 
output  quantities  for  the  third  group  of  the  derivation  rules  are  described.  Creation  possibility  all  new  ensembles  of  the  equations  of 
redundant measurements of a steepness of transformation is opened. 

For the first time for a considered measuring problem ( 6m  ,  2,...,10k  ) it is allocated six the units of the derivation rules 
with the spatialtemporal averaging of the output quantities which are a part of the equations of redundant measurements. In their basis are 

put different combinatory the approaches (ways) when output quantities of the first group  1m  are not averaged, and output quantities of 

the second group  2m  are averaged combinatorially on 2, on 3, on 4, …, on 10 quantities.  

It is established, that the first units of the derivation rules unites nine blocks of combinatory rules of derivation of the formalized 
equations of redundant measurements of a steepness of transformation with the spatialtemporal averaging of repeatedly transformed input 

quantities for cases when the output quantities  1iU   not averaged ( 1t  ), and the others are averaged — on 2, on 3, …, on 10 quantities. 

Each of the allocated nine blocks consists of nine subblocks of private derivation rules.  
It is shown, that each subblock unites 81 group of ways of averaging on 8 variants in group and consists of 648 combinatory ways 

of averaging; one block contains 5832 combinatory ways of averaging, and nine blocks of  rules unite on 52488 combinatory variants of 
spatial  and  temporal  averaging  of  output  quantities.  Taking  into  account  10  variants  of  the  formalized  equations  of  redundant 
measurements of a steepness of transformation, it is possible to receive 524.880 variants of the redundant measurements equations with of 
spatialtemporal averaging. 

The received results testifies to possibility of obtain of result redundant measurements from the random component of the error 
reduced  by  two  order  and more  that  provides  definition  quasitrue  and  true  values  of  physical  quantities  with    the  superredundant 
measurements methods.  

Choice of this or that the union of derivation rules or subblocks of rules allows you to manage the withdrawal process, to analize 
and    set  the  required number of  redundant measurements of  the  steepness of  transformation  to obtain  а normal distribution of  random 
errors  and  to  obtain  the  redundant measurements  equations with  specific  statistical  properties.association  of  rules  of  a  conclusion  or 
subblocks of rules  

Results of researches testify of ample opportunities of spatialtemporal averagings at formation of ensembles of the equations    of 
redundant measurements of quantities and parametres on the basis of repeated measuring transformations of output quantities.  

 
Введение 
В работах [1 – 7] было положено начало развитию нового научного направления в теории 
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измерений — теории сверхизбыточных измерений и ее новому направлению — метрологической 
комбинаторики или комбинаторики уравнений величин, которое стало составной частью данной теории. 

Разработана упрощенная классификация метрологической комбинаторики или комбинаторики 
уравнений величин. С позиции метрологии даны определения таким ее составным теориям, как теория 
конфигураций, теория перечислений и теория порядка. Все это свидетельствует о дальнейшем развитии 
данного научного направления в теории измерений. Было установлено, что вывод третьей группы уравнений 
избыточных измерений крутизны преобразования должен осуществляться путем поочередного вычитания 
одной суммы троек выходной величины из другой суммы неповторяющихся троек выходных величин с 
последующим делением полученных разностей на преобразуемые физические величины, — на одну или на 
несколько, сочетанных определенным способом. 

Впервые получены и приведены обобщенные комбинаторные уравнения избыточных измерений 
крутизны преобразования для третьей группы правил вывода. Установлено наличие и формализовано 
описано шесть групп правил вывода уравнений избыточны измерений для третьей группы правил. В 
результате получено: 10 уравнений избыточных измерений по первой группе правил; 120 — по второй; 60 
— по третьей; 360 — по четвертой; 120 — по пятой и 15 — по шестой, причем при однократных 
измерительных преобразованиях только шести входных физических величин. Получен ансамбль из 685 
уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. 

Объект исследований — процессы вывода правил и уравнений избыточных измерений для 
решения метрологических задач.  

Предмет исследований — формализованное описание частных случаев третьей группы правил 
вывода комбинаторных уравнений избыточных измерений крутизны преобразования при многократных 
измерительных преобразованиях  m  входных физических величин и линейной функции преобразования 
измерительного канала. 

Целью работы является ознакомление ученых и специалистов с правилами вывода третьей группы 
уравнений избыточных измерений крутизны преобразования измерительного канала с пространственно-
временным усреднением результатов многократных измерительных преобразованиях  m  входных 
физических величин и с формализованным описанием правил вывода.  

Ниже рассматриваются вывод и формализованное описание уравнений избыточных измерений 
крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением одноименных выходных величин, 
пути и методы получения ансамбля уравнений избыточных измерений крутизны преобразования в 
соответствие с первой группой правил вывода. Конечной целью является получение максимально 
возможного количества структур уравнений избыточных измерений крутизны преобразования при заданном 
числе m входных величин.  

Результаты исследований 
1. Философские аспекты комбинаторики уравнений величин: принцип эргодичности  
Комбинаторика уравнений величин — это научное направление или учение, состоящее из 

нескольких теорий, представляющая собой совокупность правил, подходов к изучению детерминированных 
и статистических свойств уравнений величин, свойств уравнений избыточных измерений величин и 
параметров, свойств системы уравнений величин, описывающей состояние измерительной систем в 
дискретные моменты времени, а также правила комбинаторики входных и выходных величин. 

В основу данного учения положены: закон достижения нового качества, закон отрицания, закон 
больших чисел и т.д., принципы преемственности, достаточности, инвариантности, эргодичности и др., 
используемые при моделировании состояния измерительных систем, методы комбинаторики физических 
величин, входящих в состав уравнений избыточных измерений, методы статистики, методы формирования 
ансамблей уравнений избыточных измерений с заданными статистическими свойствами, методы 
комбинаторики уравнений величин с использованием пространственно-временного усреднения, метод 
аналогии, динамические и статистические закономерности, методология и виды группировки величин, а 
также методы определения законов распределения случайных погрешностей измерительного 
преобразования физических величин для ансамблей, полученных при разных существенных отличительных 
признаках, принципы и правила вывода ансамблей уравнений избыточных измерений физических величин и 
параметров.  

Постулат 
Уравнения избыточных измерений характеризуются закономерными связями между 

преобразованными физическими величинами и коэффициентами пропорциональности, т.е. структурой с 
определенными свойствами, а именно: математическое ожидание конечного результата преобразований 
(при избыточных измерениях) не зависит от времени, а дисперсия и корреляционная функция не зависят от 
начала отсчета.  

Такая структура характеризуется конечным стационарным результатом и погрешностью 
преобразований. Количество структур с одними и теми же свойствами может быть увеличено путем 
расширения рядов преобразуемых физических величин, составления и решения комбинаторных вариантов 
математических моделей состояния измерительной системы и ее решения относительно одной и той же 
искомой величины или параметра функции преобразования. 

Каждая конкретная структура имеет протяженность, поскольку существует в пространстве, и 
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характеризует состояние, связанное с течением времени, которые объединены между собой единым 
стационарным свойством, зависящим от пространства и времени только в пределах малых флуктуаций его 
значений. При наличии информативной избыточности структура может изменяться во времени и в 
пространстве, сохраняя свое свойство.  

Временные изменения проявляются в результате изменений (флуктуаций) во времени значений 
физических величин при неизменной структуре, а пространственные изменения — в результате 
искусственного комбинаторного изменения структуры связей, числа физических величин и коэффициентов 
пропорциональности при сохранении общего свойства структуры неизменным в пределах значений 
среднеквадратической погрешности.    

На сегодняшний день эргодическая гипотеза [8] уже исчерпала свое историческое значение и может 
быть представлена или трансформирована в принцип эргодичности в связи с вновь полученными 
доказательствами.  

В работе [2] были приведены общее и частное определения принципа  эргодичности: 
Определение 1 (общее)  
Для стационарных случайных процессов усреднение во времени эквивалентно усреднению по 

ансамблю. 
Определение 2 (частное — для сверхизбыточных измерений) 
Усреднение во времени ансамбля результатов многократных избыточных измерений, полученных 

по основному (базовому) уравнению избыточных измерений, может быть заменено усреднением по 
ансамблю результатов сверхизбыточных измерений. 

Ранее описанный нами принцип эргодичности [2] может быть уточнен и сформулирован 
следующим образом.  

Определение  
Если известна структура закономерных связей между физическими величинами и коэффициентами 

пропорциональности, характеризующаяся определенными стационарными свойствами, то, при 
использовании расширенных рядов преобразуемых величин, обеспечивающих информативную 
избыточность, усреднение во времени может быть дополнено или заменено усреднением по ансамблю 
путем комбинаторного изменения структуры связей, числа усредняемых физических величин и 
коэффициентов пропорциональности при 
сохранении общего свойства структуры 
неизменным в пределах значений 
среднеквадратической погрешности.  

Под стационарными свойствами мы 
понимаем получение результатов 
преобразований с одними и теми же 
вероятностными характеристиками, поскольку 
измерительное преобразование рядов 
физических  величин осуществляется  в весьма 
ограниченном интервале времени при 
воздействия на измерительный канал одной и 
той же группы случайных дестабилизирующих 
факторов. 

 

2. Третья группа правил с 
пространственно-временным усреднением 
выходных величин 

Анализ правил вывода уравнений 
избыточных измерений с комбинаторными 
вариантами пространственно-временного 
усреднения выходных величин показал, что эти 
правила могут быть обобщены, 
систематизированы и классифицированы по 
ряду признаков. На рис. 1 приведена 
разработанная нами классификация правил 
вывода уравнений избыточных измерений с 
пространственно-временным усреднением по 
состоянию развития, на сегодняшний день, 
комбинаторики уравнений величин. 

Согласно классификации, описанные 
ниже правила вывода по признаку накопления 
делятся на правила, не предполагающие 
накопление и предполагающие накопление преобразованных (выходных) величин (рис. 1). Правила с 
накоплением делятся, в свою очередь, на правила, в которых коэффициент 2k  в комбинаторных уравнениях 

 Правила вывода уравнений избыточных измерений

Без накопления величин С накоплением величин 

при однократных изме-
рительных преобразова-
ниях входных величин 

при многократных изме-
рительных преобразова-
ниях входных величин 

Без усреднения
 выходных величин 

С комбинированным 
усреднением выходных 

величин 

Первое направление 
комбинаторных 

способов усреднения

Шестое направление 
комбинаторных 

способов усреднения
… 

1-й блок комбинат.
способов усреднения

N1-й блок комбинат.
способов усреднения 

… 

Объединение
правил 1 

Объединение 
правил 2 

Объединение
правил n 

… 

1-й субблок комбинат.
способов усреднения

N2-й субблок комбинат.
способов усреднения 

… 

1-я группа комбинат.
способов усреднения

N3-я группа комбинат.
способов усреднения 

… 

 
Рис. 1. Классификация правил вывода уравнений избыточных 

измерений 
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величин трактуется двояко: 1) — как коэффициент пропорциональности 2 оk k , предполагающий 

использование в данной структуре одной и той же выходной величины, полученной в результате 
однократного измерительного преобразования соответствующей входной величины; 2) —  как возможность 
использования двух или трех выходных величин ( 2 мk k ), полученных в результате дву- или трехкратного 

измерительного преобразования соответствующей входной величины.  
По признаку наличия усреднения различают правила вывода без усреднения и с комбинированным 

(пространственным и временным) усреднения выходных величин. В основу правил с усреднением положено 
шесть направлений комбинаторных способов усреднения. Каждое направление состоит из 1N  блоков 

комбинаторных способов усреднения (рис. 1), отличающиеся между собой позиционным расположением 
выходных величин в структуре уравнений избыточных измерений, а также законом и числом усредняемых 
выходных величин.  

Блоки комбинаторных способов усреднения делятся, в свою очередь, на 2N  субблоков 

комбинаторных способов пространственно-временного усреднения, каждый из которых состоит из 3N  

групп комбинаторных способов усреднения. Приведенное иерархическое разделение способов усреднения 
позволило выделить n объединений правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны 
преобразования.  

Формализованное описание частных случаев третьей группы правил и их толкование и составляют 
предмет настоящего и последующих сообщений. 

Как будет показано ниже, благодаря пространственно-временному усреднению не сложно 
увеличить число  

уравнений избыточных измерений крутизны преобразования в усредняемом ансамбле до 
необходимого количества. Каждый блок комбинаторных способов усреднения отображает соответствующее 
объединение правил вывода формализованных уравнений избыточных измерений крутизны преобразования 
с пространственно-временным усреднением ограниченного числа многократно преобразованных входных 
величин. Так, например, первый блок отображает объединение правил 1 и их общие и частные свойства, 
второй — объединение правил 2 и т.д.  

 
2.1. Формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных 

измерений при многократных измерительных преобразованиях расширенных рядов физических 
величин 

Задачей сверхизбыточных измерений является получение 2500, 3600, 4900, 6400, 8100, 10000 и 
более уравнений избыточных измерений крутизны преобразования с целью исследования метрологических 
характеристик полученных ансамблей и разработки статистических методов уменьшения случайной 
составляющей погрешности избыточных измерений в 50, 60, 70, 80, 90, 100 и более раз. Для этого в теории 
избыточных измерений дополнительно используются правила вывода, основанные на использовании 
операций пространственно-временного усреднения выходных величин, полученных при условии 
осуществления многократных, как правило от 2-х до10-ти, измерительных преобразований конечного числа 
входных физических величин расширенных рядов.  

Представим комбинаторное уравнение третьей группы правил в виде [7]:  
 

л л

1 1 3 III-III
S (2/6) S (2/6) 1 2 3 1 2 3

1
(I +I +I ) (I +I +I )

* i i i j j jR R
x

 
       , (1)

 

где I — римская цифра один, которая характеризует наличие одной неповторяющейся выходной величины 
из заданного набора; индексы «i1»,  «i2»,…, «j3» указывают на  позиционное расположение выходных 
величин.  

Операция усреднения обозначается, как правило, нанесением риски над усредненной величиной. 
Такое обозначение нами используется и при формализованном описании третьей группы правил с 
усреднением в виде комбинаторного уравнения  

 

л1 л1

1 1 3 III-III
1 2 3 1 2 3S (2/6) S (2/6)

1
(I +I +I ) (I +I +I )

* i i i j j jR R
x

 
       . (2)

 

Нами получены и приведены в табл. 1 возможные комбинаторные варианты правил с 
пространственно-временным усреднением.  При 6m   можно получить 62 варианта комбинаторных 
уравнений, а с использованием комбинаторных вариантов пространственно-временного усреднения еще 
больше. На основании (2), дадим следующие определения третьей группе правил вывода с усреднением 
выходных величин, полученных в результате многократного (не более 10 раз) измерительного 
преобразования входных величин.  

Определение 1 
Вывод уравнений избыточных измерений крутизны преобразования осуществляется путем 

поочередного вычитания одной суммы разноименных или одноименных троек по разному усредненных 
выходных величин (с индексом « j ») из другой суммы неповторяющихся троек разноименных и/или 
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одноименных и по разному усредненных выходных величин (с индексом « i ») с последующим делением 
полученных разностей на измеряемые физические величины, — на одну или на несколько, сочетанных 
определенным способом (например, суммо-разностным).  

Определение 2 
Вывод уравнений избыточных измерений крутизны преобразования следует начинать с перебора 

всех вариантов разности неповторяющихся сумм трех разноименных и/или одноименных выходных 
величин, усредненных по разным комбинаторным правилам . 

Совокупность уравнений избыточных измерений крутизны преобразования третьей группы 
формализовано описывается следующим комбинаторным уравнением величин, предусматривающим 
проведение всевозможных операций пространственно-временного усреднения выходных величин 
( 0i j  ): 

 

3 5 61 2 4
1 1 3 III-III
л1(3/6) л1(3/6) 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 61 1 1 1 1 1

1 2 3 1 2 3

1 1 1 1 1 1 1
+ + + +
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( + + ) ( + + ) .
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i i i j j j
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U U U U U U
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 где, в общем случае, 1 2 3 4 5 6n n n n n n     . 

Третья группа правил оперирует с десятью комбинаторными вариантами уравнений избыточных 
измерений крутизны преобразования, все многообразие которых приведено в табл. 2. 

Комбинаторное уравнение величин (2) в общем виде описывает структуру пространственно-
временных связей выходных величин с учетом их позиций1. Благодаря им не сложно понять сущность 62 
комбинаторных вариантов усреднения или не усреднения одноименных выходных величин в 
формализованных уравнениях избыточных измерений крутизны преобразования (табл. 1). В приведенной 
табл. 1 используется позиционное усреднение или неусреднение сначала по одной из выходных величин, 
затем  по две, по три, по четыре, по пять и по шесть.     

В качестве примера, в табл. 2 приведены формализованные уравнения избыточных измерений 
крутизны преобразования с временным усреднением выходных величин для 62-го комбинаторного варианта 
(табл. 1), представляющие десять комбинаторных вариантов перестановок выходных величин в базовом 
уравнении. 

 
Таблица 1 

Ансамбль комбинаторных уравнений, формализовано описывающий процесс пространственного 
усреднения 

№ 
п/п 

Комбинаторные варианты пространственно-временного усреднения выходных величин 
для третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений  /согласно (2)/ 

1 2 
1 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        22 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        43

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

2 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        23 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        44
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

3 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        24 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        45
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

4 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        25 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        46
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

5 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        26 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        47
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

6 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        27 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        48
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

7 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        28 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        49
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

8 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        29 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        50
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

9 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        30 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        51
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

10 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        31 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        52
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

11 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        32 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        53
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

12 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        33 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        54
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

                                                           
1 Позиция — местоположение выходной величины в структуре уравнения избыточных измерений. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

13 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        34 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        55
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

14 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        35 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        56
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

15 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        36 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        57
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

16 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        37 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        58
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

17 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        38 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        59
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

18 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        39 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        60
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

19 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        40 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        61
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

20 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        41 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        62
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        

21 
1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x        42 

1 2 3 1 2 3(I I I ) (I I I ) / *i i i j j j x         

 
Таблица  2 

Формализованные уравнения избыточных измерений крутизны преобразования с временным 
усреднением выходных величин ( 2, 3,...,10t  )  

Базовое комбинаторное уравнение величин 1 2 3 1 2 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        — первая группа 

 
Группа закономерностей 1 (10 вариантов) 

 
1 

1 2 3 4 5 6( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         5 
1 3 4 2 5 6( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         9 

1 4 6 2 3 5( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         

2 
1 2 4 3 5 6( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         6 

1 3 5 2 4 6( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x       
10

1 5 6 2 3 4( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         

3 
1 2 5 3 4 6( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         7 

1 3 6 2 4 5( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         

4 
1 2 6 3 4 5( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x         8 

1 4 5 2 3 6( + + )–( + + ) *t t t t t tU U U U U U x       

 

 
При последовательном использовании девяти подходов получим 90 

(10 вариантов 9 подходов 90  ) вариантов уравнений избыточных измерений с временным усреднением 

одноименных выходных величин по 2, по 3, …, по 10.  
Для определения максимального количество формализованных уравнений величин, исследуем и 

пропишем возможные объединения правила пространственно-временного усреднения выходных величин в 
базовом комбинаторном уравнений величин (3).  

 
2.2. Первое объединение правил вывода уравнений избыточных измерений с пространственно-

временным усреднением выходных величин 
Исследования показали существование шести объединений комбинаторных правил с 

пространственно-временным усреднением выходных величин, которые обеспечивают решение 
поставленной задачи. Для этого используют разные подходы к временному усреднению выходных величин. 
Прежде всего, осуществляется измерительное преобразование входных величин от 1-го до 10-ти раз. Затем 
выходные величины, входящие в базовые комбинаторные уравнения величин (см. табл. 2), представляют в 
виде двух групп с разным числом усредняемых величин. Первая группа содержит 1m  разноименных 

выходных величин, а вторая — 2m  не повторяющихся разноименных выходных величин ( 1 2m m m  ). 

Выходные величины первой и второй групп усредняются 9 раз в последовательности, показанной в табл. 1, 
по две, по три, …, по десять одноименных величин. Число усредняемых одноименных величин во второй 
группе в большинстве случаях не равно числу усредняемых одноименных величин первой группы. 
Например, если в первой группе усредняются две одноименные выходные величины ( 1 2m  ) , то во второй 

— по одной, по три, по четыре и т.д., — девять раз., т.е. усреднение по двум одноименным величинам во 
второй группе ( 2m ) не осуществляется.  

Исходя из изложенного, выделим подходы к временному усреднению одноименных выходных 
величин для всех выходных величин, входящих в структуру уравнений избыточных измерений: 
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1 2

1 2

1 2

1 2

1) при 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 одноименных величин;

2) при 2, 1,3,4,5,6,7,8,9,10 одноименных величин;

3) при 3, 1,2,4,5,6,7,8,9,10 одноименных величин;

4) при 4, 1,2,3,5,6,7,8,9,10 одноименных величи

m m

m m

m m

m m

 
 
 
 

1 2

н;

....................................................................................................

10) при 10, 0 одноименных величин.m m










  

 (4)

 

 В (4) первый ряд характеризует первый подход к временному усреднению одноименных выходных 
величин, второй ряд — второй подход и т.д. Всего выделено десять подходов к усреднению во времени 
конечного множества одноименных величин при установленных десятикратных измерительных преобра-
зованиях шести входных величин ( 6m  ). Число подходов может быть больше или меньше десяти  в 
зависимости от решаемой метрологической задачи. 

Выбор того или иного количества усредняемых одноименных величин будем связывать с 
переменной t (данный символ означает время), записываемой в виде нижнего индекса при усредняемых 

выходных величинах, т.е 1tU  , 2tU  , 3tU  , 4tU  , 5tU  , 6tU   (табл. 2). Переменная t меняется дискретно от 1 до 

10   (с шагом равным единице). Если, например, выбран первый подход, то первая выходная величина 

1 11tU U   (при 1t  ) в первой группе записывается как неусредненная выходная величина 1U   или 11U  , а 

выходные величины 2tU  , …, 6tU   во второй группе — как усредненные (по 2, по 3, …, по 10) выходные 

величины.  
Условия (4) формулируются следующим образом:  
- если в первой группе 1m  выходных величин получено в результате однократного 

измерительного преобразования соответствующих входных величин, то во второй группе остальные 2m  

выходные величины ряда усредняются по две, по три, …, по десять. Всего девять вариантов временного 
усреднения (см. табл. 2); 

- если в первой группе усредненные выходные величины получают путем двукратного 
измерительного преобразования соответствующих входных величин, то во второй группе — путем 
однократного, трехкратного, четырехкратного, …, десятикратного преобразования соответствующих 
входных величин. Получают девять вариантов временного усреднения; 

- если в первой группе усредненные выходные величины получают в результате трехкратного 
измерительного преобразования соответствующей входной величины, то во второй группе — в результате  
однократного, двукратного, четырехкратного, …, десятикратного преобразований соответствующих 
входных величин. Получают также девять вариантов временного усреднения;  

- если в первой группе усредненные выходные величины получают путем, например, 
девятикратного измерительного преобразования соответствующей входной величины, то во второй группе 
— путем однократного, двукратного, трехкратного, четырехкратного, пятикратного, шестикратного, 
семикратного, восьмикратного и десятикратного преобразований соответствующих входных величин;  

- если в первой группе усредненные выходные величины получают в результате, например, 
десятикратного измерительного преобразования соответствующей входной величины, то во второй группе 
выходные величины отсутствуют и преобразования не осуществляются. 

Для каждого из десяти условий получают по девять вариантов временного усреднения 
одноименных величин. В целом, благодаря временному усреднению выходных величин, обеспечивается 
получение 90 вариантов уравнений избыточных измерений крутизны преобразования, причем только за счет 
перебора числа усредняемых одноименных величин.  

В результате исследований выделено шесть базовых объединений правил вывода уравнений 
избыточных измерений крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением выходных 
величин  (табл. 3). В их основу положен подход, когда выходные величины первой группы 1m  не 

усредняются, а выходные величины второй группы 2m  усредняются комбинаторно по 2, по 3, по 4, …, по 10 

выходных величин.  
Используя описанные выше девять подходов к усреднению выходных величин (без усреднения 

выходных величин выделенных групп, но с усреднением остальных выходных величин по 2, 3, 4, …, по 10 
величин) можно получить 559 вариантов (62 позиционные совокупности выходных величин   9 подходов + 
1 группа  (63)  =  559). Но это описан только один частный случай.  

Рассмотрим объединение способов 1 и возможное количество получаемых уравнений избыточных 
измерений. Нами выделено и в табл. 4 приведено первое объединение правил вывода с комбинаторным 
пространственно-временным усреднением одноименных выходных величин для случаев, когда первая 
выходная величина первой группы ( 1 1m  ) не усредняется, а одноименные выходные величины второй 

группы ( 2m величин) усредняются комбинаторно при разном и/или одинаковом количестве одноименных 

выходных величин (по 2, по 3, …, по 10 величин). 
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Таблица 3 
Объединения правил вывода с пространственно-временным усреднением многократно 

преобразованных входных величин 

Базовое комбинаторное уравнение величин 1 2 3 1 2 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         

№ 
п/п 

Неусредняемые 
выходные величины 

№ 
п/п 

Неусредняемые 
выходные величины 

№ 
п/п 

Неусредняемые 
выходные величины 

1-е объединение правил 3-е объединение правил
 

43 1 2 3 5, , ,i i i iU U U U     

1 1iU   22 1 2 3, ,i i iU U U    44 1 2 3 6, , ,i i i iU U U U     

2 2iU   23 1iU  , 2iU  , 4iU   45 1 2 4 5, , ,i i i iU U U U     

3 3iU   24 1iU  , 2iU  , 5iU 
 

46 1 2 4 6, , ,i i i iU U U U     

4 4iU   25 1iU  , 2iU  , 6iU   47 1 2 5 6, , ,i i i iU U U U     

5 5iU   26 1iU  , 3iU  , 4iU   48 1 3 4 5, , ,i i i iU U U U     

6 6iU   27 1iU  , 3iU  , 5iU   49 1 3 4 6, , ,i i i iU U U U     

2-е объединение правил 28 1iU  , 3iU  , 6iU   50 1 3 5 6, , ,i i i iU U U U     

7 1iU  и 2iU   29 1iU  , 4iU  , 5iU   51 1 4 5 6, , ,i i i iU U U U     

8 2iU  и 3iU   30 1iU  , 4iU  , 6iU   52 2 3 4 5, , ,i i i iU U U U     

9 3iU  и 4iU   31 1iU  , 5iU  , 6iU   53 2 3 4 6, , ,i i i iU U U U     

10 4iU  и 5iU   32 2iU  , 3iU  , 4iU   54 2 3 5 6, , ,i i i iU U U U     

11 5iU  и 6iU   33 2iU  , 3iU  , 5iU   55 2 4 5 6, , ,i i i iU U U U     

12 6iU  и 1iU 
 

34 2iU  , 3iU  , 6iU   56 3 4 5 6, , ,i i i iU U U U     

13 1iU  и 3iU   35 2iU  , 4iU  , 5iU   5-е объединение правил 

14 1iU  и 4iU   36 2iU  , 4iU  , 6iU   57 1 2 3 4 5, , , ,i i i i iU U U U U      

15 2iU  и 4iU   37 2iU  , 5iU  , 6iU   58 1 2 3 4 6, , , ,i i i i iU U U U U      

16 2iU  и 5iU   38 3iU  , 4iU  , 5iU   59 1 2 3 5 6, , , ,i i i i iU U U U U      

17 3iU  и 5iU 
 

39 3iU  , 4iU  , 6iU   60 1 2 4 5 6, , , ,i i i i iU U U U U      

18 4iU  и 6iU   40 3iU  , 5iU  , 6iU   61 1 3 4 5 6, , , ,i i i i iU U U U U      

19 5iU  и 1iU   41 4iU  , 5iU  , 6iU   62 2 3 4 5 6, , , ,i i i i iU U U U U      

20 6iU  и 2iU   4-е объединение правил 6-е объединение правил 

21 3iU  и 6iU   42 1 2 3 4, , ,i i i iU U U U     63 Все от 

11 16, ..., доU U  . 

 
Таблица 4 

Первое объединение правил вывода формализованных уравнений избыточных измерений крутизны 
преобразования с пространственно-временным усреднением многократно преобразованных входных 

величин  

Базовое комбинаторное уравнение величин 1 2 3 1 2 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         

Первая группа правил  (объединяет девять блоков комбинаторных правил вывода ) 
(не повторяющееся позиционное размещение одной не усредняемой выходной величины; 2, ...,10t  ) 

Объединение способов 1 Объединение способов  2 Объединение способов  3 

1 2 3 1 2 3, , , , ,i ti ti tj tj tjU U U U U U       
1 2 3 1 2 3, , , , ,ti i ti tj tj tjU U U U U U       1 2 3 1 2 3, , , , ,ti ti i tj tj tjU U U U U U     

 
Объединение способов  4 Объединение способов  5 Объединение способов  6 

1 2 3 1 2 3, , , , ,ti ti ti j tj tjU U U U U U       1 2 3 1 2 3, , , , ,ti ti ti tj j tjU U U U U U       1 2 3 1 2 3, , , , ,ti ti ti tj tj jU U U U U U      . 

 
Установлено, что первое объединение правил вывода состоит из шести объединений способов 

усреднения, отличающихся между собой позиционным размещением неусредняемой выходной величины 
(см. табл. 3). Каждое объединение насчитывает девять блоков комбинаторных правил вывода 
формализованных уравнений избыточных измерений крутизны преобразования с пространственно-
временным усреднением многократно преобразованных входных величин, причем для случаев, когда 
выходная величина 1iU   не усредняется ( 1t  ), а остальные комбинаторно усредняются  — по 2, по 3, …, по 

10 величин (табл. 4). Всего выделено девять блоков, состоящих из девяти субблоков частных правил.  
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Каждый субблок объединяет 81 группу способов усреднения по 8 вариантов в группе (см. табл. 6 и 
табл. 7 для первого и второго субблоков). В целом один субблок объединяет 648 комбинаторных способов 
(81  8  = 648 ) с пространственно-временным усреднением; один блок содержит 5832 комбинаторных 
способов ( 648 9 5832  ) усреднения, а девять блоков правил объединяют по 52488 комбинаторных 
вариантов пространственно-временного усреднения выходных величин (9 блоков  5832 варианта = 52488). 
С учетом 10 вариантов формализованных уравнений избыточных измерений крутизны преобразования, 
приведенных в табл. 2, получают 524.880 (пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) 
вариантов формализованных уравнений избыточных измерений крутизны преобразования, полученных в 
результате пространственно-временного усреднения. 

 
Таблица 5 

Девять блоков комбинаторных правил вывода формализованных уравнений избыточных измерений 
крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением многократно преобразованных 

входных величин  

Базовое комбинаторное уравнение величин с усреднениями: 1 2 3 1 2 3( + + ) – ( + + ) *ti ti ti tj tj tjU U U U U U x         

Девять блоков правил  объединяют по 52488 комбинаторных способов с пространственно-временным 
усреднением  (9 блоков  5832 варианта = 52488) /вар. — сокращенно «вариантов»/ 

(Выходная величина 1iU  не усредняется ( 1t  ), а остальные усредняются  — 2, ...,10t  ) 
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С целью уплотнения записи полученных данных и упрощения процедуры составления субблоков 

правил, в качестве примера в табл. 6 и табл. 7 приведены, соответственно, подробно расписанные по числу 
усредняемых величин, первый и второй субблоки правил вывода формализованных уравнений избыточных 
измерений крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением многократно 
преобразованных входных величин. Причем, в данных таблицах приведены только числа усредняемых 
одноименных выходных величин (при t равном 2, 2, 2, 2, 3 … 2, 10,2,10,10 — для первого субблока и 
t равном  2, 2, 3, 3, 3, …     …, 2, 10,3,10,10 — для второго субблока) при позиционном расположении 
выходных величин, указанных в базовом комбинаторном уравнении величин с усреднением. Для третьего – 
девятого субблоков первой группы правил сохраняется та же логическая закономерность написания 
формализованных уравнений избыточных измерений, что и для первой (или второй).  

При написании аналитических выражений для третьего – девятого субблоков особое внимание 
следует уделять корректной записи усредняемых выходных величин вычитаемого (последние три числа в 
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каждой группе из пяти чисел), а также уменьшаемого (первые два числа в группе) в базовом комбинаторном 
уравнений величин. 

Таблица 6 
Первый субблок комбинаторных правил вывода формализованных уравнений избыточных 

измерений крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением многократно 
преобразованных входных величин  

Базовое комбинаторное уравнение величин с усреднениями: 1 2 3 1 2 3( + + ) – ( + + ) *ti ti ti tj tj tjU U U U U U x        . 

Субблок правил  объединяет 81 групп способов по 8 вариантов, что дает 648 комбинаторных способов с 
пространственно-временным усреднением  ( :t   2, 2, 2, 2, 3 … 2, 10,2,10,10 ) 

(Выходная величина 1iU  не усредняется ( 1t  ), а остальные усредняются  — 2, ...,10t  ) 
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Таблица 7 
Второй субблок комбинаторных правил вывода формализованных уравнений избыточных измерений 
крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением многократно преобразованных 

входных величин  

Базовое комбинаторное уравнение величин с усреднениями: 1 2 3 1 2 3( + + ) – ( + + ) *ti ti ti tj tj tjU U U U U U x        . 

Субблок правил объединяет 81 групп способов по 8 вариантов = 648 комбинаторных способов с 
пространственно-временным усреднением  ( :t   2, 2, 3, 3, 3 … 2, 10,3,10,10 ) 

(Выходная величина 1iU  не усредняется ( 1t  ), а остальные усредняются  — 2, ...,10t  ) 
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Полученные ансамбли комбинаторных уравнений величин записываются в полном виде, 

ранжируются (группируются) по входным величинам в знаменателе и по законам распределения, 
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анализируются и используются для вывода уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений искомой 
физической величины.  

В связи с созданием и развитием теории избыточных и сверхизбыточных измерением актуальной 
является задача выбора оптимальной стратегии оценивания результатов измерительного преобразования 
рядов физических величин и обработки результатов преобразований согласно уравнениям избыточных 
измерений. В отличие от одномерной математической задачи прямых измерений, данная задача — это 
многомерная задача, поскольку связана с оценкой m-мерного вектора состояния используемой 
математической модели избыточных измерений. Особенностью данной задачи является то, что, с одной 
стороны, точность получаемых результатов существенно зависит от продолжительности временного 
интервала проведения измерений, а с другой стороны, — определенностью (адэкватностью) алгоритма 
обработки результатов измерительных преобразований рядов физических величин. Данная задача 
обусловлена недостаточной точностью прямых измерений, переходом к избыточным измерениям и 
невозможностью описания последних простой математической моделью.  

Предстоит большая работа по практическому определению законов распределения вероятностей 
случайных величин, полученных по комбинаторным уравнениям избыточных измерений с пространственно-
временным усреднением, по выделению ансамблей с законами распределения погрешностей, близкими к 
нормальному и т.п. При этом следует учитывать плюсы и минусы закона больших чисел, парадоксы 
математической статистики, например, парадокс «чем больше данных, тем хуже выводы», исследовать 
белые пятна в определении значений физических величин методами избыточных измерений II-го и III-го 
родов, а также другие проблемы статистической обработки данных при сверхизбыточных измерениях.  

Ниже приводится девять примеров записи комбинаторных уравнений величин для вывода 
уравнений избыточных измерений крутизны преобразования, — по одному для первого субблока каждого 
из девяти блоков:  

 

1-й блок: 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i ti i j j jU U U U U U x        ; 

2-й блок: 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 3 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        ; 

3-й блок: 1 4 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 4 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        ; 

4-й блок: 1 5 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 5 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        ; 

5-й блок: 1 6 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 6 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        ; 

6-й блок: 1 7 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 7 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        ; 

7-й блок: 1 8 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        …  1 8 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        . 

8-й блок: 1 9 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 9 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        ; 

9-й блок: 1 10 2 2 3 2 1 2 2 3 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x         … 1 10 2 10 3 2 1 10 2 10 3( + + ) – ( + + ) *i i i j j jU U U U U U x        . 

 

Подставив в комбинаторные уравнения величин выражения для *x , получим соответствующие 
уравнения избыточных измерений крутизны преобразования.   

 
По образу и подобию можно  составить таблицы и для других субблоков комбинаторных правил 

вывода.  
Выводы   
На сегодняшний день эргодическая  гипотеза уже исчерпала свое историческое значение и 

трансформирована в принцип эргодичности в связи с новыми открывшимися доказательствами.  
Сформулирован постулат, заключающийся в том, что каждая конкретная структура уравнений 

избыточных измерений имеет протяженность, поскольку существует в пространстве, и состояние, связанное 
с течением времени, которые объединены между собой единым стационарным свойством, зависящим от 
пространства и времени только в пределах малых флуктуаций его значений.  

Впервые дано определение принципа эргодичности для сверхизбыточных измерений, 
устанавливающее взаимосвязь структуры уравнения (сверх)избыточных измерений, характеризующегося 
определенными стационарными свойствами, с информативной избыточностью и текущим состоянием 
измерительной системы в дискретные моменты времени, описываемым системой линейных или нелинейных 
уравнений связи между величинами.  

Принцип эргодичности стал одним из основных исходных положений теории сверхизбыточных 
измерений. Он обогатил известные принципы теории избыточных измерений и стал неотъемлемой частью 
теории измерений вообще.  

Разработана классификация правил вывода уравнений избыточных измерений с пространственно-
временным усреднением, что расширяет наши знания о новом направлении в метрологии — комбинаторики 
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уравнений величин.    
Впервые формализовано описаны уравнения избыточных измерений крутизны преобразования с 

усреднением выходных величин для третьей группы правил вывода. Открыта возможность создания все 
новых ансамблей уравнений избыточных измерений крутизны преобразования с разными статистическими 
свойствами. 

Впервые для рассматриваемой измерительной задачи ( 6m  , 2,...,10k  ) выделено шесть 
объединений правил вывода с пространственно-временным усреднением выходных величин, входящих в 
состав уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. В их основу положены разные 
комбинаторные  подходы (способы), основанные на выделении двух групп, в которых 1m  выходных 

величин первой группы не усредняются, а 2m  выходных величин второй группы усредняются 

комбинаторно по 2, по 3, по 4, …, по 10 одноименных величин.  
Установлено, что первое объединение правил объединяет девять блоков комбинаторных правил 

вывода формализованных уравнений избыточных измерений крутизны преобразования с пространственно-
временным усреднением многократно преобразованных входных величин, причем для случаев, когда 
выходная величина 1iU   не усредняется ( 1t  ), а остальные усредняются  — по 2, по 3, …, по 10 величин. 

Каждый из выделенных девяти блоков состоит из девяти субблоков частных правил вывода.  
Показано, что каждый субблок объединяет 81 группу способов усреднения по 8 вариантов в группе 

и состоит из 648 комбинаторных способов усреднения; один блок содержит 5832 комбинаторных способов 
усреднения, а девять блоков правил объединяют по 52488 комбинаторных вариантов пространственно-
временного усреднения выходных величин. С учетом 10 вариантов формализованных уравнений 
избыточных измерений крутизны преобразования, получено 524.880 вариантов формализованных 
уравнений избыточных измерений крутизны преобразования с пространственно-временным усреднением. 

Результаты теоретических исследований свидетельствует о возможности получения значения 
искомой физической величины со случайной составляющей погрешности, уменьшенной на два порядка и 
более.  

Установлено, что выбор того или иного объединения правил вывода или субблоков правил дает 
возможность управлять процессом вывода, анализировать и задавать требуемое количество уравнений 
избыточных измерений крутизны преобразования для получения нормального или близкого к нему закона 
распределения случайных погрешностей и обеспечить, в конечном счете, получение уравнений избыточных 
измерений с определенными статистическими свойствами. 

Подчеркивается необходимость проведения большой работы по практическому определению 
законов распределения вероятностей случайных величин, полученных по комбинаторным уравнениям 
избыточных измерений с пространственно-временным усреднением, по выделению ансамблей уравнений 
избыточных измерений крутизны преобразования с законами распределения погрешностей, близкими к 
нормальному, по установлению соответствующих критериев по их определению и т.п.  

Результаты исследований свидетельствуют о широких возможностях пространственно-временного 
усреднения при формировании ансамблей уравнений избыточных измерений величин и параметров на базе 
многократных измерительных преобразований входных величин. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАГНІТОДИНАМІЧНОГО ПОТОКУ В ЗОНІ 

РЕОЛОГІЧНОГО ПЕРЕХОДУ МАГНІТОСТРИКЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА 
 
Анотація.  На  основі  результатів  теоретичних  досліджень  магнітних  потоків  первинного 

вимірювального  перетворювача  (ПВП)  магнітострикційного  засобу  контролю  рівня  рідинних  середовищ, 
принципів реологічних переходів магнітної енергії розроблена математична модель магнітодинамічного процесу в 
зоні перетворення магнітного потоку в ультразвуковий сигнал. Показані причини зміни магнітодинамічного поля 
провідника ПВП. На амплітуду зміни магнітного потоку чинять вплив такі фактори як: діаметр ПВП, його опір, 
кількість  доменів  в  одиниці  об’єму  магнітострикційного  матеріалу,  власна  частота  коливань  і  стала  часу 
електродимічного перетворення.  

Ключові  слова:    струм,  імпульс,  амплітуда,  швидкість,  магнітна  індукція,  магнітне  поле, 
електромагнітна індукція, реологічний перехід, магнітна енергія. 
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MATHEMATICAL MODEL OF FLOW NEAR MAGNETODYNAMIC REOLOGICAL TRANSITION 
MAFNETOSTRICTIVE TRANSDUCERS  

 
Abstract. Based on the results of theoretical studies of magnetic  fluxes primary measuring transducer ( PVP) magnetostrictive 

means of controlling the level of liquid media  , principles of rheological transitions of magnetic energy magnetodynamic the mathematical 
model  of  the  process  of  transformation  in  the  area  of    the  magnetic  flux  in  the  ultrasonic  signal.  The  reasons  for  the  changes 
magnetodynamic  field  conductor  PVP  . The  amplitude  change  of  the magnetic  flux  influencing  factors  such  as  the  diameter  of  PVP,  its 
resistance  ,  the  number  of  domains  per  unit  volume magnetostrictive material,  the  natural  frequency  of  vibration  and  time  constant 
elektrodymichnoho transformation. 

Keywords:  current pulse amplitude, speed, magnetic induction, magnetic field, electromagnetic induction, flow switch, magnetic 
energy. 

 
Вступ 

У хімічній та нафтопереробній промисловості використовуються засоби контролю рівня рідинних 
середовищ, побудованих на різних методах, серед яких є й магнітострикційний [1-4]. Такі засоби мають 
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достатньо високу точність вимірювального контролю. У рекламних документах вказується, що абсолютна 
похибка таких засобів контролю складає 2  мм при діапазоні вимірювання до 18 м. Основним елементом 
таких рівнемірів є хвилевод, виготовлений з магнітострикційного матеріалу (рис. 1). У корпусі 8 (трубки), 
розташовано хвилевід 3, який закріплено в демпфери 6 і 9, а також перетворювач торсійних імпульсів в 

електричний сигнал 5. Вздовж перетворювача 4, який 
установлено в ємності 2, рухається поплавок 1 з постійним 
магнітом 7. Блок обчислення та управління складається з 
генератора імпульсів струму збудження 11, підсилювача 10, 
блоку управління 12 і блоку обчислення 13. Принцип роботи 
магнітострикційного засобу контролю полягає в наступному. При 
подачі з генератора 10 у феромагнітний хвилевід 3 електричного 
збуджуючого імпульсу (ЕЗІ), останній, рухаючись по хвилеводу, 
створює навколо нього електромагнітне поле (ЕМП), котре 
переміщається синхронно ЕЗІ. Коли ЕМП досягає магнітного 
поля постійного магніту 7, за рахунок їх взаємодії хвилевід 
починає коливатися, створюючи в ньому коливання власної 
частоти, котрі по хвилеводу досягають перетворювача торсійних 
імпульсів в електричний сигнал 5. Останній сприймається блоком 
управління 12, у котрому проходить обробка параметрів 
збуджуючого та сприйнятого сигналів. Ці сигнали далі 
поступають в блок обчислення 13, у котрому за різницею часу 
проходження збуджуючого та сприймаючого сигналів 
розраховується відстань від поплавка 1 до перетворювача 5. 

Засоби вимірювального контролю, котрі побудовані на 
магнітострикційному методі, достатньо широко 
використовуються в комп'ютерно-інтегрованих системах 
контролю та управління зарубіжними фірмами і при 
впровадженні таких систем на вітчизняних теплоенергетичних, 
хіміко-технологічних і нафтопереробних підприємствах постає 
питання щодо їх градуювання, метрологічної повірки, 
налагодження, ремонту тощо. Тому задача теоретичного та 

експериментального дослідження таких засобів є актуальною.  
 

Постановка задачі 
Генератором 11 формується електричний збуджуючий імпульс (ЕЗІ) певною тривалістю ІТ , котрий 

у підсилювачі 10 підсилюється до відповідної амплітуди АІ  і подається в первинний вимірювальний 

перетворювач (ПВП) (хвилевід), який закріплений в трубі 8. При проходженні ЕЗІ вздовж ПВП, навколо 
останнього виникає напруженість електричного поля. Тобто в ПВП ЕЗІ перетворюється в імпульс 
напруженості магнітного поля (НМП) згідно з формулою rІН A 2/ , де r  - відстань від провідника в 

площині перпендикулярній провіднику. Напруженість Н  у ПВП створює електромагнітну індукцію 
НВ 0 , де 0  - магнітна стала. Остання в площині S  поперечного перетину магнітного поля створює 

магнітний потік cosBSSВn  , де nB  - нормальна складова магнітної індукції;   - кут нахилу 

нормалі n  до площини S . Коли імпульс магнітного поля ПВП досягає магнітне поле постійного магніту 
поплавка 1, виникає сила ABlIF  , де l  - довжина струни ПВП, яка знаходиться в області магнітного поля 

постійного магніту. Під дією цієї сили домени хвилеводу відхиляються від стану рівноваги на величину r . 

Після того, як ЕЗІ покидає область дії магнітного поля поплавка, домени повертаються до попереднього 
стану за рахунок коливально-загасаючого процесу. При коливальному русі доменів в магнітному полі 

постійного магніту, в ПВП виникає електрорушійна сила (ЕРС) Blv
d

ds
Ble 


, де s  - відхилення 

доменів ПВП від усталеного значення;   - поточний час; v  - швидкість коливання. Створена ЕРС викликає 
силу струму   dLediK / , яка є імпульсом у формі коливального процесу, котрий розповсюджується по 

струні ПВП. Цей струмовий імпульс, створюючи своє ЕМП навколо провідника ПВП, досягає 
перетворювача 5 у формі котушки і формує в її витках напругу       tlUtSlNBtu m  sinsin  , де N - 

кількість витків котушки перетворювача; S  - поперечний перетин котушки; f 2  - кутова частота; f  - 

частота УЗК;  lUm  - амплітуда коливань; t  - час переміщення УЗК. Напруга  tu , яка створюється в 

котушці перетворювача 5, поступає в блок управління 12, де обробляється за відповідним алгоритмом. 
Оброблений сигнал далі подається в блок обчислення 13, в якому розраховується виміряне значення рівня 
рідинного середовища і формується сигнал для подачі наступного ЕЗІ. Виходячи з принципів теорії 
реологічних переходів [5, 6], процес вимірювання рівня магнітострикційним методом відноситься до 

 
Рис. 1. Структурна схема магнітострикційного 

засобу контролю 
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складних, котрі супроводжуються реологічними переходами. На кожному реологічному переході проходить 
перетворення електричної та  механічної енергії, що призводить до відповідних похибок вимірювального 
контролю. 

Із принципу роботи магнітострикційного засобу контролю рівня видно, що процес перетворення ЕЗІ 
тривалістю  , який подається в ПВП, здійснює низку фізичних перетворень, у результаті котрих, цей 
імпульс перетворюється в ультразвуковий сигнал (УЗС) тривалістю t  , який має змінну амплітуду  tЕ  і 

частоту Kf . Виходячи з того, що хвилевід являє собою сплав різних компонентів, котрі містять відповідні 

домени [7], то в сукупності вони створюють у поперечному перетині струни елементарні RLC  - кола, котрі 
з'єднані між собою послідовно, як показано на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Еквівалентна електрична схема магнітострикційного провідника 

 
У кожному елементарному поперечному перетині хвилеволу існує еквівалентний контур RLC , 

який назвемо одиничним доменом іД . За рахунок активного опору R  амплітуда ЕЗІ зменшується на 

величину І  за рахунок того, що деяка частина струму імпульсу перетворюється в теплову енергію. Домен 

має індуктивність  lsNL a /2 , де a  - абсолютна магнітна проникливість матеріалу; N   - кількість 

доменів, які знаходяться в об’ємі  lsV  провідника поперечним перетином s  і товщиною l . При 

проходженні ЕЗІ через об'єм V  в ньому виникає ЕРС самоіндукції 
 d

d

d

ds
Вl

d

dI
Le І

 
 , де І  - 

магнітний потік. Вважаючи, що два послідовно з’єднані домени являють собою плаский конденсатор, то 
ємність між ними можна визначити за формулою: lsC a / , де a  - абсолютна діелектрична 

проникливість.  Якщо consts   і constl  , то можна прийняти, що ємність хвилеводу є сталою. Виходячи з 
принципу роботи ПВП, при появі ЕЗІ в диполі 1Д  домени іN  орієнтуються за напрямком руху 

електричного поля. Якщо ЕЗІ залишає зону дії першого диполя 1Д , то домени в ньому повертаються до 

попереднього сталого значення, а домени в 2Д  орієнтуються у відповідному напрямку і так далі. ЕРС, яка 

створюється за рахунок дії ЕЗІ, можна описати наступним диференціальним рівнянням 

011
1 Іke

d

de



 , (1)

де  RC  - стала часу; 1e  - ЕРС самоіндукції,    - час; 1k  - коефіцієнт передачі; 0І  - амплітуда ЕЗІ. 

Якщо такий активний домен попадає в магнітне поле постійного магніту, то за рахунок руху його 
електричного поля в останньому наводиться ЕРС, яка описуватиметься таким рівнянням 

122
2 eke

d

de



 , (2)

де  RL /  - стала часу; e   - ЕРС, яка наведена зовнішнім магнітним полем; 2k  - коефіцієнт 

передачі. 
Сумісне рішення рівнянь (1) і (2) при умові, що електромагнітні процеси в домені проходять 

одночасно, приводить до наступного диференціального рівняння другого порядку  

012
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2
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2 ІKe
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 , (3)

де  LCЕ   2 ; 





 

L

C
R

R

L
Е

2
1 1  - сталі часу; 1K  - коефіцієнт передачі. 

Згідно з [8], коливання в хвилеводі є ультразвуковими, а значить відношення 2/ 21  . Якщо 

активний опір незначний, то з певним наближенням можна прийняти, що процес є коливальним з 
максимальною амплітудою та частотою. Тоді рівняння (3) спрощується і приймає вигляд 

0122
2

2
2
2 IKe

d

ed



 . (4)

УЗС є зовнішнім джерелом електромагнітної енергії, так як створюється при взаємодії зовнішнього 
магнітного поля з ЕМП домену. Це поле наводить в матеріалі ПВП вихрові струми, щільність яких залежить 
від геометричних та електромагнітних його параметрів. Для наближеної оцінки глибини   проникнення 
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ЕМП в домені ПВП використаємо наступну узагальнену формулу [9,10] 

 a/2  (5)

де    - кругова частота УЗК; a  - абсолютна магнітна проникність струни, Гн/м;   - питома 

електрична провідність струни, См/м. 
З [9] відомо, що абсолютна магнітна проникність  

dHdBa / , (6)

де  dB  - зміна магнітної індукції; dH  - зміна НМП. 
Напруга, яка обумовлена магнітною індукцією провідника ПВП [9,10], 




 







H
Sw

H

dH

dB
Swе ann1 , (7)

де  nw  - кількість витків; S  - площа поверхні;  /H  - зміна напруженості за час  переміщення ЕЗІ. 

У формулі (7) 1е  є узагальнюючою ЕРС, яка створюється сукупністю доменів, котрі одночасно 

знаходяться в зоні дії ЕЗІ тривалістю  . Якщо швидкість переміщення ЕЗІ дорівнює Iv , то довжина ПВП, 

яка одночасно знаходиться в зоні дії цього імпульсу, II vx  . При поперечному перетині хвилеводу 

4/2
CC DS  , об’єм 4/2

ICIC xDxSV  . Припустимо, що в такому об’ємі V  ПВП знаходиться VN  

доменів, а кожний домен являє собою замкнений виток, в якому створюється вихровий струм, а навколо 
нього за рахунок цього струму – напруженість іН  магнітного поля. У такому разі сумарна напруженість 

ЕМП доменів, які знаходяться в об’ємі V  струни, створює ЕРС 







 
i

I
aVV

H

x

V
Nе . (8)

Враховуючи вираз для об’єму V , рівняння (8) набуває наступної форми 








 
i

CaVV
H

DNе 2

4
. (9)

З рівняння (9) видно, що ЕРС, яка виникає в об’ємі IV , пропорційна кількості активних доменів і 

квадрату діаметра CD  струни. З рівняння Фур′є випливає, що зміна НМП 

 a

CT HJrotH


2





, (10)

де  CTJ


 - вектор щільності сторонніх вихрових струмів; H


 - вектор НМП; 
2

2

2

2

2

2
2

zyx 










  - 

Лапласіан, який характеризує розподіл НМП в хвилеводі за осями yx,  і z . 

Якщо прийняти, що стороння щільність вихрового струму незначна і нею можна знехтувати, то 
рівняння (10) приймає вигляд 

H
H

a


21






. (11)

Для ПВП основним параметром є радіус r . У цьому разі рівняння (11) приймає форму 

2

21

r

HH

a 







. (12)

Підставивши (12) у рівняння (9), отримуємо формулу для розподілення ЕРС в струні 

2

22

4 r

HD
Nе iC

VV



  


. (13)

З (13) видно, що ЕРС в активному елементі ПВП залежить також і від питомої електричної 
провідності. Якщо ЕРС Ve  є напругою самоіндукції, то для неї можна записати, що 
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CV

H
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d

dI
Lue 2 . (14)

Враховуючи (14), рівняння (13) приймає наступну форму 
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4 r

H
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D
N

H iC
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. (15)

Позначимо LDN CV  4/  і назвемо цей параметр магнітопровідністю хвилеводу за аналогією з 

температуропровідністю, яка має таку ж розмірність - см /2 . Тоді рівняння (15) набуває вигляду 

2

2

r

HH ii






 


. (16)
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Приймаючи до уваги, що магнітна індукція IаI НВ  , а магнітний потік, який створюється 

навколо хвилеводу на відрізку Іх , 2
0rBSВ ICII  , де 0r  - радіус хвилеводу, і враховуючи (16), 

отримуємо рівняння перенесення магнітного потоку ЕЗІ в перетворювачі в такій формі 

2

2

r
II






 


. (17)

Математична модель магнітострикційного перетворювача 
Під дією магнітного поля постійного магніту елементарні домени ПВП орієнтуються вздовж 

напрямку дії його силових ліній. Напрямок дії магнітного потоку постійного магніту є протилежним до 
напрямку дії ЕМП ЕЗІ. Тому при досягненні ЕЗІ зони дії магнітного поля постійного магніту навколо 
хвилеводу сумарне магнітне поле різко зменшується, що призводить до зменшення сили IlBF MММ  , де 

Ml  - довжина хвилеводу, І  - амплітуда струмового імпульсу. При цьому домені подібно струні починають 

здійснювати вільні загасаючі коливання. Так як магнітне поле, створюване ЕЗІ, залишається незмінним, то 
коливання доменів у цьому полі призводять до появи в них змінної ЕРС з частотою УЗС. Вільні загасаючі 
коливання описуються наступним диференціальним рівнянням [8] 

02 2
02

2

 y
dt

dy

dt

yd
М , (18)

де  y  - відхилення домену; m2/   - коефіцієнт загасання;   - коефіцієнт тертя; m  - маса домену; 

00 2/ fmDМ     - власна кутова частота коливань; D  - жорсткість; 0f  - частота, Гц; t  - час. 

Для ПВП характерним є те, що в магнітному полі постійного магніту поплавка рухається не 
провідник, а ЕЗІ, який характеризується амплітудою 0І  та часом   тривалості. Припустимо, що ЕЗІ має 

прямокутну форму, а його тривалість задається генератором. При русі ЕЗІ вздовж хвилеводу, створюється 
НМП, котра викликає магнітну індукцію B , в результаті чого на ділянці l  дії струму виникає напруга 

  Blvu , де v  - швидкість переміщення ЕЗІ. Так як напруга 0/ IvFu  , де F  - сила дії струму, то 

швидкість переміщення ЕЗІ дорівнює 

l

R
Dv

a

E
C 

 , (19)

де  CD  - діаметр провідника ПВП; ER  - активний його опір. 

З рівняння (19) випливає, що добуток aEC RDlv  /  має розмірність  см /2  і згідно з умовою 

енергетичного балансу lv , або прирівнюючи відповідні рівняння отримуємо  

E

V

а LR

N




4
 . (20)

З рівняння (5) знайдемо питому електричну провідність   і підставимо в рівняння (20). У 
результати отримуємо формулу для відхилення доменів під дією зовнішньої електромагнітної дії 

VЕ

E

а N

LR




0

22





 , (21)

де  Е0  - власна частота електромагнітних коливань хвилеводу. 

При русі ЕЗІ по ПВП виникає напруга самоіндукції, котра описується рівнянням:  Lwu , де 

dtdIw / , де I  - поточне значення струму збудження. Звідки індуктивність  wuL / . Для активної 

складової опору можна записати, що 0/ IuR  . Підставивши ці рівняння в (21), отримуємо  

00

22
IwN

u

VЕа 






 . (22)

Якщо ЕЗІ зі швидкістю w  досягне магнітних силових ліній постійного магніту, то відбудеться 

зміна магнітного поля І , яка викликає в часі змінну напругу самоіндукції u . Враховуючи, що напруга 

самоіндукції 
dt

d
nu 

  і позначивши 















Ом
кгм

Ас

IwN VаЕ

3

0
2

0

,
8




, маємо 
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dt
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,  

де   - магнітне поле постійного магніту поплавка. 

Якщо прийняти, що y , то, враховуючи (15) і (18), маємо 
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  ; LCE0   - коефіцієнт розповсюдження ЕЗІ; CS  - 

поперечний перетин хвилеводу; 0  - час розповсюдження ЕЗІ по ПВП довжиною 0l ; 0I  - амплітуда струму 
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   - сталі часу механічних УЗК. 

Висновки 
Дослідження магнітострикційних засобів контролю рівня є важливими для визначення параметрів, 

котрі впливають на статичні та динамічні їх характеристики. З рівняння (25) видно, що магнітне поле І , 

котре створюється ЕЗІ, залежить від діаметра CD  хвилеводу, амплітуди ЕЗІ, коефіцієнта розповсюдження 

ЕЗІ в струні та інших її параметрів. Характерним для МСП є відношення сталих часу 
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 . Згідно з методом квадратур [11] кутова частота ММ 20 /1   , де М0  - 

частота переходу дійсної частотної характеристики через частотну вісь, то стала часу 
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  . Приймаючи, що стала часу ЕЕ 02 /1   , а амплітуда струму RUІ /00  , маємо 

V
ECМ NU

LC
r


 0

0

4

11
8

2
  . З останнього рівняння випливає, що атестацію струни МСП можна 

проводити за сталою часу М1  механічних коливань. 

 
Література 

 
1. Стенцель Й.І., Тіщук В.В. Метрологія та технологічні вимірювання в хімічній промисловості. Ч.1. 

Навч. Посібник. – Луганськ Вид-во Східноукр.нац ун-ту, 2000. – 264 с 
2. Стенцель Й.І. Метрологія та технологічні вимірювання в хімічній промисловості. Аналітичні 

прилади і методи контролю. Ч.2. Навч. Посібник. – Луганськ Вид-во Східноукр.нац ун-ту, 2001. – 263 с. 
3. Стенцель Й.І., Целіщев О.Б., Лорія М.Г. Вимірювання в хімічній технології. Підручник / Під ред.. 

проф..Й.І.Стенцеля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. 480 с. 
4. Пат. 2194953 Россия, МПК G01F23/28. Способ измерения уровня и массы жидких сред в 

резервуарах / Артемьев Эдуард Аркадьевич, Камнев Василий Иванович. - № 2000118919/28; заявл. 
17.07.2000; опубл. 20.12.2002; Бюл. №35. 

5. Стенцель Й.І. Фотоколориметричні газоаналізатори. Монографія. – К.: ІСДО. 1995. – 126 с. 
6. Стенцель ЙФ.І., Рябіченко А.В., Літвінов К.А. Фізичні моделі перетворень в ультразвукових 

засобах контролю рівня рідинних середовищ. Вісник Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Збірник наукових праць. «Электроэнергетика и преобразовательная техника». – 
Харків: НТУ «ХПІ» -№19. – 2011. – С. 3-18.     

7. Гораздовский Т.Я. Домены реологических полей. – ДАН СССР, 1986, т. 287, №5. – С.1118-1122. 
8. Кухлінг Х. Справочник по физике. Пер. с нем. – Ь.: Мир, 1982. – 520 с. 
9. Герасимов В.Г., Клюев В.В., Шатерников В.Е. Методы и приборы электромагнитного контроля 

промышленных изделий. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 262 с. 
10. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник /Под ред. 

В.В.Клюева. Кн.1. – М.: Машиностроение, 1976. – 391 с. 
11. Стенцель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв: Навч. посібник. – К.: 

ІСДО. 1995. – 360 с.  
 

References 
 
1. Stentsel I.I., V.V. Tischuk Metrology and measurement technology in the chemical industry. P.1. Teach. Guide. - Lugansk Izd 

Shidnoukr.nats University Press, 2000. - 264 pp. 
2. Stentsel YI Metrology and measurement technology in the chemical industry. Analytical instrumentation and control methods. Part 

2. Teach. Guide. - Lugansk Izd Shidnoukr.nats University Press, 2001. - 263 p.  
3. Stentsel I.I., Tselishchev A.B, M.G. Loria Measurement in chemical engineering. Handbook / Ed .. Prof. .. I.I.Stentselya. - Lugansk: 

Type of EUNU. Dal 2007. 480 p. 
4. Pat. 2194953 Russia, IPC G01F23/28. Method and measurements urovnja massы zhydkyh Wednesday in tanks / Eduard Artemyev 

Arkadevych , Vasily Ivanovich Kamnev . - № 2000118919 /28; appl . 17.07.2000 , publ. 20.12.2002 , Bull. Number 35. 
5. Stentsel I.I. Photocolorimetric analyzers . Monograph. - K.: ISDO. . , 1995 - 126 p. 
6. Stentsel I.I., , Ryabichenko A.V., Litvinov  K.A. Physical model transformation means of ultrasonic level control liquid media . 

Proceedings of the National Technical University " Kharkiv Polytechnic Institute". Collected papers. " Electricity and preobrazovatelnaya 
Technology ." - Kharkiv National Technical University " Kharkiv Polytechnic Institute » - № 19. - 2011. - P. 3-18 . 

7. Horazdovskyy T.J. Domains reologicheskih fields. - DAN USSR, 1986, vol 287, № 5. - S.1118-1122.  



  Technical sciences  ISSN 23075732
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, 2014 (211) 246

8. Kuhlinh H. Handbook of physics. Per. with Nam. - B.: Mir, 1982. - 520 p.  
9. Gerasimov V.G, Klyuev V.V, V.E. Shaternikova Methods and instrumentation control эlektromahnytnoho promыshlennыh 

products. - Moscow: Energoatomizdat, 1983. - 262 p. 
10. Instrumentation for nerazrushayuscheho control of materials and products. Directory / Ed. V.V.Klyueva. .1. - Moscow: 

Mashinostroenie, 1976. - 391 p.  
11. Stentsel I.I. Automation of technological processes of chemical industries: Training. Guide. - K.: ISDO. , 1995. - 360 p. 

 
Рецензія/Peer review : 26.1.2014 р. Надрукована/Printed : 8.4.2014 р. 

Рецензент: Троцишин І.В., д.т.н., проф. 
 

УДК 621.315.616:535.562 
О.В. БОНДАРЕНКО, А.И. РЯБУШЕЙ, И.И. РЯБУШЕЙ  

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 

 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ  

ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ КАБЕЛЯ ТИПА КСПП-1×4×1,2 
 
Произведен  расчет  эквивалентной  диэлектрической  проницаемости  изоляции  токоведущих  жил  и 

рабочей  емкости  цепи  кабеля  КСПП1×4×1,2.  Показана  зависимость  этих  параметров  от  диэлектрической 
проницаемости  полиэтилена  изоляции  жил,  находящейся  в  пределах  от  1,9  до  2,4,  и  от  свободного  объема 
сердечника кабеля. 

Ключевые  слова:  кабель,  токоведущие  жилы,  диэлектрическая  проницаемость,  рабочая  емкость, 
полиэтиленовая изоляция. 
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PERMITTIVITY OF COMBINED CONDUCTORS INSULATION FOR КСПП-1×4×1,2 CABLE TYPE  
 
Abstract – Calculated the equivalent   permittivity of conductors insulation and working capacity for cable КСПП1×4×1,2. Was 

shown the dependence of these parameters on the permittivity of  polyethylene of  conductors insulation which is in the range of from 1,9 to 
2,4, and on the free volume inside the cable core. 

Keywords: cable, conductors, permittivity, working capacity, polyethylene insulation. 
 

Введение 
При определении первичных либо вторичных параметров передачи цепи симметричного кабеля 

используемого на сетях абонентского доступа, часто сталкиваются с тем, что их расчет затрудняется, так как 
нельзя использовать точные значения  диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических 
потерь изоляции жил, что приводит к погрешностям и неточным данным этих параметров. Эквивалентная 
диэлектрическая проницаемость изоляции токоведущих жил цепи εэкв, в значительной степени, влияет на 
емкость цепи С, которая в свою очередь влияет на коэффициенты затухания α, фазы β и волновое 
сопротивление цепи zВ. 

Как известно, εэкв зависит от диэлектрической проницаемости материала, который используется в 
качестве изоляции проводника и от показателя его объемного значения. Также значительную и 
немаловажную роль в ее значении, играет свободное пространство сердечника кабеля, заполненное 
воздухом, объем которого точно определить достаточно сложно. 

 
Анализ исследований и публикаций 

Как показал анализ исследований, приведенных в [1, 2], расчет объема свободного пространства 
сердечника кабеля у разных авторов отличается, что в свою очередь приводит к погрешностям при расчетах 
эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил и рабочей емкости цепи кабеля. 

 
Цель работы 

Целью данной работы является показать зависимость эквивалентной диэлектрической 
проницаемости изоляции токоведущих жил и рабочей емкости цепи от качества полиэтилена и от 
свободного пространства сердечника кабеля КСПП-1×4×1,2, используя формулы различных авторов.  

 
Расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил εэкв и 

рабочей емкости цепи Ср для кабеля типа КСПП-1×4×1,2 
Следуя [1] рассмотрим способ определения объема полиэтилена (ПЭ) изоляции и объема воздуха 

внутри сердечника кабеля типа КСПП-1×4×1,2 (рис. 1). Формулы для расчета площади диэлектриков из этой 
работы представляются в виде: 

 1 0 из из c пси пси( ) (D )V l n d         , (1)
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2 2
2 1( )

4 cV D n d l


    , (2)

где  1V , 2V  - объемные значения ПЭ изоляции и воздуха соответственно, см3; l  - отрезок кабеля, для 

которого рассчитывается объем диэлектрика, см; n  - число жил в кабеле; 0d  - диаметр голой жилы, мм; 

из  - толщина изоляции жил, мм; 1d  - диаметр изолированной жилы, мм; cD  - диаметр сердечника кабеля 

по скрутке, мм; пси  - толщина поясной изоляции, мм. 

Таким образом, при 100l  см, 4n  , 0 1, 2d  мм, из 0,7  мм, пси 1  мм, получим 

следующие значения 1d , cD , 1V  и 2V : 

1 1,2 2 0,7 2,6d     мм; 

12, 41 2,41 2,6 6,3cD d     мм; 

 1 100 4(0,12 0,07) 0,07 (0,63 0,1) 0,1 40V         см3; 

2 2
2 (0,63 4 0,26 ) 100 10

4
V


     см3. 

Если перевести значения объемов диэлектриков в процентное соотношение с учетом, что 

1 2 100%V V  , то получим, что объем свободного 

пространства внутри сердечника кабеля составляет 20 %, а 
объем полиэтиленовой изоляции 80 %. 

С другой стороны, Ю.А. Парфенов в своей работе 
«Новая технология восстановления кабельных линий» для 
этого же кабеля, приводит значение объема воздушного 
пространства равное 8 см3, а объем полиэтилена 92 см3, 
что составляет 8% и 92 % соответственно [2]. 

Как отмечено в [2], в конструкциях кабелей 
изоляция токоведущих жил состоит из комбинации 
нескольких диэлектриков, что представляет собой 
неоднородную комбинированную структуру. При этом 
полагается, что смесь диэлектриков физическая, т.е. ее 
составляющие не вступают в химическую реакцию друг с 
другом. В кабельной технике известно несколько формул 
для расчета εэкв. 

Согласно [3] εэкв определяется из выражения вида: 

1 1 2 2

1 2
экв

V V

V V

    
 


, (3)

где  ε1, ε2 – диэлектрическая проницаемость материала твердого диэлектрика и воздуха соответственно; 

1V , 2V  – объемные значения твердого диэлектрика и воздуха соответственно, %.  

В свою очередь Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц предложили формулу расчета εэкв для замокшего 
сердечника кабеля, которая предусматривает хаотически, неупорядоченное расположение в пространстве 
статистической смеси [2]. В данном случае, под понятием статистическая смесь имеется в виду вода, 
которая попадает внутрь сердечника кабеля,  воздух и диэлектрик (ПЭ). 

Согласно [2] εэкв будет равна: 

3 3
экв

1

( )
n

i i
i

V


    , (4)

где  iV  и i  - объемное содержание в смеси i-го компонента и его диэлектрической проницаемости 

соответственно. 
Этой формулой можно рассчитывать εэкв кабеля и при объеме воды в сердечнике равном нулю. 

Используя (4) принимаем объем воды в сердечнике кабеля 3 0V  . 

По (3) и (4), зная объемы ПЭ изоляции и воздуха в сердечнике кабеля можно рассчитать значение 

εэкв, для приведенных выше разных значений 1V  и 2V , и сравнить полученные данные.  

В расчетах примем ε1=1,9, ε2=1 и определим εэкв. 

1) В первом случае, при 1 80%V   и 2 20%V  :  

1
2

3

4

5

6

Рис. 1. Эскиз поперечного сечения кабеля  
КСПП-1×4×1,2, где: 1 – токопроводящая жила; 2 – 
изоляция жилы; 3 – поясная изоляция; 4 – экран; 5 – 
оболочка;   6 – свободное (воздушное) пространство 
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экв

1,9 80 1 20
1,72

80 20

  
  


 

2) Во втором случае, при 1 92%V   и 2 8%V  : 

экв

1,9 92 1 8
1,83

92 8

  
  


 

Если принять результаты расчета εэкв, полученные в первом случае за 100 %, то во втором – они 
составляют 106,4 %. 

Из полученных результатов видно, что разные объемы свободного пространства сердечника кабеля 
и твердого диэлектрика изоляции жил в определенной степени влияют на значение эквивалентной 
диэлектрической проницаемости изоляции жил. Так же на ее значение влияет и качество самого 
изолирующего материала, так в выше изложенном примере мы приняли значение равное 1,9, что говорит о 
том что, используется ПЭ высокого качества. Но в действительности, производители кабельной продукции 
работают с полиэтиленом для изоляции жил разных фирм, у которых ε1 меняется, как правило, в пределах от 
1,9 до 2,4. Поэтому по (3) произведем расчет εэкв для значения ε1=2,1, что отвечает среднему качеству 

полиэтилена изоляции. Тогда при разных значениях 1V  и 2V , полученных ранее, εэкв будет равна: 

1) в первом случае, при 1 80%V   и 2 20%V  :  

экв

2,1 80 1 20
1,88

80 20

  
  


 

2) во втором случае, при 1 92%V   и 2 8%V  : 

экв

2,1 92 1 8
2,01

92 8

  
  


 

Для анализа зависимости εэкв от состава и объема изоляции токоведущих жил кабеля типа КСПП-
1×4×1,2, при разных значениях ε1 и диэлектрической проницаемости сухого воздуха, были выполнены её 
расчеты по (3) и (4) при ε1 изменяющейся от 1,9 до 2,4. Расчетные значения εэкв сведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Расчетные значения эквивалентной диэлектрической проницаемости, полученные по формулам (3) и 
(4) в зависимости от объемов свободного пространства сердечника кабеля и от качества ПЭ изоляции 

Значение параметра эквивалентной диэлектрической проницаемости εэкв по: 
[1] [2] формуле (3) для формуле (4) для № ε1 ε2 

V1, % V2, % V1, % V2, % [1] [2] [1] [2] 
1 1,9 1,72 1,83 1,69 1,81 
2 1,95 1,76 1,87 1,73 1,86 
3 2 1,8 1,92 1,76 1,9 
4 2,05 1,84 1,97 1,8 1,95 
5 2,1 1,88 2,01 1,84 1,99 
6 2,15 1,92 2,06 1,87 2,04 
7 2,2 1,96 2,1 1,91 2,08 
8 2,25 2 2,15 1,95 2,12 
9 2,3 2,04 2,2 1,98 2,17 

10 2,4 

1 80 20 92 8 

2,12 2,29 2,05 2,26 
 
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1) качество полиэтилена изоляции напрямую влияет на значение эквивалентной диэлектрической 

проницаемости, а именно изменение ε1 от 1,9 до 2,4 влечет за собой увеличение εэкв на 25 %; 
2) при уменьшении объема воздушного пространства сердечника кабеля КСПП–1×4×1,2 на 12 %, 

значение εэкв возрастает на 10 %; 
3) значения εэкв полученные по формуле (3) больше от значений полученных по (4) до 5 %. 
Следовательно, для того чтобы произвести расчет εэкв, нужно знать качество полиэтилена т.е., 

точные значение диэлектрической проницаемости и объем воздуха в свободном пространстве сердечника 
кабеля, а также правильно выбрать расчетную формулу.  На рис. 2 представлены графики зависимости εэкв 
от качества ПЭ изоляции для сердечников с различным объемом свободного пространства.  

Для оценки степени влияния значения εэкв на величину рабочей емкости симметричной цепи кабеля 
Ср, используем широко известную формулу Кулешова В.Н. [1]: 

6
у экв

р
з 0

10

36ln(2 / )

k
С

a d

 



, (5)
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где  уk  – коэффициент укрутки жил в группы;  экв  – значение эквивалентной диэлектрической 

проницаемости изоляции жил; a  – расстояния между центрами жил, мм; з  – поправочный коэффициент, 

характеризующий близость цепи к заземленным другим жилам и оболочке.     
 

1
2 

3
4

 
Рис. 2. Зависимости εэкв полученные по формулам (3) и (4) от качества ПЭ изоляции и объема свободного пространства 
сердечника кабеля 

2V , где: 1, 2 – εэкв при 
2 8%V   полученные по (3) и (4) соответственно;       3, 4 – εэкв при 

2 20%V   

полученные по (3) и (4) соответственно 
 

Величины a , з  для звездной скрутки определяется из выражений [3]: 

11, 41a d  , (6)
2 2

1 0
2 2

1 0

( )

( )
з

з
з

d d d a

d d d a

  
 

  
. (7)

Подставив значения в (6) и (7) для кабеля типа КСПП-1×4×1,2, было получено 3,67a  мм; 

0,63з  .  

Результаты расчетов рС  в зависимости от значений эквивалентной диэлектрической 

проницаемости экв , взятых из табл. 1, при у 1,002k   сведены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Расчетные значения рабочей емкости симметричной цепи кабеля КСПП-1×4×1,2 
рС  в зависимости от 

качества ПЭ изоляции и от объема свободного пространства его сердечника 

Значение параметра εэкв по: Значение рабочей емкости цепи 
рС  по: 

формуле (3) формуле (4) 
формуле (3) для формуле (4) для 

№1 №2 №3 №4 № ε1 

V2=20 % 
(№1) 

V2=8 % 
(№2) 

V2=20 % 
(№3) 

V2=8 % 
(№4) рС , нФ рС , нФ рС , нФ рС , нФ 

1 1,9 1,72 1,83 1,69 1,81 35,5 37,8 34,9 37,3 
2 1,95 1,76 1,87 1,73 1,86 36,3 38,6 35,7 38,4 
3 2 1,8 1,92 1,76 1,9 37,1 39,6 36,3 39,2 
4 2,05 1,84 1,97 1,8 1,95 38 40,6 37,1 40,2 
5 2,1 1,88 2,01 1,84 1,99 38,8 41,5 38 41,1 
6 2,15 1,92 2,06 1,87 2,04 39,6 42,5 38,6 42,1 
7 2,2 1,96 2,1 1,91 2,08 40,4 43,3 39,4 42,9 
8 2,25 2 2,15 1,95 2,12 41,3 44,4 40,2 43,7 
9 2,3 2,04 2,2 1,98 2,17 42,1 45,4 40,9 44,8 

10 2,4 2,12 2,29 2,05 2,26 43,7 47,2 42,3 46,6 
 
Таким образом, анализ исследований расчетных значений εэкв и Ср показал, что: 
- при использовании ПЭ изоляции с диэлектрической проницаемостью от 1,9 до 2,4, для кабеля 

КСПП-1×4×1,2 у которого свободное пространство сердечника составляет 20 %, наблюдается снижение 
рабочей емкости цепи (по сравнению с нормируемым значением 43,5 нФ) до 18,3 % по формуле (3) и до 19,7 



  Technical sciences  ISSN 23075732
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, 2014 (211) 250

% по формуле (4); 
- в случае, когда свободное пространство сердечника кабеля составляет 8 %, при ε1 лежащей в 

пределах от 1,9 до 2,2 наблюдается снижение Ср до 14,3 %, а при увеличении ε1 до значения 2,4 четко 
отслеживается прирост рабочей емкости цепи на 8,5 % по формуле (3) и на 7,2 % по формуле (4). 

 
Выводы 

Исследования эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил и 
рабочей емкости цепи кабеля типа КСПП-1×4×1,2 позволили установить, что: 

1. Результаты расчетов, эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил 
εэкв и рабочей емкости цепи кабеля Ср, выполненных по формулам различных авторов, зависят от качества 
полиэтилена изоляции, а также от объема свободного пространства сердечника кабеля. 

2. Данные по объему свободного пространства в сердечнике кабеля, приведенные в различных 
литературных источниках, являются противоречивыми и меняются от  8 % до 20 %. 

3. Расчетные значения: 
– εэкв при уменьшении объема свободного пространства сердечника кабеля на 12 %, увеличивается 

на 10 %; 
– εэкв при использовании формул различных авторов, отличаются между собой на 5 %; 
– εэкв и Ср при увеличении диэлектрической проницаемости полиэтилена изоляции ε1 от 1,9 до 2,4, 

изменяется на 25 % и на 22,8 % соответственно; 
4. Для более точного расчета  эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции 

токоведущих жил кабеля и рабочей емкости цепи, следует разработать методику правильной оценки 
свободного пространства сердечника кабеля. 
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АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ИММИТАНСНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В  статье  проведен  анализ  метрологического  обеспечения  разработки  и  применения  иммитансных 

логических  элементов  (ИЛЭ).  Определены  основные  параметры  ОЛЭ  и  методы  их  измерения,  а  такжепути 
совершенствования метрологического обеспечения.  

Работа представляет интерес для ученыхметрологов, специалистов, магистров и аспирантов. 
Ключевые слова: иммитанс, логический элемент, обобщенный преобразователь иммитанса. 
 

N.A. FILINYUK, L.B. LISCHINSKAYA, R. Y. CHEHMESTRUCK 
Vinnytsia National Technical University 

 
METROLOGICAL SUPPORTANALYSIS, DEVELOPMENT  
AND APPLICATION OF IMMITANCELOGIC ELEMENTS  

 
In the article the main settings of the ILE (  immitance  logic elements) were analyzed and revealed that   most of them coincide 

with the  settings of the videoimpacted elements but differ by their physical substance. For the ILE one can pick out a number of setting: the 
FANinKob, which points out the number of inputs of the logic elements;the FANoutKraz, which points out the number of logic inputs that can 
be loaded to this particular output;the time of tzd propagation delay, which characterizes the processing speed of the element; the immunity 
Un; which characterizes the ability of the logic element not change the state of the elements under the influence of interference signals, which 
may  result  from  fluctuations of  supply  voltage, and also  the  result of parasitic  capacitance and  inductance, or  external  electromagnetic 
fields;    the  power  supply  voltage;    power  dissipation  element;    operating  temperature  range. There  is  no  standard  equipment  of  direct 
measurement  for  the above-enumerated  settings. On  this basis  there are  two ways  to  solve  this problem:   development of  specialized 
measurement  systems  to  determine  each  of  the  sittings,  the  use  of  indirect methods  of measurement  including  the measurement  of  the 
immitance matrixes and  loads, noise  coefficient  , bandwidth, and  the  total  time delay of  the  signal  in  the  ILE  , and  then  calculating  the 
settings of the ILE. The main advantage of the second solution is its relative cheapness and simplicity of achievement. The main disadvantage 
is a great laboriousness of diverse measurements and possible increase of errors in the process of analytical calculations.  

Keywords: immitance, logic element, generalized immitance convertor. 
 

Введение 
Иммитансные логические элементы (ИЛЭ) [1] относятся к радиочастотным логическим элементам 

[2, 3, 4], работающим в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). В известных радиочастотных логических 
элементах в качестве информационного параметра используется параметры гармонического сигнала 
(частота, амплитуда, фазовая задержка) или параметры радиочастотных импульсов (амплитуда, 
длительность, частота следования, кодоимпульсная последовательность). Иммитансные логические 
элементы в качестве информационного параметра используют характер иммитансного параметра – 
дифференциальное положительное или отрицательное активное сопротивление (R(+), R(-)), емкость (С(+), С(-)), 
или индуктивность (L(+), L(-)). Соответствующий логический уровень задается не количественной величиной 
иммитансного параметра, а только его характером или знаком, что повышает помехоустойчивость ИЛЭ. Не 
являясь конкурентом видеоимпульсных логических элементов, ИЛЭ в области СВЧ кроме высокой 
помехоустойчивости обладают также высоким быстродействием, т.к. их работа, в отличии от большинства 
логических элементов, не основана на использование  изменения рабочей точки  полупроводникового 
прибора. Учитывая, что разработка и применение ИЛЭ находится на начальном этапе, возникает 
необходимость их метрологического обеспечения. 

 
Цель и задачи исследования 

Целью исследования является анализ метрологического обеспечения разработки и применения 
ИЛЭ. Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: определение основных параметров 
ИЛЭ; анализ методов и средств измерения основных параметров ИЛЭ; формулировка путей обеспечения и 
усовершенствования метрологического обеспечения разработки и применения ИЛЭ. 

 
Определение основных параметров ИЛЭ 

В настоящее время не существует стандартов, где были бы определены основные параметры ИЛЭ. 
Поэтому за их основу возьмем получившие широкое применение основные параметры видеоимпульсных  
логических элементов и проведем их корректирование и дополнение применительно к ИЛЭ. 

Большое количество видеоимпульсных логических элементов характеризуется системой основных 
параметров, к которым относятся [5]: 

1. Коэффициент объединения по входу Коб, указывающий число входов логического элемента; 
2. Коэффициент разветвления по выходу Краз, указывающий на сколько входов логических 

элементов может быть нагружен выход данного элемента; 
3. Время задержки распространения сигнала tзд, характеризующие быстродействие элемента; 
4. Помехоустойчивость Uп, характеризующая способность логического элемента не изменять 
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состояние элементов при действии сигналов помехи, которые могут возникнуть вследствие пульсаций 
напряжения питания, а также в результате действия паразитных емкостей и индуктивностей или внешних 
электромагнитных полей; 

5. Напряжение источника питания; 
6. Мощность рассеяния элемента; 
7. Диапазон рабочих температур; 
8. Выходные напряжения, соответствующие логической единице и логическому нулю; 
9. Порог переключения схемы; 
10. Время нарастания и спада фронта выходного сигнала. 
Анализ приведенных параметров показывает, что большинство из них могут быть применены и к 

ИЛЭ за исключением 8, 9 и 10 параметров, не имеющих смысла исходя из физики работы ИЛЭ. 
Детализацию каждого из параметров проведем на примере иммитансного логического LC – 

элемента, реализующего логическую функцию «НЕ» (рис. 1а). Он состоит из полевого транзистора (ПТ), 
включенного по схеме с общим истоком [6], используемого в качестве обобщенного преобразователя 
иммитанса (ОПИ).  
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема иммитансного LC-логического элемента «НЕ» (а); таблица преобразования 
импеданса ОПИ на основе полевого транзистора с общин истоком(б); Таблица истинности иммитансного LC-логического 

элемента «НЕ» (в) 
 
На рис. 1б 2

0 ,S iД R S  где S – граничная частота ПТ по крутизне, /СЗ ИЗC С  , iR  - 

дифференциальное сопротивление «затвор-исток», ИЗС  и СЗC  - емкость между истоком и затвором и между 

затвором и стоком, 0S  - низкочастотное значение крутизны ПТ. 

Для рассматриваемого ИЛЭ его быстродействие определяется задержкой прохождения сигнала с 
входа на выход [7] вх ОПИ вых       , где вх выхи  – постоянные времени входной и выходной цепи схемы, 

ОПИ - время задержки сигнала в ОПИ.  

Коэффициент разветвления по выходу ИЛЭ Краз, зависит от мощности сигнала Рс и 
чувствительности ИЛЭ, подключенных к выходу рассматриваемого ИЛЭ при идентичных нагрузках [7]. 

.max 0/ ( 1),раз вых ш вх шК Р kT П q F   

где k  - постоянная Больцмана; 0T  - абсолютная температура; шП  - шумовая полоса; вхq  - коэффициент 

разветвления входной цепи; шF  - коэффициент шума. 

Коэффициент объединения по входуКоб, по определению, для видеоимпульсных логических 
элементов равен числу входных клем логического элемента, а его увеличение достигается за счет 
использования специального расширителя.Для иммитансных логических элементов, амплитуда входного 
сигнала не влияет на его логическое состояние (при выполнении условия его работы в малосигнальном 
режиме), а определяющимифакторами для коэффициента объединения по входу Коб являются: допустимый 
диапазон изменения мнимой составляющей преобразуемого иммитанса Im ГW , при котором сохраняется 
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соответствующее логическое состояние ИЛЭ, и технологический, режимный и температурный разброс 
мнимой составляющей преобразуемого иммитанса Im Г РW : 

Im / Im .об Г Г РK W W  
 

Помехоустойчивость ИЛЭ определяется влиянием на его иммитансную передаточную 
характеристику ряда дестабилизирующих факторов, к которым относятся: статические помехи – изменение 
температуры и напряжения питания; высокочастотные помехи – изменение мощности и частоты опорных 
колебаний; иммитансные помехи – изменение действительной и мнимой составляющих преобразуемого 
иммитанса. Особое место занимает внутренняя помеха, связанная с потенциальной неустойчивостью ОПИ. 
Для аналитической оценки помехоустойчивости ИЛЭ при воздействии различных видов 
дестабилизирующих факторов используются относительные коэффициенты: помехоустойчивость ИЛЭ по 
иммитансным уровням [8]:логического «0» -  

2
12 21 12 21 22Re( ) Re ( ) 4 ImC W W W W C W   
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где 2 2
22 11 11 12 21 11 12 21 11Im (Re Im ) Im( ) Re Re( ) Im ;С W W W W W W W W W    W11, W12, W21, W22– иммитансные 

параметры ОПИ. 
Коэффициент имеет допустимый диапазон изменения 0 1C   и 0 1L  . Чем выше их 

значение, тем больше помехоустойчивость рассматриваемого ИЛЭ. 
Учитывая, что ОПИ используемый при построении ИЛЭ реализуется на основе потенциально-

неустойчивой транзисторной структуры, важным параметром ИЛЭ является запас его устойчивости. Для 
количественной оценки запаса устойчивости ИЛЭ возможно использование инвариантного коэффициента 
устойчивости Ку , который определяется через иммитансные W - параметры ОПИ и иммитансы генератора 
Wги нагрузки Wн[9]: 

11 11 12 21

12 21

2 Re( ) Re( ) Re( )Г Н
у

W W W W W W
K

W W

  
  

Для обеспечения абсолютной устойчивости ИЛЭ необходимо, чтобы значение Кс > 1 , которое 
обеспечивается за счет увеличения ReWг или ReW н . 

Величина потребляемой мощности ИЛЭ определяется двумя составляющими : постоянной Р0 , 
которая является неизменной и определяется положением рабочей точки транзистора и высокочастотной 
Рвх, значение которой лежит в пределах от Рвхminдо Рвхмах . Для эффективной работы ОПИ рабочая точка 
транзистора должна находиться в активной области, где коэффициент передачи по току (или крутизна) 
являются максимальными. Для малосигнального биполярного транзистора этот режим обеспечивается при 
токе коллектора порядке (2-3 мА) и напряжением Ек=5В, т.е. Р0=(10-15) мВт. Для квазилинейного режима 
работы Рвхмах< 10-4Вт, что значительно меньше Р0. Таким образом, по потребляемой мощности ИЛЭ 
находятся на уровне потребления современных видеоимпульсных ЛЭ. Но их особенность заключается в 
том, что величина Р0 не меняется в процессе работы ИЛЭ, что исключает возникновение нелинейных 
переходных процессов, а мощность сигнала, которая расходуется на переводИЛЭ с одного логического 
состояния в другое, не превышает 10-4 Вт . 

 
Оценка метрологического и инструментального обеспечения измерения параметров ИЛЭ 
Анализ большинства выше рассмотренных параметров ИЛЭ по физической сути отличается от 

аналогичных параметров видеоимпульсных ЛЭ, методика измерения которых определена 
соответствующими стандартами [10,11]. Исходя из этого необходим анализ известных методов и средств 
применительно к измерению параметров ИЛЭ. 

Считая, что мощность РВХ и частота fc опорного сигнала определены и неизменны, в процессе 
измерения параметров ИЛЭ необходимо и достаточно произвести измерение следующих параметров: 

- параметров иммитансной матрицы ОПИ: W11, W12, W21, W22; 
- иммитансы генератора Wг и нагрузки Wн; 
- полосу пропускания ИЛЭ  - Пш; 
- коэффициент шума ИЛЭ – Fш; 
- постоянные времени входной и выходной цепи ИЛЭ и временную задержку в ОПИ, или 

суммарную задержку сигнала в ИЛЭ. 
Для перечисленных параметров не существует стандартной аппаратуры их непосредственного 

измерения. Исходя из этого возможно два пути решения поставленной задачи: разработка 
специализированных измерительных комплексов, для определения каждого из параметров; использование 
косвенных методов измерения с применением для определения образующих параметров известные методы 
и средства с последующим расчётом параметров ИЛЭ по выше приведенным формулам. Достоинством 
второго решения является его относительная дешевизна и простота реализации. Недостаток – большая 
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трудоемкость разноплановых измерений и возможное увеличение погрешности в процессе аналитических 
расчётов. 

Измерение параметров иммитансной матрицы ОПИ с необходимой точностью в диапазоне СВЧ 
возможно модифицированным методом плавающей нагрузки [11]. Для измерения иммитансов генератора 
Wг и нагрузки Wн наиболее точным, но и наиболее трудоемким является метод, основанный на 
использовании измерительной линии соответствующего диапазона. Погрешность таких измерений, для 
нагрузок, когда коэффициент стоячей волны не превышает 3-х единиц, составляет менее 10%. 

Измерение полосы пропускания ИЛЭ Пш, возможно путем применения панорамных измерителей 
АЧХ, например типа Р2-67, Р2-98, Р2-135, R&S®FSW и т.д.Для измерения коэффициента шума возможно 
применение серийно выпускаемых измерителей типа Х5-11, Х5-30, Х5М-18, R&S®ZVAи др.Наиболее 
серьезную проблему представляет измерение суммарной задержки сигнала в ИЛЭ τ для которой возможно 
использование серийной аппаратуры, используемой для измерения S-параметров четырехполюсников, 
например РК4-71/1, РК4-73, R&S®NRP2[12], но требуется доработка методического обеспечения таких 
измерений. 

Анализ перечисленных методов и их технического обеспечения указывает на большую 
трудоемкость и аппаратурные затраты. Исходя из этого, одной из задач дальнейших исследований в этой 
области следует считать поиск более простых методов и средств измерения. Важной задачей также является 
оценка методических и инструментальных погрешностей таких измерений. 

 
Выводы 

1. Анализ основных параметров ИЛЭ показал, что большинство из них по определению совпадают с 
основными параметрами видеоимпульсных логических элементов, но отличаются по физической сущности. 

2. Для измерения параметров ИЛЭ не пригодны стандартные методы и аппаратура используемая 
для измерения параметров видеоимпульсных логических элементов. 

3. Возможны два пути решения задачи по измерению параметров ИЛЭ – разработка специальных 
измерительных комплексов или использование косвенных методов измерения включающих измерение 
параметров иммитансных матриц и нагрузок, коэффициента шума, полосы пропускания и суммарного 
времени задержки сигнала в ИЛЭ. 
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