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УДК 539.3 

О.Н. АЛЕКСЕЙЧУК, Л.Б. АЛЕКСЕЙЧУК 

РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ ДИСКУ КОМПРЕСОРА ГАЗОТУРБІННОГО 
ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ANSYS 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, mgsismk@ukr.net 

Досліджується напружено-деформований стан диска компресора газотурбінного двигуна з 

використанням пакету програм ANSYS. Для оцінки міцності конструкції з титанового сплаву 

ВТЗ-1 використовується критерій міцності Писаренко-Лєбєдєва. 

Ключові слова: напружено-деформований стан, метод скінчених елементів. 

Исследуется напряженно-деформированное состояние диска компрессора газотурбинного 

двигателя с использованием пакета программ ANSYS. Для оценки прочности конструкции из 

титанового сплава ВТЗ-1 используется критерий прочности Писаренко-Лебедева.. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние ,метод конечных элементов. 

This paper studies the stress-strain state of the gas turbine compressor disc using the software 

package ANSYS. To assess the strength of the structure of a titanium alloy VTZ-1 Pisarenko-Lebedev’s 

strength criterion is used. 

Keywords: stress-strain state, finite element method. 

 

Вступ. Газотурбінні двигуни (ГТД) за останні роки свого розвитку стали 

основним джерелом енергії для літальних апаратів (ЛА) і для наземних 

енергетичних установок та газоперекачувальних агрегатів. Диски компресорів і 

турбін - це найбільш відповідальні елементи конструкцій газотурбінних двигунів. 

Від досконалості конструкцій дисків залежать надійність, легкість конструкцій 

авіаційних двигунів в цілому. Підвищення їх надійності та довговічності є 

найважливішим чинником, що визначає зростання конкурентоспроможності 

виробів і пов'язане з достовірним визначенням небезпечних місць конструкцій.  

Найбільш ефективним та широко використовуваним сучасним засобом 

досягнення поставленої мети є використання методу скінченних елементів. Метод 

скінченних елементів дозволяє значно скоротити витрати при розробці нових 

виробів, оскільки дозволяє істотно зменшити обсяги або навіть повністю 

відмовитися від дорогих стендових випробувань. Крім того, за допомогою методу 

скінченних елементів можна в порівняно короткий термін оцінити 

характеристики різних варіантів конструкцій і вибрати найкращу. 

В даний час існує досить багато програмних продуктів для розв'язання окремих 

класів задач, заснованих на методі скінченних елементів. Один з найбільш 

потужних комерційних програмних пакетів – це ANSYS [1]. 

Постановка задачі. При роботі двигуна диски зазнають навантаження різного 

характеру. При цьому виникають напруження розтягування, кручення, 

температурні, згинні. Найбільш істотними є напруження від центробіжних сил 

власної маси диска і лопаточного вінця, а так само температурні (у разі 
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нерівномірного нагрівання диска). При розрахунку на міцність приймалися такі 

припущення: диск вважається симетричним відносно серединної площини, 

перпендикулярної до осі обертання; диск знаходиться в плосконапруженому 

стані; температура диска змінюється тільки по його радіусу і рівномірна по 

товщині; напруження на будь-якому радіусі не змінюються по товщині. 

Мета розрахунку на міцність диска - визначення напружень і запасів міцності 

в різних перерізах по радіусу диска 
 

.  

Рис. 1. Розрахункова схема диска компресора. 

Система диференційних рівнянь напруженого стану диска має вигляд [2]: 

  2 2 0
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де   – густина матеріалу диска; b  – товщина елемента на радіусі r ; r  –

радіальні напруження; 
  – окружні напруження;   – кутова швидкість 

обертання диска;   – коефіциєнт Пуасона (залежить від температури);   – 

коефіцієнт лінійного розширення; T  – температура диска   T F r . 

Граничні умови для диска з центральним отвором радіуса 
цr : 

при 
0 00,       ц rr r , при   k r rkr r . 
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Для наближеної оцінки розподілу температури по радіусу диска прийнято [3] 

застосовувати ступеневу залежність типу 

 
 

     
  

s

ц
ц k ц

k ц

r r
T T T T

r r
. 

Розв'язання задачі. Розрахунок проведений в програмному комплексі ANSYS 

CFX. Брали наступні числові дані: розрахункова частота обертання диска 

n = 14000 об / хв; густина матеріалу диска (ВТ3-1)  = 4500 кг/м3; границя 

тривалої міцності ДЛ =1200 МПа; модуль пружності Е=1,15∙10
11 

Па; коефіцієнт 

лінійного розширення матеріалу α=12·10-6 1/с; коефіцієнт Пуасона  = 0,3; 

товщина обода диска bК=0,026м; радіус частини диска постійної товщини 

R*=0,055м; товщина частини диска постійної товщини b*=0,015м; 

В даному розрахунку побудовано скінченно-елементну сітку з кількістю 

елементів 8533. Проведено близько 200 ітерацій до досягнення стійкого рішення. 

Сходимість рішення рівнянь порядку 10
-4

.
  

Скінченно-елементна модель сектора диска зображена на рис.2. результати 

розрахунків приведено на рис.3-4. 
 

 

Рис. 2. Скінченно-елементна модель.  

 

Рис. 3.Розподіл радіальних напружень. 

З відомих узагальнених критеріїв для оцінки плоского напруженого стану 

матеріалу диску найбільш є прийнятним критерій міцності Писаренко-Лебедєва 

[4]: 

  11           екв i p , 

де   – параметр, що визначає степінь участі в руйнуванні деформації зсуву 

(рис.5). 
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Рис. 4. Розподіл температур по радіусу диска. 

 

 

Рис. 5. Залежність максимальних еквівалентних напружень від відносної частоти обертання 

диска. 

Висновок. При розрахунку на міцність диска компресора газотурбінного 

двигуна за допомогою програми ANSYS були отримані графічні залежності 

розподілу температур по радіусу диска і радіального та окружного напружень. 

Згідно з отриманими результатами, розглянутий критерій міцності Писаренко-

Лебедєва визначає граничний стан диску. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИВЕРГЕНЦИИ КРЫЛА САМОЛЕТА МЕТОДОМ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 

Киев, Украина, tvbalabanova@gmail.com 

Предлагается метод конечно-элементной аппроксимации (МК-ЭА) предназначенный для 

численного и аналитического расчета конструкций, подверженных аэродинамическому 

воздействию. 

Ключевые слова: угловая жесткость крыла, метод конечно-элементной аппроксимации, 

скорость дивергенции, метод узловой конденсации. 

Пропонується метод скінченно-елементної апроксимації для числового та аналітичного 

розрахунку конструкцій, що знаходяться під дією аеродинамічного впливу. 

Ключові слова: кутова жорсткість крила, метод скінченно-елементної апроксимації, 

швидкість дивергенції, метод вузлової конденсації. 

In present work shows an application of method of finite-elements approximation (MF-EA) for both 

numerical and analytical analysis of structures subjected to some aerodynamical forces. 

Keywords: angular stiffness of the wing, method of finite-elements approximation, divergence rate, 

method of nodal condensation. 

 

Введение. Метод конечно-элементной аппроксимации (МК-ЭА) предназначен 

для численного и аналитического расчета конструкций, подверженных 

аэродинамическому воздействию. 

Цель исследования. Целью данной работы является исследование действия 

аэродинамических сил на конструктивные элементы изделия и, в частности, 

определение величины скорости летательных аппаратов, при которой наступает 

явление дивергенции, неустойчивого относительного движения элементов 

конструкции. Основой МК-ЭА служит метод узловой конденсации (МУК) [1], в 

котором помимо традиционных упругих элементов, обусловливающих 

возникновение упругих восстанавливающих сил, вводятся антиупругие элементы, 

характеризующие действие опрокидывающих аэродинамических моментов. При 

этом реальная конструкция (например, крыло самолета) фактически заменяется 

набором эквивалентных конечных элементов, содержащих упругую  и 

аэродинамическую части (рис.1). 

Рассмотрим свойства эквивалентного конечного элемента крыла самолета, 

разделенного на n  участков. 

Каждый из участков характеризуется своим углом атаки i  ( 1,i n ) и углом 

упругого закручивания i ( 1,i n ), которые измеряются на конце участка (рис. 1). 

При этом является очевидным, что 
1

  
i

i l
l

. 
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Рис. 1. Эквивалентный конечный элемент крыла самолета. 

Проведем анализ действующих на рассматриваемый конечный элемент 

обобщенных сил. Причем в соответствии с поставленной задачей ограничимся 

исследованием взаимодействия только упругих и аэродинамических сил.  

Таким образом, в конце i -го участка действует система следующих 

обобщенных сил: 

- упругий восстанавливающий момент 
[ 1, ]4,4 Ci i i iM c ; 

- аэродинамический опрокидывающий момент 
[0, ]4,4 Ai i iM a . 

Здесь коэффициенты 
[ 1, ]4,4i ic  и 

[ 1, ]4,4i ia  представляют собой ненулевые 

элементы усеченных матриц жесткости 
[ 1, ]i iC  и антижесткости 

[ 1, ]i iA , 

описывающие угловые упругую жесткость и аэродинамическую антижесткость 

эквивалентного конечного элемента относительно оси NOx  системы нормальных 

координат N N NOx y z  (рис.1). 

Описание расчетной схемы объекта исследования. Рассмотрим методику 

построения расчетной схемы МК-ЭА, в которую преобразуется подлежащая 

расчету пространственная упругая конструкция, подверженная 

аэродинамическому воздействию. 

Таким образом, рассматриваемая расчетная схема (рис. 2) представляет собой 

упорядоченную систему, состоящую из узлов, соединенных между собой с 

помощью упругих и антиупругих связей. 

Жесткостные характеристики каждой упругой связи расчетной схемы 

описываются усеченными (состоящими из одного элемента) матрицами 

жесткости. 

Причем, элементами матриц антижесткости являются коэффициенты 

пропорциональности из соответствующих уравнений равновесия. Так, например, 

матрица антижесткости конечного элемента (рис.1) в своей системе нормальных 

координат N N NOx y z  будет иметь диагональный вид 

  ( ) ( )
[0, ]4,4{ }[0, ] 0 0 0 0 0

r r
mN mA diag a , (1) 
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где коэффициент ( )
[0, ]4,4
r

ma  описывает угловую аэродинамическую 

антижесткость относительно оси NOx . 

 

Рис. 2. Расчетная схема исследуемой конструкции. 

В рамках общей постановки задачи может рассматриваться определение 

величины скорости дивергенции. В рамках данного решения матрицы 

антижесткости ( )
{ }[ , ]

r
d k mA  задаются в аналитическом виде, как функции от искомой 

скорости дивергенции, причем матричные операции, предусмотренные МК-ЭА, 

должны выполняться в символьном виде. 

Методика решения МК-ЭА основана на соответствующих методиках МУК [1]. 

Алгоритм, рекуррентные формулы и основные виды решений в методе 

конечно-элементной аппроксимации. Сущность МК-ЭА состоит в 

последовательном преобразовании исходной системы в эквивалентные системы с 

меньшим количеством узлов. 

На каждой итерации МК-ЭА исключается только один узел, а преобразованию 

подлежат только связи, находящиеся между теми узлами, которые имели 

непосредственную связь с исключенным узлом. 

На рис. 3 показано проводимое в соответствии с МК-ЭА преобразование 

исходной системы, состоящее в исключении l -го узла. Здесь при обозначении 

матриц жесткости в преобразованной системе (например, 
{0}[ , ]( )k m lC ) в нижних 

индексах после фигурных и квадратных скобок, содержащих соответствующие 

данные, вводится индекс в круглых скобках с указанием номеров всех узлов, 

исключенных в рассматриваемой преобразованной системе. 

Рекуррентная формула МК-ЭА представляет собой формулу для расчета 

матриц жесткости межузловых связей, получаемых при эквивалентных 

преобразованиях исходной системы. Например, при преобразовании, состоящем в 

исключении l -го узла (рис. 3), матрицы жесткости 
{0}[ , ]( )k m lC  определяется по 

следующей рекуррентной формуле: 

 
1

{0}[ , ]( ) {0}[ , ] {0}[ , ] {0}[ , ] {0}[ ] {0}[ , ] {0}[ , ]( )( ) ( )   k m l k m k l k l l l m l mC C C A C C A , (2) 
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где {0}[ ] {0}[ , ] {0}[ , ]
( )

( )


 l l s l s
s

C C A  – сумма матриц жесткости всех межузловых 

связей, непосредственно примыкающих к l -му узлу. 
 

 

Рис. 3. Преобразование упругой системы в соответствии с МК-ЭА. 

Рассмотрим методику получения с помощью МК-ЭА решений основных типов 

рассматриваемых задач. Предположим, что требуется найти решение МК-ЭА в 

виде скорости дивергенции, которая способствует снижению до нуля 

результирующей жесткости системы и, как следствие, приводит к бесконечному 

возрастания относительных перемещений узлов системы, например, узлов k  и m . 

В ходе решения этой задачи исключаются в соответствии с МУК все узлы 

рассматриваемой системы, кроме узлов k  и m . При этом определяется матрица 

жесткости эквивалентной межузловой связи, расположенной между узлами k  и 

m , 
{0}[ , ]( 1, ;  , )

( )
   дивk m l n l k m

C V , как функция от искомой скорости дивергенции 

дивV , которая находится из уравнения 

 {0}[ , ]( 1, ;  , )
det( ( )) 0

  
дивk m l n l k m

C V . (3) 

Пример определения скорости дивергенции методом конечно-элементной 

аппроксимации. Продемонстрируем МК-ЭА на примере определения скорости 

дивергенции прямого крыла самолета. 

Отметим, что, полученное в соответствии с теорией несущей полосы [2], точное 

значение скорости дивергенции идеализированного прямого крыла самолета дивV  

описывается формулой 

 

2

2






кр
див

s c a е

GJ
V

l l k k
. (4) 

Здесь введены следующие обозначения: 

 - плотность газа; 

крJ  и G  – момент инерции поперечного сечения и модуль упругости материала 

при кручении крыла; 
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sl  и cl  – длина крыла и хорды крыла; 

ak  и еk  – коэффициенты пропорциональности, характеризующие наклон 

кривой подъемной силы и эксцентриситет аэродинамического центра. 

Сначала разделим исследуемое идеализированное крыло на n  ( 2n ) 

одинаковых участков. Затем, согласно требований МК-ЭА, составим расчетную 

схему (рис. 4), где матрица жесткости ( )
[ 1, ]

n
k kC  обусловливается действием упругих 

восстанавливающих сил, а матрица антижесткости ( )
[ 1, ]

n
k kA  характеризует влияние 

опрокидывающих аэродинамических сил на k -ом участке крыла. Теперь, 

проведем «конденсацию» всех промежуточных узлов и определим 

результирующую матрицу 
( )

[0, ](1, 1)

n

n n
C  ( 2n ). При этом искомая скорость 

дивергенции находится из уравнения 

 
( )

[0, ](1, 1)
det( ) 0




n

n n
C , ( 2n ). (5) 

 

 

Рис. 4. Расчетная схема МК-ЭА идеализированного прямого крыла. 

Отметим, что в связи с симметричностью идеализированного крыла [3] 

матричные операции, предусмотренные МК-ЭА, заменяются на математические 

действия между скалярными величинами, соответствующими 

однокомпонентному случаю. В этом случае, матрице жесткости 
( )
[ 1, ]

n
k kC  ставится в 

соответствие угловая жесткость ( )п
дc k -го участка крыла, а матрице антижесткости 

( )
[ 1, ]

n
k kA  будет соответствовать коэффициент ( )п

да  опрокидывающего 

аэродинамического момента на k -ом участке крыла. К тому же при определении 

искомой скорости дивергенции ( )n
дивV  вместо уравнения (5), где проводится расчет 

общего определителя результирующей матрицы жесткости, относительно ( )n
дивV  

решается полиномиальное уравнение 

 
( ) ( )

[0, ](1, 1) ,
( ) 0




n n
дивn n l l

c V , ( 2n ). (6) 
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Здесь нижний индекс ,l l  диагонального элемента 
( )

[0, ](1, 1) ,

n

n n l l
c  результирующей 

матрицы должен соответствовать угловой координате, характеризующей 

кручение крыла. 

При этом согласно введенным обозначениям величина жесткости (1)
дс  и 

антижесткости (1)
да  крыла, представленного в конечно-элементном виде, 

состоящим из одного участка, будут описываться выражениями [2] 

 
(1)


кр

д
s

GJ
с

l
, 

2
(1) 0

2


  a е c sд

V
а k k l l ; 00   дивV V . (7) 

В свою очередь должно быть очевидным, что величины жесткости ( )п
дc  и 

антижесткости ( )п
да  каждого из n  ( 2n ) участков крыла могут записываться в 

виде 

 
( ) (1)


п

д дc nc ;     
(1)

( )


п д
д

а
а

n
. (8) 

Согласно МК-ЭА и формулам (6) – (8) проведем расчет приближенных величин 

скоростей дивергенции идеализированного прямого крыла в зависимости от 

количества участков разбивки n  и соответствующему ему числа конечных 

элементов. 

Рассмотрим сначала случай, когда крыло состоит из одного участка разбивки 

( 1)n . Согласно расчетной схеме (рис. 4) результирующая матрица 
[1,0]C  равна 

 
(1) (1)

[1,0] [0,1] [0,1] C C A . (9) 

Проводя замену матриц в выражении (9) на соответствующие скалярные 

величины, получим следующее уравнение: 

 
(1) (1) (1)

( ) 0 д д дивc a V . (10) 

Подставляя в уравнение (10) значения из формул (7), получим приближенное 

выражение для скорости дивергенции 

 
(1)

21




кр

див
s c a е

GJ
V

l l k k
. (11) 

При 2n  результирующая матрица, получаемая согласно расчетной схеме 

идеализированного прямого крыла (рис. 4), примет следующий вид: 

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

[1,0] [1,0] [1,2] [2,0][2,0](1) [( ) ( ) ]     C C A C A . (12) 

Заменяя матрицы в выражении (12) на соответствующие скалярные величины, 

получаем следующее уравнение: 

 
(2) (2) (2) (2)1 1 1[( ) ( ) ] 0     д д д дc a c a . (13) 

Решением уравнения (13) будет выражение 
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(2) (2) (2)3 5

( )
2


 д див дa V c . (14) 

Подставляя в выражение (14) значения из формул (8) и (11), получим 

следующее приближенное выражение для скорости дивергенции 

(2) (1)
21,236

1,236  


кр

див див
s c a е

GJ
V V

l l k k
. 

В свою очередь, рассматривая расчетную схему идеализированного прямого 

крыла (рис. 4) при 4n , получим следующую результирующую матрицу: 

 
(4) (4) (4) (4)1 1 1

[3,4] [4,0][4,0](1,2,3) [3,0](1,2)[( ) ( ) ]    C C C A , (15) 

где 
(4) (4) (4) (4)1 1 1

[2,3] [3,0][3,0](1,2) [2,0](1)[( ) ( ) ]    C C C A ; 

 (4) (4) (4) (4) (4)1 1 1
[1,0] [1,0] [1,2] [2,0][2,0](1) [( ) ( ) ]     C C A C A . (16) 

Заменяя матрицы в выражениях (15) – (16) на соответствующие скалярные 

величины, получаем следующее уравнение: 

 

(4) (4) (4) (4)1 1 1 1

(4) (4) (4) (4)1 1 1 1 1

{[( ) ( ) ] }

{[( ) ( ) ] } ( ) 0

   

    

   

    

д д д д

д д д д

c a c a

a c a c
. (17) 

Получая решение из уравнения (17) и подставляя в него величины из формул 

(8) и (11), получим следующее приближенное выражение для скорости 

дивергенции: 

(4) (1)
21,391

1,391  


кр

див див
s c a е

GJ
V V

l l k k
. 

Проведя аналогичный расчет при 8n  и 16n , получим следующие 

приближенные выражения для скоростей дивергенции: 

(8) (1)
21,475

1,475  


кр

див див
s c a е

GJ
V V

l l k k
;   

(16) (1)
21,522

1,522  


кр

див див
s c a е

GJ
V V

l l k k
. 

Точное значение скорости дивергенции идеализированного прямого крыла дивV , 

используемое для расчета величин относительных погрешностей получаемых 

результатов, будет определяться в соответствии с формулой (4). 

Результаты расчета приближенных значений скорости дивергенции 

идеализированного прямого крыла, обладающего упругой угловой жесткостью на 

кручение (1)
дc  и антиупругой угловой жесткостью от действия аэродинамических 

сил (1)
да , в случае его представления в конечно-элементном виде с различным 

количеством участков разбивки приведены в таблице. 
 

Таблица 1 
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Как следует из результатов, приведенных в таблице, увеличение числа 

конечных элементов при представлении идеализированного прямого крыла в 

конечно-элементном виде существенным образом уменьшает погрешность 

определения скорости дивергенции. При этом абсолютно очевидно, что при 

бесконечном увеличении числа конечных элементов величина скорости 

дивергенции, получаемой в соответствии с МК-ЭА, будет приближаться к 

точному значению скорости дивергенции, определяемой согласно теории 

несущей пластины [2]. 

Выводы. Применяемый МК-ЭА характеризуется рядом достоинств: 

- простота алгоритма, обусловленная хорошей наглядностью и понятной 

физической интерпретацией метода; 

- возможность проверки промежуточных результатов, которая следует из их 

простой физической трактовки; 

- возможность аналитического расчета, обусловленная простотой рекуррентных 

формул. 

Недостатками МК-ЭА являются: 

- на каждой итерации необходимость проверки обращаемых матриц на 

положительную определенность, что связано с их возможной вырожденностью; 

- при определении скорости дивергенции необходимость проведения 

матричных операций в символьном виде, а также получение корней полиномов 

высокого порядка. 
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Получена оптимальная жесткость крыла летательного аппарата, обеспечивающая 

максимальную скорость дивергенции.  

Ключевые слова: угловая жесткость крыла, оптимизация конструкции крыла, скорость 

дивергенции. 

Отримана оптимальна твердість крила літального апарату, що забезпечує максимальну 

швидкість дивергенції. 

Ключові слова: кутова жорсткість крила, оптимізація конструкції крила, швидкість 

дивергенції. 

In this work we established the optimal stiffness of the wing of an aircraft, under which maximal 

divergence rate is achieved. 

Keywords: angular stiffness of the wing, wing structure optimization, divergence rate. 

 

Введение. В настоящее время возникшая необходимость в высокоскоростных 

летательных аппаратах (ЛА) большой грузоподъемности обусловливает 

актуальность задач оптимизации их конструкций. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является отработка 

методики оптимизации конструкции ЛА с учетом возникающих при высоких 

скоростях аэродинамических эффектах.  

Одной из главных причин, ограничивающих скорость ЛА, является 

дивергенция крыльев. При этом абсолютно очевидно, что увеличение жесткости 

крыльев способствует снижению опасности дивергенции. Однако увеличение 

жесткости крыльев в общем случае может привести к нежелательному 

повышению массы или габаритов ЛА. Поэтому важной оптимизационной задачей 

является определение минимальной жесткости крыла, обеспечивающей 

необходимую величину критической скорости дивергенции. В качестве объекта 

исследования рассматривается идеализированное прямое крыло с равномерно 

распределенной по его длине аэродинамической нагрузкой. Расчет будет вестись 

методом конечно-элементной аппроксимации [1]. Решение задачи, состоящей в 

определении влияния на критическую скорость дивергенции угловой жесткости 

крыла, относительно его продольной оси, находится методом узловой 

конденсации [2], в котором, вместе с  жесткостью традиционных упругих 

элементов, рассматривается антижесткость, учитывающая действие 

аэродинамических сил. При этом реальная конструкция (например, крыло 

самолета) делится на n  частей и фактически заменяется набором эквивалентных 

конечных элементов, содержащих упругую и аэродинамическую части (рис. 1). 
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Рис.1. Эквивалентный конечный элемент крыла самолета. 

Решение задачи. В качестве базовой конечно-элементной модели примем 

крыло, состоящее из одного участка (рис. 2). При этом симметричность 

рассматриваемой идеализированной конструкции крыла делает возможной замену 

матриц в расчетных схемах и матричных операций, предусмотренных МК-ЭА, на 

скалярные величины и математические действия, соответствующие 

однокомпонентному случаю. 

 

Рис. 2. Расчетная схема крыла, состоящего из одного участка. 

При этом величина жесткости (1)
1с  и антижесткости (1)

а  базовой модели крыла 

будут описываться выражениями [3]: 

 

(1)
(1) 1
1 

s

GJ
с

l
;  

2
(1)

2


 див

a е c s

V
а k k l l . (1) 

Здесь введены следующие обозначения: 

дивV  – критическая скорость дивергенции крыла;     

  – плотность газа; 
(1)
1GJ  – жесткостная характеристика поперечного сечения при кручении упругой 

оси крыла; 

sl  и cl  – длина крыла и хорды крыла; 

ak  и еk  – коэффициенты пропорциональности, характеризующие наклон кривой 

подъемной силы и эксцентриситет аэродинамического центра. 
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Выполняя расчет базовой модели в соответствии с МУК, находим искомую 

угловую жесткость крыла (1)
1c , исключающую дивергенцию при скоростях ЛА - 

ниже критической, 

 
(1) (1)
1 с a ,  

(1) 2
1

2


 див

a е c s
s

GJ V
k k l l

l
. (2) 

Теперь определим оптимальное распределение жесткостных характеристик 

вдоль крыла для достижения максимальной критической скорости дивергенции.  

Сначала разделим исследуемое идеализированное крыло на n  ( 2n ) участков 

одинаковой длины. Затем, согласно требований МК-ЭА, составим расчетную 

схему (рис. 3), где жесткость ( )n
ic  обусловливается действием упругих 

восстанавливающих сил, а антижесткость ( )n
a  характеризует влияние 

опрокидывающих аэродинамических сил на i -ом участке крыла. При этом 

отметим, что гарантией отсутствия дивергенции, в случае докритической 

скорости ЛА ( ЛА дивV V ), служит выполнение условия неотрицательности угловой 

жесткости результирующего упругого элемента, получающегося в результате 

преобразования расчетной схемы согласно МУК (
( )

0(1, 1)
0




n

n
c ). 

 

Рис. 3. Расчетная схема МК-ЭА идеализированного прямого крыла. 

В соответствии с поставленной оптимизационной задачей полагаем, что 

подлежащая минимизации функция цели будет представлять собой суммарную 

жесткость конечно-элементных участков, 

 
( ) ( ) ( )( ) ( )
0 1 0 2

1

1
( ,..., )



   
n

n n nn n
n i

i

c c S c
n

. (3) 

При этом является очевидным, что величина суммарной жесткости ( )
0
n

S легко 

коррелирует с весо-габаритными характеристиками крыла. 

В свою очередь, участвующая в оптимизационной задаче функция ограничений 
( ) ( ) ( )
1 1( ,..., )
n n n

nc c  описывает, присущее дивергенции, нулевое значение 

результирующей жесткости на кручение 
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 (4) 

При этом в соответствии с постановкой задачи имеем следующее равенство: 

 

(1)
( ) n a

a
n

. (5) 

Рассмотрим для примера задачу оптимизации конструкции крыла, состоящего 

из двух участков. 

В этом случае функция цели (2) (2) (2)
0 1 2( , ) c c  и  функция ограничений (2) (2) (2)

1 1 2( , ) c c  

имеют вид 

 
(2) (2) (2) (2) (2)
0 1 2 1 2

1
( , ) ( )

4
  c c c c ,   

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

2

( , ) 0    


c a
c c c a

c a
. (6) 

Решим данную оптимизационную задачу методом множителей Лагранжа [4], 

предполагающим с помощью вторичной функции Лагранжа преобразование 

решаемой задачи с ограничениями в задачу безусловной оптимизации. 

В этом случае функция Лагранжа, являющаяся вторичной функцией цели, 

имеет вид 

 

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)(2) (2)
1 2 0 1 2 1 1 2

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

2

( , , ) ( , ) ( , )

1
( ) ( )

4

      

     


L c c c c c c

c a
c c c a

c a

, (7) 

где (2)  – множитель Лагранжа. 

Оптимальное решение 
(2)
1c , 

(2)
2c  и (2)  определяется из системы уравнений 

 

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

(2)
1

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

(2) (2) (2) 2
2 2

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

2

( , , ) 1
0 ,

4

( , , ) 1 ( )
0 ,

4 ( )

( , , )
0 .


     

 

   

  
 


 

   
 

L c c

c

L c c a

c c a

L c c c a
c a

c a

 (8) 

Соответствующее нашей задаче решение системы уравнений (8) имеет вид 

 
(2) (2)
1 3c a ;   (2) (2)

2 1

2

3
c c ;  

(2) 1

4
   . (9) 

Суммарная жесткость (2)
0S  двух конечно-элементных участков рассматриваемой 

оптимальной конструкции будет описываться выражением 
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(2) (2) (2)
0 1 2

1
( )

4
 S c c . (10) 

Проведем сравнительную оценку эффективности конструкции крыльев с 

постоянной по длине жесткостью и оптимальным соотношением жесткостных 

характеристик при равномерном распределении аэродинамического момента 

вдоль крыла. При этом в качестве коэффициента эффективности конструкции 

крыла ( )nK  полагаем отношение его суммарной жесткости конечно-элементных 

участков к предельно допустимой антижесткости, обусловленной действием 

аэродинамических сил, 

 

( )
( ) 0

(1)


n
n S

K
a

. (11) 

Рассматривая совместно выражения (4) - (5) и (9) - (11), получим 

 

(1) (1)
(1) 0 1

(1) (1)
 

S c
K

a a
; 

(2) (2) (2)
(2) (1)0 1 2

(1) (1)

( ) 5

84


  

S c c
K K

a a
. (12) 

Тогда величину коэффициента эффективности оптимальной конструкции 

крыла, деленного на две части, по сравнению с коэффициентом эффективности 

крыла, состоящего из одной части, можно представить выражением 

 
(2) (1)0,625K K ,   

(1)
(1) 1

2 2

2

 див a е c s

GJ
K

V k k l l
. (13) 

Решая оптимизационные задачи в соответствии с представленной выражениями 

(1) – (13) методикой, определим оптимальную конструкцию крыла, состоящего из 

n  участков одинаковой длины. 

В частности, оптимальные параметры крыла (при 3,...,6n ) имеют 

следующие значения: 

- (при 3n ) 
(3) (3)
1 6c a ; 

(3) (3)
2 1

5

6
c c ; 

(3) (3)
3 1

1

2
c c ; 

3
(3) (3)
0

1

1

9 

  i
i

S c ; 

(3) (1)0,519K K , 

- (при 4n ) 
(4) (4)
1 10c a ; 

(4) (4)
2 1

9

10
c c ; 

(4) (4)
3 1

7

10
c c ; 

(4) (4)
4 1

2

5
c c ; 

4
(4) (4)
0

1

1

16 

  i
i

S c ; (4) (1)0,469K K , 

- (при 5n ) 
(5) (5)
1 15c a ; 

(5) (5)
2 1

14

15
c c ; 

(5) (5)
3 1

4

5
c c ; 

(5) (5)
4 1

3

5
c c ; 

(5) (5)
5 1

1

3
c c ; 

5
(5) (5)
0

1

1

25 

  i
i

S c ; (5) (1)0,440K K , 
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- (при 6n ) (6) (6)
1 21c a ; 

(6) (6)
2 1

20

21
c c ; 

(6) (6)
3 1

6

7
c c ; 

(6) (6)
4 1

5

7
c c ; 

(6) (6)
5 1

11

21
c c ; 

(6) (6)
6 1

2

7
c c ; 

6
(6) (6)
0

1

1

36 

  i
i

S c ; (6) (1)0,421K K . 

Экстраполируя имеющиеся результаты, для крыла, поделенного на n  частей, 

получаем следующие оптимальные параметры: 

(при 1i ) 
( ) (1)
1

( 1)

2




n n
c a ;         (при 1 i n ) ( )( )

1

( 1)
[1 ]

( 1)


 



nn
i

i i
с с

n n
; 

(при i n ) ( )( )
1

2

( 1)




nn
nc с

n
; 

( ) ( )
0 12

(2 1)

3




n nn
S c

n
; ( ) (1)

2

( 1)(2 1)

6

 
n n n

K K
n

. 

(14) 

Из результатов (14) следует, что предельное значение суммарной жесткости 
( )
0
min

S  и коэффициента эффективности (min)K  достигается при бесконечном 

количестве участков разделенного крыла, 

( ) (1) (1)
0 2

( 1)(2 1) 1
lim

36

 
 

min

n

n n
S a a

n
, 

 
(min) (1) (1)

2

( 1)(2 1) 1
lim

36

 
 

n

n n
K K K

n
. (15) 

Продолжая рассматривать предельный случай бесконечно большого количества 

участков (n ), осуществим переход от описанной формулой (14) дискретной 

функции жесткости 
( )n
iс  (1 i n ) к ее непрерывному аналогу ( )c x  (0   sx l ), 

используя пропорцию 
s

x i

l n
, 

 

(1) 2
1

2
( ) (1 )

2
 s

s

c l x
c x

l
,     0   sx l , (16) 

где величина (1)
1c  определяется согласно формулам (1) и (2). 

Анализ выражения (16) показывает, что функция жесткости ( )c x  представляет 

собой квадратичную функцию. При этом для уточненной функции жесткости 

( )c x , (0   sx l ) должны соблюдаться все краевые условия. 

Записывая уточненное, с учетом теории несущей полосы [3], значение 

величины (1)
1с , получим следующие выражения, описывающие функцию 

жесткости ( )c x , 

 

2
(1) (1)
1 2

2
 



див
a е c s

V
с a k k l l ; 

(1) 2
1

2
( ) (1 )

(1 )
  



s

s

с l x
c x k

k l
, (0 1 k , 0   sx l ), (17) 

где параметр k  определяется из краевых условий, 
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( )

(0) ( )




s

s

c l
k

c c l
. (18) 

Таким образом, для достижения наибольшей эффективности жесткостные 

характеристики упругой оси прямого свободнонесущего крыла должны отвечать 

следующим требованиям: 

- прикорневая жесткостная характеристика на кручение упругой оси крыла 

(0) (0)GJ c  должна превышать критическую величину аэродинамической 

характеристики антижесткости ( (1)
sa l ), 

 

2
2

2

2
(0)






див
a е c s

V
GJ k k l l ; (19) 

- жесткостная характеристика на кручение упругой оси на конце крыла 

( ) ( )s sGJ l c l  не должна превышать соответствующую жесткостную 

характеристику, взятую в начале крыла, 

 
( ) (0)sGJ l GJ ; (20) 

- изменение жесткостной характеристики на кручение упругой оси крыла  

( (0) ( ) ( )  sGJ GJ x GJ l , 0   sx l ) должно происходить по квадратичному закону: 

 

2 2

2 2
( ) (1 ) (0) ( )   s

s s

x x
GJ x GJ GJ l

l l
,  0   sx l . (21) 

Представим качественные характеристики упругой оси крыла, 

оптимизированного в соответствии с требованиями (19) - (21). 

- Результирующая податливость (0)  оптимальной упругой оси в 

статическом режиме работы ЛА определяется по формуле  

(0)

22
0 0

2 2

1

( ) (0) ( )
(1 )

(0)

  

 

 
s sl l

s

s s

dx dx

GJ x GJ x GJ lx

l l GJ

. 

- Согласно формулам (3) и (21) суммарная жесткость (0)S  оптимальной 

упругой оси при динамическом режиме работы ЛА будет описываться 

следующим выражением:  

(0)

0

( ) [2 (0) ( )]
3

  
sl

s
s

l
S GJ x dx GJ GJ l . 

- Значение коэффициента эффективности (0)K , которое соответствует 

оптимальному закону изменения жесткости крыла, будет равно 

(0) (1)

2

( )4
[2 ]

(0)3
 



sGJ l
K K

GJ
, 

(1)
(1) 1

2 2

2

 див a е c s

GJ
K

V k k l l
. 

Выводы. Проведенные исследования показали существенное улучшение 

качественных характеристик при оптимизации конструкции крыла. При этом 
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разработанная методика проявила высокую эффективность, связанную с 

простотой интерпретации промежуточных результатов и возможностью 

применения аналитических методов. 
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АЛГОРИТМ ОРІЕНТОВАНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ 
НАВАНТАЖЕНЬ НА КРИЛО З ВРАХУВАННЯМ ЄФЕКТІВ СТАТИЧНОЇ 

АЕРОПРУЖНОСТІ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, bomis@meta.ua 

Досліджено роботу алгоритму визначення зовнішніх навантажень на крило великого 

подовження (λ ≥ 8) дозвукового літака транспортної категорії, з урахуванням статичної 

аеропружності. 
Ключові слова: навантаження, аеродинаміка, міцність, інформаційні технології. 

Исследовано работу алгоритма определения внешних нагрузок на крыло большого продления 

(λ ≥ 8) дозвукового самолета транспортной категории, с учетом статической аэроупругости. 
Ключевые слова: нагрузка, аэродинамика, мощность, информационные технологии. 

Work of algorithm of determination of external load on the wing of a large extension (λ ≥ 8) 

transport category aircraft based on static aero elasticity. 

Keywords: stress, aerodynamics, durability, IT. 

 

Актуальність теми. В умовах проектної невизначеності та часової лімітації 

циклів проектування на перше місце виходять чисельні методи розрахунку 

параметрів зовнішнього навантаження. Ці методи вимагають створення 

розрахункових алгоритмів на основі математичних моделей об’єкта проектування, 

які, в свою чергу, мають спрощення, похибки та потребують налаштування таким 

чином, щоб отриманий результат збігався з результатами  експериментів. 
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Мета дослідження. Метою роботи є алгоритм визначення зовнішніх 

навантажень на крило великого подовження (λ ≥ 8) дозвукового літака 

транспортної категорії, з урахуванням статичної аеропружності. 

Модель дослідження. Алгоритм орієнтованого методу заснований на взаємодії 

аеродинамічної (АМ), масової (ММ) і пружною (ПМ) моделей літака, які 

інтегровані в єдину технологію, що забезпечує комплексну автоматизацію 

процесу визначення зовнішніх навантажень на крило, підвищує точність 

розрахунків та скорочую термін циклів проектування. 

Алгоритм представлено як вирішення m параметричних задач     
 , які 

виконуються на структурних компонентах математичних моделей. Кожна 

параметрична задача складається з n під задач     
  за умови існування області 

проектних параметрів     
  [1]. Алгоритми вирішення     

  збудовано, як алгоритм 

мінімізації     
  в умовах проектних обмежень: 

 
    ( )  ∑    {∑       

 
   } 

     (1) 

Відповідно (1) цільова функція визначення навантажень має вигляд: 

        (    
 )  {

  [∑    {∑    
     

   
   } 

   ]

  [∑    {∑    
     

   
   } 

   ]

  [∑    {∑    
     

   
   } 

   ]

     {
        

        
}        (2)  

Схема взаємодії моделей та перелік задач, які вирішуються, представлено у 

вигляді трикутника (рис. 1). Пружна, масова та аеродинамічна моделі розташовані 

на вершинах трикутника. Кожна задача розташована на діаграмі згідно 
 

 

Рис.1. Схема взаємодії  моделей комплексу. 

Аеродинамічна модель. Завданням аеродинамічній моделі є отримання 

аеродинамічних навантажень та визначення їх розподілу по поверхні моделі ЛА 

на основі теоретичного розрахунку і даних дренажних досліджень. 

Задача розрахунку обтікання тіла потоком в’язкого турбулентного потоку 

зводиться до рішення еквівалентної нев’язкої задачі, яка визначається системою 

рівнянь Ейлера з умовами на межі обтікаємого тіла [2], [3]: 
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(        )                                         

 

  
 

 

   

    

  
 

 

 
( ̅   ̅  )                                  

            (    )                                      

               (3) 

де   – довжина дуги контуру  ;   – нормаль;    – кривизна поверхні  ;   – 

щільність;     – тангенціальна та нормальна складова швидкості;   – тиск;   ̅   ̅  

– пульсаційні складові швидкості;   – коефіцієнт в’язкості,  – втрата імпульсу у 

приграничному шарі. Перше рівняння (3) є граничною умовою Лайтхилла [4]. 

Друге рівняння відображає закон збереження імпульсу в приграничному шарі в 

повздовжньому напрямі і аналогічно рівнянню Кармана для граничного шару. 

Після визначення швидкостей  в еквівалентному нев’язкому потоці трете рівняння 

дозволяє отримати рішення в реальному в’язкому потоці:   ( )      ( ), де    

– значення тангенціальної швидкості на зовнішній границі приграничного згідно 

способу Вільямсона [5], Кpосса [6] та Дрела [7]. Для визначення положення 

ламінарно-турбулентного переходу використано метод Галкіна[8]. 

Мінімізація різниці між розрахунком та експериментом пов’язана з 

особливостями формування панельної сітки, яка визначає інтенсивність вихрової 

системи, що є основою для формування функції збіжності  (   ̅      )  
  (   (   ̅      ))   (   (   ̅      )). Послідовність формування 

 (        ), а також порівняння  залежності коефіцієнтів    та моменту    від 

  , приведені на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Послідовність формування функцій збіжності  (        ) та налаштування 

математичної моделі по даним аналога. 
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а)                                        б)                                     в) 

Рис. 3. Послідовність розрахунку: а – безвідривне обтікання; б – з урахуванням в'язкості і 

стисливості; в – з урахуванням розвиненою пелени і функції збіжності. 

Відповідно, значення  ̅ (   ̅) відрізняються від експериментальних значень 

 ̅ (   ̅) тому, що у чисельному методі обтікання крила моделюється безвідривним 

не стисненим потоком, обтікання якого пов'язано виключно з геометрією крила. 

Послідовність виконання розрахунку за запропонованим способом зображена на 

рис. 3.  

Масова модель. Масова модель визначає значення навантаження від погонних 

та зосереджених мас конструкції крила і паливної системи [11]. В умовах 

обмеженої інформативності, на етапах ескізного проектування розподіл відносної 

погонної маси крила запропоновано проводити як: 

      
   

 
  , 

де ∫  
   

 
  ̅  ∫

    
 

      
 

   

 
  ̅   ;    – щільність i-го перерізу;      – середня 

щільність крила;   
  – квадрат хорди i-го перерізу;    

  – квадрат середньої хорди 

крила.         
     – дійсне значення маси конструкції крила,    

  – 

теоретичне значення маси конструкції крила,   –коефіцієнт повної маси крила;   

– постійний регресивний коефіцієнт. 

Використовуючи статистичні дані про маси крил літаків транспортної категорії 

у діапазоні зльотної маси т0 = 46÷320 тонн, на основі регресивного аналізу 

визначено значення коефіцієнта повної маси крила            та постійний 

регресивний коефіцієнт              . Дослідження запасу свідчить, що 

розрахунковий відносний масовий згинальний момент     в перерізі по бортовій 

нервюрі крила важкого літака транспортної категорії буде збільшений в межах від 

1.5% до 2.2% (рис.4). 
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а)                                                             б) 

Рис. 4. Порівняння розрахункової та дійсної розподіленої ваги крила           та масового 

згинального моменту     для літаків: 

а) – Airdus А320; б) – середній транспортний літак (аналог Ан-70). 

Пружна модель. Досліджено вплив статичної аеропружності (СА) на зовнішні 

навантаження крила [12]. Алгоритм обліку ефектів СА засновано на 

припущеннях: значення похідної   
  змінні за розмахом крила та визначаються по 

функції     (   ) на заданому куті атаки α для відповідного перерізу крила; 

розглядаються зміни положення відносних центрів тиску    в залежності від 

зміни місцевих кутів атаки; поворот перерізів крила відбувається в 

перпендикулярній площині навколо осі жорсткості OZj.  

 
а)                                                           б) 

Рис. 5. Побудова схеми навантаження та деформації стрілоподібного крила: 

а) – конструкційно-силова схема; б) – розрахункова модель пружного крила та діючі 

навантаження:   ,   ,   ,   ,   ,   . 

Досліджено вплив деформацій на зміни аеродинамічних характеристики за 

допомогою аеродинамічних похідних   
  и   

 . При позитивному перевантаженні 

деформації вигину збільшують кут поперечного V, що веде в польоті до 
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підвищеної поперечної стійкості в порівнянні з трубними 

випробуваннями:        
  

    
        (рис. 5). 

Порівнюючи результати розподілу по розмаху крила відносної циркуляції 

 ̅   (  ) для заданого режиму польоту та розрахунків відносних згинального  

 ̅   ∬  ̅ 
 

 
  ̅ та крутного  ̅   ∫  ̅  ̅   ̅

 

 
 моментів жорсткого та пружного 

крила, показано (рис. 6). 

 
а)                                                                          б) 

Рис. 6. а) – Розподіл  відносної циркуляції  ̅   ( ) центрів тиску  ̅   ( ) по розмаху 

крила; б) – порівняння розподілу відносного згинального  ̅   та крутного  ̅            за 

крила. 

Інформаційне забезпечення. Формування інформаційних потоків комплексу 

засновано на інтеграції структурних моделей (рис. 7). Кожна структурна модель 

має методичне та програмне забезпечення, яке визначає уніфіковані форми 

подання вхідної та вихідної інформації, які є спільною областю для всіх 

оточуючих структурних моделей. 
 

 

Рис. 7. Алгоритм інформаційного забезпечення структурних моделей методу. 
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Рис. 8. Схема взаємодії інформаційних підсистем проектних досліджень. 

Розподіл баз даних (БД) по мережі визначається видом інформації що в них 

зберігається: локальні БД (ЕД і РД) розміщені на робочих місцях (РМ) інженерів 

що ведуть розрахунки або експерименти, а загальнодоступні (експериментальна 

інформація, вихідні документи) – на сервері. Схема взаємодії інформаційних 

підсистем проектних досліджень показана на рис. 8. 

Факторами економічної ефективності є скорочення часу пошуку і доступу до 

експериментальної інформації, а також збільшення інформативності процесу. 

 

 

Рис. 9. Порівняння коефіцієнтів підйомної сили    та опору   , отриманих чисельним методом 

та експериментально, в залежності від кута атаки α для польотної, злітної і посадочної 

конфігурацій крила (             ). 

Отримані результати. Наведено результати роботи роботи алгоритму на 

прикладі проектних розрахунків важкого транспортного літака (рис. 9 10). 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 10. Характер розподілу навантаження по розмаху крила: а) сили:      ( ) ,       ( ), 

      ( ); б) моменти      ( )      ( ),      ( ). 

На рис. 11 показано порівняння розрахункових згинальних моментів Мх і 

розшифровування осцилографічних записів згинальних моментів в бортовому 
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перерізі крила важкого транспортного літака в 17 контрольних точках профілю 

польоту при виконанні типового рулювання, розбігу, польоту, приземлення і 

пробігу, в циклі «земля-повітря-земля», в процесі спеціального льотного 

експерименту. 
 

 

Рис.11. Порівняння розрахункового відносного моменту     в бортовому перерізі пружного 

крила з даними осцилографічних записів згинального моменту отриманих в ході льотного 

експерименту. 

 

 

Рис. 12. Порівняння відносного моменту     за даними тензометрії та порівняльного 

розрахунку запропонованого і існуючого методів. 

На рис. 12 показано порівняння розрахункових відносних згинальних моментів 

    і розшифровки осцилографічних записів згинальних моментів, у чотирьох 

перерізах крила z, для певного сполучення маси навантаження і маси палива в 

крилі при випробуванні з перевантаженням ny = 2,0 та -1.0 з максимальною 

швидкістю VD, виміряних при виконанні трьох маневрів. Рішення про збіжність 

рзультатів ЛЕ, РД та ЕД приймаються на підставі даних обробки записів бортових 

самописців по осередненим даними для великої кількості польотів даного типу 

літака з використан-ням методів математичної статистики, які відповідають 

довірчій ймовірності P = 0,95. 
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Велике значення має точність проведення льотного експерименту. Тут є певні 

особливості, але прийнято вважати, що це останній критерій в оцінці 

правильності вибору зовнішніх навантажень що діють на поверхні проектованого 

виробу. 

Висновки. Досліджена робота алгоритму орієнтованого методу визначення 

зовнішніх навантажень на пружне крило дозвукового транспортного літака в 

умовах тривимірного навантаження з урахуванням статичної аеропружності та 

отримані наступні результати: 

1. Запропоновано алгоритм побудови аеродинамічної моделі крила на основі 

чисельних методів з постійним моніторингом результатів обрахунків та їх 

корегуванням за допомогою функцій збіжності, отриманих по даним літака-

аналога або по обмеженим результатам аеродинамічних експериментів, що 

дозволило підвищити точності розрахунків до 4,5% у порівнянні з існуючими 

технологіями та розширити область їх використання у проектних роботах і, як 

наслідок, скоротити програму дренажних досліджень в АДТ до 30%. 

2. Комплексна математична модель навантаження крила великого подовження на 

основі комп'ютерно-інтегрованої технології дозволяє забезпечити визначення 

пружно-деформованого стану крила в автоматичному режимі, що веде до 

скорочення у часі циклів проектування на  20%. 
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В.В. БОРИСОВ 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 
КРЫЛА САМОЛЕТА ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 

Киев, Украина, fidel_1965@rambler.ru 

Описаны и обоснованы основные принципы формирования структур конечно-элементных 

моделей регулярных элементов конструкции кессона крыла самолета транспортной 

категории. Выполнен приближенный расчет трудоемкости моделирования кессона крыла с 

помощью современных CAE-комплексов. Показано, что используемые в них технологии не 

обеспечивают качественного моделирования. 

Ключевые слова: CAE-комплекс, конечно-элементная модель. 

Описані та обґрунтовані основні принципи формування структур скінченно-елементних 

моделей регулярних елементів конструкції кесону крила літака транспортної категорії. 

Виконано приблизний розрахунок трудомісткості моделювання кесону крила за допомогою 

сучасних CAE-комплексов. Показано, що технології, які в них застосовані, не забезпечують 

якісного моделювання. 

Ключові слова: CAE-комплекс, скінченно-елементна модель. 

In this article are described and substantiated the main principles of the build of structures of finite 

element models of regular bearing elements of the wing box of cargo aircraft. Performed the 

approximate calculation of laboriousness of modeling of the wing box with the help of modern CAE-

systems. Is shown that the technologies used by them don't provide the needed quality of the modeling. 

Keywords: CAE-system, finite element model. 

 

Введение. Одной из важнейших задач, решаемых на стадии технического 

проектирования (ТП), является оптимизация статической прочности кессона 

крыла, в процессе которой могут меняться упругие свойства деталей, их 

номенклатура, взаимное расположение и характер связей. Соответственно, в 

структуре конечно-элементной модели (КЭМ) должны быть представлены все 

детали конструкции, чьи свойства могут меняться в процессе оптимизации. В 

настоящем докладе обоснованы и описаны основные принципы моделирования 

силовых элементов конструкции кессона крыла самолета транспортной категории 

(СТК). Выполнен анализ трудоемкости интерактивных методов описания 

структуры КЭМ кессона крыла СТК. 

Анализ проблемы. Условно, конструкцию планера СТК можно разделить на 

регулярные зоны и зоны стыков. Регулярной зоной считается часть конструкции 

агрегата планера, в основном состоящая из групп элементов, предназначенных 

для восприятия нагрузок, действующих на агрегат.  

Главной особенностью такой зоны является наличие больших групп схожих 

элементов, при отсутствии значительных градиентов толщин и площадей 

сечений. В отличие от регулярной зоны, зона стыка предназначена для 

выполнения следующих функций: 
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 включение в конструкцию агрегата планера элементов, не предназначенных 

для восприятия и передачи нагрузок, действующих со стороны смежных силовых 

элементов; 

 соединение агрегатов планера, имеющих разное функциональное 

назначение; 

 передача на конструкцию планера больших сосредоточенных нагрузок. 

Зоны стыков, как правило, характеризуются отсутствием значительных групп 

схожих элементов. Кроме того, для силовых элементов зон стыков характерны 

большие градиенты толщин и сечений. 

Одной из главных проблем, связанных с расчетом напряженно-

деформированного состояния (НДС) кессона крыла СТК, является большая 

эластичность конструкции, которая обусловлена большим количеством деталей, 

воспринимающих и передающих нагрузки. В результате каждая деталь 

воспринимает лишь небольшую часть внешних нагрузок, приложенных к 

конструкции, а основными силовыми факторами, действующими на нее, являются 

нагрузки от перемещений смежных элементов, вызванных деформациями кессона 

от действия внешних нагрузок, которые могут быть определены только для 

конструкции кессона в целом.  

Кессон крыла является функционально самостоятельной частью планера 

самолета, которая контактирует с другими его частями в относительно узких 

зонах через специальные стыковые элементы. Поэтому для него основными 

силовыми факторами являются внешние нагрузки. Это дает возможность 

описывать условия нагружения и граничные условия для КЭМ кессона крыла с 

наименьшими допущениями.  

Для повышения точности задания нагрузок, в состав КЭМ кессона крыла 

должны включаться КЭМ элементов навески двигателей и механизации крыла.  

Граничные условия должны накладываются в тех зонах общей модели кессона, 

для которых не производится анализ НДС. В качестве такой зоны наиболее 

удобно использовать КЭМ центрального отсека фюзеляжа, которая соединяется с 

КЭМ кессона с помощью упрощенных КЭМ стыков.  

В этом случае искажения, вызванные влиянием граничных условий, не 

передаются на КЭМ самого кессона, что существенно повышает качество расчета 

его НДС. 

Постановка задачи. Таким образом, для качественного решения задачи 

оптимизации силовой конструкции планера СТК, необходимо обеспечить 

необходимое качество моделирования. Для удовлетворения этим условиям на 

стадии ТП КЭМ кессона крыла СТК должна удовлетворять следующим условиям: 

1. В структуре КЭМ должны быть представлены все элементы, которые 

воспринимают и передают нагрузки. 
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2. Дискретность КЭМ (количество КЭ на один элемент конструкции) должна 

обеспечивать отслеживание всех возможных изменений параметров элементов 

конструкции, которые вносятся в процессе ее оптимизации. 

3. В состав КЭМ кессона крыла должна быть включена КЭМ отсека 

фюзеляжа, на которую накладываются граничные условия. 

4. Для уменьшения количества допущений при описании условий нагружения, 

КЭМ кессона должна включать КЭМ элементов механизации крыла и элеронов, а 

также элементов навески двигателей. 

5. Для правильного приложения нагрузок КЭМ кессона должна содержать 

упрощенные КЭМ стыка центроплана с отъемной частью кессона (ОЧК), а также 

кронштейнов и узлов приложения сосредоточенных нагрузок, моделирующие 

упругие свойства указанных элементов.  

Упрощенные КЭМ стыка центроплана с ОЧК, кронштейнов и узлов 

приложения сосредоточенных нагрузок не предназначены для анализа их НДС, 

поскольку для этого требуются КЭМ, состоящие из объемных конечных 

элементов (КЭ), формируемые на основе 3Dмоделей, что возможно только на 

следующей стадии проектирования. 

Принципы формирования структур конечноэлементных моделей 

элементов продольного набора. Основным элементом силового набора кессона 

крыла является обшивка, которая воспринимает нагрузки от изгибающего 

момента xM , обусловленного действием подъемной силы 
yQ . 

Кроме того, обшивка воспринимает крутящий момент zM  и перерезывающую 

силу  xq z , действующую параллельно оси OX. 

Поскольку обшивка воспринимает основные продольные нагрузки, мы в 

дальнейшем будем считать ее частью продольного набора. 

 

Рис. 1. Эскиз фрагмента типовой панели обшивки ( δij  местная толщина обшивки). 

В регулярных зонах конструкции кессона максимально возможное количество 

вариантов толщины обшивки соответствует количеству промежутков, 

заключенных между двумя соседними нервюрами и двумя соседними элементами 

продольного набора, которые в дальнейшем будем называть "зонами постоянной 
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толщины обшивки" (ЗПТО). Такая степень дискретности толщин обшивки 

обусловлена технологическими и экономическими критериями (рис. 1). 

Ввиду отсутствия больших градиентов толщины, для моделирования одной 

ЗПТО регулярной зоны кессона достаточно одного плоского КЭ (рис. 2). Таким 

образом, количество КЭ, моделирующих обшивку кессона в регулярных зонах, 

примерно соответствует количеству ЗПТО. 

 

Рис. 2. Структура КЭМ обшивки в регулярной зоне кессона крыла СТК. 

Стрингеры моделируются в виде двухпоясных балок ( рис. 3), образованных 

плоскими четырехугольными КЭ, окантованными стержневыми КЭ. Плоские КЭ 

обеспечивают моделирование стенок стрингеров. В качестве продольных 

окантовывающих элементов используются стержневые КЭ, моделирующие 

"усиления" обшивки в зонах соединения со стрингерами и "шапки" стрингеров.  

 

Рис. 3. Модель двух-поясной балки. 

В качестве поперечных окантовывающих элементов используются условные 

стержневые КЭ, соединяющие узлы, расположенные на теоретическом контуре 

крыла, с соответствующими узлами, объединяющими стержневые КЭ, 

моделирующие "шапки" стрингеров.  

 

Рис. 4. Моделирование сечения стрингера. 
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Рис. 5. Условное сечение конечно-элементной модели лонжерона. 

Поперечные окантовывающие элементы, обеспечивают моделирование 

усилений стенок стрингеров в местах крепления книц и расположены только в 

плоскостях обычных и дополнительных нервюр. Оси стержневых КЭ, 

моделирующих усиления под стрингеры, расположены на теоретическом контуре 

крыла, а оси стержневых КЭ, моделирующих "шапки" стрингеров, проходят через 

центры тяжести "шапок" (рис. 4). 

КЭМ переднего и заднего лонжеронов включают в себя следующие элементы 

(рис. 5): стержневые КЭ, моделирующие горизонтальные стенки верхней и 

нижней полок, четырехугольные КЭ, моделирующие вертикальные стенки 

верхней и нижней полок, стержневые КЭ, окантовывающие вертикальные стенки 

верхней и нижней полок, четырехугольные КЭ, моделирующие стенки. 

Структурно модели лонжеронов разделены на отдельные участки ( шпации ), 

ограниченные вертикальными стержневыми КЭ, расположенными в плоскостях 

нервюр и дополнительных сечений, предназначенных для повышения 

дискретности расчетной модели в зонах соединения центроплана с фюзеляжем и 

стыка консоли с центропланом. В свою очередь, стенки лонжеронов в пределах 

каждой шпации разделены по вертикали на 3 равных участка. Продольные 

окантовывающие стержневые КЭ между указанными участками отсутствуют. 

Стойки лонжеронов не моделируются, за исключением межнервюрных пролетов, 

содержащих дополнительные сечения. Все стержневые и плоские КЭ, 

моделирующие обшивку, стрингеры, лонжероны и продольные стыки должны 

воспринимать изгибные нагрузки (элементы типа "Bar" и "Plate" в MSC.Nastran). 

Принципы формирования структур КЭМ элементов поперечного набора 

кессона крыла. Основным элементом поперечного набора кессона крыла, 

является типовая нервюра, предназначенная для восприятия и передачи на 

элементы продольного набора небольших и умеренных поперечных нагрузок. 

Кроме того, типовые нервюры препятствуют изменению контура 

соответствующих сечений, вызванному деформацией кессона.  
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Конструктивно типовые нервюры могут быть сборными и монолитными. 

Сборные нервюры состоят из деталей, соединенных с помощью заклепок. 

Монолитные нервюры представляют собой цельную конструкцию, формируемую 

с помощью фрезерования. 

 

Рис. 6. КЭМ сборной нервюры (для наглядности КЭ сжаты). 

Модель сборной нервюры (рис. 6) включает в себя следующие основные 

элементы: стержневые КЭ, моделирующие пояса нервюры, стержневые КЭ, 

моделирующие кницы, условные стержневые КЭ, предназначенные для 

окантовки четырехугольных КЭ, моделирующих стенки стрингеров, с целью 

передачи нагрузок с моделей книц на модели стенок стрингеров, стержневые КЭ, 

моделирующие стойки нервюр, четырехугольные КЭ, моделирующие 

компенсаторы, плоские КЭ, моделирующие стенки нервюры. 

 

Рис. 7. Принцип моделирования компенсатора и кницы. 
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Количество и расположение стержневых КЭ, моделирующих стойки сборных 

нервюр, в основном, определяются необходимостью передачи нагрузок с книц на 

стенки, и не везде соответствуют их реальному количеству и расположению. При 

этом суммарная жесткость КЭ, моделирующих стойки, определяется, исходя из 

суммарной жесткости стоек моделируемых нервюр. Количество и расположение 

четырехугольных КЭ, моделирующих компенсаторы, в основном, соответствуют 

их количеству и расположению на моделируемых нервюрах. Каждая модель 

компенсатора располагается в плоскости соответствующей нервюры в 

промежутке, образованном двумя соседними стрингерами, теоретическим 

контуром крыла и поясом нервюры, и включает в себя два узла, расположенные 

на теоретическом контуре, и два узла, расположенные на поясе нервюры (рис. 7). 

В отличие от других элементов конструкции, кницы и компенсаторы 

моделируются соответственно с помощью стержневых КЭ, работающих только на 

растяжениесжатие (в системе MSC.Nastran элементы типа "Rod"), и 

четырехугольных КЭ, работающих только на сдвиг (в системе MSC.Nastran 

элементы типа "Shear Panel"). Это обусловлено тем, что в реальной конструкции 

кницы работают только на растяжениесжатие, а компенсаторы только на сдвиг, 

поскольку закреплены соответственно на стрингерах и обшивке. 

Анализ трудоемкости интерактивной технологии формирования КЭМ 

кессона крыла СТК. С учетом изложенных принципов формирования структур 

КЭМ можно рассчитать приблизительное количество локальных геометрических 

моделей (ГМ), которые требуются для синтеза КЭМ кессона крыла среднего СТК, 

чьи параметры приведены в таблице 1. При этом необходимо учитывать, что, в 

соответствии с принятыми в большинстве CAE-комплексов технологиями 

моделирования, все КЭ, формируемые в пределах одной ГМ, имеют одинаковые 

свойства [1,2]. 
 

Таблица 1. 

Наименование параметра Значение 

Количество нервюр 25 

Среднее количество стрингеров в сечении на верхней 

поверхности 

15 

Среднее количество стрингеров в сечении на нижней 

поверхности 

13 

Среднее количество нервюр, которые пересекает один 

стрингер 

15 

 

В соответствии с методом расчета, приведенным в [3], приблизительное 

количество ГМ, которые необходимо построить для синтеза КЭМ ОЧК на стадии 

ТП среднего СТК, равно: 
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15 1 384


  ГМ верхн обш
i

N ; (к-во ГМ верхней обшивки) 

 
24

. .
1

13 1 336


  ГМ нижн обш
i

N ; (к-во ГМ нижней обшивки) 

 
28

.
1

4 15 1 392


   ГМ стр
i

N ; (к-во ГМ стрингеров) 

 2 (9 25 1 5 25) 682       ГМ л новN ; (к-во ГМ лонжеронов) 

  
25

1

5 15 1 4 15 13 3825


      ГМ НК
i

N ; (к-во ГМ нервюр) 

384 336 392 682 3825 5619     ГМN ; (общее к-во ГМ одной 

ОЧК) 

Также необходимо дополнительно рассчитать координаты для следующего 

количества точек: 

 
25

.
1

3 15 13 4 1550.


    доп точек
i

N  

С учетом того, что для каждой точке соответствуют 3 координаты (X,Y,Z), 

всего необходимо рассчитать 1550*3=4650 значений. 

Выводы. Если предположить, что для построения каждой ГМ и расчета одной 

координаты точки, необходимой для построения ГМ, равно 5 минут, то общее 

время, необходимое для построения ГМ одной ОЧК среднего требуется 31000 

минут или 516 рабочих часов. Учитывая, что среднее время выполнения работ, 

связанных с интерактивным построением ГМ не может превышать 4 рабочих часа 

(с учетом утомляемости работника), общее время, необходимое для построения 

ГМ двух ОЧК составляет 258 рабочих дней, или 1 год. 

Таким образом, с учетом общей экономически обоснованной длительности 

проектирования самолета (4 года), технология построения КЭМ кессона крыла, 

основанная на использовании ГМ, не позволяет исследовать количество 

вариантов конструкции, необходимого для качественного проектирования. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АВИАКОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ГП «Антонов», 

Киев, Украина, dveirin@antonov.com 

Предложена система экспериментального обеспечения расчета на прочность типовых 

механических соединений авиаконструкций из широко распространенных композиционных 

материалов. 

Ключевые слова: авиационная техника, механические соединения, полимерные композиты, 

смятие, срез, межслойный сдвиг, концентрация напряжений, податливость. 

Запропонована система експериментального забезпечення розрахунків на міцність типових 

механічних з’єднань авіаконструкцій з широко розповсюджених композиційних матеріалів. 

Ключові слова: авіаційна техніка, механічні з'єднання, полімерні композити, зминання, зріз, 

міжшаровий зсув, концентрація напружень, податливість. 

The system is based on experimental software, etc.-of the typical mechanical connections 

aviakonstruktsy of the united shirokorasprostra-composite material. 

Keywords: aircraft, mechanical joint, polymer composite, bearing stress, shear, inter-layer 

displacement, stress concentration, compliance. 

 

Актуальность темы. Создание конкурентоспособных на рынке продаж и услуг 

отечественных гражданских воздушных судов (ВС) транспортной категории (ТК) 

включает в себя сложную комплексную проблему, включающую ряд 

принципиальных составляющих, среди которых важное место занимает выбор 

эффективных конструкционных материалов, обеспечивающих снижение массы 

агрегатов при высоких удельной прочности и жесткости. 

Опыт мирового и отечественного самолетостроения свидетельствует о том, что 

такими материалами являются полимерные композиционные материалы (ПКМ), 

объем применения которых в агрегатах ВС ТК непрерывно возрастает, достигая 

сегодня 25…30 %. 

Состояние проблемы. Постановка задачи. Перманентно нарастающий объем 

и ответственность деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) в 

агрегатах летательных аппаратов (ЛА), в том числе воздушных судах (ВС) 

транспортной категории (ТК) обеспечивает существенное снижение их массы за 

счет высоких удельных характеристик прочности, жесткости и управляемой 

анизотропии свойств. Однако в нерегулярных зонах ПКМ уступают по прочности 

и ресурсу конструкционным металлам, в особенности в широко применяемых 

механических соединениях деталей с дискретными крепежными элементами. В 

этих зонах проявляется низкая контактная и межслойная прочность, а также и 

другие особенности композитных механических соединений. 

mailto:dveirin@antonov.com
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Для расчета механических соединений на прочность традиционно используется 

система уравнений, в которой рассматривается не реальное напряженное 

состояние, а условное, когда нагрузки приведены к определенным площадям и 

полученные напряжения сравниваются с предельными экспериментально 

определенными значениями. Прочность соединения гарантируется в том случае, 

если для каждого из рассмотренных видов разрушения (разрыв в ослабленном 

сечении, смятие, срез крепежных элементов (КЭ), срез ПКМ между рядами или до 

края детали) условные напряжения находятся в пределах допустимых значений. 

Практика проектирования механических соединений показала, что 

существующая система экспериментов имеет ограниченное применение, так как 

не учитывает в полной мере особенности работы композитной детали в 

соединении. К этим неучтенным особенностям относятся анизотропия физико-

механических свойств, работа соединений  на срез и сдвиг, зависимость 

прочности на смятие от диаметра КЭ и структуры ПКМ и др. Таким образом, 

разработка системы экспериментального обеспечения расчетов механического 

соединения, которая максимально учитывала бы особенности работы ПКМ в 

окрестности отверстия является актуальной.  

Результаты исследований. Для типовых соединений деталей из КМ проведена 

оценка величины отклонения направления вектора результирующих усилий, 

передаваемых каждым крепежным элементом. Установлено, что отклонение 

состоит из постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляющая 

обусловлена коэффициентом Пуассона и ее величина зависит от характера 

передачи нагрузки (рис. 1, а – г) и от структуры компонентов соединения, но не от 

величины нагрузки. Максимальное отклонение от продольной оси соединения 

достигает 28...46. За счет температурного нагружения переменная составляющая 

отклонения может достигать ±15. 

Таким образом, для корректного расчета нагруженного нормальной нагрузкой 

соединения необходимо иметь данные об изменении предела прочности на смятие 

в пределах как минимум ±61 от направления нагружения. В случае 

комбинированного нагружения нормальной нагрузкой и сдвигом отклонение 

может достигать ±90. 

Таким образом необходимость оценки предела прочности на смятие как 

функции угла поворота вектора в пределах ±90 являяется существенной при 

расчете соединений. Существующие методики позволяют провести измерение 

предела прочности на смятие только в направлениях 0 и 90, а для отдельных 

структур еще и направлении 45 (то есть только вдоль осей ортотропии пакета). 
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Рис. 1. Свободные деформации соединенных деталей при различных вариантах нагружения: а – 

передача нагрузки; б – возврат нагрузки; 

в – усилительная накладка; г – температурная нагрузка. 

Не менее важной проблемой является выбор признака достижения предела 

прочности на смятие. Исследование стандартов и источников информации по 

теории проектирования деталей машин показали, что в настоящее время 

используются два подхода: 1) привязывают значение предела прочности на 

смятие через коэффициент к таким свойствам материала, как предел прочности 

(для хрупких материалов) и предел пластичности; 2) предел прочности 

рассчитывают при нагрузке, при которой остаточная овализация отверстия 

достигает наперед заданной величины, обычно в пределах 4…6%, а для 

композитов по последним рекомендациям – 2% (рис.2). 
 

 

Рис. 2. Типовая диаграмма смятия отверстия. 

Предложен и реализован на практике оригинальный образец материала 

восьмиугольной формы, закрепляемого в испытательной машине по центру с 

помощью вилки (рис. 3), который позволяет построить диаграмму анизотропии 
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прочности на смятие при снижении расхода материала в 4…6 раз и сокращении 

трудоемкости экспериментов в 3…4 раза. Для нагружения крепежного элемента 

разработано и изготовлено испытательное устройство, отличающееся 

самоустанавливающимися захватами для компенсации погрешностей, 

автоматическим регулируемым усилием прижатия захватов к образцу-диску, 

допускающим как двухсторонний, так и односторонний (консольный) захват 

крепежного элемента и пригодным для испытания материалов на смятие и на срез 

от отверстия до края образца. 
 

 

Рис. 3. Типовой образец для испытания на смятие с отверстиями диаметром от 3 до 8 мм. 

Для проведения серии экспериментов с углепластиком на основе ленты ЭЛУР-

0.08П и связующего 5-211-БН, который является базовым материалом на ГП 

«Антонов», было проведено планирование экспериментов с целью снижения 

затрат на материалы, а также трудозатрат на изготовление образцов и проведение 

экспериментов. По результатам проведенных экспериментов для углепластика на 

основе ленты ЭЛУР-0.08П и связующего 5-211-БН синтезирована инженерная 

зависимость для прогнозирования прочности на смятие см  
широкого спектра 

структур ПКМ и диаметров крепежных элементов 3, 4, 5, 6 и 8 мм, имеющая вид: 

 
   1 2, ,    см f f E . (1) 

где 
1


  см

см
F

 – предел прочности на смятие, отнесенный к пределу 

прочности ПКМ вдоль волокон; 


 
d

 – толщина образца, отнесенная к диаметру 
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КЭ; 
1

 xE
E

E
 – модуль упругости образца вдоль главной оси анизотропии, 

отнесенный к модулю упругости вдоль волокон;   – угол между главной осью 

ортотропии и направлением сминающей силы. 

По результатам экспериментальных исследований выявлены возможные виды 

разрушения при испытании на срез и показано, что срез в классическом 

понимании наблюдается только для сильноанизотропных структур при 

нагружении вдоль более жесткого направления, а для применяемых 

сложноармированных композитов имеют место более сложные формы 

разрушения.  

На основе обработки результатов проведенных экспериментов получена 

инженерная квадратичная зависимость для прогнозирования прочности 

сложноармированного базового ПКМ на срез: 

 
  2555,56 250 21 ,      cp  (2) 

где   – объемное содержание волокон-стопперов. 

Показано, что прочность на срез и на сдвиг в плоскости образца являются 

разными характеристиками и между ними отсутствует какая-либо корреляция. 

Полученная зависимость позволяет оценить предел прочности для пакетов любой 

структуры. 

Для образцов, предназначенных для определения межслойной прочности по 

действующим стандартам на основе одномерной модели клеевого соединения 

получена зависимость, связывающая погрешность в оценке прочности на 

межслойный сдвиг с упругими характеристиками материала и геометрией 

рабочей части образца 

 

1 2
2

2

 
    

 
x

x

L
E th

L E
, (3) 

где 


L
L  – длина рабочей зоны образца, отнесенная к его толщине; 

мс

 x
x

E
E

G
 – 

модуль упругости образца вдоль оси нагружения, отнесенный к модулю межслойного 

сдвига. 

Зависимость позволяет контролировать степень занижения прочности 

материала на межслойный сдвиг при планировании эксперимента. 

Получена также формула для определения предельного значения отношения 

размеров образца в зависимости от упругих характеристик материала при условии 

5% погрешности в оценке прочности на межслойный сдвиг 

 
0,5644 xL E . (4) 

По результатам проведенных экспериментов для однонаправленного 

углепластика на основе ленты ЭЛУР-0.08П и связующего 5-211-БН получены 

значения межслойной прочности на уровне 53,5 МПа при коэффициенте вариации 

3,5% и занижении результата на 5,7%. 
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Несущая способность образца из КМ исследовалась численно и 

экспериментально на образцах из ЭЛУР-0,08П/5-211-БН с отверстиями. 

Установлено, что несущая способность растянутого образца 

сложноармированного композиционного материала существенно отличается от 

оценки по пределу прочности пакета для трех распространенных вариантов 

критериев прочности  и зависит от удельного объема волокон вдоль оси 

нагружения (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Прочность типового сложноармированного образца со структурой [
0 70 ,

;
0 245 , ;

0 190 ,
] на 

разрыв, МПа 

Разрушение слоев 90° Разрушение слоев ±45° Разрушение слоев 0° 

Критерий максимальных напряжений 

56 123 775 

Критерий максимальных деформаций 

49 123 521 

Критерий Мизеса – Хилла 

55 91 775 
 

Податливость механического соединения исследовалась на модели рис. 4. 

 

 
а б 

1 – опора; 2 – образец; 3 – центрирующие упоры; 4 – КЭ из стали 30 ХГСА 

 

Рис. 4. Образец с оснасткой для исследования податливости: 

а – модель для оценки податливости; б – схема испытания. 

Расчет податливости силовой связи в эксперименте проводился по формуле 

 
МЕ КМ

2


  

 
св

МЕ МЕ МЕ КМ КМ КМ

L L
П

Р b E b E
, (5) 

где , Р
 
– усилие и перемещение подвижной траверсы; ,МЕ КМE E  – модули 

упругости материалов металлической и композитной деталей; 

МЕ КМ, , , , , МЕ МЕ КМ КМL b L b  – длина, толщина и ширина металлической 

накладки и образца. 
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Теоретическая оценка свП  проводилась по формуле Douglas 

 
б

5 1 1
0,8

 
   

  

D
св

б КМ КМ МЕ МЕ

П
d E E E

. (6) 

Относительная податливость святи 

 


 св

E
П П

t
, (7) 

где t  – шаг расстановки КЭ вдоль стыка. 

Исследования показали, что при количестве рядов КЭ до 5 различие в несущей 

способности соединений по формулам (5) и (6) не превышает 15 %.  

Выводы. В результате проведенных исследований: 

1. Предложены методы и средства определения прочности композита на 

смятие, позволяющие проводить эксперименты на универсальных испытательных 

машинах без использования сложных инструментов и оборудования. 

2. Синтезированы и обоснованы инженерные зависимости для 

прогнозирования прочности на смятие базового углепластика. 

3. Проведены экспериментальные исследования анизотропии прочности 

композита на срез от отверстия до края детали, на основе которых установлены 

типовые виды разрушения.  

4. Экспериментально определены коэффициенты податливости болта из стали 

30ХГСА диаметра 4…8 мм в соединении углепластиковой детали толщиной 3…6 

мм с дуралюминиемыми (Д16АТ) накладками толщиной 1,4…5 мм и стальными 

(1Х18Н9Т) толщиной 1,5…5 мм. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХТОНКИХ КОМПОЗИТОВ В КОНСТРУКЦИИ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт», vladimir@f3j.in.uan 

Рассмотрены вопросы конструирования сверхлегких беспилотных летательных аппаратов 

на примере авиамоделей с применением новых композиционных материалов на основе 

сверхтонких углеродных тканей. Предложен новый подход к конструированию сверхлегких 

беспилотных летательных аппаратов и представлены примеры использования сверхтонких 

армирующих материалов в конструкции авиамоделей. Описаны основы технологии получения 

однонаправленных сверхтонких углеродных тканей из некрученого углеровинга и технологии 

получения биаксиальных тканей на их основе. 

Ключевые слова: сверхлегкий беспилотный летательный аппарат, авиамодель, 

композиционный материал, углеродная ткань. 

Розглянуто питання конструювання надлегких безпілотних літальних апаратів на прикладі 

авіамоделей із застосуванням нових композиційних матеріалів на основі надтонких вуглецевих 

тканин. Запропоновано новий підхід до конструювання надлегких безпілотних літальних 

апаратів і представлено деякі приклади застосування надтонких армуючих матеріалів в 

конструкції авиамоделей. Описано основи технології отримання односпрямованих надтонких 

вуглецевих тканин з некрученого вуглеровінгу і технології отримання біаксіальних тканих на 

їхній основі. 

Ключові слова: надлегкий безпілотний літальний апарат, авіамодель, композиційний 

матеріал, вуглецева тканина. 

The problems of ultra-light unmanned aircraft design on the example of model airplanes made of 

new composite materials based on ultra-thin carbon fabrics is considered. The new ultra-light 

unmanned aircraft design is proposed and some examples of applying of ultra-thin armoring materials 

in structures of model airplanes are presented. The base of manufacturing ultra-thin carbon 

unidirectional and biaxial fabrics technology is presented. 

Keywords: ultra-light unmanned aircraft, model aircraft, composite material, carbon fabric. 

 

Введение. В настоящее время применение беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) позволяет решать задачи контроля и охраны промышленных и природных 

объектов, отработки новых конструктивно-технологических решений (КТР), а 

также проведения активного досуга. 

Важно отметить, что за последние десятилетие область применения 

сверхлегких БЛА значительно расширилась и имеет тенденцию к дальнейшему 

росту, поэтому в большинстве промышленно развитых стран широким фронтом 

ведутся работы в области создания новых образцов сверхлегких БЛА и 

совершенствования уже существующих. 

Анализ особенностей конструирования сверхлегких БЛА на примере 

авиамоделей. Как и для всех классов ЛА тактико-технические характеристики  

авиамоделей во многом зависят от их массовых характеристик, следовательно, 
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при разработке конструкции ЛА данного класса ориентированных на достижение 

высоких спортивных результатов, необходимо уделить особое внимание 

снижению их массы при обеспечении необходимой прочности и жесткости.  

Значительных успехов в области создания сверхлегких БЛА удается достичь с 

применением в их конструкции композиционных материалов (КМ), обладающих 

высокими прочностными и жесткостными характеристиками при малой 

плотности.  

Следует, однако, отметить, что вследствие весьма малых воздушных нагрузок, 

расчетные значения толщины несущих слоев обшивок и других элементов 

конструкции сверхлегких БЛА составляют сотые доли миллиметра. Но при 

изготовлении их из имеющихся до настоящего времени на рынке полуфабрикатов 

КМ, они будут иметь многократный запас прочности и, следовательно, лишнюю 

массу. 

Для решения отмеченной проблемы сотрудниками фирмы Vladimir’s Models 

была разработана и внедрена в производство технология получения сверхтонких 

углеродных тканей SpreadTowCarbon с поверхностной плотностью до 38-40 г/м² и 

толщиной до 0,02 мм. Применение SpreadTowCarbon в сочетании с легкими 

заполнителями из бальзы или пенопласта открывает широкие перспективы 

получение сверхлегких конструкций обладающих необходимой прочностью и 

жесткостью. 

Конструирование агрегатов сверхлегких БЛА с применением сверхтонких 

КМ. Для авиамоделей и большинства других сверхлегких БЛА традиционной 

является конструктивно силовая схема (КСС), включающая в себя силовой 

каркас, воспринимающий все виды нагрузок, действующих на ЛА, и ненесущей 

обшивки, воспринимающей и распределяющей по элементам силового каркаса 

воздушную нагрузку [2, 3]. Так, например, в конструкции крыла применяются 

лонжероны с замкнутым контуром, работающие на кручение, и часто 

расположенные нервюры, на которые натягивается полотняная обшивка. 

При всех достоинствах описанного подхода к разработке авиамоделей ему 

присущи некоторые существенные недостатки, связанные с большим 

количеством деталей и трудностями обеспечения высокого качество 

аэродинамических поверхностей. 

Применение тканей SpreadTowCarbon позволяет отказаться от данной схемы в 

пользу конструктивно-силовой схемы с жесткой «сэндвичевой» обшивкой, 

включающей несущие слои из ткани SpreadTowCarbon и расположенный между 

ними пенопластовый заполнитель (рис. 1). Такой подход обеспечивает более 

высокую жесткость крыла, что в свою очередь позитивно сказывается на 

аэродинамических характеристиках и управляемости ЛА.  

Применение рассмотренной КСС обшивки с легким заполнителем позволяют 

отказаться от установки рядовых нервюр, что позволяет значительно упростить 

конструкцию крыла и в совокупности с применением тонких слоев 
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SpreadTowCarbon позволяет получить конструкцию, обладающую достаточной 

прочностью и жесткостью при исключительно малой массе. 

Слои ткани SpreadTowCarbon используются для повышения жесткости стенки 

лонжерона крыла из бальзы, что значительно повышает ее прочность на смятие от 

изгиба крыла (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Крыло Р/У планера SupraHardSpread: 

1, 3 – несущие слои обшивки из SpreadTowCarbon ткани; 2 – заполнитель из пенопласта; 4 – 

лонжерон; 5 – заполнитель закрылка; 6 – лонжерон закрылка; 7 – полоса шарнирного 

материала; 8 – задняя стенка. 

 

 

Рис. 2. Лонжерон крыла Р/У планера MAXA: 

1 – полки; 2 – стенки из бальзы с направлением волокон  -45°; 3 – слои SpreadTowCarbon 

соструктурой ±45°; 4 – внутренняя стенка из бальзы с направлением волокон +45°. 

В конструкции хвостовых балок радиоуправляемых планеров слои ткани 

SpreadTowCarbon с углами армирования +45° и -45°; используются для 

восприятия крутящего момента возникающего при отклонении руля направления 

(рис. 3).  

В конструкции оперения сверхлегкого летательного аппарата хорошо 

зарекомендовала себя КСС, основанная на D-box технологии. В данной схеме 

крутящий момент воспринимается D-образным профилем образованным 
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продольной стенкой и носком обшивки (рис. 4) Применение в конструкции 

оперения сверхтонких углеродных тканей позволяет значительно снизить массу 

конструкции. Например, масса горизонтального оперения планера MAXA 

составляет всего 36 г. 
 

 

Рис. 3. Схема укладки хвостовой балки Р/У планера MAXA: 

1, 2 – слои SpreadTowCarbon ткани, уложенной под углом +45° и -45°; 3 – слои 

однонаправленного высокопрочного углеволокна. 

 

Рис. 4. Стабилизатор Р/У планера MAXA. 

Технология изготовления сверхтонких КМ. Как было сказано выше, на пути 

совершенствования сверхлегких БЛА, возникает задача получения сверхтонких 

КМ. Проанализировав пути решения данной проблемы на различных 

предприятиях, занимающихся производством армирующего материала, было 

принято решение использовать некрученый угольный ровинг в качестве 

исходного материала для углеленты. Для этого была спроектирована установка, 

которая преобразует углеровинг в углеленту Carbon Spread Tow. 

Основным принципом, на котором базируется работа установки для 

производства легкого армирующего материала, является разделение некрученого 

углеровинга на элементарные углеволокна и преобразование их в 

однонаправленную углеленту [4]. 



ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,   НАВІГАЦІЯ,   КЕРУВАННЯ   РУХОМ   І   КОНСТРУЮВАННЯ   АВІАЦІЙНО-

КОСМІЧНОЇ   ТЕХНІКИ 

75 

Общий вид установки показан на рис. 5. Из полученного однонаправленного 

материала можно получать би-, три- и мультиаксиальный материал с заданным 

углом армирования. Преобразование однонаправленного материала в 

биаксиальный осуществляется путем наложения углелент друг на друга под 

заданными углами. Этот процесс автоматизирован, получение биаксиального 

материала происходит с помощью установки представленной на рис. 6. Две 

каретки, заправленные углелентой, совершая возвратно-поступательное 

движение, накладывают полосы углеленты друг на друга под заданным углом. 
 

 

Рис. 5. Схема установки для получения спред-материала 

1 – силовая рама; 2 – компрессор с электродвигателем; 3 – тракт протяжки ленты. 

 

Рис. 6. Установка для получения биаксиального материала: 

1 – стол выкладки; 2 – укладчики ленты; 3 – направляющие; 4 – опора;  

5 – головка укладчика. 

Полученный таким методом материал имеет ряд преимуществ перед 

традиционным тканым материалом, выполненным плетением. В нем отсутствуют 
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передавливание моноволокон, что сохраняет ФМХ материала, а также основа и 

уток, что обеспечивает равнопрочность материала во взаимно перпендикулярных 

направлениях в плоскости. 

Преимущества полученного материала широко используются в конструкциях 

космического назначения при изготовлении конструктивно-силового каркаса 

солнечной батареи космического аппарата [5] и композитного фитинга системы 

разделения отсеков ракет-носителей [6]. 

Выводы. Таким образом, впервые разработаны технология и оборудование для 

получения сверхтонких армирующих материалов для изготовления конструкций 

сверхлегких  БЛА. Полученные материалы имеют поверхностную плотность от 

12 г/м
2
, при этом прочностные свойства полученного материала выше чем у 

исходного углеровинга за счет отсева дефектных волокон при расширении его 

воздушным потоком. Применение сверхтонких углеродных тканей позволяют на 

15-20% снизить массу конструкции сверхлегких БЛА по сравнению с 

традиционными КМ. 

Предложен новый подход к конструирования сверхлегких БЛА основанный на 

применении сверхтонких армирующих материалов в сочетании с легким 

заполнителем из бальзы или пенопласта и предложены некоторые рациональные 

КСС основных агрегатов сверхлегких БЛА. 

Разработанные КТР БЛА, технологические процессы, а также новационные 

композитные материалы прошли успешную практическую апробацию и внедрены 

на ряде предприятий занимающихся производством изделий аэрокосмической 

техники. 
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Рассмотрены принципы определения рациональных конструктивно-силовых схем агрегатов 

самолета из композитов. 

Ключевые слова: конструктивно-силовая схема, агрегат. 

Розглянуті принципи визначення раціональних конструктивно-силових схем агрегатів літака 

з композитів. 

Ключові слова: конструктивно силова схема, агрегат. 

Basic principles for determining the rational constructive-power schemes for units of aircraft 

composites are considered. 

Keywords: constructive-power schemes, unit. 

 

Проектирование является наиболее ответственным этапом разработки 

конструкции. Основная трудность проектирования заключается в необходимости 

комплексного учета всех требований. Процесс создания наилучшей конструкции 

получил название оптимизации или оптимального проектирования. С первого 

взгляда достаточно составить математическую модель проектируемого объекта и 

найти его оптимальные параметры. Однако данную задачу нельзя решить 

достаточно корректно, т.к. оптимальные параметры определяются лишь для 

заданной конструктивно-силовой схемы (КСС). Зачастую разрабатывается 

несколько КСС, из которых затем останавливаются на самой лучшей, выбранной 

согласно определенным требованиям. Определение наилучшей КСС – более 

широкая и важная задача, чем определение оптимальных параметров для 

заданной схемы. 

Под КСС понимают совокупность конструктивных элементов, 

обеспечивающих геометрическую неизменяемость конструкции под действием 

внешних нагрузок. Рациональной является схема, в которой действующие силы 

замыкаются на более коротких участках при помощи элементов, работающих 

преимущественно на растяжение или сжатие. При анализе различных вариантов 

КСС определяется, какой из них наилучшим образом отвечает основным 

требованиям, рассматриваются возможные материалы и способ изготовления, как 

основных деталей, так и всей конструкции в целом 

Актуальность. В эксплуатации функционирование самолета обеспечивается 

большим количеством различных агрегатов. К основным агрегатам транспортного 

самолета относятся органы управления и средства механизации (рули, элероны, 

закрылки и др.), двери, тормозные щитки, створки передней и основной опор 

шасси, крышки люков, рампы и створки грузового люка, трапы и многое другое 
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(рис. 1). Вопрос выбора рациональных конструктивно-силовых схем агрегатов 

самолета чрезвычайно важен, т.к. основным требованием является обеспечение 

минимума массы конструкции, что влечет за собой улучшение топливной 

эффективности и возможность перевозки более тяжелых грузов. 

Научная новизна. Ранее авторами уже был обоснован и сформулирован 

основной принцип конструирования дискретно-опертых агрегатов – обеспечение 

монотонно изменяющегося простого напряженно-деформированного состояния 

во всех элементах конструктивно-силовой схемы.  

Рассмотрим возможность реализации сформулированного принципа на 

примере некоторых агрегатов как пассажирских, так и транспортных самолетов.  

 
а                                                                         б 

 
в                                                              г 

 
д 

Рис. 1. Основные агрегаты самолета: 

а – дверь-трап и створка передней опоры шасси Ан-158; б – рампа, створка и трапы грузового 

люка Ан-70; в – грузовой люк Ан-124; г – хвостовое оперение Ан-148; д – двери, люки, 

элементы механизации крыла Ан-158. 

Неотъемлемой частью конструкции любого вида самолета являются двери 
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(рис. 1, а и д). Основными требованиями являются обеспечение 

функциональности самой двери и герметичности салона самолета. Их 

конструкции в целом достаточно похожи, а отличия заключаются в способе 

открытия-закрытия двери (внутрь или наружу самолета), вариантах расположения 

узлов навески и замков, а также элементах механизации. Возможные КСС двери 

представлены на рис. 2.  

1. Обшивка с окантовкой по контуру (рис. 2, а). В этом случае панель обшивки 

находятся в сложном напряженном состоянии, воспринимает основную нагрузку 

от внутреннего давления, создаваемого в кабине самолета, и передает ее на 

окантовывающие продольные и поперечные балки, на которых располагаются 

узлы навески и элементы фиксации двери с каркасом фюзеляжа. 

2. Обшивка, подкрепленная поперечными балками (рис. 2, б). В этой КСС 

нагрузка от поперечных балок передается на продольные каркасные балки.  

3. Обшивка, подкрепленная продольными балками (рис. 2, в). Здесь нагрузка от 

продольных балок передается на поперечные каркасные балки. 

4. Обшивка, подкрепленная продольными и поперечными балками (рис. 2, г). 

Выбор КСС зависит от расположения узлов навески и фиксации двери, а также 

от сравнительного массового анализа нескольких вариантов. 
 

 
а  б  в  г 

Рис. 2. КСС двери самолета: 

а – обшивка с окантовкой по контуру; б – обшивка, подкрепленная поперечными балками; в – 

обшивка, подкрепленная продольными балками; г – обшивка, подкрепленная продольными и 

поперечными балками. 

Важным элементом грузового люка любого транспортного самолета является 

рампа (рис. 1, б и в), которая служит для погрузки, разгрузки и швартовки грузов, 

транспортируемых самолетом. Наличие рампы, а также погрузочно-разгрузочного 

оборудования, установленного на самолете, позволяет загружать и выгружать 

самоходную гусеничную и колёсную технику, несамоходную колёсную технику, 

платформы с грузами, а также осуществлять погрузку и выгрузку поддонов 

различных контейнеров и других видов грузов. Техника и грузы, в зависимости от 

их типа и массы, размещаются на полу грузовой кабины и на рампе самолета в 
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один или два ряда, согласно допустимыми нагрузками, определяемым для 

каждого самолета. 

КСС рампы аналогичны рассмотренным выше КСС двери. 

1. Верхняя и нижняя обшивки с окантовкой по контуру (рис. 3, а). 

2. Верхняя и нижняя обшивки, подкрепленные продольными и поперечными 

балками (рис. 3, б). 

3.Верхняя и нижняя обшивки, подкрепленные системой поперечных балок 

(рис. 3, в). 

4. Верхняя и нижняя обшивки, подкрепленные системой продольных балок 

(рис. 3, г).  

Учитывая все возможные виды нагружения рампы в полете, при погрузке и 

разгрузке самолета, большое разнообразие погружаемой техники (габариты, 

массовые характеристики, колесные базы, профили и давление шин и т.д.) 

очевидно, что наиболее целесообразной является вторая конструктивно-силовая 

схема (рис. 3, б). Именно такая КСС присуща большинству конструкций рамп 

транспортных самолетов как украинского, так и зарубежного производства. Но, 

конечно же, целесообразно провести расчеты и сравнить массы нескольких КСС. 
 

 
а                                                                  б 

 
в                                                                          г 

Рис. 3. КСС рампы грузового люка транспортного самолета: 

а – обшивки с окантовкой по контуру; б – обшивки, подкрепленные продольными и 

поперечными балками; в – обшивки, подкрепленные поперечными балками; г – обшивки, 

подкрепленные продольными балками. 

Таким образом, для основных конструктивных элементов любого агрегата 
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самолета из композиционных материалов (КМ), при правильно составленной 

КСС, при расчете на прочность могут быть использованы расчетные схемы балки, 

пластины и стержня, которые на сегодняшний день достаточно подробно 

рассмотрены в литературе.  

Для рассматриваемой КСС агрегата по известным формулам механики 

сопротивления материалов определяются опорные реакции и строятся эпюры 

внутренних силовых факторов (осевой и поперечной силы, изгибающего 

момента). При этом рассматриваются несколько расчетных случаев нагружения, 

расчет на прочность ведется по наиболее опасному, с учетом различных 

коэффициентов безопасности, которые каждое предприятие, проектирующее 

самолеты, определяет и указывает в своих внутренних регламентирующих 

документах. 

Помимо прочностных также учитываются и технологические ограничения на 

проектные параметры изделия, основными из которых являются возможность 

применения того или иного армирующего материала (АМ) или связующего, 

габариты и форма, целое число монослоев АМ, а также максимальные 

допустимые толщины пакета КМ, что может быть обусловлено применяемым 

оборудованием и технологией изготовления композитных изделий на том, или 

ином предприятии [1]. 

Как видно из сказанного выше, основным конструктивным элементом любого 

агрегата является балка, поэтому рассмотрим алгоритм проектирования 

композитных балок. 

Параметры стенок и полок балок определяются с учетом некоторых 

допущений, которые рассмотрены в работах ученых Национального 

аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Балка 

воспринимает перерезывающую силу, а ее элементы – полки и стенка – работают 

преимущественно на растяжение (сжатие) и на сдвиг соответственно. При такой 

организации силовых потоков можно достичь высокой отдачи от использования 

композитов. Учитывая характер работы элементов балки, для стенки 

целесообразно применять укладку слоев армирующего материала [±45°], а для 

полок – [0°]. 

Целевая функция проектирования балок имеет вид: 

   [     (       )          (   (     )]         (1) 

где   – масса балки,   – ширина полки балки,   – высота балки,   – длина 

балки,    – плотность материала полки,     – плотность материала стенки,     – 

толщина верхней полки,     – толщина нижней полки,     – толщина стенки. 

Рассмотрим однородную стенку балки, толщина которой определяется из 

условия прочности на сдвиг: 

            ⁄ , (2) 

где    – поперечная сила,     – предел прочности на сдвиг материала стенки. 

Необходимо выполнить проверку стенки балки на устойчивость: 
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             , (3) 

где     – критические касательные усилия в стенке,         – действующие 

касательные усилия в стенке. 

При проектировании балки ширина полок на всех участках принимается 

одинаковой, что существенно упрощает технологию изготовления. Минимальная 

ширина полок определяется из условия прочности соединения полок и 

заплечиков: 

              ⁄ , (4) 

где     – предел прочности материала на межслойный сдвиг. 

Ограничение по прочности для полок записывается в следующем виде: 

             (5) 

             (6) 

где        – напряжения в верхней и нижней полке, соответственно,          – 

пределы прочности на растяжение верхней и нижней полки,    ,     – пределы 

прочности на сжатие верхней и нижней полки. 

Ограничение по устойчивости для полок имеет вид: 

            , (7) 

где     – критические касательные усилия в полке,         – действующие 

касательные усилия в полке. 

Толщину полок балок целесообразно принять постоянной по всей длине. При 

проектировании, помимо ограничений по прочности и устойчивости, 

учитываются и ограничения по прогибу: 

              , (8) 

где       – расчетное значение прогиба,         – допустимое значение прогиба. 

Практическая применимость. Таким образом, после определения масс 

основных конструктивных элементов и проведения сравнительного анализа 

нескольких КСС агрегата самолета, даже в первом приближении, можно 

определить рациональную КСС. Такой сравнительный анализ целесообразно 

провести для каждого агрегата. Данная работа будет эффективной, т.к. 

большинство семейств самолетов обладает идентичной конструкцией, которая 

характеризуется типовыми конструктивными решениями, похожими КСС. По ее 

результатам на фирмах, занимающихся проектированием и производством 

самолетов, можно составлять руководящие технические документы и т.п., что в 

будущем значительно упростит труд инженеров-конструкторов и сократит время, 

необходимое для проектирования конструкции нового самолета. Так, например, 

ГП «Антонов» с большим вниманием относится к данному вопросу и уже сейчас 

идет разработка методологии выбора КСС и типовых решений для основных 

агрегатов самолета. 

Литература 
1. Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. — 

М.:Машиностроение, 1988. — 271 с. 



ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,   НАВІГАЦІЯ,   КЕРУВАННЯ   РУХОМ   І   КОНСТРУЮВАННЯ   АВІАЦІЙНО-

КОСМІЧНОЇ   ТЕХНІКИ 

83 

УДК 620.178.2(045) 

С.Р. ІГНАТОВИЧ, В.С. КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ 

ІМОВІРНІСНИЙ РОЗПОДІЛ ДОВЖИН ТРІЩИН В ЗАКЛЕПКОВИХ 
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При циклічному навантажуванні конструкцій літаків у заклепкових з'єднаннях 

утворюються та розповсюджуються тріщини втоми, що може привести до зниження 

залишкової міцності та раптового розповсюдженого руйнування. Ініціатором такого 

руйнування може бути багатоосередкове пошкодження. Особливістю даного виду 

пошкодження є відносно мала довжина тріщини для досягнення граничного стану, за який 

приймається руйнування хоча б однієї перемички заклепкового з’єднання. Для його опису 

використовуються статистичні методи. Оскільки довжина тріщини обмежується відстанню 

між сусідніми отворами, для прогнозування граничного стану необхідно мати розподіл розміру 

втомних тріщин. У роботі показано, що цей розподіл можна отримати на базі розподілу 

напрацювання до утворення тріщини та з врахуванням залежності довжини тріщини від 

числа циклів. 

Ключові слова: багатоосередкове пошкодження, заклепкове з’єднання, втомна тріщина, 

ріст тріщин, розподіл довжини тріщин, коефіцієнт інтенсивності напружень. 

При циклическом нагружении конструкций самолетов в заклепочных соединениях 

образовываются и распространяются трещины усталости, что может привести к 

снижению остаточной прочности и внезапному распространенному разрушению. 

Инициатором такого разрушения может быть многоочаговое повреждение. Особенностью 

данного вида повреждения является относительно малая длина трещины для достижения 

предельного состояния, за которое принимается разрушение хотя бы одной перемычки 

заклепочного соединения. Для его описания используются статистические методы. Поскольку 

длина трещины ограничивается расстоянием между соседними отверстиями, для 

прогнозирования предельного состояния необходимо иметь распределение размера 

усталостных трещин. В работе показано, что это распределение можно получить на базе 

распределения наработки к образованию трещины и с учетом зависимости длины трещины 

от числа циклов. 

Ключевые слова: многоочаговое повреждение, заклепочное соединение, усталостная 

трещина, рост трещин, распределение длины трещин, коэффициент интенсивности 

напряжений. 

The fatigue cracks is initiated and propagated in riveted joint of aircraft structures under cyclic 

load that can lead to decrease in residual strength and to unexpected widespread fatigue damage 

(WFD). A Multiple Site Damage (MSD) is the source of WFD. Feature of the given kind of damage is 

rather small length of a fatigue crack for achievement of a boundary state to which destruction at least 

one riveted joint link-up is accepted. Statistical methods are used for MSD description. As the crack 

length is limited by the distance between the adjacent holes, for the prediction of the boundary state it 

is necessary to have the fatigue crack size probability distribution. It is shown such distribution can be 

obtained on the basis of probability life distribution to fatigue crack initiating and dependence of 

crack length on number of cycles. 
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Key words: multiple site damage, riveted joint, fatigue crack, crack growth, probability fatigue 

crack length distribution, stress intensity factor. 

 

Вступ. Забезпечення безпеки авіаційних конструкцій за умовами міцності 

здійснюється шляхом реалізації традиційного принципу «безпечного ресурсу» або 

відповідно до сучасних концепцій «допустимості пошкодження» та «безпеки 

руйнування (пошкодження)» [1]. У нормативних вимогах акцентується, що при 

аналізі допустимості пошкоджень обов'язково повинна враховуватися можлива 

поява багатоосередкового пошкодження від втоми з урахуванням швидкості 

розвитку пошкоджень (тріщин), надійності їхнього виявлення в експлуатації, а 

також з врахуванням очікуваного взаємного розташування місць виникнення 

пошкоджень [1,2]. Таким чином, багатоосередкове пошкодження є одним з 

визначальних факторів при оцінці міцності, надійності та довговічності 

авіаційних конструкцій. 

Багатоосередкове пошкодження (Multiple Site Damage – MSD) – це стан 

пошкодженої конструкції, що характеризується наявністю в одному елементі 

конструкції множинних втомних тріщин, які у випадку об’єднання призведуть до 

зниження залишкової міцності нижче припустимого рівня [1,3]. Як правило, 

багатоосередковому пошкодженню піддаються елементи конструкції літаків, що 

мають велику кількість отворів під заклепкові з'єднання, які розташовані в ряд і є 

потенційними джерелами зародження тріщин втоми через концентрацію 

напруження. При цьому якщо розміри таких тріщин малі відносно граничного 

значення довжини локальної втомної тріщини (що росте поза з'єднанням), вони 

становлять небезпеку через можливість швидкого руйнування перемичок між 

сусідніми отворами, особливо у випадку їхнього зустрічного росту та об'єднання. 

З огляду на велику кількість заклепкових з'єднань у конструкціях сучасних 

літальних апаратів цілком очевидно, що оцінка показників залишкової міцності і 

надійності таких конструкцій повинна здійснюватися в імовірнісному аспекті. 

Сучасні підходи що використовуються для статистичних оцінок 

показників MSD у заклепкових з'єднаннях авіаційних конструкцій. 

Методологія, що прийнята в компанії Airbus, заснована на моделюванні процесів 

зародження, росту і об'єднання тріщин у заклепкових з'єднаннях методом Монте-

Карло [3]. Період росту тріщини ділять на інтервали з наступними обчисленнями 

на кожному кроці. Обчислення зупиняють при деяких раніше визначених умовах. 

Метод використовують з врахуванням можливості взаємодії тріщин. Ці стадії 

формують одну ітерацію моделювання Монте-Карло. Заключний вихідний 

параметр – розподіл відмов пов’язаний з конфігурацією множинних отворів. 

Компанія Boeing [3] використовує двопараметричний розподіл імовірності за 

законом Вейбулла, щоб змоделювати варіації ушкодження конструкції [4]. Аналіз 

росту тріщини починається з підготовки початкового сценарію MSD. Початковий 

основний дефект розміщується у найбільш вірогідному місці або найбільш 

навантаженій деталі. Вторинні дефекти розміщуються навколо нього та в 

суміжних деталях для обчислення одночасного росту множинних дефектів. У 
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обчисленні росту тріщини використовується закон Періса [49]. Для колінеарних 

отворів під заклепки при MSD у з’єднанні внахлест, Boeing використовує 

геометричний фактор, який було отримано з повномасштабних тестів панелей 

такого з’єднання. Цей геометричний фактор застосовують для тріщин, що ростуть 

назустріч одна одній із сусідніх отворів. 

Lockheed-Martin Aeronautical Systems (LMAS) використовує випробування для 

накопичення даних про еквівалентний початковий розмір дефекту EIFS [3]. 

Розподіл EIFS [6] отримується з використанням звичайних методів розрахунку 

росту тріщини з метою прогнозування розповсюдженого втомного ушкодження, а 

також для моделювання Монте-Карло або обчислення імовірності відмови. LMAS 

використовує аналіз, заснований на результатах повномасштабного тесту 

елементів конструкції і зразків, щоб встановити характерний час до зародження 

тріщин і оцінити втомний ресурс. 

Підхід Delta Air Lines – це методологія, заснована на механіці руйнування і 

розроблена адаптивною до варіацій геометрії MSD [3]. Ріст множинних тріщин 

моделюють, використовуючи ітераційну послідовність моделей кінцевих 

елементів. Обчислення зародження тріщин визначає число циклів, що необхідні 

для досягнення тріщинами довжини 0,05 дюйма (1,27 мм). Дане обчислення є 

статистичним аналізом, заснованим на тестуванні зразків подібних деталей, 

сприйнятливих до MSD. Результат тестування зразка – втомний ресурс деталі. 

Базуючись на цьому ресурсі та прийнятому розкиді для алюмінієвих сплавів 

складається таблиця часу зародження тріщин. Ця таблиця наводить інтервали 

циклу зародження нових тріщин. 

Мета дослідження. Моделювання Монте-Карло, що використовувалось у всіх 

вище описаних методах незважаючи на свою ефективність, має свої недоліки. 

Результатом чисельного експерименту є статистичні оцінки характеристик 

міцності і довговічності конструкції. Такі моделювання, як правило, обмежуються 

областю значень параметрів, що задаються на початку, і не відбивають цілісного 

впливу на процес MSD визначальних факторів пошкодження – процесу 

виникнення тріщин, формування їх розмірної неоднорідності, явища взаємодії 

зустрічних тріщин при їх об’єднанні. 

Випадкова природа MSD обумовлена стохастичним розсіюванням часу до 

утворення тріщин, випадковим характером експлуатаційного навантаження, 

випадковим розповсюдженням та об’єднанням тріщин. Саме тому оцінка 

ресурсних показників, надійності та залишкової міцності повинна здійснюватися 

в імовірнісному аспекті. Для побудови імовірнісної моделі MSD базовою 

характеристикою є статистичний розподіл циклічного напрацювання до 

виникнення втомної тріщини. Він дає можливість отримати функцію розподілу 

довжини тріщин у фіксований момент часу, що необхідно для проведення оцінки 

характеристик надійності та безвідмовної роботи конструкції. Оскільки розподіл 

довжини тріщин істотно визначається випадковим часом їх утворення, то в свою 

чергу випадкове об’єднання зустрічних тріщин об’єктивно залежить від 
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статистичної неоднорідності їх розмірів у фіксований момент часу. Тому 

реалізація методології чисельної оцінки надійності та ресурсу заклепкових 

з’єднань можлива при наявності адекватних статистичних моделей, що дають 

обґрунтування функції розподілу довжини тріщин у фіксований момент часу. 

Таким чином метою дослідження є побудова математичної моделі розмірної 

неоднорідності втомних тріщин при багатоосередковому пошкодженні авіаційних 

конструкцій. 

Статистична модель формування розмірної неоднорідності втомних 

тріщин при MSD заклепкових з’єднань. Розглянемо ділянку з'єднання внахлест 

обшивки фюзеляжу літака з рядом із 50 заклепок (рис. 1а). Впливом самих 

заклепок на утворення та розповсюдження тріщин зневажаємо, а процес 

пошкоджуваності ототожнюємо з утворенням і розповсюдженням тріщин з 

отворів радіусом 2r  мм, які є концентраторами напруження (рис. 1б). Дані про 

конструктивні особливості з'єднання, а також чисельні значення параметрів MSD, 

узяті з роботи [7]. 
 

 
 

а б 

Рис. 1. Заклепкове з'єднання обшивки фюзеляжу уздовж стрингера L4 і між шпангоутами 

C8-З10 літака Dassault Falcon 900 (а) і схема навантаження елемента обшивки в отворі (б). 

Цілком очевидно, що в отворах тріщини утворяться у випадкові моменти часу. 

Розмір початкової тріщини 0a  залежить від надійності її реєстрації та, у 

загальному випадку, є випадковою величиною з певним законом розподілу [98]. 

Приймаємо, що параметр 0a  є детермінованою величиною, і для розглянутої 

конструктивної схеми 27,10 a  мм [7]. 

У авіаційних конструкціях час (число польотних циклів) t  до зародження 

втомної тріщини початкової довжини 0a  звичайно описується двопараметричним 

розподілом Вейбулла (1.1): 
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Для алюмінієвих сплавів звичайно приймають 4α   [7]. Значення параметра 

масштабу β  залежить від втомного ресурсу літака, що закладається при 

проектуванні для заданого рівня надійності і обирається як подвоєне значення 

проектного ресурсу, тобто 40000β   польотів [7]. 

Після утворення тріщина починає поширюватися в конструкції. Приймаємо 

детермінований ріст тріщини зі швидкістю, що задається залежністю [7] 

  mKC
dt

da
 , (1.2) 

де C  і m  – константи матеріалу; 

K  – розмах коефіцієнта інтенсивності напруження (КІН) у циклі, для 

визначення якого будемо використовувати формулу [7] 

   aaYK πσ , (1.3) 

де σ  – розмах номінального напруження у циклі; 

 aY  – геометрична функція корекції. 

Значення коефіцієнтів у формулах (1.2) і (1.3) наведені в роботі [7]. Для 

пластини з отвором радіусом r , з якого виходить тріщина довжиною a  (рис. 1б) 

параметр  aY  визначається як [7] 

   

















r

a
aY 08,2exp36,21 . (1.4) 

Рівняння (1.4) описує вплив на КІН у вершині тріщини поля підвищеного 

напруження через ефект концентрації. Слід зазначити, що підвищення напружень 

для тріщини може бути обумовлено і перерозподілом навантаження за рахунок 

зменшення несучої площі перетину уздовж заклепкового з'єднання. Тому для 

тріщин будь-якої довжини приймаємо постійне, усереднене значення 

геометричного фактора: 3,1Y . 

Інтегруючи рівняння (1.2) з урахуванням співвідношення (1.3), одержимо 

функціональну залежність довжини тріщини від часу 

      
2

2

0
2

2

0 σπ
2

2

























m
m

m

ttY
m

C
ata , (1.5) 

де 0t  – час до утворення тріщини з початковою довжиною 0a . 

Визначимо функцію розподілу довжини тріщин  taF ;  для фіксованого моменту 

часу t  за умови, що швидкість росту кожної тріщини – детермінована величина, а 

залежність її довжини від часу визначається загальним для всіх тріщин 

співвідношенням (1.5). 

Функція розподілу, що шукається, відповідає ймовірності події, коли будь-яка 

тріщина, що утворилася у випадковий момент часу 0t , при фіксованому 0tt   буде 

мати довжину, меншу довільно обраного значення a .  
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Відповідно до прийнятих умов така подія буде виконуватися для всіх тріщин, 

що утворяться після моменту часу 0t .  

З формули (1.5) визначаємо напрацювання до утворення тріщини 0t , що має в 

момент часу t  довжину a : 
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Тоді, з урахуванням розподілу (1.1) і використовуючи (1.6), одержимо функцію 

розподілу довжини тріщин в момент часу t : 
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Диференціюючи вираз (1.7) по a  знаходимо щільність розподілу довжини 

тріщин у фіксований момент часу t : 
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На основі отриманих залежностей (1.7 і 1.8) побудовані функції розподілу та 

щільності розподілу із показаними значеннями коефіцієнтів (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель функції розподілу а) та щільності розподілу б) довжин тріщин. 

Для перевірки працездатності отриманої моделі було проведено порівняння з 

експериментальними даними.  

Порівняння проводилось з даними в роботі [8] та з власними 

експериментальними дослідженнями. 
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Рис. 3. Порівняння теоретичних та експериментальних розподілів довжини тріщин. 1 – 
запропонована модель; 2 – експеримент Cavallini; 3 – експеримент 120 МПа; 4 – експеримент 

100 МПа; 5 – експеримент 80 МПа. 

Як видно з графіків збіг результатів моделювання з експериментальними 
даними є досить високим, що свідчить про адекватність та працездатність 
розробленої статистичної моделі. 

Висновки. На прикладі заклепкового з'єднання конкретного типу літака 
викладений підхід до визначення розподілу довжини тріщин при 
багатоосередковому пошкодженні (MSD) у фіксований момент циклічного 
напрацювання. Вихідними даними при цьому є: розподіл часу (числа циклів) до 
утворення тріщини заданої початкової довжини і закон росту втомної тріщини. 
Отриманий розподіл довжини тріщин може бути використаний для оцінки 
граничного стану авіаційних конструкцій при MSD. 
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УДК 629.735.3 

КОЗЕЙ Я.С., СУХОВ В.В. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМОК 

РОЗВИТКУ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, kozeiyaroslav@gmail.com 

Проведено аналіз можливості використання безпілотних літальних апаратів на сонячній 

енергії в Україні, визначені часові періоди використання  літальних апаратів даного типу в 

залежності від пори року. 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат на сонячній енергії, сонячне 

випромінювання,ефективна робота, потужність сонячного елементу. 

Проведен анализ возможности использования беспилотных летательных аппаратов на 

солнечной энергии в Украине, определены временные периоды использования летательных 

аппаратов данного типа в зависимости от времени года. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии, солнечное 

излучение, эффективная работа, мощность солнечного элемента. 

The analysis of the possibility of using drones on solar energy in Ukraine defined time periods 

using this type of aircraft depending on the season. 

Keywords: drone on solar energy, solar radiation, effective operation , power solar cell. 

 

Вступ. Тривалість польоту безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з 

електричною силовою установкою обмежена ємністю акумуляторної батареї [1]. 

Можливість використання енергії сонця дозволить збільшити час перебування 

БпЛА в повітрі[2]. Цілком можливим є варіант цілодобового польоту (при польоті 

в світлий час доби відбувається заряджання акумуляторів, які в темну пору доби  

віддають свій заряд двигунам). 

Для рішення задачі довготривалого польоту літального апарату необхідно 

забезпечити  оптимальні режими роботи сонячних елементів,  що входять в 

енергоустановку літака. Оскільки ефективність роботи сонячної батареї напряму 

залежить від  значення сонячного випромінювання, можливість використання 

енергії сонця  для живлення літальних апаратів в географічних межах та 

кліматичних умовах України є важливим питанням при створенні та експлуатації  

БпЛА на сонячній енергії[3]. 

Постановка задачі. Метою даної роботи є аналіз можливості використання 

безпілотних літальних апаратів  на сонячній енергії в Україні. 

Результати дослідження. Для літака на сонячній енергії важливою умовою для 

існування є ефективне  використання можливостей сонячної енергоустановки. 

Сонячне випромінювання є неоднорідним. Його значення залежить від 

географічного положення,  від атмосферних та кліматичних  умов. Оскільки 

потужність сонячного елементу залежить від інтенсивності випромінювання 

http://teacode.com/online/udc/62/629.735.3.html
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[4](рис.1) визначення часових  періодів  ефективної експлуатації літака на 

сонячній енергії для території  України є важливим. 

 

Рис. 1. Вольт-амперна характеристика полікристалічного сонячного елемента. 

Для ефективної роботи більшості сонячних елементів необхідне сонячне 

випромінювання близько 1000Вт/м
2
.  При визначенні часових  періодів 

ефективного функціонування сонячної енергоустановки був проведений аналіз 

статистичних даних величини сонячного випромінювання[6]. 

 

Рис. 2. Розподіл інтенсивності сонячного випромінювання на території України. 

З отриманих даних очевидно, що середньорічне значення сонячного 

випромінювання  в усіх зонах України є достатнім для ефективної роботи 

сонячної енергоустановки. Проте час такої роботи енергоустановки змінюється 

впродовж року. Для розуміння можливості  та  тривалості використання БпЛА на 

сонячній енергії  потрібно знати  кількість годин на добу, протягом яких можлива  

ефективна робота сонячних елементів. Кількість годин за добу  під час яких 

сонячне випромінювання  перевищує 1000 Вт/м
2
 для  кожної з чотирьох зон  

України наведено на рис.3. 
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Рис. 3. Залежність кількості годин за добу з сонячним випромінюванням більше 1000 Вт/м2від 

періоду року для території України. 

Отримані результати  вказують не те, що найкращими періодом  для 

використання БпЛА на сонячній енергії є березень-жовтень. В цей період БпЛА 

може повністю використовувати можливості своєї енергоустановки на протязі не 

менш ніж 8 годин за добу. В період жовтень - квітень  час ефективного 

використання сонячної енергоустановки літаком може зменшуватися до 2-3 годин 

за добу. Для подовження часу роботи БпЛА на сонячних елементах  в період 

жовтень-квітень необхідно провести оптимізацію: 

 силової установки – двигун, контролер двигуна, повітряний гвинт; 

 аеродинамічної компоновки БпЛА; 

 масових параметрів конструкції. 

Для детального дослідження особливостей літальних апаратів на сонячній 

енергії був створений експериментальний БпЛА, на якому проводились 

дослідження рис.4. 

 

Рис. 4. Експерементальний БпЛА на сонячних елементах. 



СЕКЦІЯ «АВІАЦІЯ ТА КОСМОНАВТИКА» 

94 

На основі серії польотів  літака в різній конфігурації були отримані  

експлуатаційні характеристики моделі.  При цьому за умов слабкого вітру (1…2 

м\с) та низької турбулентності атмосфери  БпЛА виконав декілька польотів на 

сонячних елементах ( зліт та посадка здійснювались з використанням енергії 

бортового акумулятора, сонячні елементи виконували допоміжну функцію). На 

основі проведених досліджень встановлено необхідність в суттєвій модернізації 

експериментального зразку, перехід на новий тип сонячних елементів. Сьогодні 

проводиться  комплекс робіт по створенні нового, більш досконалого 

експериментального БпЛА з покращеними аеродинамічними характеристиками, 

збільшеною потужністю енергоустановки, підвищеною масовою ефективністю 

конструкції рис.5. 

 

Рис. 5. Проект БпЛА на сонячній енергії. 

Висновки. В статті проведено аналіз можливості використання БпЛА на 

сонячній енергії на території  України. На основі проведеного аналізу визначені 

часові періоди використання  БпЛА з сонячними батареями в залежності від пори 

року. Для  дослідження особливостей використання літальних апаратів на 

сонячній енергії був створений дослідний зразок  літака  та проведено декілька 

експериментальних польотів моделі в різних компонувальних варіантах. 

Результати експериментів стали  основою для створення більш досконалого 

експериментального БпЛА. 
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ОЦЕНКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТСЕКА КРЫЛА 
ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ С УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 

Киев, Украина, vertolet4itsa@mail.ru, onrush@list.ru  

Изучается задача улучшения аэродинамических характеристик крыловых профилей несущих 

поверхностей, и создание специализированных аэродинамических профилей с заданными для 

выполнения конкретных задач, аэродинамическими характеристиками. 

Ключевые слова: крыло, аэродинамические характеристики, профиль, угол атаки. 

Вивчається задача поліпшення аеродинамічних характеристик крилових профілів несучих 

поверхонь, і створення спе-ціалізованих аеродинамічних профілів із заданими для виконання 

конкретних завдань, аеродинамічними характеристиками.  

Ключові слова: крило, аеродинамічні характеристики, профіль, кут атаки. 

This paper studies the problem of improving the aerodynamic characteristics of airfoils bearing 

surfaces, and the creation of spe- cialized airfoils with given for specific tasks aerodynamic 

characteristics.  

Keywords: wing, aerodynamic profile, the angle of attack. 

 

Введение. Требования к аэродинамическим характеристикам летательных 

аппаратов (ЛА) постоянно повышаются, что делает задачу улучшения 

аэродинамических характеристик крыловых профилей несущих поверхностей все 

более актуальной. В связи с этим дальнейшие исследования в этой области 

должны быть направлены на создание специализированных аэродинамических 

профилей с заданными для выполнения конкретных задач, аэродинамическими 

характеристиками. Выполнение этой задачи тесно связано с использованием 

численных методов, основанных на решении уравнений Навье-Стокса. 

Постановка задачи. Необходимо провести численные исследования по 

следующим направлениям:  

– определить основные аэродинамические характеристики 

модифицированного крылового профиля на основе профиля D-2 с максимальной 

относительной толщиной до 30%;  

– изыскать способы устранения отрыва потока на секции крыла с профилем 

Р-III-15% на больших углах атаки. 

1. Основные результаты исследования. Для решения поставленных задач 

использовалась расчетная программа «FLOWORKS» – новое поколение CFD-

программ, предназначенное для моделирования процесса динамического 

движения среды. В этой программе используется численное решение уравнений 

Навье-Стокса с моделированием условий, влияющих на движение ЛА в реальной 

среде. 

mailto:vertolet4itsa@mail.ru
mailto:onrush@list.ru
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Результаты исследований сравниваются с результатами, полученными в 

работах [1, 2].  

Для подтверждения сходимости результатов численного с физическим 

экспериментом была решена тестовая задача в пакете «FLOWORKS».  

На первом этапе проводился расчет секции крыла, с профилем D-2, имеющим 

максимальную относительную толщину c  = 20% (рис.1) и сравнение его 

характеристик с данными, приведенными в работе [1].  

Результаты решения тестовой задачи приведены на рис. 2…5 и в таблице 1. 
 

 

 

Рис. 1. Аэродинамический профиль D-2. 

 

 

Таблица 1 

Параметр сx0 α0 Re Kmax cyнаив. 

расч. 0.009 3.6
o 

1.5×10
6 

16 0.39 

теор. 0.01 3.3
o 

1.5×10
6
 17.5 0.4 

 

 

  
теоретические данные 

расчетные данные   

Рис. 2. Зависомость су = f(α). 

теоретические данные 

расчетные данные   

Рис. 3. Зависомость K = f(α). 

Кyас
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теоретические данные 

расчетные данные   

Рис. 4. Зависомость Fx  = f(α). 

теоретические данные 

расчетные данные   

Рис. 5. Зависомость сx = f(су). 

Анализ приведенных зависимостей показал, что результаты сравнения 

полученных результатов с экспериментальными аэродинамическими 

характеристиками секции крыла с профилем D-2 [2] имеют хорошую сходимость. 

На рис. 6 показана картина обтекания сечения крыла на наивыгоднейшем угле 

атаки (αнв = 3º). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для решения 

поставленных задач использование пакета «FLOWORKS» целесообразно.  
 

 

Рис. 6. Картина обтекания потоком секции крыла (αнв = 3). 

2. Определение аэродинамических характеристик секции крыла c 

профилем D-2-30%.  

На втором этапе проводился расчет аэродинамических характеристик секции 

крыла с удлинением λ = 5 с профилем D-2-30%. Результаты расчетов приведены  в 

таблице 2 и показаны в виде графических зависимостей на рис. 7…10. 

 

xас

yасFx
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Таблица 2 

Параметр сx0 α0 Re Kmax cyнаив. 

эксп.  3.6
o
 1.5×10

6
 17.5  

расч. 0.009 3.6
o 

1.5×10
6 

16 0.39 
 

 

 

Рис. 7. Зависимость су = f(α). Рис. 8. График качества 30% профиля D-2. 

  
 

Рис. 9. График положения 

аэродинамического фокуса. 

Рис. 10. Зависимость сxа = f(α). 

 

 
Рис. 11. Картина обтекания потоком секции крыла (αнв = 3º). 

Fx

К

хас

yас
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В дальнейшем, для улучшения аэродинамических и аэростатических 

характеристик ЛА, набранного из 30% профилей D-2, требуется проведение более 

глубоких исследований по улучшению его характеристик. 

3. Определение аэродинамических характеристик секции крыла с 

вихрегенераторами. Проблемой оптимизации геометрии крыла, особенно 

вопросами, касающимися уменьшением индуктивной составляющей скорости, 

занимались как отечественные, так и иностранные ученые. Чаще всего 

рекомендуется использовать вихрегенератора и концевые аэродинамические 

поверхности (КАП). 

В известных научно-технических источниках отсутствуют указания по поводу 

использования вихрегенераторов в виде волнообразного наплыва на передней 

кромке, но ближайшим аналогом будем считать работу [5], в ходе исследования 

которой в аэродинамической трубе были провдены исследования модели отсека 

крыла с установленнями на передней кромке вихрегенераторами.  

В работе [5] экспериментально были получены аэродинамические 

характеристики модели крыла с вихрегенераторами.  

Проведем исследования классического крыла и крыла с вихрегенератором с 

помощью программного пакета «FLOWORKS». 

Был исследован отсек крыла с вихрегенераторами на передней кромке c 

использованием аэродинамического профиля Р-III-15% (рис. 12)   

 

Рис.12. Аэродинамический профиль Р-III-15. 

Модели отличаются геометрией вихрегенератора и выбором 

аэродинамического профиля, из которого была набрана секция крыла.   
 

  

Рис. 13. Отсек крыла без вихрегенератора, λ=5. Рис. 14. Отсек крыла с 

вихрегенератором, λ=5. 
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Выбранная форма вихрегенераторов дает качественную картину обтекания.  

На рис.15 показана зависимость Су(α) для отсека крыла с вихрегенераторами и 

без них, которые были получены с помощью численного метода. 

 
 

крыло без вихрегенераторов 

крыло с вихргенераторами 

Рис. 15. Зависимость сxa= f(α). 

Как видно из рисунков, при малых углах атаки лобовое сопротивление крыла с 

вихрегенераторами меньше на 9%, но при дальнейшем увеличении угла атаки 

становится на 3% больше, чем у классического крыла, при значительном 

возрастании подъемной силы; сама подъемная сила при использовании 

вихрегенераторов возрастает на 10% по сравнению с крылом классической 

формы. Столь малые значения объясняются тем, что в работе рассматривался 

один сегмент крыла. 

Использование вихрегенараторов неклассической формы на крыле 

обеспечивает значительное увеличение подъемной силы, при небольшом 

повышение лобового сопротивления, а так же можно наблюдать явление 

исчезновения скачка давления. 

Использование вихрегенераторов позволило эффективно бороться с вихрями, а 

так же увеличить производную 
yc  характеризующую несущие свойства крыла 

(рис. 16). 

Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию геометрии 

вихрегенераторов и их количества.  

 

 

 

хас
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Рис. 16. Модель обтекания крыла без вихрегенератора. 

 

 

Рис. 17. Модель обьекания крыла с вихрегенератором. 

 

Рис. 18. Визуализация обтекания модели крыла с вихрегенератором воздушным потоком в 

пакете FLOWORKS. 

 

 

Рис. 19. Визуализация обтекания модели крыла с вихрегенератором воздушным потоком в 

пакете FLOWORKS. 
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Выводы. 

1. Были решены задачи с использованием расчетной программы 

«FLOWORKS», показавшей удовлетворительную сходимость в тестовом расчете 

с результатами параметрических данных. 

2. Решение численной задачи по определению основных аэродинамических 

характеристик крыла на основе профиля D-2 с максимальной относительной 

толщиной 30% выявило ряд преимуществ, таких как смещение 

аэродинамического фокуса к 30% от носка крыла, увеличение площади самого 

профиля, соответственно, и доли наполняемого подъемного газа. В дальнейшем 

планируется совершенствовать данный профиль для проектирования ЛА с 

аэростатической поддержкой с помощью расчетной программы «FLOWORKS».   

3.  Были получены основные аэродинамические характеристики, из анализа 

которых можно сделать вывод о целесообразности использования крыла с 

вихрегенераторами по передней кромке. 

Уже в первом приближение видно, что вихрегенераторы, неклассической 

формы, установленные на передней кромке крыла обеспечивают значительное 

увеличение подъемной силы, при небольшом повышение лобового 

сопротивления. 

4. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию геометрии 

вихрегенераторов и их количества, а так же на борьбу со срывом потока на 

больших углах атаки и малых Re.  
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Розглянуті нові зразки обладнання, створені на ДП «Оризон-Навигация». 
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New models of equipment, which are created in SE “Orizon-Navigation”, are considered. 
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Досвід фахівців державного підприємства «Оризон-Навигация» - більш 35 

років розробки, виробництва і застосування апаратури споживачів супутникових 

навігаційних систем ГЛОНАСС і GPS [1]. 

На підприємстві розроблено і налагоджено виробництво більш 50 моделей 

апаратури споживачів СНС GPS/GLONASS/SBAS  різного призначення: для цілей 

навігації (авіаційних, морських і наземних споживачів), геодезичної зйомки, 

синхронізації апаратури зв'язку, безпеки руху транспорту, для проведення 

спеціальних робіт з використанням супутникових технологій. 

Все обладнання, що випускається серійно, сертифіковане. 

Впроваджена Система менеджменту якості та отриманий сертифікат 

відповідності стандарту ISO 9001-2008. 

Підприємство сертифіковане Державною авіаційною службою України і АР 

МАК як розробник і виробник авіаційного обладнання цивільної авіації. 

Розробка зразків апаратури військового призначення проводиться під 

контролем Представництва Замовника.  
 

 

Рис. 1.  

mailto:orizon@orizon-navigation.com
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За останні роки підприємство зробило значний крок у створенні нових зразків 

обладнання. 

На замовлення Збройних Сил України розроблена, впроваджена в серійне 

виробництво та постачається для потреб Повітряних Сил апаратура СН-3307 

трьох модифікацій (для Су-17, Су-25, МіГ-29 і Су-27). 

Для потреб Повітряних Сил ЗС України виконуються проекти зі створення 

нового сучасного бортового обладнання - інформаційно-навігаційних комплексів, 

а саме: 

- СН-4307 – для літака Су-25, Су-27; 

- СН-4308 – для літака МіГ-29; 

- СН-4309 – для вертольотів Мі-2, Мі-8.  

 

 

Рис. 2. 

Підприємством також виробляється апаратура для цивільної авіації - СН-4312 і 

БПСН-2. 
 

 

Рис. 3. 

На підприємстві в ініціативному порядку ведеться робота з розробки апаратури 

СН-4314 «Електронний пілотажний індикатор», призначеної для заміни існуючих 

електро - механічних індикаторів. 
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Також, підприємство в ініціативному порядку розробляє багато-

функціональний індикатор, який призначений для заміни існуючих індикаторів на 

електронно - променевих трубках. 

Підприємство постійно розглядає сучасні вимоги, перспективи і проблеми 

впровадження супутникового навігаційного обладнання для наземних рухомих 

об’єктів спеціального призначення.  

  

 

Рис. 4. 

Підприємством виконується виготовлення комплектів апаратури супутникової 

навігації СН-3003М і СН-3210, створення і впровадження нових модифікацій 

апаратури СН-3003М і СН-3210, геодезичного комплексу СН-4601, апаратури 

СН-3700-03 та ін. 

Використання комплектів СН-3003М на лінійних об’єктах та комплектів СН-

3210 на командних об’єктах і з’єднання  їх між собою за допомогою засобів 

зв’язку забезпечить не тільки вирішення навігаційних завдань, а також підвищить 

ефективність підрозділів за рахунок оперативного обміну інформацією між 

командиром і особовим складом, та оперативного вирішення розрахунків 

спеціальними обчислювальними пристроями та засобами індикації. 
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Рис. 5. 

Проводиться робота щодо інтеграції навігаційних приладів з аналоговими і 

цифровими радіостанціями вітчизняного і закордонного виробництва. 

В якості основних напрямків підвищення вимог до НАП СНС розглядаються 

такі як: 

- подальший розвиток та створення нових типів НАС СНС; 

- підвищення вимог до показників точності визначення; 

- підвищення вимог до завадозахищеності НАС СНС та автономності 

навігаційної системи в цілому. 
 

 

Рис. 6. 

В якості найбільш перспективних визначено наступні теми: 

- визначення параметрів кутової орієнтації об’єктів; 

- створення комплексу розвідки; 

- створення завадозахищеної НАС СНС;  

- створення сімейства комплексованої навігаційної системи (КНС) з 

можливістю використання різних по класу датчиків інформації, побудованих на 

різних фізичних принципах; 

- створення локальних радіонавігаційних систем (ЛРНС); 

- створення елементів систем управління підрозділами. 

Пріоритетними питаннями є створення на базі вже існуючого та 

перспективного обладнання елементів систем керування, розробка та 

впровадження сучасних електронних обчислювальних приладів із програмним 

забезпеченням для автоматизації розрахунків.  
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На підприємстві створюється сімейство малогабаритних персональних 

комп’ютерів «КАРАТ», зокрема, розробляється спеціалізований обчислювач для 

різних розрахунків. 

Також за рахунок обігових коштів підприємства виконуються роботи зі 

створення і відпрацювання комплексованої навігаційної системи.  
 

 

Рис. 7.  

Зокрема, результатом тісної співпраці ДП «Оризон-Навігація» і Академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Наукового центру 

Сухопутних військ і ТОВ «Ефір-С» стали порівняльні випробування навігаційних 

систем супутникової навігації, інерціальних датчиків і доплеровської системи 

визначення параметрів руху. 
 

 

Рис. 8. 

За результатами досліджень підтверджена можливість створення надійної і 

недорогої інтегрованої навігаційної системи, яка забезпечить вимірювання курсу і 

швидкості для реалізації режиму обчислення шляху при відсутності даних від 

супутникової навігаційної системи. 

Всім зацікавленим установам запропоновано проведення спільних досліджень 

щодо створення нових виробів навігації з використанням обладнання, яке 

розробляється та виготовляється в ДП «Оризон-Навігація». 
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ОЦІНКА АЕРОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ  З 
КРИЛОМ СКЛАДНОЇ ПРОСТОРОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, thexhs@gmail.com 

Запропонований напрямок покращення аеродинамічної якості та масової віддачі літальних 

апаратів – застосування крила складної просторової конфігурації – замкненого. Розглянуто 

переваги та недоліки застосування такої конструкції. Запропоновано ряд варіантів виконання, 

та проведено аналіз доцільних для виконання та відбір кращого з них за рядом критеріїв за 

допомогою моделювання панельно-вихровим методом. Отримані компонувальні схеми можливо 

використати в проектуванні безпілотних літальних апаратів. 

Ключові слова: замкнене крило, зчленоване крило, компонувальна схема, літальний апарат, 

критерії ефективності, тандем 

Предложено направление улучшения аэродинамического качества и массовой отдачи 

летательного аппарата – использование крыла сложной пространственной конфигурации – 

сочлененного. Рассмотрено преимущества и недостатки использования такой конструкции. 

Предложено ряд вариантов исполнения, и проведен анализ целесообразных для исполнения и 

отбор лучшего с них за рядом критериев с помощью моделирования панельно-вихревым 

методом. Полученные компоновочные схемы возможно использовать в проектировании 

беспилотных летательных аппаратов. 

Ключевые слова: замкнутое крыло, сочлененное крыло, компоновочная схема, летательный 

аппарат, критерии эффективности, тандем 

Proposed usage a complex wing system (joined wing) as a way for improving Lift-to-Drag ratio and 

weight of aircraft. Reviewed advantages and disadvantages of this wing. Proposed several variants of 

implementation. Analyzed them with two criterion of efficiently using panel-vortex method and select 

optimal. Obtained layout may be used in design of unmanned aerial vehicle. 

Keywords: closed wing system, joined-wing, box wing, aircraft, criterion of efficiently 

 

Вступ. Економічна ефективність експлуатації літальних апаратів (ЛА) залежить 

в значній мірі від аеродинамічної якості та відносної маси конструкції. Одним з 

шляхів їх вдосконалення за цими параметрами є перехід до нових 

компонувальних схем. Однією з таких схем являється схема зі складеним крилом, 

яка відома в різних варіаціях: joined wing [1], box wing [2], Prandtl Plane [3]. 

Компонувальна схема ЛА зі складеним крилом має ряд суттєвих переваг 

порівняно з класичною аеродинамічною схемою та конструктивно-силовою 

схемою вільнонесучого моноплану: забезпечення високих значень аеродинамічної 

якості [4], суттєво зменшує діючий в лонжеронах згинальний момент завдяки 

рознесенню консолей по вертикалі [1]. Проте складність форми вносить моменти 

відносно інших осей і крило потребує відмінної від типової конструктивно-

силової схеми кесону [1].  

Відомо декілька варіацій компоновки з складеним крилом, але відсутній  їх 

порівняльний аналіз, недосліджене питання стійкості та керованості ЛА с 
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складеним крилом і його поведінка в випадку зривного обтікання, зокрема 

штопору. 

Постановка задачі. Метою даного дослідження є синтез оптимальної 

компоновки ЛА зі складеним крилом за критеріями аеродинамічної якості та 

дальності польоту, що є актуальною проблемою практичної реалізації ЛА такої 

компоновки. 

Розрахункова модель. Для визначення аеродинамічних характеристик 

використовувався панельно-вихровий метод симетричних особливостей 

реалізований в програмі PANSYM розробки ЦАГІ. Обчислено характеристики 

ряду компоновок з різним взаємним розташуванням консолей крила, які 

відрізнялись стрілоподібністю консолей (рис. 1), та кутом поперечного V (рис. 2). 

 
Рис. 1. Вигляд в плані розрахункових моделей ЛА з замкненою просторовою системою крил. 

 
Рис. 2. Вигляд в фронтальній проекції розрахункових моделей ЛА з замкненою просторовою 

системою крил. 
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Також компоновки варіювались положенням передньої консолі відносно 

задньої – з виносом вгору чи вниз. Таким чином всього було розглянуто 16 

компоновок – 4 варіанта стрілоподібності консолі, 2 варіанта поперечного V 

(відповідно відомим в літературі компоновкам Box-wing та Joined-wing). 

Геометричні параметри компоновок наведені в Таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Геометричні параметри компоновок 

Найменування параметру 

Значення для різних варіантів 

компоновок 

а) б) в) г) 

Площа крила, м
2
 20 

Розмах крила, м 10 

Хорда крила, м 1 

Відстань між консолями по вертикалі, м 2 

Профіль крила P274-15 

Стрілоподібність передньої консолі, град 22,97 12 30,55 37,73 

Стрілоподібність задньої консолі, град 19,71 29,67 10,39 0 

Узагальнений параметр x  0,43 0,33 0,63 0,77 
 

 

Для наочності представлення результатів і аналізу їх взаємозв’язку з геометрію, 

був введений узагальнений параметр x , що визначає стрілоподібність консолей – 

координата середини відрізку, який сполучає передню кромку кінцевої хорди 

передньої консолі крила з задньої кромкою кінцевої хорди задньої консолі крила, 

віднесений до відстані між аналогічними точками кореневих хорд. В залежності 

від зміни цього параметру варіювались стрілоподібності  передньої та задньої 

консолей, чим він менше, тим менше стрілоподібність передньої консолі, 

відповідно чим більше – задньої. 

Критерії оцінки. Для оцінки аеродинамічної ефективності розглянутих 

компоновок запропоновано два критерія оцінки: 

1. Максимальне значення maxK Cy  та відповідне йому значення 
НВyc , яке 

відповідає максимальній дальності польоту по прямій. Критерій отриманий з 

формули Бреге [5] розрахунку дальності польоту, шляхом виключення постійних 

величин та членів що не стосуються аеродинамічної компоновки. 

2. Максимальне значення maxK яке відповідає найбільшій тривалості польоту, 

оскільки вона прямо залежить від витрати палива, яка визначається потрібною 

тягою силової установки, що безпосередньо зв’язано з значенням maxK . 

Оптимуми за цими критеріями лежать дуже близько, внаслідок слабкої зміни 

величини коефіцієнту підіймальної сили, але в випадку аналізу компоновок , що 

суттєво відрізняються одна від одної може бути важливим використання обох 

критеріїв.  



ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,   НАВІГАЦІЯ,   КЕРУВАННЯ   РУХОМ   І   КОНСТРУЮВАННЯ   АВІАЦІЙНО-

КОСМІЧНОЇ   ТЕХНІКИ 

111 

Результати експерименту. Отримані залежності обраних критеріїв оцінки від 

геометричних параметрів при М = 0.15 та Re = 10
6
 зображено на рис.3 та рис.4. 

 

 x

 
maxK

 

Рис.3. Графік залежності max ( )K f x  для компоновок різних типів, де індекс 2 – розміщення 

передньої консолі вище задньої, 1 відповідно навпаки. 

 

maxK

Cy

 x  

Рис.4. Графік залежності 
max ( )K Cy f x  для компоновок різних типів. 

Значення критеріїв maxK  та 
maxK Cy  для компоновки Box-wing досягає 

максимуму на границях розглянутого діапазону, тобто в тих випадках, коли 

параметр x  приймав значення близькі до 0 чи 1. Це відповідає випадку коли одна 
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з пар консолей крила (передня чи задня) має мінімальний кут стрілоподібності (в 

ідеальному випадку – пряма), а інша відповідно максимальний, і відповідно 

реалізують різне значення 

yc . Оскільки різниця між двома максимумами лише 

1,3%, вибір, яка з пар консолей має бути прямої, визначається іншими 

міркуваннями – стійкості та керованості, огляду пілота, центровки ЛА. 

Компоновка Joined-wing в випадку розміщення передньої пари консолей вище 

має інший характер зміни критеріїв – максимум в випадку мінімальної 

стрілоподібності передньої пари консолей та мінімум в випадку мінімальної 

стрілоподібності задньої пари консолей. В випадку розміщення задньої пари 

консолей вище – характер зміни maxK  та 
maxK Cy  відповідає такому для Box-

wing.  

В той же час для Joined-wing майже відсутній вплив зміни взаємного 

розміщення пар консолей по вертикалі, і на обох графіках залежності max ( )K f x  

та 
max ( )K Cy f x  проходять лише в 1…2% один від одного. В силу нижчого на 

25…30% значення критеріїв в майбутньому планується виключити з розгляду 

компоновку Joined-wing як аеродинамічно не ефективну. 

Висновки. Проведені дослідження дозволяють встановити: 

1. В компоновці box wing більш ефективним с точки зору критеріїв maxK та 

maxK Cy  є розміщення переднього крила вище заднього. Для компоновки joined 

wing вплив взаємного розміщення консолей по вертикалі не суттєвий. 

2. Найкращою за критеріями maxK та 
maxK Cy є компоновка типу box wing з 

стрілоподібністю переднього крила 37° по передній кромці та нульовою 

стрілоподібністю заднього. 

3. Компоновка типу joined wing значно програє компоновці box wing за 

аеродинамічними критеріями оцінки ефективності внаслідок негативної 

інтерференції в зоні стику несучих поверхонь, що утворюють гострий кут, і навіть 

гірше простого плоского крила такої ж площі та розмаху. 
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Исследуется эффективность рулей высоты, расположенных на переднем и заднем крыльях 

летательного аппарата схемы «тандем» с учетом интерференции несущих поверхностей. 

Выведены формулы оценки эффективности, выполнен расчет для типовой геометрии 

беспилотного летательного аппарата схемы «тандем». 

Ключевые слова: аэродинамика, летательный аппарат, схема «тандем», эффективность 

органов управления, рули высоты. 

Досліджується ефективність рулів висоти, розташованих на передньому та задньому 

крилах літального апарату схеми «тандем» з урахуванням інтерференції несучих поверхонь. 

Виведено формули оцінки ефективності, виконано розрахунок для типової геометрії 

безпілотного літального апарату схеми «тандем». 

Ключові слова: аеродинаміка, літальний апарат, схема «тандем», ефективність органів 

керування, рулі висоти. 

The efficiency of elevators situated on forward and rear wing of tandem-scheme aircraft was 

researched subject to wings interference. Efficiency estimation formulae were derived; calculation was 

performed for typical tandem-wing UAV geometry. 

Keywords: aerodynamics, aircraft, tandem-wing, flight control efficiency, elevators. 

 

Введение. На рубеже ХХ–ХХI веков увеличивается количество летательных 

аппаратов (ЛА) самолетного типа, выполненных по схеме «тандем» [1]. В 2010-х 

годах появляются новые летательные аппараты аэродинамической схемы 

«тандем» («United 40 MALE UAV» [2], «Сокол-2» [3]). 

Особенности аэродинамики схемы «тандем». Спецификой обтекания 

летательного аппарата с тандемным расположением крыльев является их 

выраженная интерференция: заднее крыло обтекается замедленным, 

турбулизированным и скошенным потоком от переднего крыла. 

Проблемы проектирования. Приблизительные методики оценки несущих 

свойств, сопротивления и моментных характеристик ЛА данной схемы 

разработаны давно [4] и продолжают уточняться [5]. Но способов оценки 

эффективности органов управления с учетом интерференции крыльев в открытых 

источниках не найдено. 

Цель исследования. Цель работы – определение эффективности рулей высоты 

и элеронов, расположенных на переднем и/или заднем крыльях летательного 

аппарата схемы «тандем» с учетом аэродинамической интерференции между 

крыльями. 
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Математическая модель. Для самолета традиционной схемы коэффициент 

подъемной силы горизонтального оперения . .y г оc  при отклонении рулей высоты 

на небольшой угол δв  может быть определен по формуле [6, с. 368]:  
α

. . . . . . . .(α + cosχ δ )cosχy г о y г о г о в в г оc c n ,    (1) 

где α
. .y г оc  – производная коэффициента . .y г оc  по углу атаки; 

. .αг о  – угол атаки ГО с учетом скоса потока от крыла; 

. ./ в г оn S S  – коэффициент эффективности руля высоты на дозвуковых 

скоростях; 

вS , . .г оS  – площадь руля высоты и ГО, соответственно; 

χв , . .χ г о  – углы стреловидности руля высоты и ГО, соответственно. 

Положительный угол δ 0в  соответствует отклонению руля вниз. 

Таким образом, с точки зрения подъемной силы и продольного момента 

отклонение руля высоты вниз на угол δв  эквивалентно увеличению угла 

установки ГО на δ вn  [7, с. 128]. 

Рассмотрим отклонение рулей высоты на одном из крыльев ЛА схемы «тандем» 

(рис. 2). Углы атаки отсчитываем по средней аэродинамической хорде (САХ) 

переднего крыла. Силы приводятся к общей площади двух крыльев, моменты к 

площади крыльев и хорде эквивалентного крыла (рис. 3). При равных хордах и 

размахах крыльев в схеме «тандем» 1 2; эквl l l  1 2 эквb b b  [4]. 

                

Рис. 2. Обозначения в схеме «тандем».   Рис. 3. Крылья в схеме «тандем» и эквивалентное 

крыло. 

Эффективность рулей высоты на заднем крыле. Рули высоты на заднем 

крыле находятся в скошенном, турбулизированном и заторможенном потоке от 
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переднего крыла. Учет скоса потока подробно освещен в работе [8]; степень 

турбулентности отличается незначительно, если только заднее крыло не 

находится в узкой полосе спутного следа (~15…25 % хорды переднего крыла). 

Заторможенность учитывается так же, как и для горизонтального оперения. Если 

в схеме «тандем» рули высоты располагаются на заднем крыле и не обдуваются 

винтом, то можно записать формулу аналогичную (1). 

Для крыла без крутки на основании ранее выведенной формулы [8] 

записывается в общем виде коэффициент подъемной силы заднего крыла; затем – 

его прирост при отклонении рулей на малый угол 2δв . 

Продольный момент, создаваемый отклонением рулей, зависит от изменения 

нулевого момента и произведения прироста силы на плечо, но последнее точно не 

известно. Для традиционной схемы эта погрешность невелика ввиду удаленности 

ГО от центра масс и относительно малой хорды ГО. Но для схемы «тандем» плечо 

сил относительно хорды крыло гораздо меньше, и погрешность возрастает. 

Точное определение плеча силы *
2вx  требует дальнейших исследований; также 

можно использовать методику, применяемую для щитков-закрылков [7, с. 59]. В 

данной работе принято, что фокус приложения силы совпадает с фокусом крыла 

(0,25b2). 

Далее приводим силу к площади двух крыльев и вычисляем коэффициент 

момента заднего крыла. 

Отметим, что положительный 2yc  создает отрицательный общий момент на 

кабрирование 2zm .  

Тогда можем получить формулу для момента тангажа от отклонения руля 

высоты на заднем крыле. 

Эффективность рулей высоты на переднем крыле. Для рулей высоты на 

переднем крыле эффективность нельзя вычислять, основываясь только на 

формуле (1), так как отклонение руля вниз не только увеличивает момент от 

переднего крыла, но и приводит к увеличению  скоса потока на заднем крыле, 

снижению 2yc  и появлению момента на кабрирование также и от заднего крыла 

(момент интерференции). 

1δв >0 → 1yc >0 → 1 0zm   

21αск >0  → 2yc <0  → 2 0zm  . 

На самом деле изменение скоса потока 21αск  доходит до заднего крыла 

через интервал времени τ / ( ) x Vl k V . Но, например, для малых БЛА, летящих 

со скоростью десятки метров в секунду, и имеющих габариты меньше метра, 

запаздывание измеряется в сотых долях секунды, т. е. пренебрежимо мало. 

Коэффициент продольного момента от изолированного переднего крыла 

вычисляется аналогично заднему при отсутствии замедления и скоса потока. 
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Отметим, что положительные коэффициенты подъемной силы 1yc  и момента 

при нулевой подъемной силе 10zm  создают положительный момент на 

кабрирование всего ЛА 1zm .  

Плечо действия силы, как и для заднего крыла, считаем от линии фокусов 

крыла до центра масс. 

По аналогии с задним крылом можем записать коэффициент подъемной силы и 

его прирост при отклонении рулей высоты. 

Рассмотрим момент интерференции. В простом случае передние рули высоты 

доходят до концевого сечения крыла, положение вихрей практически не 

изменяется (рис. 4), и добавочный угол скоса на заднем крыле можно вычислить, 

подставив в формулу скоса новое значение 1yc . 

Существует приближенная формула Хорнера для вычисления скоса потока [9, 

с. 43] при известном коэффициенте подъемной силы переднего крыла. Она 

позволяет оценить также изменение угла скоса при отклонении передних рулей. 

Более точный учет скоса основывается на интегрировании скоростей из формул 

Био-Савара по размаху заднего крыла (взятие определенного интеграла 

численными методами не представляет сложности на обычном компьютере даже 

для заданной погрешности 10
-5

) [8]. 

 

Рис. 4. Скосы потока на заднем крыле при отклонении руля высоты на переднем. 

Зная поправку на интерференцию (угол скоса), можем вычислить поправку 

коэффициента подъемной силы заднего крыла и его коэффициента момента. При 

этом в качестве плеча действия силы строго берется расстояние по оси ох от 

центра масс ЛА до фокуса заднего крыла. 

Если рули занимают небольшую часть размаха крыла, то картина обтекания 

усложняется парой вихрей, сходящих с руля на каждой консоли (см. рис. 4). Эти 

вихри создают области как отрицательного, так и положительного скоса потока на 

заднем крыле. Области накладываются на области положительного и 

отрицательного скоса от концевого (свободного) вихря переднего крыла. Еще 

более аккуратная модель требует учета вихрей, сходящих с руля, но в данной 
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работе мы пренебрегаем ими, так как их интенсивность как минимум на порядок 

меньше, чем у концевых вихрей. 

Численные оценки. Проведем расчет эффективности рулей высоты равной 

площади для типичной геометрии ЛА схемы «тандем» (для РВ на переднем крыле 

двумя способами: приближенным по Хорнеру и с интегрированием скоса). 

Рассмотрим прямоугольные переднее и заднее крылья равных размахов (1 м) и 

хорд (0,1 м). Геометрические параметры: вынос крыльев 0,5 м, вертикальный 

интервал 0,05 м (переднее крыло выше); диаметр фюзеляжа 0,1 м; крылья без 

поперечного V и крутки; углы установки одинаковы (хорды параллельны СГФ). 

Считаем центр масс равноудаленным от линий 25 % хорд обоих крыльев. 

Производная для обоих профилей равняется α α
1 2 6,3 y пр y прc c  1/рад. 

Торможением потока пренебрегаем ( 1Vk  ). Варьируемые параметры – угол 

атаки и отношение площади руля к площади крыла, на котором он находится 

(табл. 1).  

Очевидно, формула Хорнера дает заметное отличие в вычислении поправки от 

более строгой формулы. Рассмотрим эффективность рулей на переднем 

изолированном крыле, на нем же с учетом интерференции, а также на заднем 

крыле (табл. 2). 
 

Таблица 1 

/в iS S

 

 

α, ° 

0,10 0,15 0,20 
δ 1в
zm  

прибл. 

δ 1в
zm  

точн. 

δ 2в
zm

 

δ 1в
zm  

прибл. 

δ 1в
zm  

точн. 

δ 2в
zm

 

δ 1в
zm  

прибл. 

δ 1в
zm  

точн. 

δ 2в
zm

 

0 0,023 0,020 0,018 0,027 0,024 0,022 0,031 0,027 0,026 

5 0,023 0,019 0,018 0,027 0,023 0,022 0,031 0,027 0,026 

10 0,023 0,019 0,018 0,027 0,023 0,022 0,031 0,026 0,026 
 

Таблица 2 
/в iS S  

 

α, ° 

0,10 0,15 0,20 
δ 1

1

в

z изm   
δ 1в

zm  

точн. 

δ 2в

zm

 

δ 1

1

в

z изm   
δ 1в

zm  

точн. 

δ 2в

zm

 

δ 1

1

в

z изm   
δ 1в

zm  

точн. 

δ 2в

zm  

0 0,017 0,020 0,018 0,021 0,024 0,022 0,024 0,027 0,026 

5 0,017 0,019 0,018 0,021 0,023 0,022 0,024 0,027 0,026 

10 0,017 0,019 0,018 0,021 0,023 0,022 0,024 0,026 0,026 
 

Хотя на изолированном переднем крыле эффективность рулей была бы ниже, 

чем на заднем, но их эффективность с учетом интерференции оказывается даже 

несколько выше. 

Выводы. На летательном аппарате схемы «тандем» рули высоты 

незначительно эффективнее на переднем  крыле, если центр масс располагается 

на равном расстоянии от фокусов крыльев. При отклонении передних рулей 

положительная интерференция в значительно мере компенсируется 
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дополнительным моментом на пикирование, возникающем на самом переднем 

крыле. При прочих равных эффективность рулей на переднем крыле за счет 

положительной интерференции выше всего лишь на 5…8 %. 

В отличие от определения основных аэродинамических характеристик [8], где 

нужно эмпирически учитывать разрежение внутри вихря, методика оценки 

эффективности органов управления не требует подобных поправок. Погрешности 

методики могут быть обусловлены следующими факторами: 

– нелинейность реальной вихревой системы; 

– наличие слабых вихрей, сходящих с корневых сечений органов управления; 

– неточность определения точки приложения силы при отклонении рулей 

высоты на обоих крыльях; 

– формулы не учитывают возможную обдувку винтом рулей высоты, в случае 

чего их эффективность существенно возрастает.  

Ввиду того, что эффективность рулей высоты на переднем и заднем крыльях 

отличается незначительно, их размещение будет определяться учетом требований 

аэродинамики, прочности, технологичности и минимальной массы. 
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назначения. 
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aircraft systems for special applications. 

Keywords: unmanned aircraft systems, tube launche. 

 

Вступ. Одним з найпоширеніших класів безпілотних авіаційних комплексів 

(БпАК) є Man Portable UAS з характеристиками: радіус дії до 10 км, передача  

фото-відео інформації в реальному масштабі часу,  максимальна злітна маса 

БпЛА  5 кг, транспортна маса комплексу 10…15 кг.. [1] Такі комплекси 

забезпечують ведення повітряної розвідки заданого району, як в день так і вночі. 

Окремим підкласом даних БпАК є комплекси з контейнерним стартом БпЛА та ті 

які не потребують складаних операцій (з’єднання елементів планеру) при 

підготовці БпЛА до вильоту. 

Постановка задачі. Зробити огляд існуючих БпАК контейнерного старту та 

тих в яких відсутні складані операції при підготовці БпЛА. Сформувати основні 

вимоги до  БпЛА призначених для піших підрозділів розвідки та сил спеціальних 

операцій. 

Основна частина. Існуючі зразки комплексів контейнерного старту 

складаються: 1…2 транспортних контейнерів, БпЛА, пускового пристрою (ПуПр), 

наземної станції управління на основі портативного комп’ютера [1-3]. БпЛА 

перевозиться та стартує з транспортного контейнеру (ТрКн) в якому розміщений 

ПуПр рис.1. Крейсерську конфігурацію БпЛА набуває шляхом трансформації під 

час вильоту з транспортного контейнеру.  При цьому несучі поверхні 

конструктивно можуть бути виконані жорсткими (рис.2. а, в), гнучкими (рис.2.г) 

чи надувними (рис.2.б).  
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Таке виконання Man Portable UAS значно підвищує експлуатаційні 

характеристики комплексу.  

 

Рис. 1. Компонувальна схема БпЛА, ТрКн та ПуПр: 

1 – механізм розкриття крил; 2 – вісь обертання верхнього крила; 3 – група верхніх крил; 4 – 

синхронізуюча тяга; 5 – вертикальне оперення; 6 – механізм  затримки розкриття; 7 – упори 

порохового двигуна; 8 – стабілізатори порохового двигуна;9 – пороховий двигун; 10 – система 

запалювання; 11 – стопор; 12 – механізм розкриття нижнього крила; 13 – нижнє крило. 

  

а б 

 
 

в г 

Рис. 2. Приклади аеродинамічних схем БПЛА контейнерного старту: 

а - Switchblade; б - Piranha; в -  Сокіл-2; г - Prioria. 

БпАК контейнерного старту доцільно використовувати на легкій броньовані 

техніці типу «Дозор», «Кагуар» чи БТР -3Е. При установці БпЛА зовні 

забезпечується можливість старту під час руху та обстрілу, розрахунок комплексу 

захищений від ураження. 
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Розвитком БпАК контейнерного старту є комплекси, в яких конструктивне 

виконання БпЛА забезпечує його підготовку до старту без виконання складальних 

операцій частин планеру рис. 3. БпЛА комплексу «Елерон» виконаний за 

аеродинамічною схемою літаюче крило, яка з одного боку забезпечує 

монолітність конструкції, а з іншого потребує переносного контейнера 

прямокутної форми,розміри якого 800х400х200 мм. БпЛА комплексу  «РАМА» 

(розроблено робочою групою ДП «ДКБ АЗП» у складі Масько О.М. та 

Козей Я.С.) виконаний за аеродинамічною схемою «тандем», що дозволило 

зменшити транспортні габарити  і розмістити його в захищеному транспортному 

контейнеру. 

  

а б 

Рис. 3. Спеціалізовані БпЛА: а – «Елерон»; б – «РАМА». 

БпАК «РАМА» (рис.3, б) відноситься до класу Man Portable Micro air vehicle. За 

призначенням – розвідувальний поля бою, багаторазового використання. 

Штатний розрахунок БпАК «РАМА» складається з двох осіб – оператор та технік,  

відпрацьовано методику використання однією людиною. БпАК забезпечує 

отримання  відеоінформації на наземний пункт управління в режимі реального 

часу. Конструкивно БпЛА виконаний за аеродинаміною схемою тандем, що 

забезпечіє його тшвидку трансофрмацію з похідного положення в крейсерську 

конфігурацію ( за рахунок спеціальних вузлів навіски) без складальних операцій. 

На сьогодні БпАК «РАМА» пройшов  дослідницькі випробування в Державному 

науково-випробувальному центрі ЗС України. Основною відмінністю БпЛА 

«РАМА»  від  БпЛА «Елеронт» є – мобільність, низька ціна, простота експлуатації 

та обслуговування, відсутність необхідності виконання приєднувальних операцій 

перед стартом (в БпЛА «Елерон» необхідно прикрутити вертикальне оперення 

перед стартом). На сьогодні найбільш необхідним для сил спеціальних операцій 

та підрозділів розвідки є БпАК класу «РАМА». 
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Рис. 4. Комплекс БпАК «РАМА». 

Комплекс тактико-технічних вимог до БпАК спеціального призначення 

класу Man Portable Micro air vehicle.  На основі проведених науково-дослідних 

робіт по напрямку БпАК спеціального призначення класу Man Portable Micro air 

vehicle розроблено перелік основних тактико-технічних вимог до БпАК цього 

класу. Зокрема, безпілотний авіаційний комплекс повинен виконувати повітряну 

розвідку заданого району в автоматичному режимі за допомогою бортової 

відео/фото камери в інтересах відділення, взвод, рота. Склад комплексу: 

 БпЛА – 2 шт. в  транспортних захисних контейнерах ( клас захисту IP67) 

 Загальна транспортна маса – не більше 15 кг. 

 транспортний кейс для наземної частини в якому розміщено: 

o ноутбук для програмування БпЛА, збереження польотної 

інформації; 

o пульт дистанційного керування БпЛА; 

o лінія відео зв’язку НПУ-БпЛА  робочою частотою 900…..1200 Гц; 

o комплект ЗІП; 

o зарядний пристрій для силових акумуляторів; 

o відео монітор відображення он-лайн інформації. 

o запасні силові акумулятори; 

o Наземний пристрій реєстрації телеметричної інформації з борту 

БпЛА на базі S-DVR; 

o експлуатаційна документація. 

 параметри стану та дії на БпАК зовнішнього середовища: 

o Експлуатаційний діапазон температур: -10°….. +35°. 

 Обмеження по вітру в точці старту: 



ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,   НАВІГАЦІЯ,   КЕРУВАННЯ   РУХОМ   І   КОНСТРУЮВАННЯ   АВІАЦІЙНО-

КОСМІЧНОЇ   ТЕХНІКИ 

123 

o при складанні комплексу та підготовці до старту не більше 10м /с; 

o при зльоті: зустрічний вітер не більш 8 м /с, бокова складова не 

більше 1м / с; 

o при виконанні  польоту: вітер не більше 8 м/с;  

o при посадці не більше 8 м/с.  

 

Рис. 5. Запуск БпЛА комплексу «РАМА». 

На сьогодні, описаним тактико-технічним вимогам, найбільш повно відповідає 

БпАК «РАМА». Незважаючі на отримані позитивні результати продовжується 

робота по вдосконаленню комплексу вцілому, розробки нових модифікацій. 

Висновки. В статті розглянуто існуючі БпАК контейнерного старту та 

комплексів які адаптовані для використання в пішими розвідувальними групами. 

На сонові проведеного аналізу сформовано комплекс вимог, які ставлять до БпАК 

для сил спеціальних операцій чи розвідувальних підрозділів. 
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У роботі розглянені особливості нестаціонарної аеродинаміки літальних апаратів з 

декількома несучими поверхнями та представлені результати розрахунку аеродинамічних 

характеристик в залежності від основних параметрів системи несучих поверхонь. 

Ключові слова: несуча поверхня, аеродинамічна характеристика. 

В работе рассмотрены особенности нестационарной аэродинамики летательных 

аппаратов  с несколькими несущими поверхностями и представлены результаты расчета 

аэродинамических характеристик в зависимости от основных параметров системы несущих 

поверхностей. 

Ключевые слова: несущая поверхность, аэродинамическая характеристика. 

The paper considers features of non-stationary aerodynamics for aircrafts with several lifting 

surfaces and calculation results of aerodynamic characteristics under different parameters of the 

support surfaces.  

Keywords: lifting surface, aerodynamic characteristic. 

 

Вступ. Наявна статистика авіаційних катастроф літаків загального призначення 

показує, що в більшості випадків причиною аварій є контакт з деревами, лініями 

електропередач або іншими наземними об’єктами [1]. 

Така статистика пов’язана с тим, що пілотування літака загального призначення 

потребує більших вмінь і навичок пілота в порівнянні з звичайними 

транспортними чи пасажирськими літаками (активне маневрування поблизу 

поверхні землі, парирування короткочасного ефекту екрана, гірки з розворотом, 

вихід літака на другі режими, можливу наявність відривного потоку на поверхні 

крила та ін.) [2]. 

Для виконання складних маневрів конструкція літака має бути максимально 

безпечною, а саме: забезпечувати якомога більші критичні кути атаки літака, 

градієнт набору висоти,стійкість та керованість літака (в тому числі на режимах 

нестаціонарного обтікання). 

Із всіх існуючих аеродинамічних компоновок найбільш ефективною для даної 

задачі є схема «біплан», яка має кращі маневрені характеристики в порівнянні з 

іншими схемами, а також, згідно статистичних даних[3], при одному й тому ж 

корисному навантаженні маса літака менша. 

В той же час питання вибору оптимальних параметрів літака з системою 

несучих поверхонь в умовах нестаціонарного обтікання досліджені недостатньо в  

джерелах [4-5]. Тому актуальним є дослідження впливу нестаціонарного 

обтікання літака схеми «біплан» на його аеродинамічні характеристики. 
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Постановка задачі. Метою статті є визначення оптимальних параметрів 

системи несучих поверхонь в умовах нестаціонарного обтікання при яких 

досягаються найкращі аеродинамічні характеристики.  

Особливості фізичного обтікання. Загальновідомо, що вплив аеродинамічної 

нестаціонарності росте з ростом числа Струхаля,  

,



b

Sh
V

 

де b – характерний геометричний розмір,  
  – частота зміни кінематичного параметра, V – швидкість польоту. 

З даного твердження випливає очевидний висновок: чим швидше змінюються 

кінематичний параметр і чим менше  швидкість польоту, тим більше частка 

нестаціонарних  сил. 

В зв’язку зі складністю математичного моделювання процесу нестаціонарного 

обтікання крила, в даній роботі використовуються експериментальні дані 

дослідження нестаціонарного обтікання крила[6].  

При коливаннях  крила  на  верхній  поверхні  може  виникати  відрив  

ламінарного потоку  біля  носика  профілю, відрив  турбулентного  потоку  біля  

задньої кромки. Обидва  відриви  активно  взаємодіють  із  зовнішнім  потоком  

при коливальному русі крила.  

На рис. 1 приведені розподіли тиску на профілі в різні моменти обтікання та 

лінії току вихрового обтікання що розвивається. Обтікання має явно виражений 

період і амплітуду[7]. 

 
Рис. 1. Динаміка розвитку нестаціонарного обтікання профілю по часу (М = 0.5,   = 13º)[8]. 

 

Коливання крила є генератором вихрів, що конвертуються по потоку і 

формують обтікання профілю приєднаними вихрами аж до взаємодії їх з 

відривним вихром. Після відриву вихрів розвиток нестаціонарного обтікання 

періодично повторюється. В результаті обтікання передньої кромки виникає 

сильне падіння коефіцієнту тиску, яке зберігається вздовж всього періоду. У 

задньої кромки профілю в кінці періоду формується відривних вихор зворотного 
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обертання, котрий просувається до переданої кромки, взаємодіє з вихром, що 

розвивається від передньої кромки [9].  

Взаємодіючи вихрі відриваються. Зворотній вихор створюється течією у 

нижній поверхні. При відриві потоку стрибок біля передньої кромки зникає, потім 

починаю повільно зростати в силі і нестаціонарне обтікання повторюється. 

Для визначення аеродинамічних характеристик безпілотного літального 

апарату з декількома несучими поверхнями  при нестаціонарному обтіканні, крім 

визначення аеродинамічних характеристик кожної несучої поверхні окремо згідно 

запропонованим методикам [4-9], необхідно визначити коефіцієнт інтерференції 

такої системи.  

В загальному випадку коефіцієнт інтерференції представляє собою міру впливу 

однієї несучої поверхні на іншу. В даному випадку інтерференція буде шкідлива, 

тобто, наприклад, сума опорів верхнього та нижнього крила буде менша 

загального опору системи. 

. нижн.
( )k 

системи верх кр кр cxx x x інтc c c  

. нижн.
( )k 

системи верх кр кр cyy y y інтc c c  

. нижн.
(K K )k 

системи верх кр кр KінтK  

Визначення коефіцієнтів 
.верх крxc ,

нижн.крxc ,
.верх крyc ,

нижн.крyc  детально 

розглядались в літературних джерелах тому визначення аеродинамічних 

характеристик системи з двох несучих поверхонь зводиться до визначення 

коефіцієнтів інтерференції. 

Оскільки геометричні характеристики верхнього та нижнього крила, вирази 

можна переписати наступним чином 

2 k
системи кр cxx x інтc c  

2 k
системи кр cyy y інтc c  

оскільки 
 системи

системи

системи

y

x

c
K

c  

k
K K k

k
 

cy

системи кр кр K

cx

інт

інт
інт

K  

Коефіцієнт kінт  являється функцією двох параметрів 

k k (H,x)інт інт ,  

де H,x  – відстань між поверхнями по вертикалі та горизонталі (рис. 3) 

Методика рішення. Як бачимо з рис. 2, характер поширення відривного 

потоку при нестаціонарному обтіканні крила дуже схожий  з випадком відриву 

потоку при стаціонарному обтіканні. 
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Таке припущення, використовуючи комп’ютерне моделювання процесу 

стаціонарного обтікання системи несучих поверхонь, дозволить врахувати вплив 

інтерференції між несучими поверхнями, а саме шкідливий ефект затінення однієї 

несучої поверхні іншою. Для вирішення задачі використаємо панельно-вихровий 

метод симетричного обтікання [10]. 

Розрахункова модель. Розрахункова модель системи несучих поверхонь 

зображена на рис. 2 
 

 

Рис. 2. Розрахункова схема моделі. 

Основні характеристики моделі наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Характеристики моделі 

№ Параметр Значення 

1. Профіль крила NACA0012 

2. Площа крила, м
2
 9 

3. Хорда, м 0,6 

4. Кут атаки, град 15 

5. Число Рейнольдса 10
6
  

 

Для визначення оптимальної схеми розташування несучих поверхонь 

виберемо основні параметри, котрі будемо варіювати (рис. 3). 
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Рис. 3. Визначення основних параметрів системи несучих поверхонь 

а – зміна відстані між несучими поверхнями по вертикалі, б – зміщення верхньої поверхні 

назад по горизонталі, в – зміщення нижньої поверхні назад по горизонталі. 

До цих параметрів віднесемо відстань по вертикалі між несучими 

поверхнями H (рис. 3а) та по горизонталі X1 та X2 (рис. 3б, 3в). 

Результати розрахунку та їх аналіз. Результат впливу параметрів H, X1 та 

X2 на аеродинамічні характеристик системи несучих поверхонь на рис. 4, рис. 5 та 

рис. 6. 

Графік залежності К(Н) для системи зображено на рис. 4 
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Рис. 4. Залежність К(Н). 

 

Графік залежності К(Х1) для системи зображено на рис. 5. 

 

Рис. 5. Залежність К(Х1). 

Графік залежності К(Х1) для системи зображено на рис. 6. 
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Рис. 6. Залежність К(Х2). 

Як бачимо, згідно рис. 4, рис. 5 та рис. 6 найбільший вплив на зміну 

аеродинамічної якості системи викликається зміною параметрів Н та X1.  

Використовуючи отримані дані, була створена математична модель(рис. 7), 

котра дозволяє визначити коефіцієнт інтерференції системи з двох несучих 

поверхонь. Вхідними даними являються параметри 
 

 
 та 

 

 
 та     з урахуванням 

нестаціонарних ефектів після чого за відомими даними (рис. 4, 5, 6) задаємо в 

табличній формі відповідні функції   (
 

 
) та   (

 

 
). Проміжні значення знаходимо 

шляхом лінійної інтерполяції функцій. Знаючи значення    та    при заданий 

параметрах знаходимо коефіцієнт інтерференції системи. 

 

Рис. 7. Математична модель визначення залежності К(Н,Х). 
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Висновки. Проведені в статті дослідження дозволили встановити: 

1) При збільшенні відстані по горизонталі між несучими поверхнями (

1X b ) аеродинамічна якість майже не змінюється. При подальшому збільшенні 

1X  , аеродинамічна якість починає різко падати. Причиною цього являється те, що 

верхня поверхня починає попадати в зону відривного потоку нижньої поверхні. 

2) При розташуванні несучих поверхонь на відстані 2H b аеродинамічна 

якість системи не змінюється, а при 2H b  починає різко падати, що пов’язано з 

початком впливу інтерференції. 

3) Зміна параметру X2 дуже слабо впливає на зміну аеродинамічної 

якості. 

Приведені вище результати показують, що найкращі значення параметрів 

системи несучих поверхонь в умовах нестаціонарного обтікання за критерієм 

аеродинамічної якості знаходяться в діапазоні 10  X b  та 2H b . 
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Є.В. СЄМІКОНЬ, Г.В. САРИБОГА 

ВОЛЬТ-АМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
МІКРОСУПУТНИКА 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, u4sekretar@gmail.com 

Вивчаються вольт-амперні характеристики сонячних елементів, проводиться аналіз та 

обробка експериментальних даних.  

Ключові слова: сонячний елемент, вольт-амперна характеристика,мікроконтролер . 

Изучаются вольт-амперные характеристики солнечных батарей, проводится анализ и 

обработка экспериментальных данных. 

Ключевые слова: солнечный элемент, вольт-амперная характеристика, микроконтроллер. 

This paper studies volt-ampere descriptions of sunny batteries, an analysis and processing of 

experimental data are conducted. 

Keywords: sunny element, volt-ampere description, microcontroller. 

 

Вступ. На сьогоднішній день сонячні батареї вважаються одним з найбільш 

надійних і досить добре відпрацьованих варіантів забезпечення космічного 

апарату енергією. Потужність випромінювання Сонця на орбіті Землі становить 

1367 Вт / м². Це дозволяє отримувати приблизно 130 Вт на 1 м² поверхні сонячних 

батарей (при ККД 8 ... 13%). Сонячні батареї розташовують або на зовнішній 

поверхні апарата або на розкривних жорстких панелях. Для максимізації 

одержуваної енергії перпендикуляр до їх поверхні повинен бути спрямований на 

Сонці з точністю 10…15 0С. 

Актуальність. Для ефективного накопичення і розподілу електроенергії на 

борту мікросупутника має бути підсистема енергозабезпечення (ПЭМ). 

Первинним джерелом енергії в ПЭМ являються сонячна батарея (СБ), що 

виробляє нестабільну напругу від 6 до 50 В. Для СБ космічного призначення 

пред'являються особливі вимоги за якістю перетворення, масо габаритні 

параметри, радіаційна стійкість, стабільність і довговічність. Тому, актуальним 

завданням при створенні ефективної ПЭМ є завдання моделювання вольт - 

амперної характеристики (ВАХ) СБ з урахуванням впливу чинників космічного 

простору, а саме вакууму, перепаду температури, потоків протонів, електронів і 

хімічно активних часток.  

Вольт-амперна характеристика ідеального сонячного елементу. 
Найпростіша конструкція сонячного елементу (СЕ) - приладу для перетворення 

енергії сонячного випромінювання в електричну - показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Конструкція сонячного елемента. 

Еквівалентна схема ідеального сонячного елемента на основі p-n переходу 

представлена на рис. 2. Через р-n перехід тече струм   [ 
  

    ]  

P-n перехід шунтуется навантаженням (опір R), в яке відбирається струм I. 

Паралельно р-n переходу розташований генератор струму з силою струму    , що 

описує збудження нерівноважних носіїв сонячним випромінюванням. 

 

Рис. 2. Еквівалентна схема ідеального сонячного елемента. 

Вольт-амперна характеристика такого приладу представлена виразом 

I   [ 
  

    ]      , [A]. 

 

Еквівалентна схема і вольт-амперна характеристика реального сонячного 

елементу. В будь-якому сонячному елементі існують втрати потужності, 

зумовлені паразитними опорами. У багатьох випадках достатньо ввести 

зосереджені послідовне    і шунтуючі    опору в еквівалентну схему (рис. 3). 

Шунтуючі джерело струму діод і   , а також включене послідовно з ними опір    

повинні забезпечувати на виході напругу U і струм I. 
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Рис .3. Еквівалентна схема заміщення елемента сонячної батареї. 

Підсумовуючи струми, що протікають в гілках еквівалентної схеми, отримуємо 

рівняння вольт-амперної характеристики реального фотоелемента: 

I   [ 
 (     )

     ]  
     

  
     , [А] 

I   [ 
 (     )

     ]      , [А] 

З'єднання окремих сонячних елементів. Окремі сонячні елементи на практиці не 

використовуються. Якщо необхідно забезпечити високі значення струму, 

використовується паралельне з'єднання сонячних елементів (рис. 4). ВАХ 

сонячних батарей з різною кількістю паралельно з'єднаних сонячних елементів 

представлені на рис. 5. 

 

Рис.4. Паралельне з'єднання СЕ. Рис. 5. ВАХ СЕ. 

Для забезпечення високих значень напруги застосовується послідовне з'єднання 

сонячних елементів (рис. 6). ВАХ сонячних батарей з різною кількістю 

послідовно з'єднаних сонячних елементів представлені на рис. 7 

 

Рис. 6. Послідовне з'єднання СЕ. Рис. 7. ВАХ СЕ. 
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Послідовно-паралельне з'єднання елементів у велику батарею дозволяє 

підводити до навантаження одночасно великі напруги і струми. 

 

Рис. 8. Сонячний елемент. 

P=1.5 [Вт], U=6 [В]. 

Експериментальний розрахунок ВАХ СЕ. Для проведення експерименту 

додатково була виміряна освітленість приміщення за допомогою фоторезистора 

gl5528 зображеного на рис. 9. 

 

Рис. 9. Фоторезистор gl5528. 

Для знаходження освітлюваності скористаємося залежністю: 

  
    (

  

  
)

    (
  

  
)
     

    [   ]      [    ]                                ,    [   ]   

виміряний опір в приміщенні,    , [Люкс]   освітлюваність в приміщені. 
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Залежність опору від освітлюваності показана на рис. 10 

 

Рис.10. Залежність опору від освітлюваності. 

Для знаходження   , скористаємося мікроконтролером Arduino UNO, який 

показаний на рис.10. Опір безпосередньо мікроконтролером виміряти не можна - 

для цього фоторезистор знаходиться в дільнику напруги рис.с11, вихідну напругу 

якого переводить аналогово-цифровий перетворювач в конкретні числа (ADC). 

Для знаходження опору, в першу чергу доведеться відняти із значення ADC 

вихідну напруга (U2), подільника напруги, враховуючи і порівнювальну напруга 

(U1) перетворювача.  

              (
       

   
   )

   
 

  [    ] 

Підключення фоторезистора зображено на рис. 11. 

 

Рис. 11. Підключення фото резистора. 

Лістинг програми для отримання    : 
float E=0; 

float ldr = 0;  

float b=0; 

void setup()  

{Serial.begin(9600);} 
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void loop()  

{b=analogRead(ldr); 

b=(10240000/b-10000); 

b=pow(b,-10/7); 

Eb=pow(14000,10/7)*b*10; 

Serial.print("| Eb = ");Serial.println(E); 

delay(500);} 

Результат роботи програми: 

 
          [    ]. 
Висновки. Досліджено вольт-амперні характеристики ідеального та реального 

сонячного елементу. Розглянуто схеми з’єднань сонячних елементів батарей. 

Проведено експериментальний розрахунок вольт-амперних характеристик 

сонячного елементу. 

На основі проведеного аналізу та отриманих даних ми зможемо спроектувати 

математичну модель сонячних батарей та застосовувати її для проектування 

сонячних батарей мікросупутника та інших енергоспоживаючих автономних 

об’єктів. 
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РЕШАТЕЛЯ LS-DYNA ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ с ДИСБАЛАНСОМ 
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Киев, Украина, Alexey.timohin@gmail.com 
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Работа предлагает исследование поведения сложной динамической системы – 

турбореактивного двигателя с разрушенными лопатками вентилятора средствами 

передового пакета моделирования нелинейной динамики LS-DYNA.  

Ключевые слова: информационные технологии, турбореактивный двигатель, нелинейная 

модель, дисбаланс, LS-DYNA. 

Робота пропонує дослідження поведінки складної динамічної системи – турбореактивного 

двигуна із зруйнованими лопатками вентилятора засобами передового пакету моделювання 

нелінійної динаміки LS-DYNA.  

Ключові слова: інформаційні технології, турбореактивний двигун, нелінійна модель, 

дисбаланс, LS-DYNA. 

Article offers studying the behaviour of complex dynamical system – jet engine with set of broken 

fun blades by using LS-DYNA CAE system.  

Keywords: information technology, jet engine, unbalance, nonlinear model, LS-DYNA. 

 

Введение. Одним из важнейших вопросов обеспечения прочности упругой 

конструкции является определение безопасных условий функционирования 

конструкции при всевозможных режимах колебаний. 

Колебания – один из самых распространенных режимов динамического 

поведения упругой конструкции и в тоже время – один из самых опасных 

режимов с точки зрения обеспечения прочности конструкции, требующий 

детального анализа и рассмотрения. 

Двигатель с разбалансированным ротором, подвешенный на упругом пилоне к 

упругой консоли крыла, является источником внешних периодических 

воздействий на упругую конструкцию, т.е. данная конструкция представляет 

собой динамическую систему, описываемую системой дифференциальных 

уравнений с правой частью. 

Для построения и анализа поведения такой динамической системы 

использовалось геометрическое моделирование конструктивных элементов 

системы и ее исследование методом конечных элементов. 

В качестве конечно-элементного решателя использовался программный 

продукт LS-DYNA фирмы LSTC [1]. Данный пакет позволяет решать широкий 

круг высоконелинейных задач (большие деформации, потеря устойчивости, 

расчеты за пределами упругости, нелинейность материалов, контактные задачи) 
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благодаря универсальному подходу к моделированию, как упругих тел, так и 

жидких сред в виде Лагранжево-Эйлеровой среды (ALE). Несмотря на то, что 

подобный подход к моделированию среды традиционно называется явным, и 

решатель также называется – явным, данный программный продукт позволяет 

проводить расчеты с помощью как явного, так и неявного методов решения 

дифференциальных уравнений с различными адаптивными методиками подбора 

шага итераций. В совокупности с наличием адаптивных режимов переразбиения 

сеток и удаления вырожденных элементов – данный продукт является 

универсальным средством решения широкого круга задач. 

Описание исходных данных. Рассматривается конечно-элементная модель 

двигателя на упругом пилоне рис.1, выполненная в среде LS-DYNA. 
 

 

Рис. 1. Общий вид конечно-элементной модели двигателя на упругом пилоне. 

За основу жесткостной модели пилона взята модель, разработанная для 

проведения статических прочностных расчетов. Массовая модель пилона 

разработана на основе расчета массово-инерционных характеристик (МИХ) 

отсеков пилона. МИХ отсеков представлены в виде точечных тел, моделирующих 

сосредоточенную массу и обладающих тензором инерции в соответствующей 

системе координат. 

Модель двигателя представлена в виде двух точечных тел – первое моделирует 

сосредоточенные МИХ неподвижной части двигателя, второе моделирует 

сосредоточенные МИХ ротора двигателя, а также 33 лопатки вентилятора 

смоделированы поверхностными (2DSHELL)элементами. МИХ ротора и 

неподвижной части двигателя взяты из Паспортных Данных Ан-148-100. Для 

моделирования материала лопаток вентилятора взяты параметры материала 

COBALTALLOYPRATT&WHITNEY№1: 
 

Таблица 1 

ρ, кг/мм
3
 Е, Н/мм

2
 µ 

10
-5 

2,2*10
5
 0,22 
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Моделирование динамического поведения двигателя происходит следующим 

образом: к венцу лопаток вентилятора прикладывается крутящий момент 

Мх=-7*10
8 

Нмм и в течение 30 секунд наблюдается разгон ротора двигателя. 

После 30 секунд приложенный крутящий момент равен 0 – наблюдается 

стационарный режим вращения ротора. После одной секунды вращения ротора в 

стационарном режиме из расчета исключаются 5 лопаток вентилятора и к венцу 

лопаток прикладывается тормозящий крутящий момент Мх=7*10
8 

Нмм. Таким 

образом, наблюдается динамика двигателя с разрушенными лопатками 

вентилятора при различных частотах вращения ротора, при этом анализируется 

ряд параметров: ускорение в центре масс двигателя по осям Oy и Oz, а также 

результирующее ускорение в центре масс двигателя. 

Результаты моделирования. Ниже приведены рисунки, отражающие вид 

динамической системы пилон – двигатель с дисбалансом в различные моменты 

времени (рис. 2, 3). 
 

 

Рис. 2. Цветовая диаграмма результирующих ускорений в системе пилон – двигатель в момент 

времени t=31 с. Момент отрыва 5 лопаток. 

 

Рис. 3. Цветовая диаграмма результирующих ускорений в системе пилон – двигатель в момент 

времени t=66 с. Режим торможения, собственные формы пилона существенно возбуждены. 
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Ниже приведены графики ряда параметров для центра масс двигателя (рис. 4 – 

8). 

 

Рис. 4. Норма вектора результирующего ускорения в центре масс двигателя в зависимости от 

времени в единицах g. 

 

Рис. 5. Частота вращения ротора двигателя в зависимости от времени. 

 

Рис. 6. Максимальное результирующее ускорение в центре масс двигателя в зависимости от 

частоты вращения ротора. Режим разгона – все лопатки целы, режим торможения – 5 лопаток 

разрушено. 
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Рис. 7. Ускорение в центре масс двигателя по оси Oy в единицах g. 

 

 

Рис. 8. Спектр ускорения в центре масс по оси Oy. 

Нулевой пик соответствует постоянному смещению точки равновесия в период 

t=60 – 75 с. Спектр получен путем экспресс преобразования Фурье значений 

ускорения в программной среде MATLAB. Основным недостатком Фурье 

преобразования является тот факт, что спектр вычисляется для всего сигнала за 

весь промежуток времени, т.е. нет возможности отслеживать изменение спектра 

во времени[2]. В дальнейшем необходимо будет опробовать применение Вейвлет-

анализа [3] для исследования спектра колебаний ускорения в течении длительного 

периода времени (рис. 9, 10). 
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Рис. 9. Ускорение в центре масс двигателя по оси Oz в единицах g. 

 
Рис. 10. Спектр ускорения в центре масс по оси Oz. 

 

Выводы. Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что 

программный комплекс LS-DYNA успешно справляется с задачей моделирования 

поведения сложной динамической системы, даже учитывая нелинейность 

отдельных элементов конструкции системы или же системы в целом. Также LS-

DYNA естественным образом учитывает упругость и большие деформации 

элементов конструкции системы в процессе моделирования динамики, не 

прибегая к псевдоучету упругости за счет замены элементов их спектральными 

характеристиками. Дальнейшие исследования в этой области стоит проводить в 

направлении более детального моделирования частей двигателя и применения 

более совершенных средств анализа сигналов для тщательного изучения 

динамики разбалансированного двигателя. 
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Рассматривается принцип организации серийного производства самолетов при поэтапном 

модульном внедрении систем управления жизненным циклом и данными изделия на базе 
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Розглядається принцип організації серійного виробництва при поетапному модульному 

впровадженні систем управління життєвим циклом та даними виробу на базі електронної 
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This paper reviews the aircraft serial production in case of phased modular implementation of 

based on electronic design documentation PLM/PDM-systems in conditions of continuous production.  

Keywords: product lifecycle management (PLM) systems, product data management (PDM) 

systems, serial aircraft manufacturing, electronic design documentation. 

 

Введение. Применение систем управления жизненным циклом и данными о 

изделии(PLM/PDM-системы) на базе электронной конструкторской документации 

(ЭКД) при организации современного серийного производства самолетов 

позволяют, за счет наличия актуализированной базы данных об изделии, 

автоматизации оптимизированных бизнес-процессов и накопления общей 

компетенции и баз знаний, значительно повысить качество проектирования, 

подготовки производства, производства и послепродажного обслуживания 

изделий авиационной техники, а также минимизировать издержки и 

унифицировать процедуры предприятия. Однако применение указанных систем 

сопряжено с длительными сроками развертывания решений, большими объемами 

капиталовложений, а также необходимостью на период внедрения дублировать 

работы выполняемые по традиционным схемам в автоматизированных средах. 

Состояние задачи. Функционал представленных на рынке PLM/PDM-систем 

позволяет реализовать выполнение задач организации серийного производства 

как с помощью базового инструментария, так и наличием широких возможностей 

по настройке под специфику конечного пользователя. Успешность внедрения 

решений по управлению жизненным циклом и данными определятся в основном 

корректностью реализованных подходов и решений, а также степенью 

автоматизации и оптимизации производственных процессов и их гармонизации с 

традиционными процедурами. В связи с тем, что специфика организации 
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производства на каждом предприятии имеет индивидуальный характер то 

зачастую применение готовых решений развернутых на одной фирме 

нецелесообразно на другой. Такая ситуация усугубляется тем фактом, что данные 

о применённых подходах в реализации задач автоматизации являются 

интеллектуальной собственностью предприятия и являются конфиденциальной 

информацией или представляются обобщенно. Требования к оформлению ЭКД в 

нормативной документации [1-4] также предоставлены обобщенно и в 

значительно мере зависят от степени автоматизации производства и состояния 

развертывания PLM/PDM-систем. Указанные условия при первичном внедрении 

решений PLM/PDM-систем имеют следующие системно проявляющиеся 

недостатки: 

 значительные затраты материальных и кадровых ресурсов для реализации 

поставленных задач; 

 длительный срок внедрения (до пятнадцати лет); 

 рост трудоемкости выполнения работ связанный с необходимостью 

дублирования процедур в традиционных и автоматизированных 

системах; 

 многочисленные доработки систем и процессов, которые негативно 

складываются на их работоспособности. 

Особенности серийного производства самолетов. Производство изделий 

авиационной техники в целом и самолетов в частности сопряжено с широкой 

номенклатурой применяемых материалов, технологий и подходов наряду с 

высочайшими требованиями по обеспечению качества и надежности готовых 

изделий. Также самолетостроение, а в особенности гражданских самолетов 

сопряжено с работой над опциональностью, вариативностью состава 

оборудования и возможностью конвертации. Классическая схема организации 

серийного производства (рис. 1) состоит из реализации следующих задач 

управления жизненным циклом и данными изделия: 

 конструкторская подготовка производства (КПП) в конструкторских 

подразделениях; 

 КПП в испытательных подразделениях; 

 технологическая подготовка производства (ТПП); 

 планирование производства; 

 технический контроль качества; 

 организация сервисного и гарантийного послепродажного обслуживания 

парка самолетов. 

Также в схеме указаны задачи управления ресурсами предприятия реализуемые 

автоматизированными ERP-системами:  

 финансовое планирование и бухгалтерская отчетность; 

 управление закупками и логистика; 

 управление процессами сбыта и взаимоотношениями с клиентами; 
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 управление персоналом;  

 управление цеховым производством. 

Настройка взаимодействия ERP-систем и PLM/PDM-систем в части обмена 

данными позволяет повысить качество и актуальность принимаемых решениях на 

всех уровнях.  

 

Рис. 1. Классическая схема организации серийного производства самолетов. 

К особенностям серийного производства также следует отнести одновременное 

изготовление большой номенклатуры агрегатов и самолетов разных типов и 

назначений, а также постоянные работы по предъявлению и сдаче самолетов 

эксплуатантам. В таких условиях непрерывной работы на постоянно 

действующих предприятиях недостатки внедрения PLM/PDM-систем особо 

ощутимы. 

Концептуальный подход. С целью минимизации негативных факторов и 

учетом особенностей серийного производства самолетов предлагается 

реализовать, при развертывании решений PLM/PDM-систем базированных на 

ЭКД, поэтапное модульное внедрения. 

На этапе подготовки внедрения при таком подходе следует произвести аудит 

существующих производственных процессов, системы качества и финансовых 

средств. Исходя из проведенного аудита определить общую парадигму 

развёртывания решений с указанием плановых объемов работ выполняемых на 

каждом этапе исходя из степени подготовленности предприятия, возможностям 

по стартовым капиталовложениям, степени загруженности тех или иных 

подразделений, организационной структуры предприятия и спецификой 

производственных бизнес-процессов. Целесообразным является разделения 

этапов согласно задач организации производства согласно рис. 1. 
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Далее для каждого этапа определяется объём работ по разработке и 

кастомизации документов и бизнес-процессов, а также проходные положения по 

работе служб автоматизация деятельности которых предусмотрена на 

последующих этапах или не предусмотрена вообще. В случае если бизнес-

процессы внедряемые на первом этапе подлежат дальнейшему развитию на 

последующих этапах следует в схеме workflow заложить заплатку под данное 

подразделение, ч то в дальнейшем позволит наслаивать схему дополнительными 

данными без нарушения работоспособности  внедренных решений. 

К примеру для реализации этапа КПП необходима разработка следующих 

базовых документов: 

 план внедрения и изменения документации Разработчика и кооперантов; 

 документ внедрения и изменения ЭКД; 

 оперативное решение запросов производства, 

бизнес-процессов: 

 утверждения плана внедрения и изменения документации Разработчика и 

кооперантов; 

 утверждения документов внедрения и изменения ЭКД (рис. 2); 

 утверждения оперативного решение запросов производства. 

 

Рис. 2. Схема бизнес-процесса утверждения ЭКД в системе Teamcenter. 

Для эффективного управления процедурой внедрения при поэтапном 

модульном внедрении PLM/PDM-систем следует реализовать гейтовый [5] подход 

(рис. 3) в управлении процессом развертывания решений, т.е. определить условия 

закрытия этапа и возможности перехода на последующий этап с проведением 

анализа планов и результатов. Данный подход дает возможность построения 

гибкой стратегии внедрения путем накапливания компетенции и формирования 
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базы знаний по проекту и корректирования требований по составу и 

характеристикам ЭКД, документов и бизнес-процессов внедряемых на 

последующих этапов. Также применение гейтов позволяет оценить использование 

материальных и кадровых ресурсов.  

 

Рис. 3. Пример реализации гейтового подхода при проектировании самолета. 

Выводы. Применение принципа организации серийного производства при 

поэтапном модульном внедрении PLM/PDM-систем позволяет минимизировать 

влияние негативных факторов развертывания решений, а также позволяют 

повысить компетенцию персонала и сформировать собственную базу знаний по 

проекту. Гибкость стратегии внедрения позволяет избежать постоянных 

доработок и более интерактивно реагировать на требования рынка. Модульность 

развёртывания решений минимизирует отток высококвалифицированных 

специалистов от задач производства и обеспечивает оперативное отслеживание 

результата инвестиционной деятельности. 
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Робота присвячена дослідженню аеродинаміки літальних апаратів із стандартною 

аеродинамічною та замкненою просторовою схемами. 

Ключові слова: літальний апарат замкненої схеми, індуктивний опір, аеродинамічна якість, 

транспортна ефективність. 

Работа посвящена исследованию аэродинамики летательных аппаратов со стандартной 

аэродинамической и замкнутой пространственной схемами. 

Ключевые слова: летательный аппарат замкнутой схемы, индуктивное сопротивление,  

аэродинамическое качество, транспортная эффективность. 

This paper the study of the aerodynamics of different configurations of aircraft with joined wing 

using panel-vortex method of symmetrical features 

Keywords: aircraft closed wing, inductive resistance, aerodynamic quality, transport efficiency. 

 

Вступ. В силу особливостей замкненої просторової схеми, можна очікувати від 

неї збільшення аеродинамічної якості за рахунок зниження індуктивного опору та 

збільшення дальності польоту чи комерційного навантаження за рахунок 

збільшення аеродинамічної якості [2,3,7]. 

Вираз для коефіцієнту індуктивного опору з урахуванням зміни циркуляції Г  

та скосу потоку Δ  вздовж крила має наступний вигляд [1]: 
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,                                           (1) 

де 
yc – коефіцієнт підйомної сили крила,   – геометричне видовження крила,   – 

щільність потоку, кг/м
3
, V  – швидкість потоку, м/с, 

крS  – площа крила, м
2
,   – 

поправочний коефіцієнт форми крила в плані. 

При визначенні аеродинамічних характеристик ЛА доцільно використовувати 

не геометричне, а ефективне видовження крила 
еф . На малих швидкостях, при 

пол критM M , коли повітряний потік приймається нестисненим, 
еф  дорівнює [5]: 

1
еф


 

 
.                                                         (2)  

Відповідно до (2), отримаємо наступний вираз для знаходження коефіцієнту 

індуктивного опору крила: 
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У реальному в'язкому потоці рідини коефіцієнт повного лобового опору ЛА із 

крилом кінцевого розмаху можна представити у вигляді суми коефіцієнтів опору 

ЛА при нульовій підйомній силі 0xс  та індуктивного опору xiс :  

0x x xiс с с  .                                                     (4) 

Проблеми дослідження. Проблемою даного дослідження є реалізація шляхів 

по зменшенню опору  ЛА та підвищення аеродинамічних характеристик ЛА 

(збільшення аеродинамічної якості та критерію транспортної ефективності).  

Постановка задачі. Актуальність виконаних досліджень обґрунтована 

потребами в підвищенні транспортної ефективності ЛА шляхом зменшення 

витрат пального та зменшення ваги конструкції. Наукова новизна досліджень 

полягає в виявленні впливу аеродинамічного компонування ЛА на індуктивність 

несучої поверхні, рівень аеродинамічного опору та максимальні несучі 

властивості. 

Мета досліджень. Метою досліджень є визначення аеродинамічних 

характеристик ЛА замкненої просторової схеми в порівнянні із класичною 

схемою. Аналіз впливу параметрів компонування ЛА замкненої просторової 

схеми на аеродинамічні характеристики ЛА. Знаходження раціональної 

компонувальної схеми при якій ЛА буде володіти більшою транспортною 

ефективністю та більшим значенням аеродинамічної якості. 

Розрахункова модель. В роботі, для визначення особливостей аеродинаміки 

даних схем ЛА, за допомогою панельно-вихрового методу симетричних 

особливостей (PANSIM) [3] виконано розрахунок і оцінка аеродинамічних 

характеристик ЛА стандартної аеродинамічної та розрахункової моделі ЛА 

замкненої просторової схем. В якості прототипу взято ЛА А-20, схема якого 

зображена на рис. 1: 

 

Рис. 1. Схема моделі ЛА А-20. 

Випробування моделі літака А-20 проводилися в аеродинамічній трубі ТАД-1 

НАУ. Результати випробувань, геометричні характеристики, необхідні для 

формування розрахункової моделі прийняті згідно [4].  

Модель літака А-20 має ряд агрегатів, точне моделювання обтікання яких 

згідно [1]  чисельними методами недоцільно. Їх опір наведено нижче в таблиці 1. 
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Таблиця 1  

Опір не модельованих агрегатів моделі 

Агрегат Характерний розмір x iс S  xшiс  

Основні стійки шасі ОШS   2·0,0687 м
2
 0,03435 0,0022 

Хвостове колесо ХКS   0,015 м
2
 0,00015 9·10

6 

Підкіс крила з кріпленням ПКS   0,16461 м
2
 0,00616 0,00393 

 

Загальний коефіцієнт шкідливого опору не модельованих агрегатів моделі 

згідно [1] з достатньою точністю можна визначити як: 

1,05 0,0065xш xшiс с  . 

Аеродинамічні характеристики моделі літака А-20 в крейсерській конфігурації, 

визначені в трубних випробуваннях [4] та результати чисельного моделювання 

вязкого обтікання моделі літака А-20 з урахуванням опору не модельованих 

агрегатів наведені нижче в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Аеродинамічні характеристики моделі літака А-20 

 

Результати трубних  

випробувань, 
6Re 0,98 10   

Результати 

чисельного  

моделювання, 
6Re 4,24 10   

Прогнозовані  

х-ки в натурних 

умовах, 
6Re 4,24 10   

,   
yтc  

xтc  zтm  yрc  
xрc  

zрm  
yнc  

xнc  

-2 -0,3136 0,0435 0,1326 0,0127 0,0233 0,1273 -0,3136 0,0435 

0 -0,126 0,0338 0,1359 0,191 0,0210 0,0978 -0,126 0,0338 

2 0,0591 0,0307 0,1139 0,3462 0,0215 0,0716 0,0591 0,0307 

4 0,2605 0,0319 0,0772 0,5128 0,0254 0,0394 0,2605 0,0319 

6 0,4504 0,0356 0,0398 0,6901 0,0334 0,0054 0,4504 0,0356 

8 0,6365 0,0473 -0,0025 0,8722 0,0452 -0,0312 0,6365 0,0473 

10 0,8194 0,0619 -0,0638 1,0412 0,0599 -0,0695 0,8194 0,0619 

12 1,0079 0,0817 -0,1064 1,2095 0,0776 -0,1093 1,0079 0,0817 

14 1,2 0,1049 -0,161 1,3772 0,1005 -0,1543 1,2 0,1026 

16 1,3069 0,1488 -0,2315 1,5455 0,1285 -0,2013 1,382 0,142 

18 1,3833 0,188 -0,2958 1,7121 0,1585 -0,2492 1,53 0,173 

20 1,404 0,2347 -0,3578 1,8285 0,1864 -0,2911 1,6576 0,2032 

22 1,3458 0,2787 -0,4283 1,8361 0,2343 -0,3141 1,6773 0,24 

24 1,2318 0,323 -0,5 1,8271 0,2764 -0,3258 1,6231 0,265 

Згідно з [4] було встановлено, що визначення аеродинамічних характеристик 

літака в діапазоні польотних кутів атаки, відповідних безвідривному обтіканню 

поверхні літального апарату доцільно проводити за допомогою корекції 

результатів розрахунку окремо за різними осями прийнятої швидкісної системи 

координат. 
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Так, значення коефіцієнтів підйомної сили 
yнc , лобового опору xнc  та моменту 

тангажа zнm   літака в натурних умовах доцільно визначати як: 

     

     

     

1

1

1

y

x

z

yн c yp

xн c xp

zн m zp

c F c

c F c

m F m

    



   


   


,                                         (5) 

де 
ycF ,

xcF ,
zmF  – параметри корекції підйомної сили, лобового опору та 

моменту тангажа відповідно. 

Параметри корекції відповідно до [3] дорівнюють:  

      

      

      

y

x

z

c yp yн yp

c xp xн xp

m zp zн zp

F c c c

F c c c

F m m m

     



    


    

.                                  (6) 

Відповідно до формул (6) параметри корекції були визначені для моделі літака 

А-20 в крейсерській конфігурації  і представлені в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 

Параметри корекції для моделі літака А-20 ( 0з   ) 

,   
yc  

xc  zm  ycF  
xcF  

zmF  

-2 0,3263 -0,0202 -0,0053 25,69291 -0,86695 -0,04163 

0 0,317 -0,0128 -0,0381 1,65969 -0,60952 -0,38957 

2 0,2871 -0,0092 -0,0423 0,82929 -0,42791 -0,59078 

4 0,2523 -0,0065 -0,0378 0,492 -0,25591 -0,95939 

6 0,2397 -0,0022 -0,0344 0,34734 -0,06587 -6,37037 

8 0,2357 -0,0021 -0,0287 0,27024 -0,04646 0,91987 

10 0,2218 -0,002 -0,0057 0,21302 -0,03339 0,08201 

12 0,2016 -0,0041 -0,0029 0,16668 -0,05284 0,02653 

14 0,1772 -0,0021 0,0067 0,12867 -0,0209 -0,04342 

16 0,1635 -0,0135 0,0302 0,10579 -0,10506 -0,15002 

18 0,1821 -0,0145 0,0466 0,10636 -0,09148 -0,187 

20 0,1709 -0,0168 0,0667 0,09346 -0,09013 -0,22913 

22 0,1588 -0,0057 0,1142 0,08649 -0,02433 -0,36358 

24 0,204 0,0114 0,1742 0,11165 0,04124 -0,53468 

 

Критерії оцінки компоновки ЛА. Для порівняльного аналізу ЛА із 

стандартною аеродинамічною та замкненою просторовою схемами запропоновані 

критерії оцінки:  

1. Максимальне значення параметра транспортної ефективності  
max

yK c . 

2. Максимальне значення аеродинамічної якості maxK . 



ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,   НАВІГАЦІЯ,   КЕРУВАННЯ   РУХОМ   І   КОНСТРУЮВАННЯ   АВІАЦІЙНО-

КОСМІЧНОЇ   ТЕХНІКИ 

153 

3. Від'ємне значення ступеня поздовжньої статичної стійкості літака по 

перевантаженню 0yc

zm  . 

Ознакою наявності у літака поздовжньої статичної стійкості є відємний 

кутовий коефіцієнт нахилу дотичної до кривої  z ym f c  в точці балансування 

(рівноваги). Математично ця умова записується у вигляді нерівності  і означає 

умову поздовжньої статичної стійкості літального апарату [5,6]:  

0yc z z
z

y y

m m
m

c c

 
  
 

.                                               (7) 

4. Менше значення індуктивного та повного опору ЛА (поляри індуктивного 

 y xiс f с
 
та повного аеродинамічного опору  y xс f с ).  

5. Максимальне значення коефіцієнта підйомної сили 
maxyс . 

Планування експерименту. На даному етапі дослідницької роботи зі 

стандартної аеродинамічної схеми ЛА А-20 (рис. 2, а) була розроблена 

еквівалентна розрахункова модель ЛА із замкненою просторовою схемою (рис. 2, 

б) та проведений розрахунок і оцінка характеристик даних схем згідно вибраних 

критеріїв. 

 
а)                                                          б) 

Рис. 2. Розрахункові моделі ЛА А-20 (а) та ЛА із замкненою просторовою схемою (б). 

Геометричні параметри ЛА із замкненою просторовою схемою прийняті 

рівними до параметрів ЛА А-20. Однакові параметри: геометрія фюзеляжу; 

площа, розмах, профіль несучих поверхонь; кут установки та кут V-подібності 
крила. Змінені параметри: положення центра тяжіння по осі OX 1,55cX   м; 

стрілоподібність переднього крила 
. . 25п кр   , стрілоподібність заднього крила 

. . 0п кр   ; середня аеродинамічна хорда 0,7CAXb 
 
м;  

Результати роботи. На даному етапі дослідницької роботи отримані 

результати основних аеродинамічних характеристик при 6Re 4,24 10  , 0,13M   

та побудовані графіки залежностей відповідно вибраних критеріїв (рис. 3-6). 

Розрахункові характеристики чисельного моделювання вязкого обтікання 

моделі ЛА із замкненою просторовою схемою, визначені за допомогою панельно-

вихрового методу симетричних особливостей та прогнозовані натурні 
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характеристики відповідно до (5) з урахуванням параметрів корекції (6) 

представлені в таблиці 4. 
Таблиця 4 

Розрахункові характеристики чисельного моделювання вязкого обтікання моделі ЛА із 

замкненою просторовою схемою та прогнозовані натурні характеристики 

,   
ypc  

xpc  
zpm  

yнc  
xнc  zнm  

-2 0,0515 0,01393 -0,07545 -0,34468 0,02601 -0,07449 

0 0,22082 0,01279 -0,14875 -0,14567 0,02059 -0,04923 

2 0,36716 0,01404 -0,21341 0,06268 0,02005 -0,07786 

4 0,52482 0,01822 -0,278 0,26661 0,02288 -0,141 

6 0,68908 0,02523 -0,3426 0,44973 0,02689 -0,22268 

8 0,85554 0,03497 -0,41139 0,62434 0,03659 -0,32456 

10 1,01175 0,0473 -0,47795 0,79623 0,04888 -0,43738 

12 1,1808 0,06325 -0,54307 0,98398 0,06659 -0,52866 

14 1,3468 0,08455 -0,61215 1,17351 0,08632 -0,63873 

16 1,5023 0,10707 -0,66712 1,34337 0,11832 -0,7672 

18 1,6464 0,13121 -0,73219 1,47129 0,14321 -0,86911 

20 1,7464 0,15236 -0,80903 1,58318 0,16609 -0,9944 

22 1,811 0,16837 -0,85739 1,65437 0,17247 -1,16912 

24 1,8597 0,18333 -0,80923 1,65206 0,17577 -1,24191 

26 1,836 0,18365 -0,70867 1,6141 0,1769 -1,321 
 

Значення ступеня поздовжньої статичної стійкості моделі ЛА із замкненою 

просторовою схемою по перевантаженню дорівнює: 0,015yc

zm   . 

В таблиці 5 представлені значення видовжень моделей ЛА. 
Таблиця 5 

Значення видовжень моделей ЛА 
Найменування 

параметру 

Модель ЛА із замкненою 

просторовою схемою 
Модель ЛА А-20 

  . .п кр з кр   = 16,34 8,17 

еф  
. . . .еф п кр еф з кр   =14,24 7,33 

 

 

Рис. 3. Графіки залежностей  yK f с . 
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Рис. 4. Графіки залежностей  y

y

K
f с

с
 . 

 
Рис. 5. Графіки залежностей  yс f  . 

 

 
Рис. 6. Графіки залежностей  y xс f с  та  y xiс f с . 



СЕКЦІЯ «АВІАЦІЯ ТА КОСМОНАВТИКА» 

156 

Висновки. Проведено порівняльний аналіз характеристик літального апарату із 

стандартною аеродинамічною та замкненою просторовою схемами. Можна 

зробити наступні висновки: 

1. Отримані залежності параметрів  y yK c f c
 
та  аеродинамічної 

якості  yK f c , які наочно демонструють переваги ЛА із замкненою 

просторовою схемою на всьому проміжку польотних кутів атаки в порівнянні із 

стандартною аеродинамічною схемою. 

2. Отримане значення параметра максимальної аеродинамічної якості 

maxK  ЛА із замкненою просторовою схемою, яке на 4 одиниці більше ніж 

максимальна аеродинамічна якість ЛА із стандартною аеродинамічною схемою. 

3. ЛА із замкненою просторовою схемою є статично стійким по 

перевантаженню  0yc

zm 
 
при заданому положенні ц. т.  

4. Значення критичного кута атаки 
кр  ЛА із замкненою просторовою 

схемою більше на 1,5 ніж значення критичного кута атаки для ЛА із 

стандартною аеродинамічною схемою (зрив потоку наступає пізніше). 

5. Отримані значення індуктивного та повного аеродинамічного опору 

ЛА наочно демонструють зменшення опору при реалізації на ЛА замкненої 

просторової схеми. 
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УДК 681.3 

Н.В. ВАСИЛЕВСЬКА, С.В. ШАНТИР 

АНАЛІЗАТОР СПЕКТРУ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  

Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com 

Виконано аналіз побудови сучасних аналізаторів спектру акустичних сигналів. 

Запропоновано алгоритм та структуру аналізатору спектру акустичних сигналів, проведено 

дослідження можливості використання запропонованого алгоритму в цифрових аналізаторах 

вимірювальних систем, які працюють в режимі реального часу.  

Ключові слова: акустичний сигнал, випадковий процес, аналізатор спектру, октавний 

аналізатор, реального часу, децимація. 

Выполнен анализ построения современных анализаторов спектра акустических сигналов. 

Предложен алгоритм и структура анализатора спектра акустических сигналов, проведено 

исследование возможности использования предложенного алгоритма в цифровых 

анализаторах измерительных систем, работающих в режиме реального времени. 

Ключевые слова: акустический сигнал, случайный процесс, анализатор спектра, октавный 

анализатор, реального времени, децимация. 

Analysis of the constructions of modern spectrum analyzers for acoustic signals done. The 

algorithm and the structure of spectrum analyzer for acoustic signals proposed. Possibility of usage of 

proposed algorithm in digital analyzers of real-time measuring systems studied.  

Keywords: acoustic signal, random process, spectrum analyzer, octave analyzer, real-time, 

decimation. 

 

Вступ. Акустичні вимірювання широко використовуються в багатьох галузях і 

відрізняються від інших видів вимірювань низьким рівнем апріорної інформації 

про досліджувані акустичні процеси і зазвичай потребують аналізу 

нестаціонарних та імпульсних процесів, що потребує специфічних вимірювальних 

засобів, визначальним при побудові яких є рівень застосовування сучасних 

технологій цифрової обробки вимірювальної інформації. Характер досліджуваних 

акустичних процесів формує суперечливі вимоги до вимірювальних засобів, це 

широкий частотний діапазон та отримання вимірювальної інформації в реальному 

часі, динамічний діапазон що перевищує 140 dB при пікфакторі більш 20 dB, 

ідентичність часу інтегрування для низькочастотних та високочастотних 

складових процесу, жорсткі вимоги до об’єму пам’яті та продуктивності 

обчислень при обмеженнях розрядної сітки. Сучасні цифрові технології 

дозволяють в частотному діапазоні до 100 kHz будувати високоточні 

вимірювальні перетворювачі інформації, але залишаються актуальними 

дослідження застосовності існуючих та розробки нових методів та алгоритмів 

обробки процесів в галузі акустичних вимірювань. 

Мета дослідження. Розробка і дослідження алгоритму та структури цифрового 

октавного аналізатора спектру для акустичних вимірювань в реальному масштабі 

часу. 
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Аналіз принципів побудови сучасних аналізаторів акустичних сигналів. 
При акустичних вимірюваннях, як правило, визначають енергію звукових 

коливань розподілених безперервно у визначеному діапазоні частот. Кількісними 

характеристиками є інтенсивність звука, звуковий тиск та ін. Але такі 

характеристики не дають можливості описати структуру процесу, що необхідно 

при вирішенні кола метрологічних (метрологічна атестація, калібрування, 

формування акустичних сигналів та ін.) та прикладних (архітектурна акустика, 

музична акустика, гідроакустика, біоакустика та ін.) задач акустичних 

вимірювань. Тому виникає необхідність спектрального аналізу акустичних 

сигналів, які взагалі мають випадкову природу і в більшості випадків можуть бути 

класифіковані як випадкові стаціонарні ергодичні лише при певних припущеннях 

та умовах.  

Сучасна теорія обробки сигналів побудована на операційному численні на 

основі інтегральних перетворень 

 tdptktxpF
b

a

 ),()()( ,  (1) 

де )(tx - перетворювана функція; ),( ptk - ядро (базис) інтегрального перетворення, 

від якого залежить вид перетворення та характер задач що вирішуються. Така 

постановка дає можливість адаптувати перетворення )( pF  до функції )(tx  в t  

або p  області, використовуючи перетворення подібності (зсув, масштабування та 

ін.) базису ),( ptk  на площині ),( pt . На такому принципі побудовані інтегральні 

перетворення, які широко використовуються в теорії обробки сигналів – 

перетворення Фур’є, Габора, WaveLet, ChirpLet. Але застосування вказаних 

перетворень для побудови аналізаторів акустичних сигналів має обмеження. Так 

перетворення Фур’є  

 tdtktxS 




 ),()(
2

1
)( * 


 ,  (2) 

дає відмінні результати при аналізі стаціонарних процесів і його реалізація не 

потребує великих обчислювальних затрат та дозволяє забезпечити обробку в 

псевдо реальному часі, але його застосування для процесів, які не мають 

глобальної стаціонарності, втрачає свою ефективність [1]. Цю проблему 

вирішують такі сучасні перетворення, як перетворення Габора, WaveLet, ChirpLet, 

але вони потребують значної продуктивності комп’ютерних засобів та значних 

об’ємів пам’яті, тому не забезпечують обробки процесів в реальному часі і мають 

ефективність при використанні лише на вищих рівнях обробки вимірювальної 

інформації. 

Найбільше поширення в акустичних вимірюваннях отримали аналізатори в 

часовій області побудовані на смугових фільтрах [2]. На вхід аналізатора поступає 

дискретний в часі сигнал )(nTx  з періодом дискретизації T , який обробляється 
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дискретним смуговим фільтром з передаточною функцією )(zH , де )exp( Tiz  , 

та імпульсною характеристикою )(lThhl  , ,...2,1,0l  На виході смугового 

фільтра отримаємо сигнал 

 )()()(  HXωY  .  (3) 

Характеристики смугового фільтра визначаються стандартом і формують 

октавний, 1/3-октавний або 1/12-октавний частотний спектр. Еквівалентні схеми 

цифрових аналізаторів послідовної та паралельної дії подані на рис. 1 та рис. 2, 

відповідно.  
 

 

Рис. 1. Еквівалентна схема аналізатору спектру в часовій області послідовної дії. 

 

 

Рис. 2. Еквівалентна схема аналізатору спектру в часовій області паралельної дії. 

Адекватно до еквівалентної схеми (рис. 2) систему смугових фільтрів можна 

подати як дискретну систему з багаторазовою децимацією сигналу [3]. Стосовно 

блоку фільтрів октавного аналізатора спектру сигналів дискретна система з 

багаторазовою децимацією сигналу, з врахуванням коефіцієнту децимації  2m , 

показана на рис. 3. Дискретний в часі сигнал )(nTx  з періодом дискретизації T

обробляється дискретним низькочастотним нерекурсивним фільтром з 

передаточною функцією )(zH  відповідно до (3). На виході фільтра )(zH  

встановлено компресор частоти дискретизації, який зменшує частоту 

дискретизації сигналу на виході фільтру в m разів, в результаті чого формується 

дискретний сигнал з новою частотою дискретизації )/( mnTy . Далі 

використовується смуговий октавний фільтр )( ifh . З виходу фільтра сигнал в 

октавній смузі поступає на обчислювач середнього квадратичного значення на 

виході якого отримаємо результат вимірювання )(RMS ify .  
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Рис. 3. Еквівалентна схема блоку фільтрів октавного аналізатора спектру. 

Обчислення вихідних вибіркових значень дискретною системою з 

багаторазовою децимацією сигналу виконується як показано на рис. 4 (приклад на 

п’ять частотних смуг). З рис. 4 видно, що за рахунок децимації сигналу виникає 

можливість обробки сигналу на всіх рівнях одним й тим самим фільтром, 

маніпулюючи адресами пам’яті обчислювача, що забезпечує роботу в реальному 

часі.  
 

 

Рис. 4. Часова діаграма роботи фільтру з багаторазовою децимацією. 

Блок-схема аналізатора спектра акустичних сигналів складається з вхідного 

підсилювача-атенюатора, блоку аналого-цифрового перетворювача з аналоговими 

фільтрами, які формують амплітудно-частотну характеристику та реалізовані за 

відомими схемами, блоку цифрових фільтрів, блоку цифрових детекторів 

середньоквадратичного значення RMS з засобами усереднення та перетворення до 

логарифмічної шкали, засобів відображення та засобів керування (рис. 5). 

Блок цифрових фільтрів побудовано за еквівалентною схемою дискретної 

системи з багаторазовою децимацією сигналу (рис. 3). Базовий елемент блоку 

фільтрів, в кожній смузі, реалізовано за схемою послідовного включення 

нерекурсивного фільтра низьких частот, рекурсивного смугового фільтру із 

стандартною амплітудно-частотною характеристикою та компресора частоти 

дискретизації. 
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Рис. 5. Блок-схема аналізатора спектру акустичних сигналів. 

Для звукового діапазону кількість частотних смуг дорівнює чотирнадцяти. 

Властивості октавного аналізатора дозволяють використовувати одні й ті самі 

коефіцієнти )(lThhl   імпульсних характеристик цифрових фільтрів в усіх 

чотирнадцяти смугах. Таким чином, блок фільтрів організовано, як 

багатоканальний цифровий фільтр на виході якого одночасно присутні відліки в 

усіх частотних смугах в реальному часі. Це дає можливість значно зменшити 

об’єм пам’яті, зменшити обчислювальне навантаження на процесор за рахунок 

маніпуляції адресами вибіркових значень, розташованих в просторі оперативної 

пам’яті. 

Детектор середньоквадратичного значення та схема усереднення побудовані за 

рекурсивним алгоритмом. Для випадкового процесу в часовій області [4] 

рекурентний алгоритм має вид 

 Tti
kD

i
kD

i
k )(1  

,  

при початкових умовах TtkDkDk )( 101  ; Ni  .., ,3 ,2 , (4) 

де )(tk  - реалізація випадкового процесу; k - номер реалізації випадкового 

процесу; it  - дискретний час з кроком T . В формулі (4) початкові умови 
0k  

являють собою заздалегідь невідому випадкову величину, тобто початкові умови 

не нульові. Це означає що на виході перетворювача математичне очікування має 

ненульове значення 0)( D . Використовуючи дослідження [4] запропоновано 

принцип побудови рекурентного алгоритму відповідно до якого випадковий 

процес на виході перетворювача подано у вигляді двох-масштабної статистичної 

моделі. Одна складова статистичної моделі має сенс поточного середнього )(tm  

процесу )(t  на інтервалі усереднення ],[ mean tTt  , тоді друга складова прийме  

сенс центрованого випадкового процесу )(t


 . Даний принцип реалізовано з 

використанням слідкуючого вимірювача поточного середнього значення 

вихідного процесу відповідно до формули 

 dtt
T

tt
Tt





t

mean mean

)(
1

)()( 


, (5) 

де meanT  - інтервал усереднення; meanTt  - інтервал інтегрування випадкового 

процесу в частотній смузі, тоді рекурентний алгоритм 
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k

i
kD

i

k

mTt  )(


, Ni  .., ,3 ,2 ,1 , (6) 

де 
i

k m - поточне середнє випадкового процесу на інтервалі усереднення 

TNT meanmean  ; 00 mk  - початкові умови. Величина meanT  визначена з умови 

1mean UEfT . 

Структурна схема алгоритму подана на рис. 6. Схема містить, слідкуючий 

вимірювач поточного середнього значення, від’ємного пристрою, слідкуючого 

пристрою обчислення середньоквадратичного значення (детектор RMS) та 

пристрою усереднення. 
 

 

Рис. 6. Блок-схема детектора RMS та засобу усереднення. 

Висновки. Виконано аналіз побудови аналізаторів спектру акустичних 

сигналів. Запропоновано алгоритм та структуру аналізатора спектру акустичного 

сигналу в частотних смугах в часовій області, побудованого на принципах 

дискретної системи з багаторазовою децимацією сигналу та рекурсивних 

алгоритмів обчислення середньоквадратичного значення сигналу. Моделювання 

запропонованих алгоритму та структури аналізатора спектру акустичного 

сигналу, виконані дослідження їх метрологічних характеристик та продуктивності 

підтвердили можливість застосування даного алгоритму та структури в цифрових 

аналізаторах вимірювальних систем, які працюють в режимі реального часу в 

частотному діапазоні до 20 kHz.  
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Рассмотрены технологии 3D лазерного сканирования. Разработано программное 

обеспечение, позволяющее моделировать и записывать в реальном времени данные от 

лазерных сканеров. На основе созданного программного средства была разработана схема 

UML.  

Ключевые слова: лазерные сканеры, построение моделей, параметры сканеров, 3D 

сканирование. 

Розглянуто технології 3D лазерного сканування. Розроблено програмне забезпечення, яке 

дозволяє проводити моделювання і записувати в реальному часі дані від лазерних сканерів. На 

основі створеного програмного засобу була розроблена схема UML.  

Ключові слова: лазерні сканери, побудова моделей, параметри сканерів, 3D сканування. 

The technology of 3D laser scanning considered. Developed software that allows you to simulate 

and record real-time data from laser scanners. On the basis of established software tool was 

developed scheme UML.  

Keywords: laser scanners, model building, parameters of scanners, 3D scanning.  

 

Развитие техники привело к появлению технологии 3D лазерного 

сканирования. На сегодняшний день это один из самых современных и 

производительных методов измерений. 

3D сканер – прибор, который, производя до миллиона преобразований в 

секунду, представляет объекты в виде набора точек с пространственными 

координатами. Полученный массив данных, называемый облаком точек, может 

быть впоследствии представлен в трехмерном и двухмерном виде, а также 

использован для измерений, расчетов, анализа и моделирования [1]. 

По принципу действия лазерные сканеры разделяют на импульсные (TOF), 

фазовые, триангуляционные. Импульсные сканеры рассчитывают расстояние как 

функцию времени прохождения лазерного луча до измеряемого объекта и 

обратно. Фазовые оперируют со сдвигом фаз лазерного излучения, в 

триангуляционных 3D сканерах приемник и излучатель разнесены на 

определенное расстояние, которое используется для решения треугольника 

излучатель-объект-приемник. 

Основные параметры лазерного сканера – дальность, точность, скорость, угол 

обзора. По дальности действия и точности измерений 3D сканеры разделяются на: 

 высокоточные (погрешность меньше миллиметра, дальность от 

дециметра до 2-3 метров), 

 среднего радиуса действия (погрешность до нескольких миллиметров, 

дальность до 100 м), 

mailto:skynet.xilent@gmail.com
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 дальнего радиуса действия (дальность сотни метров, погрешность от 

миллиметров до нескольких сантиметров), 

 маркшейдерские (погрешность доходит до дециметров, дальность 

более километра). 

Последние три класса по способности решать различные типы задач можно 

отнести к разряду геодезических сканеров. 

Скорость действия лазерных сканеров определяется типом измерений. Как 

правило, наиболее скоростные фазовые, на определенных режимах скорость 

которых достигает 1 млн. преобразований в секунду и более, импульсные 

несколько медленнее, такие приборы оперируют со скоростями в десятки и сотни 

тысяч точек в секунду. 

Угол обзора – ещё один немаловажный параметр, определяющий количество 

данных, собираемых с одной точки стояния, удобство и конечную скорость 

работы. В настоящее время все сканеры имеют горизонтальный угол обзора в 

360°, вертикальные углы варьируются от 40-60° до 300°. 

Хотя первые лазерные сканирующие системы появились относительно недавно, 

эта технология уже показала свою высокую эффективность и активно вытесняет 

менее производительные методы измерений. 

Преимущества лазерного сканирования: 

 высокая детализация и точность данных; 

 непревзойденная скорость съемки (от 50000 до 1000000 преобразований в 

секунду); 

 безотражательная технология измерений, незаменимая при съемке 

труднодоступных объектов, а также объектов, где нахождение человека 

нежелательно (невозможно); 

 высокая степень автоматизации, практически исключающая влияние 

субъективных факторов на результат; 

 совместимость полученных данных с форматами программ по двухмерному 

и трехмерному проектированию ведущих мировых производителей (Autodesk, 

Bentley, AVEVA, Intergraph, Кредо-диалоги др.); 

 изначальная «трехмерность» получаемых данных; 

 низкая доля полевого этапа в общих трудозатратах. 

Применение 3D сканирования выгодно по нескольким причинам: 

 проектирование с использованием трехмерных данных изысканий не только 

упрощает сам процесс проектирования, но главным образом минимизирует 

последующие расходы на этапе строительства, 

 все измерения проводятся крайне быстрым и точным методом, 

исключающим человеческий фактор, степень достоверности информации 

повышается в разы, уменьшается вероятность ошибки, 

 все измерения проводятся безотражательным способом, дистанционно, что 

увеличивает безопасность работы; например, нет необходимости перекрывать 

автостраду для съемки поперечных сечений. 

http://www.autodesk.ru/
http://www.bentley.com/ru-RU/
http://www.aveva.com/en.aspx?sc_lang=ru-RU
http://www.intergraph.com/global/ru/
http://www.credo-dialogue.com/
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 технология лазерного сканирования интегрируется с большинством САПР 

(Autodesk, AutoCAD, Revit, Bentley, Microstation), а также с «тяжелыми» 

средствами проектирования, такими как AVEVA, PDMS, E3D, Intergraph 

SmartPlant, PDS. 

 результат изысканий получается в различных видах: 

трехмерное облако точек (определенные САПР работают уже с этими 

данными), 

 трехмерная модель (геометрическая, интеллектуальная), 

 стандартные двумерные чертежи, 

 трехмерная поверхность (TIN, NURBS). 

Области применения 3D сканирования: 

 промышленное строительство, 

 архитектура, 

 транспорт (тоннели, мосты, дороги, беспилотные транспортные средства), 

 геодезия и маркшейдерия, 

 археология, музейное дело. 

Одной из самых инновационных областей применения, является транспортная, 

а именно – беспилотные транспортные средства. 

Было разработано программное обеспечение, позволяющее моделировать и 

записывать в реальном времени показания лазерных сканеров, что позволяет 

упростить понимание и отладку беспилотного транспортного средства, а также 

улучшить искусственную логику робота за счет решений, основанных на 

отмоделированных данных, что позволяет увеличить быстродействие за счет 

отвязки от обработки большого объема информации и перейти к основам 

использования объемной графики. 

Был разработан алгоритм данного программного средства, который 

представлен на рисунке 1. 

Разберём принцип работы данного алгоритма: 

1. Инициализируем основные компоненты ПО (снятие показаний с датчика, 

DisplayManager, компилируем шейдеры). 

2. Входим в основной цикл программы. 

3. Получаем показания с датчика (Лазерный сканер). 

4. Преобразовываем показания датчика и определяем вершины 3D модели, 

получаем Normal map – ы для плоскостей модели. 

5. По надобности записываем данные в БД (может выступать в виде файлов, 

совместимых с ПО ведущих компаний, таких как: Autodesk, AutoCAD и т.д.). 

6. Строим полигоны на основе обработанных вершин модели, текстурируем 

модель и выводим всё в окно вывода. 

7. Повторяем основной цикл (п.2) до тех пор, пока не получим запрос на 

закрытие программы. 

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14626749
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14633919
http://www.bentley.com/ru-RU/Products/microstation+product+line/
http://www.aveva.com/ru-RU/Products_and_Services/AVEVA_for_Plant.aspx
http://futureplantdesign.aveva.com/
http://www.intergraph.com/ppm/spe.aspx
http://www.intergraph.com/ppm/spe.aspx
http://trimetari.com/ru/services/laser-scanning/industrial-engineering
http://trimetari.com/ru/services/laser-scanning/transport
http://trimetari.com/ru/services/laser-scanning/geodesy-and-mine-surveying


СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

168 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма моделирования исследуемой окружающей обстановки. 

На основе данного алгоритма была разработана схема UML (Диаграмма 

Классов, рис. 2): 

Разберём принцип действия по данной схеме: 

1. MasterRenderer выполняет основной цикл программы выполняя логику всех 

остальных классов. 

2. Loader опрашивает датчик на наличие новых данных и преобразовывает их 

в массив вершин. 

3. Создаем RawModel на основе рассчитанных вершин и применяем текстуру к 

модели. 

4. Выполняем логику StaticShader для полученной модели и тем самым 

выводим полученную модель на экран. 

5. Повторяем весь цикл в MasterRenderer до получения запроса на закрытие 

программы. 

 



ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,   НАВІГАЦІЯ,   КЕРУВАННЯ   РУХОМ   І   КОНСТРУЮВАННЯ   АВІАЦІЙНО-

КОСМІЧНОЇ   ТЕХНІКИ 

169 

 

Рис. 2. Схема UML. 

Таким образом мы получаем программу, позволяющую замоделировать данные 

лазерного сканера и представить полученные данные в более простом виде, на 

основе которого искусственный интеллект будет принимать те или иные решения. 

Расширив данную программу в точке расширения Entity, мы сможем 

реализовать всю логику искусственного интеллекта (проектирование векторов 

движения, определение расстояния до объектов определение и выделение каких-

либо объектов из общей массы вершин). Это позволяет нам работать с моделью 

как с набором распознанных объектов и принимать те или иные решения на 

основе расположения, скорости движения этих объектов. 

Так же можно реализовать корректировку данных на основе GPS датчика, 

транспортных карт популярных сервисов, а также, инновационных карт в виде 

отсканированных городов в 3d модель, что позволит существенно увеличить 

точность данных, полученных с лазерного сканера. 

Данное программное обеспечение можно использовать не только для 

беспилотных транспортных средств. Его так же можно использовать для 

исследования топографии, в военных целях, при использовании иных датчиков, 

можно добиться использования в медицине (построение трехмерного 

изображение отдельных органов тела человека), в моделировании любого типа 

интеллектуальных систем, требующих предоставления информации в доступном 

для оператора виде и автоматическом принятии тех или иных решений на основе 

полученных данных. 

Литература 
1. Дмитрий Ошкин. To be 3D or not to be… // CADmaster № 40/5.2007. 

 

http://www.cadmaster.ru/articles/article_28001.html
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УДК 628.517.2:621.317.757 

Р.О. ВІТРУК, Л.П. ТКАЧЕНКО 

ВІРТУАЛЬНИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
АКУСТИЧНИХ ШУМІВ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  

Київ, Україна, tleonidp@i.ua 

Спроектовано віртуальний симулятор вимірювання параметрів акустичних шумів 

представлений у вигляді з'єднання окремих вимірювальних і обчислювальних блоків. Залежно від 

завантаженого сигналу, у користувача є можливість самостійно приймати рішення про те, 

який тип коригуючої АЧХ буде застосовуватися. Кожна операція над сигналом 

відображається на двох дисплеях. 

Ключові слова: симулятор, АЧХ, параметр, акустичний шум, віртуальний. 

Спроектирован виртуальный симулятор измерения параметров акустических шумов 

представлен в виде соединения отдельных измерительных и вычислительных блоков. В 

зависимости от загруженного сигнала, у пользователя есть возможность самостоятельно 

принимать решения о том, какой тип корректирующей АЧХ будет применяться. Каждая 

операция над сигналом отображается на двух дисплеях. 

Ключевые слова: симулятор, АЧХ, параметр, акустический шум, виртуальный. 

Designed virtual simulator measurement parameters of acoustic noise presented as a separate 

connection of measuring and computing units. Depending on the signal downloaded, the user has the 

opportunity to make decisions about what type of corrective AFC will apply. Each operation of the 

signal displayed on the two screens. 

Keywords: simulation, response, setting acoustic noise, virtual. 

 

Віртуальний симулятор для вимірювання параметрів акустичних шумів являє 

собою віртуальний прилад, виконаний у середовищі графічного програмування 

LabView 11 і орієнтований на вирішення вимірювальних завдань при проведенні 

фільтрації сигналів та аналізу спектра сигналів. 

Структурна схема вимірювального тракту спроектованого віртуального 

симулятора вимірювання параметрів акустичних шумів представлена у вигляді 

з'єднання окремих вимірювальних і обчислювальних блоків і наведена на 

рисунку 1. 

На схемі позначено: 

- G1…G3 – блок формування сигналів 

- FTT – дискретне перетворення Фур’є  

- К – комутатор 

- А – амплітуда 

- F – Частота  

- RMS – рівень шуму 

- Main Screen – дисплей відображення корегуючих АЧХ 

- Input signal – дисплей  відображення вхідного сигналу 

- Output signal – дисплей відображення вихідного сигналу. 
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Рис. 1. Схема електрична структурна. 

Призначення основних структурних одиниць віртуального симулятора: 

 

Блок формування сигналу призначений для формування досліджуваного 

сигналу заданої форми і з заданими параметрами. Також цей блок виконує 

завантаження тестових файлів та формує з них дискретну послідовність. 

 

Блок формування основної візуалізації призначений для відображення 

операцій над сигналом в реальному часі у двох виглядах ‒ у часову та 

спектральному діапазоні. Так само за бажанням користувача є можливість 

збереження оброблених файлів. 

 

Блок Формування коригуючих фільтрів  працює за принципом поєднання, за 

рахунок згортки, АЧХ двох фільтрів ФНЧ та ФВЧ для моделювання коригуючої 

АЧХ типів «А», «В» та «С».  Також, користувач самостійно може обрати, який 

тип коригуючої АЧХ обрати для проведення вимірювання.  

 

Блок порівняння використовується для порівнянь розрахунків коефіцієнтів 

корегуючи фільтрів, та виявлення похибки округлення. 

 

Віртуальний симулятор для вимірювання параметрів акустичних шумів являє 

собою віртуальний прилад, виконаний у середовищі графічного програмування 
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Labview 12 і орієнтований на вирішення вимірювальних завдань при проведенні 

фільтрації сигналів та аналізу спектра сигналів. 

Після запуску програми в режимі циклічного виконання користувач Завантажує 

файл формату *, WAV, чи самостійно обирає тип тестового сигналу 

запропонований віртуальним стимулятором. Користувач може провести 

дослідження сигналу безпосередньо за допомогою основного дисплея і основного 

фільтра. На основному екрані представлені коригуючі АЧХ типів «А», «В» та 

«С».   

Залежно від завантаженого сигналу, у користувача є можливість самостійно 

приймати рішення про те, який тип коригуючої АЧХ буде застосовуватися.  

Кожна операція над сигналом відображається на двох дисплеях, на основному 

дисплеї, і на дисплеях традиційного відображення спектрів сигналу. 

Після основної обробки сигналу, проводиться процедура вимірювання RMS 

шуму. В даному віртуальному стимуляторі  користувачеві пропонується в 

залежності від поставленого завдання, зберегти файл. 
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КОМПЛЕКСНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВОГО 
КОНДИЦІОНЕРА ІЗ ФОРСУНОЧНИМ ЗВОЛОЖУВАЧЕМ У ПРОСТОРІ 

СТАНУ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, gal@pti.kpi.ua 

Для промислових комплексів штучного мікроклімату запропонована методика розробки 

комплексної динамічної математичної моделі промислового кондиціонера у просторі стану. 

Розглянута комплексна модель промислового кондиціонера із форсуночним зволожувачем та 

методика керування, яка враховує логічні перемикання у роботі кліматичного обладнання.  

Ключові слова: промисловий кондиціонер, система керування, форсуночний зволожувач, 

комплексна модель. 

Для промышленных комплексов искусственного микроклимата предложена методика 

разработки комплексной динамической математической модели промышленного кондиционера 

в пространстве состояний. Рассмотрена комплексная модель промышленного кондиционера с 

форсуночним увлажнителем и методика управления, которая учитывает логические 

переключения в работе климатического оборудования.  

Ключевые слова: промышленный кондиционер, система управления, форсуночний 

увлажнитель, комплексная модель. 

For industrial complexes artificial microclimate proposed methodology for the development of a 

comprehensive dynamic mathematical model of an industrial air conditioning in the space state. The 

integrated model of industrial air conditioning forsook humidifier and management procedure, which 

takes into account the logical switch in the operation of equipment.  

Keywords: industrial air conditioning, control system, fortunatly humidifier, integrated model. 

 

Вступ. Системи штучного мікроклімату (СШМ) відображують складний 

технологічний процес, який має чималий діапазон зміни вихідних даних. В 

залежності від використаного обладнання, промисловий кондиціонер (ПК) як 

об'єкт керування (ОК) є складним та нелінійним. Ряд керуючих впливів 

обмежений, а деякі елементи системи залишаються некерованими. З цих причин 

застосовують нетрадиційні рішення з автоматизації. Автоматичну систему 

керування (АСК) кондиціонера необхідно розглядати в рамках єдиного 

комп’ютерно-інтегрованого комплексу із технологічними взаємозв’язками між 

обладнанням кондиціонера [1]. Літературний огляд не виявив комплексних 

моделей промислових кондиціонерів як багатомірного ОК, проте існують 

математичні моделі кліматичного обладнання. Враховуючи наявність динамічних 

моделей кліматичного обладнання у просторі стану [2–4], у роботі запропоновано 

комплексну модель кондиціонера із форсуночним зволожувачем у просторі стану. 

Математична модель промислового кондиціонера у просторі стану. 

Технологічні схеми промислової обробки повітря залежать від кліматичного 

обладнання промислового кондиціонера. Кліматичне обладнання ПК складається 

mailto:gal@pti.kpi.ua
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із теплообмінних апаратів (калорифери підігріву, охолоджувач) та зволожувача. 

Оскільки динамічні властивості цих апаратів в загальному випадку різні – 

відповідні математичні моделі повинні залежати від апарату, який включено в 

систему регулювання, що дозволяє отримати комплексну динамічну модель для 

синтезу АСК кондиціонера. Математичні моделі калориферів, охолоджувача та 

форсуночного зволожувача розглянуто у [2, 3, 4]. Аналіз аналітичних моделей 

обладнання кондиціонера дозволяє зробити висновок, що типовий динамічний 

елемент кліматичного обладнання можна розглядати як багатовимірний ОК із 

п’ятьма входами  
54321

T xxxxxZ  та двома виходами  
21

T yyY . Серед 

розглянутих технологій, враховуючи конструктивні особливості та методи 

керування обладнанням, найбільше розповсюдження отримали ПК, які для 

стабілізації параметрів мікроклімату використовують алгоритми керування: за 

методом “точки роси; за методом “оптимального режиму”. Використовуючи 

узагальнену структурну схему технологічного обладнання кондиціонера можна 

отримати параметричну схему промислового кондиціонера, за якою необхідно 

синтезувати комплексну динамічну модель кондиціонера в просторі стану.   

Представлення багатовимірних ОК в просторі стану має ряд переваг порівняно 

із записом у вигляді передатних функцій. Наприклад, дозволяє описати довільні 

внутрішні структури, некеровані та неспостережені параметри ОК за допомогою 

мінімального числа параметрів. Якщо математичний опис ОК складено із 

врахуванням присутності спільних змінних стану, то така модель містить 

мінімальне число змінних стану, а форма опису відповідає мінімальній реалізації 

ОК. Математичні моделі для кліматичного обладнання СШМ у просторі станів 

розроблено із врахуванням спільних змінних стану, що вказує наявність 

недіагональних елементів матриці стану A . 

Додатковим аргументом на користь векторних моделей є велика кількість 

математичних пакетів для комп’ютерного аналізу технічних систем у просторі 

стану, які дозволяють із незначними часовими витратами проводити складні 

математичні дослідження. При розробці комплексної моделі необхідно 

враховувати порядок динамічних моделей кліматичного обладнання.  

Комплексна модель промислового кондиціонера із форсуночним 

зволожувачем. З літературних джерел [2–4] взято математичні моделі 

кліматичного обладнання кондиціонера та визначено матриці CUBAX ,,,,  

комплексної моделі кондиціонера із форсуночним зволожувачем у просторі стану. 
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Комплексна модель промислового кондиціонера (1) містить динамічні моделі 

кліматичного обладнання: 

 водяних калориферів К1, К2 та охолоджувача О четвертого порядку;  

 форсуночного зволожувача ФЗ третього поряду, що відображено у 

матрицях С1 – С3. 

Отже, розмірність матриць: А – [15×15], B – [3×15]. Якщо у ПК 

використовується електричний калорифер другого підігріву К2, математична 

модель якого має третій порядок, загальна розмірність моделі (1) зменшиться на 

1. 

Для стабілізації температури та вологості на виході промислового кондиціонера 

використовується від 3-ох до 5-ти одиниць кліматичного обладнання (в 

залежності від технології кондиціювання). При цьому, у керуванні приймає 

участь не більше 2-х апаратів, оскільки регулюється два параметри – температура 

та вологість повітря. Із теорії керування відомо, що кількість параметрів 

регулювання повинна дорівнювати кількості керуючих впливів на ОК. У даному 

випадку кількість регулюючих каналів більша за кількість параметрів стабілізації. 

З цих причин виникає задача коректного логічного вибору обладнання для 

здійснення керуючих впливів. Враховуючи наявність логічних перемикань між 

обладнанням кондиціонера, загальну задачу для модифікованого алгоритму 

керування АСК кондиціонера необхідно поділити на окремі підзадачі, що 

дозволить врахувати наявність логічного керування.  

Промисловий кондиціонер із форсуночним зволожувачем орієнтований на 

застосування алгоритму керування за методом “точки роси”. Характерним для 

даного методу керування є: стабілізація температури “точки роси”, шляхом зміни 

температури теплоносія калорифера К1 у зимову пору року, або зміни витрати 

холодоносія охолоджувача О у літню пору року; стабілізація температури повітря 

на виході ПСЦК, шляхом зміни температури теплоносія калорифера К2; 

форсуночний зволожувач ФЗ адіабатно зволожує припливне повітря, у піддоні 

постійно підтримується необхідний рівень води на зрошення, але безпосередньої 

участі у процесі керування зволожувач не приймає. 

На рис. 1 представлено h – d діаграму процесу кондиціювання повітря за 

методом “точки роси” в координатах математичної моделі (1), де на осях абсцис 

та ординат відкладено змінні простору стану. Вертикальну вісь відкладено у 

температурних параметрах, а горизонтальну – у параметрах вологовмісту. Для 

моделі (1) температура повітря на вході кондиціонера може змінюватися в 

діапазоні 
max

0

min

0
...

AA
 , а вологовміст – 

max

0

min

0
...dd . На діаграмі зображено 5 областей. 
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Область ІV має форму паралелограма, що задовольняє необхідні параметри 

мікроклімату на виході припливної установки кондиціонера. Відповідно до h – d 

діаграми, АСК повинна забезпечити стабілізацію мікроклімату на виході 

припливної системи центрального кондиціонера (ПСЦК) в діапазоні допустимої 

зони розбалансу для температури (
max

13

min

13
... xx ) та вологовмісту (

max

14

min

14
... xx ) повітря. 

Щоб підтримувати необхідний вологовміст повітря за методом “точки роси”, АСК 

кондиціонера забезпечує стабілізацію температури “точки роси” за зволожувачем 

в діапазоні 
max

9

min

9
... xx . 

У кондиціонерах, де реалізується алгоритм керування за методом “точки роси”, 

система керування завжди підтримує після зволожувача температуру повітря 

рівною “точці роси”. При цьому, якщо параметри мікроклімату знаходяться у 

зонах ІІІ, ІV або V то спочатку повітря охолоджується до температури “точки 

роси”, а далі, повторно нагрівається калорифером К2 до температури завдання. 
 

 

Рис. 1. H – d діаграма в координатах математичної моделі (1). 

На рис. 1 представлено приклад процесу кондиціювання прямими А’С та СD. 

При цьому проходить невиправдане переохолодження повітря із подальшим його 

нагрівом. Для даного випадку достатньо тільки охолодити повітря, щоб перейти із 

області V в область IV. Для зменшення енерговитрат на процес кондиціювання за 

методом “точки роси” можна запропонувати оптимально-логічно-неперервне 

керування кліматичним обладнанням, що збільшує енергетичну ефективність 

кондиціонера.  

Аналіз областей h – d діаграми (рис. 1) дозволяє дати рекомендації щодо 

логічної роботи кліматичного обладнання для модифікованого алгоритму 

керування АСК кондиціонера за методом “точки роси”. 

Область І. АСК стабілізує: 

 температуру “точки роси” впливом на калорифер К1; 

 температуру повітря на виході ПСЦК впливом на калорифер К2. 

Область ІІ. АСК стабілізує: 
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 температуру “точки роси” впливом на охолоджувач О; 

 температуру повітря на виході ПСЦК впливом на калорифер К2. 

Область ІІІ. АСК стабілізує: 

 температуру повітря на виході ПСЦК впливом на калорифер К2, інше 

кліматичне обладнання участі у регулюванні не приймає, вологовміст 

повітря знаходиться у допустимих межах. 

Область ІV. Параметри мікроклімату знаходяться у допустимих межах, 

регулюючі клапани обладнання у закритому положенні. 

Область V. АСК стабілізує: 

 температуру повітря на виході ПСЦК впливом на охолоджувач О, інше 

кліматичне обладнання участі у регулювання не приймає, вологовміст 

повітря знаходиться у допустимих межах. 

Область VI. АСК стабілізує: 

 температуру “точки роси” впливом на охолоджувач О; 

 температуру повітря на виході ПСЦК впливом на калорифер К2. 

Для синтезу оптимального лінійно-квадратичного цифрового регулятора 

(ЛКЦР), що реалізує ПІ-закон регулювання, розширимо математичну модель (1) 

параметрами стану, за якими необхідно мати інтегральний закон керування без 

врахування детермінованої складової збурення DF . У даному випадку 

стабілізується температура “точки роси” за зволожувачем та температура на 

виході ПСЦК, вибір яких здійснюється матрицею С моделі (1). Із урахуванням 

вказаних міркувань, розширена неперервна модель ОК для промислового 

кондиціонера прийме вигляд 
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Наповнення матриці керування I...VI
B  для шести областей h – d діаграми різне, 

що дозволяє організувати логіку перемикання кліматичного обладнання в 

залежності від параметрів мікроклімату навколишнього середовища для 
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промислового кондиціонера із форсуночним зволожувачем за модифікованим 

методом “точки роси”. 

Висновки. Для промислових комплексів штучного мікроклімату 

запропонована методика розробки комплексної математичної моделі 

промислового кондиціонера у просторі стану. Методика дозволяє отримати 

комплексну модель промислового кондиціонера як єдиного багатовимірного 

об’єкта керування. Для запропонованої методики використовуються динамічні 

моделі кліматичного обладнання у просторі стану, які розроблено у [2–4]. Для 

моделі ПКШМ представлено матриці, які визначають комплексну модель 

промислового кондиціонера із форсуночним зволожувачем.  

Використання комплексних моделей промислових кондиціонерів дає 

можливість синтезу лінійно-квадратичного цифрового регулятора, який враховує 

логічні перемикання у роботі кліматичного обладнання для модифікованих 

алгоритмів керування за методами “точки роси”. Від класичної процедури синтезу 

ЛКЦР дана методика відрізняється наявністю логічного вибору обладнання для 

здійснення оптимального керування. На відміну від існуючих АСК, які 

стабілізують температуру та відносну вологість повітря, запропоновано 

регулювати температуру та вологовміст повітря, що дозволяє зменшити, а в 

деяких режимах виключити взаємозв’язок між параметрами температури та 

вологості. Математичне моделювання динамічних процесів для АСК 

промислового кондиціонера у середовищі Simulink MatLAB підтвердила 

ефективність запропонованої методики. 

Запропонований підхід до розробки комплексних багатовимірних моделей 

ПКШМ дозволяє переосмислити синтез АСК кондиціонера на основі 

розмежування взаємного впливу регулюючих параметрів. Це дозволяє перевести 

систему керування кондиціонером на якісно новий рівень і забезпечить ефективне 

використання енергоресурсів. 
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Проведено аналіз проблем при здійсненні моніторингу стану силових трансформаторів. 

Визначені основні параметри, які необхідно вимірювати для контролю працездатності  

силових трансформаторів. Розроблена вимірювальна система моніторинга стану силових 

трансформаторів.  

Ключові слова: силові трансформатори, вимірювальні системи, моніторинг. 

Проведен анализ проблем при осуществлении мониторинга состояния силовых 

трансформаторов. Определены основные параметы, которые необходимо измерять для 

контроля работоспособности силовых трансформаторов. Разработана измерительная 

система мониторинга состояния силовых трансформаторов.  

Ключевые слова: силовые трансформаторы, измерительные системы, мониторинг. 

Analyzed problems, in monitoring the status of power transformers. The main parameters that need 

to be measured to monitor performance of power transformers are identified. The  measuring system 

of monitoring of condition of power transformers is developed. 

Keywords: power transformers, measuring systems, monitoring. 

 

Силові трансформатори є важливим і капіталомістким обладнанням 

енергетичних систем. Існує велика кількість типів силових трансформаторів в 

залежності від призначення і умов роботи. Але не залежно від конструкції і умов 

експлуатації, «хвороби» у них, як правило, загальні. Пошкодження або відхилення 

від нормального режиму роботи трансформатора можуть бути викликані різними 

причинами. У більшості випадків пошкодження відбувається не відразу, а після 

більш-менш тривалого впливу несприятливого фактора. 

Велику частину часу силові трансформатори працюють при номінальному 

навантаженні, але в години пік часто працюють з перевантаженням. Тому дуже 

важливий постійний моніторинг силових трансформаторів, що дозволяє миттєво 

визначати виникаючі дефекти, забезпечуючи оперативні превентивні заходи або 

коригувальні дії. Постійний моніторинг також дозволяє стежити за залишковим 

ресурсом силових трансформаторів. 

Cиловой трансформатор є пристроєм, що змінює напругу змінного струму 

різних енергосистем для подальшої передачі кінцевому споживачеві (живлення 

електрообладнання, освітлення, ін.). Силові трансформатори стали невід'ємними 

супутниками промислових підприємств і ліній електропередач залізниць, а також 

частиною урбаністичного пейзажу будь-якого міста. 

У початковий період експлуатації можуть виявитися приховані несправності 

трансформатора і недоліки його монтажу, тому основними завданнями контролю 
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за станом та обслуговування трансформаторів в цей період є перевірка відсутності 

і своєчасне усунення виявлених недоліків і несправностей. 

Пошкодження в трансформаторі зазвичай супроводжує значне підвищення 

температури або напруженості електричного поля, що призводить до розкладання 

твердої ізоляції та масла з виділенням характерних газів. Принцип даного способу 

оцінки стану заснований на вимірюванні складу і кількості характерних газів, що 

виділилися і розчинилися в маслі. Результати оцінюють шляхом порівняння їх з 

даними отриманими перед введенням трансформатора в експлуатацію, і по 

гранично допустимим значенням концентрації газів. 

Зниження електричної міцності і збільшення залишкового вмісту вологи масла 

в початковий період експлуатації в основному відбуваються через наявність 

вологи в твердій ізоляції; збільшення залишкового газовмісту - внаслідок 

газовиділення всередині трансформатора або негерметичність ущільнень; поява 

механічних домішок може бути пов'язана з неякісним промиванням 

комплектуючих вузлів перед їх установкою або забрудненістю активної частини; 

погіршення значень кислотного числа, вмісту водорозчинних кислот і лугів і 

температурний спалах масла в основному відбувається через наявність всередині 

трансформатора неприпустимих місцевих нагрівів або застосування для заливки 

недоочищеного масла. 

На сьогоднішній день найбільш ефективним засобом підвищення надійності 

роботи трансформаторного обладнання є впровадження методів і засобів 

оперативної діагностики . 

Моніторинг параметрів трансформаторного устаткування в реальному масштабі 

часу дозволяє отримати ряд можливостей: 

• змінити технологію обслуговування (не періодично, а за даними 

вимірювань контрольованих параметрів); 

• управляти системою охолодження; 

• контролювати навантаження і, як наслідок, керувати ресурсом; 

• оцінювати передаварійні та аварійні стани з видачею команд і т.д. 

Під час моніторингу силових  трансформаторів необхідно контролювати: рівень  

часткових розрядів, розчинені в маслі гази, температуру масла, вологовміст. 

Більшість виникаючих пошкоджень трансформаторів спричинені пробоєм 

ізоляції, а погіршення якості починається з часткових розрядів. Частковими 

розрядами називають розрядні процеси в ізоляції, які розвиваються під дією 

прикладеної напруги і розповсюджуються лише на частину ізоляційного 

проміжку. Визначати параметри часткових розрядів можна за допомогою 

акустичного або електричного методів. Використання акустичних датчиків 

дозволяє визначати також місцезнаходження джерела сигналів. Тому 

використаємо для реєстрації часткових розрядів акустичні датчики.  

Потужні масляні трансформатори  повинні забезпечуватися газовими реле для 

захисту від всіх видів внутрішніх пошкоджень, що супроводжуються виділенням 

газів і пришвидшеним перетоком масла з бака трансформатора в розширювач [1]. 
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При замиканні між витками обмоток, електричним пробоєм ізоляції 

відбувається розігрівання цих елементів і розкладання масла, електроізоляційних 

матеріалів і виділяється газ, який витісняє з верхньої частини реле масло.  

Розроблена структурна схема системи вимірювання параметрів силових 

трансформаторів представлена на наступному рисунку. 
 

 

Рис. 1 Структурна схема системи. 

На схемі позначено: 

ІДТ – інтелектуальний датчик температури; 

ИТН 1, ИТН 2 – вимірювальні трансформатори напруги; 

ДТ – датчик струму; 

І– інтерфейс; 

ПДЗН1-3 – перетворювачі діючих значень напруги; 

К – комутатор; 

АЦП – аналогово-цифровой перетворювач; 

МП – мікропроцесор; 

МК – мікроконтролер; 

КІ – контролер індикації; 

ЦД – цифровий дисплей; 

ФСУПОТ – формувач сигнала управління пристроєм обдуву трансформатора; 

ДОН – джерело опорної напруги; 

БЖ – блок ж’ивлення; 

t – значення вимірюємої температури; 

АС – акустичний сигнал; 

АД – акустичний датчик; 
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САВТ – система аварійного відключення трансформатора; 

ГР – газове реле; 

ПП  –  погоджуючий пристрій.  

Опис структурної схеми 

Силовий трансформатор з двома обмотками, який за допомогою 

електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги 12 кВ в іншу 

систему змінної напруги 380 В і 220 В, при тій же частоті без зміни її переданої 

потужності. З вторинної обмотки трансформатора знімаються напруги 380 V і 220 

V і струму до 100 А і подаються на відповідні вимірювальні трансформатори. 

Інтелектуальний датчик температури проводить вимірювання температури 

масла силового трансформатора. На виході датчика N бітний код, який подається 

на цифровий вхід мікроконтролера. 

Вимірювальний трансформатор напруги 1 - понижуючий трансформатор з 

напругою первинної обмотки 220 В і напругою відведення вторинної обмотки 5 V 

для подальшого перетворення в постійну напругу. 

Вимірювальний трансформатор напруги 2 - понижуючий трансформатор з 

напругою первинної обмотки 380 В і напругою відведення вторинної обмотки 5 V 

для подальшого перетворення в постійну напругу. 

Датчик струму виконує перетворення струму до 100 А вторинної обмотки 

трансформатора в змінну напругу 5 В. 

Інтерфейс використовується для перетворення вихідного коду з 

інтелектуального датчика вимірювання температури перед подачею на цифровий 

вхід мікроконтролера. 

Перетворювач діючих значень напруги в постійне перетворює змінну напругу в 

постійне номіналом 5 V для подачі на вхід з АЦП мікроконтролера. 

Вбудований аналогово-цифровий перетворювач мікроконтролера перетворює 

постійну напругу 5 V в дискретний код. 

Мікропроцесор виконує обчислення, необхідні для управління УОТ. 

Контролер індикації виконує управління цифровим дисплеєм. 

Цифровий дисплей призначений для відображення значення вимірюваної 

величини в цифровій формі, зручній для оператора. 

ФСУПОТ призначений для формування сигналу керування ПОТ охолодження 

обмоток силового трансформатора. 

Блок живлення призначений для забезпечення живлення блоків системи. 

Мікропроцесор проводить обробку сигналів,що надходять від акустичних 

датчиків і в разі збільшення потужності імпульсів, що надходять, або збільшення 

частоти їх слідування виробляють сигнал тривоги обслуговуючому персоналу. 
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Досліджується застосовність статистичних методів для прогнозування значень 

фізіологічних показників людини (частоти та варіабельності серцевого ритму, швидкості 

розсіювання тепла з поверхні тіла) під час космічних польотів і кореляція цих значень. 

Ключові слова: моніторинг, прогнозування, фізіологічні показники. 

Исследуется применимость статистических методов для прогнозирования значений 

физиологических показателей человека (частоты и вариабельности сердечного ритма, 

скорости рассеивания тепла с поверхности тела) во время космических полетов и корреляция 

этих значений. 

Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, физиологические показатели. 

This paper studies the applicability of statistical methods to predict the values of physiological 

indicators of human (heart rate and heart rate variability, sieving of heat from the body surface) 

during space flight and the correlation of these values. 

Keywords: monitoring, forecasting, physiological indicators. 

 

Вступ. Однією з задач космічною медицини є рання діагностика ймовірних 

відхилень всіх систем органів людини в ході польоту. Ця задача часто 

вирішується шляхом моніторингу фізіологічних показників, зокрема 

Холтерівським моніторингом для серцево-судинної системи. Проте, наявні на 

сьогодні результати досліджень проведених під час тривалих космічний 

експедицій свідчать про те, що в польоті зміни електрокардіограми несуттєві та не 

мають клінічної значимості. Це обумовлює необхідність та актуальність 

досліджень з метою виявлення фізіологічних показників, які мають підлягати 

моніторингу та розробці методів їх прогнозування. 

Фізіологічні показники та засоби їх реєстрації. При практичному 

застосуванні Холтерівського моніторингу доведені значимість варіабельності 

серцевого ритму [1]. Для моніторингу та аналізу варіабельності серцевого ритму 

достатнє застосування оптичного вимірювачу частоти серцевого ритму [2]. Для 

підвищення інформативності варіабельності серцевого ритму пропонується 

розглядати його в сукупності з швидкістю розсіювання тепла з поверхні тіла. Цей 

фізіологічний показник відображає: фізичні та емоційні навантаження, 

метаболічні процеси, рівень тіреоїдних гормонів, Q10 ефект, реакцію організму на 

гіпер- та гіпотермію. Обидва вимірювачі можуть бути реалізовані у мікроприладі 

перманентно закріпленому на тілі. 

Прогнозування значень фізіологічних показників. Для достовірного 

прогнозування значень фізіологічних показників необхідно реалізовувати 
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централізований збір даних та забезпечити оперативний доступ до них медичних 

фахівців. Структура розробленої системи наведена на рисунку 1. 
 

 

Рис. 1. Структурна схема системи прогнозування значень фізіологічних показників: ВШРС – 

вимірювач швидкості розсіювання тепла з поверхні тіла; ВЧСР – вимірювач частоти 

серцевого ритму; МП – мобільний пристрій збору даних; ЦЗД – центр збору даних; ВК – 

віддалений клієнт. 

Прогнозування реалізується з застосуванням традиційних статистичних методів 

доповнених кореляційним аналізом значень частоти серцевого ритму, 

варіабельності серцевого ритму та швидкості розсіювання тепла з поверхні тіла. 

Висновки. Запропоновано розглядати варіабельності серцевого ритму в 

сукупності з швидкістю розсіювання тепла з поверхні тіла з метою підвищення 

інформативності їх значень та підвищення достовірності прогнозів їх значень. Це 

дозволяє своєчасне виявлення ймовірних відхилень серцево-судинної системи в 

ході польоту. Розроблено відповідну інформаційно-вимірювальну систему для 

прогнозування значень фізіологічних показників. 
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Сравнение измеряемой величины с мерой может производиться при каждом измерении, или 

же физическую величину измеряют средством измерения уже отградуированном в единицах 

измеряемой величины. 

Ключевые слова: измерения, мера, физическая величина, средство измерения. 

Порівняння вимірюваної величини з мірою може проводитися при кожному вимірі, або ж 

фізичну величину вимірюють засобом вимірювання вже отградуірована в одиницях вимірюваної 

величини. 

Ключові слова: вимірювання, міра, фізична величина, засіб вимірювання. 

Comparison of the measured value of the measure can be carried out for each measurement, or the 

physical quantity measured by means of measuring already calibrated in units of the measured value. 

Keywords: measurement, measure a physical quantity measuring means. 

При подготовке теоретической части курса «Методы и средства измерений», 

модуля «Измерения электрических и неэлектрических величин», встала проблема 

методики чтения курса, которая заключается в том, что необходимо было 

классифицировать методы измерения этих величин и связать их с средствами 

измерений которые их реализовывают. 

Проблема заключается в том, что в виду наличия громадного разнообразия 

средств измерения, измеряющих огромное количество физических величин, 

какой-то общей классификации методов измерений не существует. Профессор 

Орнатский П.П. много занимался изучением этого вопроса и в своей книге 

«Автоматическме измерительные приборы» [1] привел классификацию методов 

измерений, которые реализуются в цифровых приборах. Перед автором стояла 

более узкая задача – классификации методов измерений электрических и 

неэлектрических величин. 

Известно, что для реализации процедуры измерения необходимо обязательно 

выполнить две измерительные операции – воспроизведения и сравнения. 

Сравнение измеряемой величины с мерой может производиться при каждом 

измерении, или же физическую величину измеряют средством измерения уже 

отградуированном в единицах измеряемой величины. Исходя из это, все методы 

измерений электрических и не электрических величин предлагается разделить на: 

-  Методы разновременного (не явного) сравнения с мерой; 

-  Методы одновременного сравнения с мерой; 

-  Косвенные методы измерений. 

Методы разновременного сравнения с мерой, или как их еще называют, 

методы непосредственной оценки, основаны на использовании  
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измерительных приборов, шкалы которых отградуированы в единицах 

измеряемой величины. Выходной сигнал с учетом погрешности, представляет 

собой отображение абсолютного значения измеряемой величины. Таким образом,  

мера физической величины присутствует явно при градуировке измерительного 

прибора, а во время измерения отсутствует, т.е. присутствует не явно.  По такому 

методу работают, например, аналоговые показывающие приборы 

непосредственной оценки (электромеханические и электронные), жидкостные 

термометры, пружинные весы. 

Методы одновременного, или непосредственного сравнения с мерой, 

основан на использовании меры физической величины непосредственно во  

время измерения, т.е. измеряемая величина сравнивается с мерой, в каждом  

конкретном измерении. 

Одновременное сравнение измеряемой величины с мерой осуществляется 

разными способами. Различают следующие методы: 

- компенсационный; 

- уравновешивания (нулевой и дифференциальный); 

- замещения. 

Метод компенсации пригоден для измерения энергозначимых величин, таких, 

как сила, давление, крутящий момент, различные излучения, электрические 

напряжения и ток. По методу компенсации работают, например,  следящий 

уровнемер, следящий манометр, автоматический ареометр, ротационный 

вискозиметр, устройство для контроля толщины  движущегося полотна [2], 

потенциометры постоянного тока, компенсаторы переменного тока,   

компараторах электрических величин. 

Метод уравновешивания реализуется в мостах постоянного и переменного 

тока и цифровых приборах, при измерении неэлектрических величин, например, 

мембранный манометр. Классификация методов уравновешивания, которая 

реализуется в цифровых приборах,  подробно рассмотрена в [1]. 

Нулевой метод измерения  состоит в том, что эффект действия измеряемой  и 

образцовой  величины на устройство сравнения, сводится к нулю. 

Нулевой метод реализуется при полной компенсации, полном 

уравновешивании или замещении.    

Дифференциальный – при не полной реализации каждого из этих методов, 

при этом измеряется малое значение величины, оставшееся после 

уравновешивания.
  

При методе замещения измеряемая величина замещается однородной ей 

величиной, воспроизводимой мерой. Примером реализации может служить 

измерение емкости конденсатора, путем включения его в колебательный контур. 

Такой подход позволил четко выстроить методику изложения теоретического 

материала лекций, связать методы измерений с средствами измерений, которые 

их реализуют. Рассмотреть средства измерений электрических и неэлектрических 

величин. 
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Пропонуються методи та засоби підвищення ефективності збору та обробки великої 

кількості вимірювальних даних.  

Ключові слова: розподілені систем, масштабування, платформонезалежність. 

Предлагаются методы и средства повышения эффективности сбора и обработки большого 

количества измерительных данных.  

Ключевые слова: распределенные системы, масштабирование, платформонезависимость. 

This paper studies methods and means to enhance the collection and processing of large amounts of 

measurement data.  

Keywords: distributed systems, scaling, portability. 

 

В результаті розвитку мобільних технологій вимірювальну інформацію можна 

отримувати на клієнтський планшет або смартфон у будь-якому місці та в будь-

який час. Існуючі апаратно-програмні рішення для віддаленого збору даних не 

призначені для обробки вимірювальних даних дуже великих обсягів (петабайти 

інформації). Тому актуальною є задача розробки недорогих та 

високопродуктивних мобільно-орієнтованих систем збору, аналізу та 

розповсюдження вимірювальної інформації, які б мали здатність до 
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масштабування та підтримки великої кількості джерел вимірювальних даних[1]. 

Важливим завданням організації інтелектуальних сенсорних мереж є 

забезпечення доступу до вимірювальної інформації програмним додаткам 

користувацького рівня при збереженні його незалежності від конкретних сенсорів 

та способів організації мережі. Актуальним напрямом вирішення цієї проблеми є  

мікроконтролерна реалізація спеціалізованих Web-технологій, спрямованих на 

передачу вимірювальної інформації через Інтернет в умовах обмежених 

обчислювальних ресурсів вбудованих систем[2,3], зокрема спеціалізованого Web-

протоколу передачі даних CoAP (Constrained Application Protocol), який дозволяє 

суттєво зменшити трафік та організувати системи, керовані подіями та Web-

сервіси з платформенно-незалежним поданням інформації[4].  

Метою розробки було створення програмного забезпечення для реалізації 

ефективної передачі, зберігання та обробки вимірювальної інформації а також 

віддаленого налаштування сенсорної мережі в умовах великої кількості сенсорів 

та великих об’ємів вимірювальних даних. Актуальність цієї розробки зумовлена 

необхідністю створення недорогих і широко функціональних рішень для передачі 

вимірювальних даних, здатних функціонувати в умовах великих навантажень. В 

результаті роботи було створення програмне забезпечення, яке базується на 

програмному фреймворку Kaa ( Cybervision Inc.) та протоколі CoAP. 

Kaa ‒ гнучка платформа з відкритим кодом для створення, управління та 

інтеграції програмного забезпечення для пристроїв Інтернету речей-IoT (Internet 

of Things). Kaa реалізує стандартизовані методи для взаємодії різних типів 

пристроїв. Крім цього, фреймворк Kaa значно прискорює розробку програмного 

забезпечення, що дозволяє розробникам зосередитися на саме функціональній 

його частині. 

Платформа Kaa складається з серверних компонентів та SDK (Software 

Development Kit), який використовується для інтеграції з клієнтськими додатками. 

Серверна частина фреймворку Kaa здатна до нарощування обчислювальної 

потужності шляхом збільшення кількості апаратного забезпечення 

(горизонтального масштабування), що дозволяє легко розширювати 

вимірювальну мережу новими пристроями.  Ця платформа не залежить від 

протоколу передачі даних, що робить її гнучкою для пристроїв будь-якого типу.  

На рис.1 зображено архітектуру системи збору даних, розробленої на базі 

феймворку Kaa. 

В результаті розробки у платформу Kaa було інтегровано протокол CoAP[3]. 

CoAP являє собою програмний протокол, призначений для використання у 

простих електронних пристроях, що дозволяє їм обмінюватися інформацією в 

інтерактивному режимі, використовуючи мережу Інтернет. Часто 

використовується для невеликих датчиків малої потужності, комутаторів, 

клапанів та інших пристроїв, до яких потрібен віддалений доступ через мережу. 
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Рис. 1. Архітектура системи на базі фреймворку Kaa. 

Протокол CoAP  побудовано аналогічно до протоколу HTTP ( він має той самий 

набір методів GET, POST і тд), але на відміну від останнього він базується на 

бінарному а не текстовому форматі повідомлень. CoAP є протоколом прикладного 

рівня, який призначений для використання в пристроях з обмеженими ресурсами, 

таких як вузли безпровідних сенсорних мереж. CoAP створено на основі HTTP 

протоколу, щоб спростити інтеграцію з мережею Інтернет, в той же час цей 

протокол простий у  реалізації та має дуже малі накладні витрати. Низькі накладні 

витрати і простота протоколу надзвичайно важливі для технологій IoT (Internet of 

Things) та M2M (Machine-to-Machine), які орієнтовані на пристрої, що мають 

набагато менше пам'яті та енергоспоживання ніж традиційні Інтернет-пристрої 

[5]. CoAP може працювати на більшості пристроїв, які підтримують протокол 

UDP або аналог цього протоколу . На рис.2 зображено архітектуру системи збору 

даних на базі протоколу CoAP. 

За допомогою підсистеми журналювання фреймворку Kaa було реалізовано 

збір даних з вимірювальних приладів та їх збереження у базі даних сервера. 

Кожен запис містить у собі час коли дані були отримані та власне покази приладу. 

Ці записи відправляються на сервер та зберігаються у NoSQL базі даних 

MongoDB. Використовуючи підсистему налаштувань було реалізовано віддалене 

налаштування вимірювальних приладів з серверу. Таким чином існує можливість 

змінювати, наприклад, частоту дискретизації приладів у реальному часі.  

Дані передаються у бінарному вигляді, що дозволяє суттєво зменшити об'єми 

трафіку. Структура даних описується у вигляді JSON документу та може мати 

довільний вигляд. Окрім того, сервер здатен підтримувати одночасно декілька 

структур даних. Таким чином можна додавати нові пристрої в систему, які будуть 

мати інші структури даних без втрати підтримки вже існуючих пристроїв. Для 

серіалізації та десеріалізації даних використовується бібліотека Avro. Avro - 
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бібліотека з відкритим програмним кодом, яка забезпечує ефективне 

перетворення програмних об'єктів у бінарний вигляд, а також підтримує 

стиснення даних, що дуже важливо в умовах обмежених ресурсів Internet - 

з'єднання. 
 

 

Рис. 2. Система збору даних на базі протоколу CoAP. 

Було розроблено підсистему налаштувань для SDK платформи Kaa на мові 

програмування C. Реалізація підсистеми стала частиною проекту Kaa та 

поставляється разом з ним. В процесі розробки в систему Kaa був інтегрований 

протокол CoAP  для забезпечення більш ефективного обміну даними між 

клієнтами та сервером. 

Було створено демонстраційний апаратно-програмний комплекс для реалізації 

мережі сенсорів та приймачів. Були розроблені клієнтскі додатки для платформи 

Android на мові програмування Java, а також для платформи Cubieboard на мові 

програмування C. Cubieboard - одноплатний комп'ютер, який працює на базі 

операційної системи Linux та підтримує підключення до Ethernet мережі. Ця плата 

отримує вимірювальні дані з сенсора. Таким чином було отримано два 

незалежних джерела вимірювальних даних, які працюють на різних апаратно-

програмних платформах. Обидва додатки відповідають за збір та доставку 

вимірювальних даних на сервер. Для демонстрації можливостей системи у якості 

об'єкту вимірювання було обрано температуру повітря. Android-пристрій отримує 

дані від клієнта на платформі Arduino, використовуючи інтерфейс Bluetooth 

(рис.3). 

Клієнтські додатки мають можливість отримувати та обробляти налаштування 

від сервера. Серед підтримуваних налаштувань: частота дискретизації, а також 

мінімальна температура за якої дані необхідно відправляти на сервер. Останній 

параметр може бути використаний для отримання цільових даних про 

температуру. Продемонстровано можливість системи відправляти індивідуальні 
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налаштування клієнтам опираючись на їх персональні характеристики, такі як тип 

платформи. 
 

 

Рис. 3. Клієнт на платформі Arduino з Bluetooth та датчиком температури. 

Для профілю клієнта була використана наступна схема даних: 
 

{ 

    "namespace": "org.yzeygerman", 

    "type": "record", 

    "name": "SensorProfile", 

    "fields": [ 

        { "name": "sensorId", "type": "string" }, 

        { "name": "sensorType", "type": "string" } 

    ] 

 

} 

Отже, кожний клієнт має наступні характеристики: унікальний ідентифікатор 

клієнта; тип клієнта, наприклад “temperature” (температура). 

Для підсистеми журналювання була використана наступна схема: 
 

{ 

    "namespace": "org.yzeygerman", 

    "type": "record", 

    "name": "SensorLogRecord", 

    "fields": [ 

        { "name": "temperature", "type": "double" }, 

        { "name": "timestamp", "type": "long" } 

    ] 

 

} 

Ця підсистема була використана для відправки вимірювальних даних. Дані в 

описаному вище форматі будуть доставлятися на сервер. Кожний запис містить в 

собі: дані про температуру – дійсне число подвійної точності, та час, коли були 

отримані дані – у мілісекундах з початку епохи. 
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Була використана наступна схема налаштувань для клієнта : 
 

{ 

    "namespace": "org.yzeygerman", 

    "type": "record", 

    "name": "SensorConfiguration", 

    "fields": [ 

        { "name": "frequency", "type": "long" }, 

        { “name”: “minTemerature”, “type”: “double” } 

    ] 

 

} 

Ця схема складається з двох полів: частота дискретизації у мілісекундах; 

мінімальна температура за якої дані необхідно відправити на сервер. 

Програмне забезпечення сервера використовує сервер додатків Tomcat в якості 

програмного середовища за стандартом JavaEE[6]. Для збереження даних на 

сервері використовується база даних MongoDB. Вибір цієї бази даних зумовлений 

її незалежністю від виду даних, а також її здатністю до горизонтального 

масштабування, що дозволяє підтримувати велику кількість вимірювальної 

інформації. Розроблений сервер базується на незалежних від платформи 

технологіях та програмному забезпеченні. Це дозволяє використовувати його для 

широкого спектру операційних систем та апаратних платформ. 

Розроблений апаратно-програмний комплекс надає розробникам типові рішення 

та інструментальні засоби для створення відкритих мікроконтролерних 

розподілених систем збору експериментальних даних з можливостями 

ідентифікації підключених перетворювачів, змін параметрів перетворювачів та 

переконфігурації системи, спрощення технічного обслуговування, можливість 

нарощування кількості перетворювачів, можливість автоматичного 

конфігурування системи за технологією Plug-and-Play та віддаленого Web-

доступу. Розроблена система має здатність одночасно обробляти великі об'єми 

даних (петабайти інформації) завдяки можливості горизонтального 

масштабування. 
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УДК 681.3 

C.В. ЗИНЧЕНКО, В.П. ЗИНЧЕНКО, А.В. САРЫБОГА 

ПРОГРАММНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины; 

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", 

Киев, Украина, e-mail: mip.kpi@gmail.com 

Изучаются особенности и программные компоненты системы реального времени с 

различными алгоритмами работы и предлагаются пути их улучшения.  

Ключевые слова: системы реального времени, распределенные системы, сроки назначения, 

приоритетные задания, планирования. 

Вивчаються особливості та  програмні компоненти систем реального час з різними 

алгоритмами виконання і пропонуються шляхи їх покращення.  

Ключові слова: системи реального часу, розподілені систем, терміни призначення, 

пріоритетні задачі, планування. 

This paper studies the features and programmatic components real-time systems with various 

scheduling algorithms and suggests ways to improve them.  

Keywords: real-time systems, deadline assignment, priority assignment, scheduling. 

 

Введение. Понятие «реальное время» (РВ) применяется в контексте систем РВ 

(СРВ) [2, 3]: для событий в СРВ, то, когда эти события происходят, так же важно, 

как логическая корректность самих событий; вычисления выполняются в течение 

времени, определяемого внешним процессом, с целью управления или 

мониторинга внешнего процесса по результатам этих вычислений (IEEE 610.12-

1990); главное в СРВ состоит в том, что они должны выполнять свои операции 

вовремя. 

Особенности ОСРВ. Одной из первых применялась архитектура монолитных ОС 

(рис. 1), где ОС состоит из набора модулей {  }   

 
, которые взаимодействуют 

между собой внутри ядра и предоставляют прикладному ПО {  }   
  интерфейсы 

для обращения к аппаратуре {  }   
 

. 
 

 

Рис. 1. Архитектура монолитной ОС. 

Главный недостаток такой архитектуры - плохая предсказуемость поведения 

ОС, вызванная сложным взаимодействием ее модулей. Однако большинство 

современных ОСРВ и ОС общего назначения, созданы по этому принципу. 
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Широко применяются уровневые ОСРВ (рис. 2), например MSDOS. В них 

доступ прикладного ПО к аппаратуре {  }   
 

 реализован не только посредством 

ядра и ее резидентных сервисов {  }   

 
, но и непосредственно через драйверы 

{  }   
 

 и/или базовые системы ввода/вывода (BIOS). По сравнению с 

монолитными ОС такая архитектура обеспечивает большую степень 

предсказуемости реакций системы и обеспечивает быстрый доступ прикладного 

ПО к аппаратуре. Недостатком таких ОС является отсутствие многозадачности. 

Проблема обработки асинхронных событий решена за счет буферизации 

сообщений с последующим опросом буферов и обработкой. Соблюдение 

критических сроков обслуживания обеспечивается высоким быстродействием 

вычислителя по сравнению со скоростью протекания внешних процессов. 
 

 

Рис. 2. Архитектура уровневой ОС. 

В архитектуре ОСРВ клиент-сервер (рис. 3, например OS9 и QNX) сервисы ОС 

в виде серверов вынесены на уровень пользователя, микроядро {  }   

 
 выполняет 

функции диспетчера сообщений между клиентским прикладным ПО {  }   
  и 

серверами - системными сервисами {  }   
 

 (менеджер файлов, дисплея, памяти, 

сети и т.п.). Преимущества этой архитектуры такие: высокая надежность, 

поскольку каждый сервис является самостоятельным приложением и его проще 

отладить; улучшена масштабируемость, поскольку ненужные сервисы без ущерба 

могут быть исключены из системы; высокая отказоустойчивость, так как любой 

«зависший» сервис можно перезапустить без перезагрузки системы. 
 

 

Рис. 3. ОС архитектуры клиент-сервер. 
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Концептуальный подход. Одним из обязательных требований ко всем ОС 

является реализация в них многозадачности. Но в ОСРВ всегда должно 

учитываться обязательное свойство СРВ - предсказуемость. Реализация 

параллельной работы связана с проблемой совместного использования ресурсов 

СРВ, т.е. распределения ресурсов между несколькими задачами или 

диспетчеризации (scheduling). 

Применение диспетчеризации в ЗОИС позволяет: реализовать одновременное 

решение нескольких задач, разделенных на управляемые процессы; организовать 

работу нескольких вычислителей в пределах ЗОИС; обеспечить прозрачное 

взаимодействие между несколькими ЗОИС в пределах локальной сети. 

Задачи в СРВ оперируют с двумя разными объектами: процесс и поток. 

Процесс - это независимая выполняемая программа с ее адресным пространством, 

состоянием регистров МП, счетчиком команд, кодом процедур и функций. Поток 

же является составной частью процесса и обозначает последовательность 

исполняемого кода. Каждый процесс содержит как минимум один поток, при 

этом максимальное количество потоков в пределах одного процесса в ОС 

ограничено только объемом ОП компьютера. Потоки, принадлежащие одному 

процессу, разделяют его адресное пространство и могут обмениваться данными. 

Время переключения между потоками существенно меньше времени 

переключения между процессами. Поэтому в СРВ параллельно выполняемые 

задачи необходимо компоновать в виде потоков в пределах одного процесса. 

Каждый поток имеет свой приоритет, в соответствии с которым ОС 

предоставляет ему время МП. Количество уровней приоритетов определяется 

возможностями ОС, где самое низкое значение (0) соответствует потоку idle, 

который поддерживает корректную работу ОС в режиме ожидания. Поток всегда 

находится в одном из таких состояний: активный (в данный момент выполняется 

системой); готовность (ждет своей очереди); блокировка (не выполняется по 

причине, например, ожидает событие или освобождения ресурса). 

На основании вышесказанного можно сформировать первое требование к 

ОСРВ: ОСРВ должна реализовывать многозадачность с поддержкой 

вытесняющей приоритетной методики диспетчеризации  

Временные характеристики ОС. Известно, что ОСРВ отличаются от ОС 

общего назначения тем, что время реакции ОС при любых вариантах загрузки 

должно оставаться постоянным. Это означает высокую стабильность таких 

характеристик системы, как латенция прерываний (время от момента инициации 

прерывания до первой команды программного обработчика), время переключения 

контекстов процессов и потоков, и т.п. Также для ОСРВ очень важны времена 

разрешения конфликтов, таких как приход низкоприоритетного и 

высокоприоритетного прерываний подряд с небольшим временным разрывом. 

Стабильно малое время, за которое управление передается обработчику 

высокоприоритетного прерывания, является хорошей характеристикой ОСРВ 

[10]. Само по себе время реакции системы не играет особой роли, так как 
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временные характеристики должны рассматриваться в контексте параметров 

внешнего процесса. Отметим, что в СРВ ключевыми являются не статистические 

(средние) оценки, а максимальные значения, поскольку превышение времени 

реакции даже в одном случае из миллиона в задачах жесткого РВ может привести 

к катастрофическим последствиям. 

Системы реального времени для управления экспериментом. Наибольшая 

эффективность любого эксперимента достигается, если экспериментальные 

данные (ЭД) обрабатываются в процессе его проведения. От датчиков 

экспериментальной установки (ЭУ) физические величины в определенные 

моменты времени поступают на вход преобразователей сигнал-код, где на 

выходных регистрах формируются ЭД (рис. 4), которые через ИК поступают в 

компьютер. Если компьютер в момент прихода ЭД выполнял некоторую ПП, то ее 

необходимо прервать, запомнить ее состояние для последующего продолжения 

работы и предоставить компьютер другой ПП, примающей ЭД. Необходимо 

также ЭД обработать, вывести, записать в БД, передать прикладному ПО и т.п. 

Время выполнения этих операций зависит от скорости протекания процессов в 

ЭУ, поэтому, действия компьютера следует согласовать с процессами ЭУ, то есть 

компьютер должен работать в РВ [1]. 
 

Рис. 4. Схема обработки экспериментальных данных в РВ. 

Отметим, что если обработка ЭД выполняется до/после эксперимента, то 

используются традиционные методы организации и управления 

вычислительными процессами. Организация вычислений в темпе эксперимента 

связана со специфическими проблемами СРВ, которая управляет ЭУ (внешний 

объект), получая, обрабатывая ЭД и воздействуя на ЭУ в РВ. Задержка в выдаче 

команд управления равносильна отказу системы, что, прежде всего, связано с 

ошибками синхронизации процессов в СРВ, обслуживащей эксперимент. 

Проблема синхронизации заключается в организации такого управления 

процессами и ресурсами, чтобы к моменту обмена данными каждый из 
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участников обмена находился в соответствующем состоянии. Рассмотрим 

процедуры организации взаимодействия параллельных процессов в СРВ. 

Процесс в РВ описывается следующими параметрами:   (состояние процесса); 

  (функция действия);   (начальное состояние процесса). Если процесс в момент 

времени   находится в состоянии   , то в момент     он будет находиться в 

состоянии       (  ), где   - изменяется дискретно. 

Содержательно можно считать, что   - это ОП компьютера;   - информация в 

ОП в момент  ;   - выполняемая ПП, а   - содержимое ОП компьютера в 

начальный момент времени. Процессы (            ), не имеющие общих 

переменных, являются независимыми, а в противном случае они зависимы. 

Общие/разделяемые переменные используются для общения процессов. Для 

выполнения процессов необходимы ресурсы системы. Ресурс, который в каждый 

момент   может быть использован только одним   , является критическим 

(           ). Если несколько процессов обращаются к одному и тому же   , то 

они должны получить его в разное время. Это и есть критические участки СРВ. 

Исключить одновременное выполнение критических участков несколькими 

процессами можно так (механизм синхронизации): если процессы готовы 

выполнять свои критические участки, то одному из них такая возможность 

предоставляется; в течение всего времени нахождения процесса в критическом 

участке ни один другой процесс не может войти в этот критический участок. 

В СРВ, как правило, больше двух процессов, десятки разделяемых ресурсов и 

скорости процессов отличаются на порядки. Именно для таких СРВ 

разрабатывается прикладное ПО РВ, которое способно рспределять ресурсы для 

поддержки процессов экспериментальных исследований. Описание процессов в 

СРВ требует создания адекватных функций действия  , а их реализация возможна 

на языках программирования РВ: Модула, Симула, RTL, Ада [7]. 

Решения задач быстродействия (минимизация времени выполнения работ) 

базируются на алгоритмах анализа сетей [10], где используется понятие 

критический путь (ориентированный путь от начальной до заключительной 

работы, имеет наибольшую протяженность) [11]. Решением этих задач является 

определене таких расписаний, где работы, входящие в критический путь, 

выполняются за наименьшее время [14]. 

Для детерминированных вычислительных СРВ критериями оптимальности 

расписаний   является максимизация загрузки или минимизация: времени 

выполнения всех работ; количества необходимых МП; среднего времени 

окончания выполнения работ; времени простоя МП. Такие задач являются NP-

полными, и для их решения применяются алгоритмы перебора. 

При определении расписаний приближенными методами необходимо задавать 

исходные данные - время выполнения каждой работы. Это является непростой 

задачей, так как время выполнения ПП зависит от ЭД, конфигурации, состояния 

аппаратных средств, ОСРВ. Поэтому оценка времени выполнения ПП работ в РВ 
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рассчитываются исходя из наихудшего случая. Оценка потребности ПП в других 

ресурсах выполняется в процессе разработки прикладного ПО. 

Особенно сложными являются задачи составления расписаний в которых 

распределять необходимо не только МП, но и такие ресурсы как ОП, ИК, диски и 

т.п. В этих случаях используются приближенные алгоритмы. Например, 

необходимо составить расписание, где ресурсом является страничная ОП и ИК 

обмена данными ОП с внешней памятью, если время пересылки страницы 

фиксировано. Суть метода состоит в том, что сначала рассчитывается 

оптимальное расписание без учета дополнительных ресурсов, где определяются 

интервалы времени выполнения каждой работы, и в этих интервалах 

соответствующие ПП должны находиться в ОП. Если ПП и данные не 

помещаются в ОП, то решается задача динамического распределения ОП, где 

допускается использование внешней памяти. Так как известны интервалы 

времени нахождения каждой ПП в ОП, то получаем задачу “подкачки” 

информации во время выполнения прикладного ПО. Решением является 

расписание, которое удовлетворяет директивные сроки нахождения ПП в ОП с 

учетом пропускной способности ИК. Выполняется декомпозиция исходной 

задачи на две более простые. 

Цель исследования разработка и использование средств автоматизации 

проектирования, и прежде всего, это средства разработки лаконичных, ясных и 

простых ПП в условиях синхронизации процессов, возможных ошибок, 

тупиковых ситуаций и т.п. Компиляторы языков РВ имеют следующие 

возможности: организация параллельных процессов; задание директивных сроков 

вычислений; синхронизация вычислительных процессов и внешних событий; 

описание условий смены режимов обработки ЭД; оценка времени работы ПП и 

необходимых ресурсов; объединения модулей в ПП; составление расписаний 

работы ПП; генерация объектного кода и т.п. 

Основные функции управляющей программы РВ. Основными функциями 

являются: связь с оператором; прием ЭД от ЭУ и их передача ПП для обработки; 

активизация ПП; активизация ПП согласно расписанию; выделение необходимых 

ресурсов активным ПП; переключение заданий в зависимости от условий. 

Реализация управляющей программы РВ зависит от аппаратуры и используемой 

ОСРВ. Такая программа обычно состоит из трех блоков: связи с ЭУ, 

интерпретатора команд, диспетчера расписания. Управляющая программа РВ 

активизируется в тех случаях, когда поступает очередной блок ЭД, закончена 

работа одной из ПП или введена команда. Интерпретатор команд всегда готов 

ввести и выполнить команду, вывести соответствующее сообщение. Блок связи с 

ЭУ работает как обработчик прерываний для приема ЭД от объекта и передачи их 

в области ОП для обработки. 

Диспетчер активизирует ПП в соответствии с расписанием, выделяет и 

распределяет ресурсы под требования ПП. Интерпретатор команд совместно с 

диспетчером выполняют загрузку ПП в ОП, их активизацию, остановку, удаление 
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из ОП. Эти функции управляющей программы РВ позволяют выполнять ПП как в 

режиме жесткого РВ, так и в диалоге. 

По сути, контроль работы СРВ сводится к установлению значений     /       

некоторым логическим функциям. Эти проверки осуществляет отдельная ПП, 

включенная в циклы работы СРВ. По заданному вектору условий осуществляется 

контроль работы всего прикладного ПО. 

Выводы. Исследованы системы РВ в которых используются программные 

компоненты для распределения ресурсов в режиме реального времени, 

направленные на быструю обработку данных. Средства автоматизации 

программирования ОСРВ используются для подготовки надежного прикладного 

ПО, которое исключает ошибки синхронизации, возникающие тупики, 

запоздалую обработку ЭД. 

Под контролем управляющей программы РВ работают цепочки ПП, которые 

могут содержать ошибки и вызвать самые непредсказуемые реакции. В ОСРВ 

имеются средства обнаружения, устранения ошибок и их последствий. Контроль 

функционирования ЭУ выполняется как проверка значений определенных 

логических функций над множествами значений параметров исследуемого 

физического объекта Результаты показывают, что последний метод выполнятся 

почти как реальный EDF планировщик. Для оценки доли пропущенных сроков 

предложены математические модели. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ГАРМОНІЙНИХ СКЛАДОВИХ 
ПОЛІГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ В МЕТОДІ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕНТРОПІЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДРУГОГО ПОРЯДКУ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, vickarpa@mail.ru 

Досліджується точність оцінювання потужності гармонійних складових полігармонічного 

сигналу класичним методом максимальної ентропії та запропонованим методом. Показана 

значна перевага запропонованого методу максимальної ентропії в точності оцінювання 

потужності цих гармонійних складових при малих значеннях відношення сигнал/шум. 

Ключові слова: метод максимальної ентропії, спектральний аналіз, оцінювання 

потужності. 

Исследуется точность оценивания мощности гармонических составляющих 

полигармонического сигнала классическим методом максимальной энтропии и предложенным 

методом. Показано значительное преимущество предложенного метода в точности 

оценивания мощности этих гармонических составляющих при низких значениях отношения 

сигнал/шум. 

Ключевые слова: метод максимальной энтропии, спектральный анализ, оценивание 

мощности. 

It is investigating the precision of estimating power of spectral components of the polygarmonical  

signal. This signals were investigated of the two methods: maximum entropy method and offered 

method. It is shown the considerable advantage of the offered maximum entropy method in the 

precision of estimating  power of this spectral components when signal to noise ratio is low. 

Keywords: maximum entropy method, spectral analysis, power estimation. 

 

Класичний метод оцінювання спектру по методу максимальної єнтропії [1] 

чутливий до шуму, який присутній в досліджуваному сигналі. Тому для 

полігармонічних і періодичних сигналів в шумі був запропонований метод [2], 

який суттєво зменшує вплив шуму і значно підвищуе точність оцінювання 

частоти та рівня гармонічних складових досліджуваного сигналу. 

Поставлена мета досягається тим, що в запропонованому методі 

використовується корялійний метод в поєднанні з використанням кореляційної 

функції другого порядку. Так автокореляційну функцію досліджуваного сигналу 

вимірюють починаючи зі значення тимчасової затримки більшої або рівної 

максимальному інтервалу кореляції шуму. Це дозволяє теоретично цілком 

виключити вплив шуму на подальші перетворення. Далі для оцінювання 

параметрів досліджуваного сигналу використовуеться кореляційна функцїя 

другого порядку по значенням якої методом максимальної ентропії (МЕ) 

обчислюється спект другого порядку. А вже по спектру другого порядку 

проводиться оцінка параметрів досліджуваного сигналу. 

Запропонований метод був досліджений на моделях в [3]. Було показано, що 

при оцінюванні частоти гармонійного сигналу в шумі запропонований метод 

mailto:vickarpa@mail.ru
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значно точніше кращого із відомих методів МЕ. Так зсув оцінки частоти і її с.к.о. 

по запропонованому методу на порядок, два порядки менше зсуву і с.к.о., 

отриманих класичним методом МЕ. Особливо варто підкреслити той факт, що 

майже в два рази перевищена по точності нижня теоретична межа Крамера-Рао 

для відомих методів МЕ оцінки частоти гармонійного сигналу в шумі. 

В [4] на моделях було досліджено точність оцінювання потужності гармонійних 

складових полігармонічного сигналу по методу максимальної ентропії з 

використанням кореляційної функції другого порядку. Потужність гармонійних 

складових оцінювалась методом інтегрування в області максимумів в спектрі 

другого порядку. Результати дослідження порівнювались з результатами, 

отриманими класичним методом максимальної ентропії. В зв’язку з тим, що 

спектр гармонійного сигналу це дельта-функція спостерігався деякий процент 

виходу оцінюваємої потужності за рамки прийнятної точності. В 

запропонованому методі це спостерігалось уже при відношенні сигнал/шум 

більшого за ноль децибел. Прийнятні результати оцінювання потужності при 

високому значенні відношення сигнал/шум спостерігаються при підмішуванні 

шуму в один процент до значень кореляційної функції першого порядку. Таке 

явище спостерігається і в класичному методі максимальної ентропії. Там також 

потрібно підмішувати шум при високих значеннях відношення сигнал/шум. 

Таким чином спостерігається протиріччя: з однієї сторони запропонований метод 

зменшує вплив шуму на оцінку спектру, а з другої сторони для прийнятної оцінки 

потужності гармонійних складових полігармонічного сигналу (1% і нижче) 

потрібно підмішувати невеликий шум, якщо його немає в сигналі. При низьких 

відношеннях сигнал/шум запропонований метод значно точніший за класичний 

метод максимальної ентропії. 
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В статті розглянуто основні проблеми проектування вимірювальних систем для аварійних 

випробувань. Описана структурна схема аварійного реєстратора. Надано рекомендації по 

проектуванню автономних інформаційно вимірювальних систем підвищеної надійності. 

Ключові слова: бортовий реєстратор, аварійні випробування, мікроконтролери, 

оптимізація енергоспоживання, інформаційно-вимірювальні системи. 

В статье рассмотрено основные проблемы проектировании систем для аварийных 

испытаний. Описана структурная схема аварийного регистратора. Предоставлены 

рекомендации по проектированию автономных информационно-измерительных систем 

повышенной надежности. 

Ключевые слова: бортовой регистратор, аварийные испытания, микроконтроллеры, 

оптимизация энергопотребления, информационно-измерительные системы. 

The paper describes main challenges that arise during crash-test system design. The crash-test 

recorder’s structural diagram is considered. The authors provide recommendations for high reliability 

autonomous informational-measurement system design. 

Keywords: flight recorder, crash-test, microcontrollers, power consumption optimization, 

information measurement systems.  

 

Вступ. Системи реєстрації вимірювальної інформації є невід’ємними 

елементами аварійних випробувань. Загалом існує два джерела інформації, що 

розказує інженерам, що відбувається протягом подібних випробувань: зовнішні 

спостереження та безпосередні вимірювання. 

Зовнішні спостереження виконуються за допомогою високошвидкісної зйомки, 

що дозволяє детально прослідкувати, що відбувається з об’єктом. 

Для виконання безпосередніх вимірювань параметрів об’єкта використовують 

спеціалізовані системи збору даних, що встановлюються на сам об’єкт. 

Аварійні випробування передбачають повне або часткове руйнування об’єкта 

дослідження, що суттєво збільшує вартість їх проведення. Очевидно, що в разі 

пошкодження або втрати даних все випробування буде безкорисним, тому подібні 

системи мають бути надзвичайно надійними. Необхідність збору інформації під 

час аварії також виникає і протягом експлуатації об’єкта (літака, БПЛА, потяга, 

автомобіля тощо) для подальшого проведення розслідування причин їх аварії. 

Такі реєстратори (“чорні скриньки”) повинні мати малі розміри та масу відносно 

самого об’єкта, а також додатково бути укомплектовані автономним живленням і 

радіомаяком.  

Проблеми проектування. Труднощі в розробці реєстраторів вимірювальної 

інформації для аварійних випробувань викликані рядом наступних зовнішніх 

факторів: 
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– величезні механічні перевантаження (вібрації до 50g, удар до 10000g); 

– вплив високих температур (у разі вибуху або горіння уламків до 2000 °С); 

– вологість навколишнього середовища (вологий клімат або затоплення); 

– високий тиск (до 6 МПа під час вибуху або падіння у воду на глибину); 

– іонізуюче випромінювання (у разі техногенної аварії або випробуваннях в 

умовах космічного простору до 10
10

 рад/с); 

– специфічний рижим роботи (динамічна зміна наведених вище факторів). 

В процесі роботи аварійний реєстратор піддається впливу зазначених факторів, 

що передаються через захисний корпус на електротехнічні компоненти, з яких 

виконані вузли системи збору даних. У зв’язку з критичними значеннями 

зовнішніх впливів, суттєво зростає вплив факторів, що виникають протягом 

проектування та виготовлення вузлів реєстратора [1]: 

– приховані дефекти комплектуючих виробів; 

– порушення технології виготовлення; 

– недоліки схем, програмного забезпечення та конструкції апаратури. 

Неповне врахування всіх зазначених вище факторів збільшує ймовірність 

порушення режиму роботи реєстратора, що призведе до збільшення похибки 

вимірювання  та часткової або повної втрати інформації. 

Постановка завдання. Розробкою аварійних реєстраторів займаються багато 

фірм: Honeywell, Lockheed, B&D Instruments, Avikont та інші. Їх пристрої мають 

надійний захист, що відповідає вимогам сучасного стандарту TSO-C124 [2]. 

Основним методом для підвищення їх надійності є використання захисного 

герметичного корпусу, що є стійким до більшості зазначених вище факторів. 

Для механічного захисту використовують ударостійкий шар із нержавіючої 

сталі або титанового сплаву, а також демпферний (амортизаційний) шар, що 

дозволяють зменшити рівень ударних навантажень на внутрішні компоненти до 

200g [3]. 

Для захисту від високих температур використовують термоізоляційний шар 

(азбест) з порожнинами для речовин, що здатні поглинати тепло за рахунок 

випаровування або розкладання (наприклад, віск [4] або суміш гідро-карбонатів та 

гідро-фосфатів натрію [5]). Інколи застосовують зовнішнє абляційне покриття. В 

результаті при сильному зовнішньому нагріві температура внутрішніх 

компонентів залишається на рівні 100 °С. 

Зовнішній захист від іонізуючого випромінювання практично не застосовується 

(лише для окремих мікросхем в космічній техніці), оскільки суттєво збільшує 

загальну масу пристрою [6]. 

Однак, незважаючи на зовнішній захист, внутрішні компоненти можуть 

піддаватися впливам, що є на межі їх робочих характеристик [7]. Тому постійно 

залишається актуальною задача підвищення надійності систем аварійних 

реєстраторів для гарантування їх безвідмовної роботи.  
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Розробка системи. Основним методом підвищення надійності електронних 

пристроїв є постійне вдосконалення елементної бази. В рамках дослідження було 

проведено аналіз характеристик сучасних електронних компонентів. 

В якості центрального елемента системи збору даних було вибрано 

мікроконтролер MSP430F5438A-EP [8] фірми Texas Instruments. Даний процесор 

побудований на ядрі MSP430, що поєднує високу продуктивність та низьке 

енергоспоживання. Максимальна тактова частота 25 МГц, об’єм RAM 16 кБайт. 

Даний мікроконтролер має розширений набір периферії, зокрема 16 аналогових 

входів, з яких 12-бітний АЦП може робити вибірку на частоті до 200 кГц. Чотири 

універсальні послідовні інтерфейси та DMA дозволяють реалізувати одночасний 

обмін даними з кількома додатковими модулями. Вибір саме цього 

мікроконтролера із усього сімейства викликаний наявністю версії з розширеними 

параметрами надійності, зокрема робочий температурний діапазон -55…+125 °С, 

що відповідають вимогам до мікросхем для авіакосмічної техніки. 

Для зберігання вимірювальної інформації обрано мікросхеми 

3DFN256G08VL1460 [9] фірми 3D-plus, що спеціалізується на виготовленні 

захищених модулів пам’яті. 

Для підключення зовнішніх датчиків та зв’язку з бортовою апаратурою обрано 

найпоширеніші стандартні інтерфейси RS-485 та ARINC 825 (CAN). 

Для реалізації драйверів інтерфейсів доцільно використати мікросхеми HI-

4853H [10] та HI-3001H [11] фірми Holt, що здатні витримувати температуру до 

200 °С. Додатково необхідно застосувати CAN контролер HI-3110. 

Окремим питанням є вибір автономного джерела живлення. Для цього 

необхідно вибирати батареї, що здатні витримувати високу температуру та 

механічні перевантаження, наприклад Minamoto ER251020S [12].  

На основі вказаних вище компонентів розроблено прототип системи збору 

даних для аварійного реєстратора. На рис. 1 наведена її структурна схема. 
 

 

Рис. 1. Структурна схема аварійного реєстратора. 
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Для підвищення надійності пристрою застосовано резервування всіх 

відповідальних вузлів, а також розроблено спеціальне програмне забезпечення. 

Додатковий мікроконтролер працює в режимі “гарячого резерву”: відбувається 

постійне оновлення внутрішніх даних від основного контролера, а також аналіз 

даних, що записуються в резервовані флеш-накопичувачі. В разі відсутності 

зв’язку з основним контролером додатковий автоматично продовжує реєстрацію 

вимірювальної інформації з моменту запису останніх успішно збережених даних. 

Після закінчення роботи реєстратора збережені дані можуть бути прочитані через 

наявні інтерфейси та проаналізовані на ПК за допомогою програмного пакету 

LabView. 

Висновки. Створений прототип системи збору даних має певні переваги, 

зокрема знижене енергоспоживання. Це дозволяє застосувати резервування при 

меншій ємності елементів живлення та підвищує надійність при їх частковій 

відмові. Даний прототип може бути взятий за основу для розробки легкого 

аварійного реєстратора для безпілотних літальних апаратів. 
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Робота пропонує автоматизацію процесу створення складного технічного об’єкта, 

використовуючи CALS та знання-орієнтовані інформаційні системи. Розглянуто сучасне 

проектування складного технічного об'єкта із застосуванням інформаційних систем, розкриті 

існуючі елементи знання-орієнтованих систем в CALS. Надається реалізація знання-

орієнтованої системи при проектуванні складного технічного об'єкта шляхом впровадження 

методології застосування керуючої параметричної моделі в процесі проектування складного 

технічного об'єкта. 

Ключові слова: інформаційні технології, складний технічний об’єкт, геометрична модель, 

знання-орієнтовані інформаційні системи, CALS. 

Работа предлагает автоматизацию процесса создания сложного технического объекта, 

используя CALS и знание-ориентированные информационные системы. Рассмотрено 

современное проектирование сложного технического объекта с использованием 

информационных систем, раскрыты существующие элементы знание-ориентированных 

систем в CALS. Представляется реализация знание-ориентированной системы при 

проектировании сложного технического объекта путем внедрения методологии использования 

управляющей параметрической модели в процессе проектирования сложного технического 

объекта. 

Ключевые слова: информационные технологии, сложный технический объект, 

геометрическая модель, знание-ориентированные информационные системы, CALS. 

Article offers automating the process of complex technical object creation using CALS and 

knowledge-oriented information systems. Modern complex technical object design with the 

information systems using is considered, existent knowledge-oriented systems elements in CALS are 

described. Knowledge-oriented system realization in the complex technical object design is shown by 

the force of implementation of managing parametric model using in the process of complex technical 

object design methodology. 

Keywords: information technology, complex technical object, the geometric model, knowledge-

oriented information systems, CALS. 

 

Вступ. Науково-технічний прогрес немислимий без широкого впровадження і 

використання інформаційних технологій (ІТ) у виробництві, управлінні та 

наукових дослідженнях. У наш час за допомогою ІТ розробляються і 

впроваджуються різні автоматизовані системи (проектування, керування, 

технологічної підготовки виробництва та ін.), які в значній мірі полегшують 

виконання великої кількості завдань при створенні складних технічних об’єктів 

(СТО), при цьому відбувається величезна економія часу. Нові розробки повинні 

відповідати рівню сучасних вимог і забезпечувати рішення поставлених завдань 

на базі нових досягнень у галузі обчислювальної техніки, інформаційного 
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забезпечення та математичних методів. Одним з найважливіших аспектів 

проектування автоматизованих систем є пророблення питань системного аналізу 

СТО, оптимізації і вибору найкращих варіантів рішень, а також розробка методів 

забезпечення надійності проектованих СТО.  

Робота пропонує автоматизацію процесу створення СТО, використовуючи 

CALS та знання-орієнтовані інформаційні системи. 

Опис предметної області застосування ІТ при проектуванні СТО. Сучасне 

проектування СТО неможливе без застосовуються ІТ, які будуються на основі 

технологічних операцій та містять у собі ряд специфічних моделей і 

інструментальних засобів. Цей вид технологій орієнтований на розв'язок певного 

класу завдань і використовується в конкретних технологіях у вигляді окремого 

компонента. Серед них виділяють: мультимедіа-технології; геоінформаційні 

технології; технології захисту інформації; CASE-технології; телекомунікаційні 

технології; CALS-технології; технології штучного інтелекту. 

Інформаційні технології тісно пов'язані з інформаційними системами (ІС), що є 

для них основним середовищем, складовими елементами якого є комп'ютери, 

комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, документація, 

програмні засоби зв'язку і т. д. (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Класифікація інформаційних систем. 

Системний аналіз (СА) – це науково-практична дисципліна, направлена на 

розробку методів дослідження або проектування складних систем, а також шляхів 

та засобів вирішення складних проблем прикладного характеру, заснована на 

методологічних принципах системного підходу [1]. Методи СА є відправною 

точкою та змістовною основою CASE (Computer-Aided Software Engineering)- 

технології. 
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Теорія і практика створення і використання систем, заснованих на знаннях (або 

знання-орієнтованих інформаційних систем) – найбільш актуальний напрямок 

комп’ютерний наук, що інтенсивно розвивається, використання результатів якого 

підвищить ефективність створення інструментальних засобів, прикладних систем 

і застосування комп'ютерів. 

Знання-орієнтована інформаційна система – система, основним інструментом 

котрої є знання та основною задачею котрої є робота з цими знаннями. 

Методи СА описані серією стандартів IDEF – методології сімейства ICAM 

(Integrated Computer-Aided Manufacturing), що використовуються для вирішення 

завдань моделювання складних систем, дозволяють відображати і аналізувати 

моделі діяльності широкого спектру складних систем в різних розрізах. При 

цьому широта і глибина обстеження процесів в системі визначається самим 

розробником, що дозволяє не перевантажувати створювану модель зайвими 

даними. Зокрема, IDEF5 – стандарт знання-орієнтованої інформаційної системи 

(онтологічного дослідження складних систем). За допомогою методології IDEF5 

онтологія системи може бути описана за допомогою певного словника термінів і 

правил, на підставі яких можуть бути сформовані достовірні твердження про стан 

даної системи в деякий момент часу. На основі цих тверджень формуються 

висновки про подальший розвиток системи і виробляється її оптимізація [2]. 

Онтологію деякої галузі знань разом з відомостями про властивості конкретних 

об'єктів можна назвати базою знань (БЗ) [3]. 

CALS-технології (continuous acquisition and life cycle support, неперервна 

інформаційна підтримка життєвого циклу продукту) є засобами, які інтегрують 

промислові автоматизовані ІС в єдину багатофункціональну систему та 

використовуються протягом всього життєвого циклу виробу та призначені для 

уніфікації й стандартизації специфікацій промислової продукції СТО на всіх 

етапах її життєвого циклу (ЖЦ). Основними компонентами CALS-технології є 

системи: СAD (Computer Aided Design) ― автоматизація проектування; СAM 

(Computer Aided Manufacturing) ― автоматизація технології виготовлення або 

виробництва; CAE (Computer Aided Engineering) ― автоматизація конструювання. 

Для підтримки життєвого циклу виробу використовується система PLM (Product 

Lifecycle Manager) – керування життєвим циклом виробу, яка призначена для 

керування інноваційними процесами й забезпечує компаніям можливість швидкої 

розробки виробів, що відповідають потребам ринку, і повторному використанню 

раніше розроблених деталей. 

Елементи знання-орієнтованих систем в CALS. Використовуючи 

автоматизацію на основі БЗ в CALS, компанії-розробники СТО можуть 

застосовувати знання про виріб і процеси для значного прискорення розробки, 

щоб максимально автоматизувати процеси проектування і виробництва СТО, і так 

само максимізувати повторне використання накопичених знань. Розглянемо 

приклади використання БЗ в найпопулярніших CALS системах високого рівня. 
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Система Pro/ENGINEER від компанії PTC містить елементи БЗ для 

стандартизованого ескізного проектування і має такі бібліотеки: бібліотека 

типових двовимірних компонувань; бібліотека типових тривимірних компоновок; 

бібліотеки типових ескізів, окремих деталей, типових конструктивних рішень [4]. 

Системи CATIA, ENOVIA і DELMIA від компанії Dassault Systèmes дозволяють 

на основі правил проектування зберігати і повторно використовувати БЗ 

підприємства. Якщо врахувати, що проектування – процес ітераційний, то 

використання БЗ здатне в значній мірі автоматизувати процес оптимізації виробу. 

Розглянемо приклад використання БЗ при конструюванні двигуна в середовищі 

CATIA. За допомогою електронних таблиць можна в явному вигляді виділити 

спеціально обумовлені конструктором основні параметри двигуна (рис. 2). 

Керована методологія, що використовує скелетну геометрію, дозволяє швидко 

замінювати специфікації і багаторазово використовувати БЗ [5]. 
 

 

Рис. 2. Електронна таблиця основних параметрів двигуна в системі CATIA. 

Система NX від компанії Siemens PLM Software побудована на архітектурі 

знань, яка надає необмежені можливості щодо застосування в процесі 

проектування знань, досвіду накопиченого компанією або промислових "ноу-хау" 

[6]. Багато систем використовують параметричне моделювання для визначення та 

зміни моделі в процесі проектування. Система підняла процес проектування на 

інший рівень за допомогою технології DesignLogic ™, яка управляє виробом за 

допомогою закладених знань у формі функцій і формул, асоціативних розмірів і 

посилань. Конструктор може накласти інженерні правила на модель під час 
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процесу проектування, володіючи прямим доступом до БЗ в NX, яка допомагає 

йому в роботі. DesignLogic – це нова технологія, побудована на застосуванні 

інженерних правил KnowledgeFusion, яка дає конструкторам легкий доступ 

використання інженерних знань, застосовуючи їх для створення геометричної 

моделі (ГМ). 

Модуль NX Knowledge Fusion є технологією застосування БЗ і механічного 

проектування. З Knowledge Fusion, виробники можуть використовувати 

накопичені знання про виріб і застосовувати їх у процесі проектування. 

Knowledge Fusion є більш "просунутої" технологією, ніж традиційні макроси або 

інженерні вирази в CAD системах. Вона пропонує великі можливості 

програмування на БЗ без всяких складнощів. З Knowledge Fusion, створення 

автоматизованих процесів може виконуватися прямо в процесі проектування. При 

створенні ГМ, конструктори можуть використовувати Knowledge Fusion для 

застосування послідовності інтерактивних операцій, таких як додавання різної 

технічної інформації, запитів з бази даних і визначення процесів для створення 

користувача функцій, які можуть бути повторно використані всією командою, що 

створює виріб.  

На рис. 3 представлено результат створення меню «Шпангоут» в системі NX, 

що реалізовано додатком в середовищі Eclipse, використовуючи пакет БЗ у 

системі NX, який дає можливість створити шпангоут літака, пропонуючи різні 

варіанти і враховуючи поверхню побудови та вирізи під стрингери. 
 

 

Рис. 3. Приклад використання БЗ в NX у вигляді створення меню «Шпангоут». 

Всі вищеперераховані елементи БЗ, що містяться в різних технологіях CALS 

мають суттєві недоліки: БЗ, впроваджені в існуючи CALS прив’язані 

безпосередньо до даної системи, що унеможливлює використання універсальної 

БЗ в різних пакетах CALS. Зокрема, додатки, які написані на Java для системи NX 

не сприймає система CATIA, яка прив’язана до програмування мовою Visual Basic 

і т. д. 

Знання-орієнтована система керування даними ГМ СТО в CALS. Для 

вирішення проблеми зв’язку різних ГМ протягом життєвого циклу СТО вводиться 

методологія застосування керуючої параметричної моделі (КПМ) в процесі 

проектування СТО, яка є сукупністю вихідних даних, які є основою для розробки 

ГМ СТО на будь-якій стадії проектування і представляє собою ієрархічну 

структуру в с CALS та є сукупністю базової технічної інформації в електронному 

вигляді, на основі якої ведеться розробка СТО. На рис. 4 представлено алгоритм 
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реалізації знання-орієнтованої системи при проектуванні СТО. В якості 

середовища по реалізації даного алгоритму обрано пакет Protege. 
 

 

Рис. 4. Алгоритм реалізації знання-орієнтованої системи при проектуванні СТО. 

Висновки. В роботі розглянуто один з найважливіших аспектів проектування 

автоматизованих систем – це пророблення питань системного аналізу при 

створенні складного технічного об’єкта, оптимізації і вибору найкращих варіантів 

рішень, а також розробка методів забезпечення надійності проектованих виробів 

складного технічного об’єкта. Після дослідження методів використання знання-

орієнтованих систем в CALS, пропонується підхід при автоматизації процесу 

створення складного технічного об’єкта, використовуючи CALS та знання-

орієнтовані інформаційні системи. 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ 
РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ 
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Проведене оцінювання невизначеності вимірювання рівня навченості опитуваних при 

тестуванні за умов обмеженості кількості запитань в тесті. Показано, що така 

невизначеність неприпустимо велика при середній кількості запитань в тесті, що дорівнює 10. 

Розглянуто методи підвищення точності за рахунок об’єднання результатів декількох 

тестувань. Наведено дані, що свідчать про зменшення невизначеності вимірювання рівня 

навченості.   

Ключові слова: рівень навченості, невизначеність вимірювання рівня навченості. 

Проведена оценка неопределенности измерения уровня обучености испытуемых при 

тестировании в условиях ограниченности количества вопросов в тесте. Показано, что такая 

неопределенность недопустимо велика при среднем количестве вопросов в тесте, равной 10. 

Рассмотрены методы повышения точности за счет объединения результатов нескольких 

тестов. Приведены данные, свидетельствующие об уменьшении неопределенности измерения 

уровня обучености. 

Ключевые слова: уровень обучености, неопределенность измерения уровня обучености. 

In this paper, we have evaluated the vagueness of measurement the level of students’ knowledge in 

a limited number of questions in the test. Also, we have shown that this vagueness is unacceptable high 

when we have the average number of questions in the test, which are 10. We reviewed the methods to 

improve the accuracy by combining the results of several tests and we presented data that show a 

decrease in the vagueness of measurement the level of students’ knowledge.  

Keywords: level of knowledge, vagueness of measurement the level of knowledge. 

 

Вступ. Тестування, як спосіб визначення рівня навченості, все частіше 

застосовується в системі вищої освіти. В результаті роботи будь-якої 

автоматизованої системи тестування отримують оцінки рівня навченості 

опитуваних у вигляді кількості правильних відповідей.  Але така оцінка 

відповідає тільки двом відношенням – еквівалентності та порядку. Тобто отримані 

результати можуть бути використані тільки для ранжування опитуваних за рівнем 

навченості. Тому для вимірювання рівня навченості було розроблено теорію IRT 

(Item Response Theory) і шкалу інтервалів для рівня навченості [1]. За теорією IRT 

рівень навченості опитуваних визначають як 

ln i
i

i

b

k b
 



 

де     кількість правильних відповідей на запитання; 

   кількість запитань в тесті. 

Недоліком шкали інтервалів для рівня навченості є наявність нуля посередині 

шкали та велика невизначеність вимірювання, особливо при обмеженій кількості 
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запитань в тесті. Якщо, наприклад, використати формулу для складової 

невизначеності вимірювання рівня навченості від нестабільності латентного 

параметру [2]: 

 
 i

i i

k

b k b
  


, 

 

де  [  ]   середньоквадратичне відхилення або стандартна невизначеність. 

Тоді очевидно, що для парного   в середині діапазону  

   
4 2

0i логіт
k k

      

 

Зважаючи на те, що кількість запитань обмежена як тривалістю тестування, так 

і специфікою тестування ( тестування з технічних дисциплін), невизначеність 

вимірювання рівня навченості за даними тестування неприпустимо велика. 

На рис. 1 наведено результати розрахунку абсолютної  [  ] та відносної 

     [  ] стандартної невизначеності для результатів тестування при кількості 

запитань в тесті     . 

Якщо збільшити кількість запитань в тесті, наприклад, до 30, тоді стандартна 

невизначеність рівня навченості зменшиться в 1,73 рази у порівнянні з рис. 1. Але 

в такому випадку тестування треба проводити в 2 або 3 сеанси, а результати, після 

відповідної перевірки на однорідність, об’єднувати. 
 

 

Рис. 1. Графіки стандартної невизначеності абсолютної  [  ] та відносної      [  ] для 

результатів тестування при кількості запитань в тесті     . 
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Постановка задачі. Розробка способу об’єднання результатів однієї групи 

опитуваних за отриманим балом (порядкова шкала) або за рівнем навченості 

(інтервальна шкала) декількох сеансів тестування з метою підвищення точності 

вимірювання рівня навченості.  

Об’єднання результатів тестування за рівнем навченості, поданим в 

інтервальній шкалі. З урахуванням однорідності результатів тестування однієї 

групи опитуваних за декількома змістовними модулями проведемо їх об’єднання.  

Можна виділити два можливих методи поєднання результатів тестування: за 

сумарним балом (порядкова шкала) та визначення усередненого рівня навченості 

(інтервальна шкала). На рис. 2 та рис. 3 наведені відповідні алгоритми. 
 

Об’єднання кількості 
правильних відповідей 

i
i

i

b
ln ,

k b












m

j
j 1
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Визначення рівня навченості 

за інтервальною шкалою

 

Рис. 2. Алгоритм об’єднання результатів тестування за сумарним балом    . 

На рисунку 2 позначено:  

    бал  -го опитуваного за  -те тестування (     ); 

   кількість вибірок результатів тестування; 

    сумарна кількість запитань за всіма модулями. 
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Визначення рівня навченості 
за інтервальною шкалою для 

кожного сеансу тестування ij
Визначення усередненого 

рівня навченості

 

Рис. 3. Алгоритм визначення усередненого рівня навченості  ̅∑  . 

На рисунку 3 позначено:  

     бал  -го опитуваного за  -те тестування (     ); 

    кількість запитань в  -му модулі (     ); 

     рівень навченості  -го опитуваного за  -те тестування; 

 ̅∑    усереднений рівень навченості  -го опитуваного. 

В якості контрольної вибірки (табл. 1) були обрані результати тестування з 

дисципліни «Метрологія та вимірювання» за трьома змістовними модулями, що 

мають однакову кількість запитань           . 
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Таблиця 1 

Результати тестування однієї групи опитуваних за трьома модулями (   ) 

 Отриманий бал Сумарний бал 

Опитуваний   
 

  
 

  
 

   

1 8 5 8 21 

2 8 7 8 23 

3 8 8 7 23 

4 7 8 5 20 

5 7 7 8 22 

6 7 7 6 20 

7 6 8 6 20 

8 6 5 5 16 

9 6 4 6 16 

10 5 4 3 12 

11 5 4 5 14 

12 5 5 8 18 
 

Далі проводимо об’єднання отриманих даних за наведеними алгоритмами. 

Результати об’єднання представлені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Рівень навченості за сумарним балом та по кожному з модулів окремо 

n 
Отриманий 

бал 
    ∑                ̅∑   

| ∑ 

  ̅∑ | 

1 8 5 8 21 1.95 1.95 0.51 1.95 1.47 0.48 

2 8 7 8 23 3.14 1.95 1.95 1.95 1.95 1.19 

3 8 8 7 23 3.14 1.95 1.95 1.95 1.95 1.19 

4 7 8 5 20 1.61 1.95 1.95 0.51 1.47 0.14 

5 7 7 8 22 2.40 1.95 1.95 1.95 1.95 0.45 

6 7 7 6 20 1.61 1.95 1.95 1.10 1.66 0.05 

7 6 8 6 20 1.61 1.10 1.95 1.10 1.38 0.23 

8 6 5 5 16 0.69 1.10 0.51 0.51 0.71 0.01 

9 6 4 6 16 0.69 1.10 0.00 1.10 0.73 0.04 

10 5 4 3 12 0.00 0.51 0.00 -0.51 0.00 0.00 

11 5 4 5 14 0.34 0.51 0.00 0.51 0.34 0.00 

12 5 5 8 18 1.10 0.51 0.51 1.95 0.99 0.11 
 

Порівняємо отримані значення рівня навченості за двома способами. Як видно з 

останнього стовпчика таблиці 2, отриманні результати значно відрізняються 



СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

216 

тільки в тих випадках, де для розрахунку рівня навченості за кожним модулем 

окремо в крайніх точках застосовувалось вінзорування: 

   
1

ln ln 1ij k k
 

  


, 

де 

1
k

  . 

Отже, слід зауважити, що доцільніше використовувати метод об’єднання 

результатів тестування за сумарним балом    , де спочатку визначається сумарний 

бал, за яким в подальшому розраховується рівень навченості. 

Для оцінювання стандартної невизначеності обчислимо її відносне значення до 

та після об’єднання. Результати розрахунку подані в таблиці 3. 

і
відн і

і

 
 



 
    


 

 

Таблиця 3 

Стандартна невизначеність рівня навченості 

n              [   ]  [   ]  [   ]  ∑   [ ∑ ]      [ ∑ ] 

1 0.51 0.00 -0.51 0.730 0.707 0.730 0.00 0.408 2.00 

2 0.51 0.00 0.51 0.730 0.707 0.730 0.34 0.414 1.23 

3 1.10 0.51 0.51 0.816 0.730 0.730 0.69 0.433 0.62 

4 1.10 0.00 1.10 0.816 0.707 0.816 0.69 0.433 0.62 

5 0.51 0.51 1.95 0.730 0.730 1.069 1.10 0.471 0.43 

6 1.95 1.95 1.10 1.069 1.069 0.816 1.61 0.548 0.34 
 

Порівнявши отримані результати, можна сказати, що невизначеність рівня 

навченості опитуваних після об’єднання зменшується (рис 4). 

Висновки В роботі проведено аналіз можливих методів об’єднання результатів 

тестування для вибору більш ефективного. Обрано метод об’єднання 

результатів тестування за сумарним балом     (за кількістю правильних 

відповідей), за яким далі розраховується рівень навченості опитуваних з 

використанням шкали інтервалів.   

В результаті проведеного дослідження було показано, що стандартна 

невизначеність рівня навченості опитуваних після об’єднання результатів 

тестування зменшується в середньому в 1,7 раз при використанні трьох сеансів 

тестування. 
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ДЕРЕВОВИДНА БЕЗДРОТОВА СЕНСОРНА МЕРЕЖА 
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Пропонується структура та алгоритми функціонування бездротової сенсорної мережі в 

субгігагерцовому діапазоні для збору вимірювальних даних на великій території. 

Ключові слова:  сенсорна мережа, субгігагерцовий діапазон, низьке енергоспоживання. 

Предлагается структура и алгоритмы функционирования беспроводной сенсорной сети в 

субгигагерцовом диапазоне для сбора измерительных данных на большой территории.  

Ключевые слова: сенсорная сеть, субгигагерцовий диапазон, низкое энергопотребление. 

This paper represents a structure and algorithms of the sub-1GHz wireless sensor network to 

collect measurement data over large area.  

Keywords: sensor network, sub-1GHz, low power consumption. 

 

Постановка проблеми. Бездротова сенсорна мережа – це розподілена 

самоорганізована мережа датчиків (сенсорів) і виконавчих пристроїв, об'єднаних 

між собою за допомогою радіоканалу. Область покриття подібної мережі може 

становити від декількох метрів до декількох кілометрів за рахунок здатності 

ретрансляції повідомлень від одного елемента до іншого. Бездротові сенсорні 

мережі – це нова перспективна технологія. Багато галузей і сфер діяльності 

(промисловість, транспорт, комунальне господарство, охорона) зацікавлені у 

впровадженні сенсорних мереж, і число споживачів безперервно збільшується.  

Аналіз досягнень. Основні області застосування даної технології - системи 

оборони та забезпечення безпеки; контроль навколишнього середовища; 

моніторинг промислового обладнання; управління енергопостачанням; контроль 

систем вентиляції, кондиціонування і освітлення; стеження за транспортуванням 

вантажів; моніторинг фізіологічного стану людини. Однак практичність такої 

технології суттєво залежить від особливостей обладнання, що її реалізує. Таке 

обладнання повинне бути простим в застосуванні, недорогим і, найголовніше, 

дуже малоспоживаючим, тому що будь яке бездротове рішення, яке претендує на 

практичність повинно бути забезпечено безперервним автономним 

електроживленням протягом тривалого часу. 

При проектуванні та побудові сенсорних мереж одними з найголовніших 

проблем є автономність і радіус покриття. Вибір частотного діапазону істотно 

впливає на характеристики проектованої бездротової системи, так як цей 

параметр нерозривно пов'язаний з дальністю зв'язку, пропускною здатністю, 

енергоспоживанням.  

mailto:d.martynyuk-2016@kpi.ua.
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Мета доповіді. Метою розробки було створення апаратно-програмного 

забезпечення для реалізації бездротової сенсорної мережі у субгігагерцовому 

діапазоні для збору вимірювальних даних на великій території.  

Викладення основного матеріалу. Топологія розробленої сенсорної мережі – 

деревовидна. В схемі пристрою(вузла мережі) було використано мікроконтролер  

MSP430G2553, що відрізняється ультранизьким енергоспоживанням та 

субгігагерцовий приймач/передавач СС1101 компанії Texas Instruments. 

Структурна схема вузла розробленої сенсорної мережі наведена на на рис.1. 
 

 

Рис. 1. Структурна схема вузла сенсорної мережі. 

Мікроконтролер сімейства MSP430 містить 16-розрядне RISC CPU, 

периферійні модулі та гнучку систему тактування, з'єднані через фон-

неймановську загальну адресну шину пам'яті і шину пам'яті даних. Об'єднуючи 

сучасне CPU з відображеними у пам'яті аналоговими і цифровими периферійними 

пристроями, сімейство MSP430 може використовуватись для додатків зі 

змішаними сигналами. Архітектура з ультранизьким енергоспоживанням, що 

збільшує час роботи при живленні від батарей відрізняється наступними 

особливостями: для збереження вмісту ОЗП необхідний струм не більше 0,1 мкА; 

модуль тактування реального часу споживає 0,8 мкА; струм споживання при 

максимальній продуктивності становить 250 мкА. Трансивер CC1101 

відрізняється поліпшеними радіочастотними характеристиками (розширеним 

діапазоном частот, підвищеною вибірковістю, поліпшеним вхідним рівнем 

насичення і можливістю управління вихідною потужністю) і характеристиками 

електроспоживання. Для підключення до зовнішнього мікроконтролеру 

використано SPI-сумісний інтерфейс. Завдяки високому рівню інтеграції та 

низькому енергоспоживанню мікросхема приймача/передавача CC1101 підходить 

для бездротових систем, що вимагають великої тривалості роботи від батарей, 

малих габаритних розмірів, низької вартості. Завдяки високому ступеню 

інтеграції досягається спрощення зовнішнього підключення трансивера і 

зниження навантаження на програмне забезпечення. Останнє забезпечується 

інтеграцією конфігуруємого модему, який розвантажує мікроконтролер від 

необхідності виконання критичних до часу завдань: обробки пакетів; буферизації 
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даних; пакетної передачі; пошуку вільного каналу; оцінки якості каналу і 

відновлення активної роботи через радіоканал. 

Сигнал від аналогового датчика передається на фільтр низької частоти і 

підсилювач, що виконаний на базі прецизійного інструментального підсилювача 

INA118. Далі - на вхід вбудованого в мікроконтролер 10-ти розрядного АЦП 

послідовного наближення.Всі пристрої мережі працюють частотному діапазоні 

868.0-868.4 МГц. Потужність передавача до 10мВт. При використанні зовнішньої 

антени можна досягти дальності до 300м. Модуляція радіосигналу - GFSK. 

Виділено два види пристроїв в мережі: головний вузол і  підлеглі  вузли 

(сенсори). Головний вузол встановлює, управляє, і підтримує мережу. Головний 

вузол також зберігає інформацію про мережеву топологію для маршрутизації. Як 

правило, підлеглий вузол з'єднаний з одним або декількома датчиками. Підлеглий 

вузол отримує необхідну інформацію від датчиків, пов'язаних з ним і відправляє 

вимірювані дані через мережу до головного вузла. Дані маршрутизації не 

зберігаються в проміжних підлеглих вузлах. Єдина інформація, що зберігається в 

підпорядкованому вузлі являє собою адресу його вищого за топологією вузла. 

Підтримуються передача даних на вимогу за запитом і періодичне звітування 

сенсорного вузла. Тобто зв’язок двусторонній - реалізована низхідна і висхідна 

лінія, що працює в напівдуплексному режимі. 

 Після ввімкнення живлення головний вузол передає широкомовний фрейм-

запит. Підлеглий вузол, який отримує даний фрейм приєднується до мережі, і 

відповідає відправнику. Періодично центральний вузол пересилає широкомовний 

фрейм і закликає всі вузли мережі в свою чергу ретранслювати цей фрейм для 

пошуку нових вузлів і нових зв'язків. Головний вузол також підтримує таблицю 

маршрутизації, яка фіксує з'єднання між кожними двома вузлами в мережі. Ця 

таблиця використовується, щоб отримати маршрут від головного вузла до будь-

якого підлеглого вузла. Головний вузол може надіслати запит будь-якому 

підлеглому вузлу для отримання нових даних. Фрейм-запит містить весь маршрут 

від головного вузла до підлеглого вузла, в тому числі адреси проміжних 

ретрансляційних вузлів. Кінцевий вузол, якому адресувався запит, відправляє дані 

шляхом реверсування маршруту, що міститься в фреймі запиту. 

Cенсорний вузол після ввімкнення живлення генерує широкомовний фрейм-

запит  на підключення. Коли головний вузол або будь-який вузол, що вже входить 

в мережу отримує цей запит, він надсилає з фрейм-підтвердження у відповідь і 

повідомляє про це нове встановлене з'єднання центральний вузол  для оновлення 

таблиці маршрутизації. Після отримання відповіді новий вузол маркує себе таким, 

що входить в мережу. Вузол в режимі сенсора може періодично відправляти дані 

з датчиків. Підлеглий вузол передає фрейм даних, адресатом якого є вищий вузол. 

Той, в свою чергу, ретранслює цей фрейм вище за топологією. Зрештою кадр 

даних передається в головному вузлу. Підлеглий вузол отримує потрібну 

інформацію з відповідних датчиків і відправляє дані через мережу до головного 
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вузла. Якщо для нього існують підлеглі вузли, він також виконує функцію 

ретранслятора. 

Така мережа може динамічно перебудовуватись, що мінімізує вплив виходу з 

ладу одного з проміжних вузлів. На рис.2 зображено саме такий випадок. Вузол 

№7 перепідключився до мережі через вузол №2 після виходу з ладу вузла №4. 
 

 

Рис.2. Динамічна перебудова мережі. 

Через інтерфейс UART мікроконтролера центрального вузла мережі 

здійснюється зв’язок з персональним комп’ютером для подальшої обробки і 

аналізу прийнятої інформації.  

Програмне забезпечення включає в себе сервер додатків GlassFish в якості 

програмного середовища за стандартом Java EE. В якості СУБД використовується 

система PostgreSQL. Вибір зумовлено її високою продуктивністю при 

паралельному навантаженні. 

Висновки. Розроблена сенсорна мережа має ряд переваг: може самостійно 

організовуватись, не потребує додаткового обслуговування і конфігурування. 

Використання багатоточкового з’єднання збільшує покриття мережі. Розроблене 

апаратно-програмне забезпечення дозволяє вирішувати широкий спектр задач із 

збору даних вимірювань без прокладання кабельних комунікацій на великій 

території. Також система може бути застосована для реалізації перспективної 

концепції IoT (Internet of Things). 
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УДК 621.317 

О. М. МИХАЙЛЮК, О.П. СИНИЦЬКИЙ  

КОРЕКЦІЯ ПОХИБОК У ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДАХ З 
МАГНІТОРЕЗЕСТИВНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, oksana1757@gmail.com 

Розглянуто принцип дії магніторезистивних перетворювачів. Проаналізовані особливості 

конструкцій давачів, які застосовують анізотропний магніторезистивний ефект. Показана 

можливість корекції адитивних і мультиплікативних похибок за допомогою котушок 

SET/RESET і OFFSET, які вбудовані в магніторезистивні давачі.  

Ключові слова: магніторезистивний ефект, магніторезистивні давачі, корекція похибок, 

адитивні похибки, мультиплікативні похибки. 

Рассмотрен принцип действия магниторезистивных преобразователей. Проанализированы 

особенности конструкций датчиков использующих анизотропный  магниторезистивный 

эффект. Показана возможность коррекции аддитивных и мультипликативных погрешностей 

с  помощью катушек SET/RESET и OFFSET, встроенных в магниторезистивные датчики. 

Ключевые слова: магниторезистивный эффект, магниторезистивные датчики, коррекция 

погрешностей, аддитивные погрешности, мультипликативные погрешности.  

The principle of action magnetoresistive transducer considered. The features of the sensor design 

using anisotropic magnetoresistive effect analyzed. Correction capability of the additive and 

multiplicative errors using coils SET/RESET and OFFSET built into the sensor shows. 

Keywords: magnetoresistive effect, magnetoresistive  transducer, the correction of errors, additive 

errors, multiplicative errors. 

 

Вступ. В останні роки у зв’язку з прогресом у розробках і виготовленні 

сенсорів на основі анізотропного магніторезистивного ефекту, на світовому ринку 

з’явилось багато давачів, які дозволяють на їх основі створювати прилади для 

вимірювання електричних, неелектричних та магнітних величин. Такі прилади 

можуть застосовуватися для вимірювання параметрів постійних і змінних 

магнітних полів, сили струму, лінійних та кутових  переміщень, швидкості 

обертання, прискорень, тиску та інші. Сферами застосування цих давачів, або 

приладів на їх основі, являються: навігаційні системи, енергетика, промисловість, 

транспорт, метрологія, наукові дослідження. 

Принцип дії магніторезистивних сенсорів. Більшість приладів на основі МР 

давачів мають подібну схему проходження сигналу, по якій вимірювальна 

величина перетворюється в магнітну величину, або ж магнітна величина вже є 

вимірювальна, а потім вона перетворюється в напругу, яка в свою чергу, 

перетворюється в код або відхилення стрілки аналогового приладу. МР давачі 

використовують анізотропний магніторезистивний (АМР) ефект, який полягає у 

здатності довгої пермалоєвої плівки змінювати свій опір в залежності від взаємної 

орієнтації протікючого через неї струму та напрямку її вектора намагніченості. 

mailto:oksana1757@gmail.com
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Зовнішнє магнітне поле повертає вектор намагніченості плівки М на кут θ. 

Значення θ залежить від напрямку і сили цього поля [1]. 

При цьому опір плівки:  
2

0R R R cos    . 

Основними виробниками АМР ‒ давачів у світі є фірми: Honeywell SSEC 

(США) [2], Philips Semiconductors [3], HL ‒ Planartechnic (Німеччина) [4]. При 

конструюванні давачів всі ці фірми йдуть однаковим шляхом: вони з'єднують 

чотири ідентичні магніторезистивні плівки по мостовій схемі. Плівки формуються 

осадком тонкого шару пермалоя на кремнієву пластину у формі ромба. Плівки 

з'єднуються між собою алюмінієвими перемичками, а зверху покриваються 

захисним шаром нітриду танталу. Якщо тепер на мостову схему подати напругу 

живлення, то зовнішнє магнітне поле викличе зміну опорів плечей моста і на його 

виході з'явиться напруга: 

Um  S·H·U
П

 , 

де S  1,5 ... 2%  ‒ коефіцієнт АМР ефекту; H ‒ напруженість прикладеного 

магнітного поля; UП ‒ напруга живлення моста. 

Аналіз можливості корекції похибок. Поруч з мостом розташовані дві 

котушки SET / RESET і OFFSET. Пропускаючи струми через ці котушки можна 

коригувати характеристики мостової схеми. Нижче розглянемо і проаналізуємо 

рекомендовані виробником режими впливу котушок на міст і наскільки ефективна 

корекція похибок за допомогою цих котушок, що дозволило б приймати 

оптимальні рішення при розробці вимірювальних приладів. На початковій стадії, 

відразу після виготовлення або в результаті впливу руйнуючого магнітного поля 

значенням більше 2 мТл, магнітна структура плівок не визначена. Це пояснюється 

хаотичною орієнтацією утворення її магнітних доменів. Такий стан давача не 

придатний для вимірювання по  причині нульової чутливості. Подача короткого 

установочного імпульсу струму 2 ... 5 А тривалістю 1 ... 2 мкс через котушку SET 

/ RESET формує поле, орієнтуюче магнітні домени всіх плівок сенсора в одному 

напрямку, який називається легкої віссю або віссю переважного намагнічування. 

За допомогою котушки OFFSET можна компенсувати вплив зовнішніх магнітних 

полів, проводити автоматичне калібрування моста, організувати ланцюг 

негативного зворотнього зв'язку. Тут слід сказати, що котушка OFFSET дуже 

ефективна при роботі в приладах з негативним зворотнім зв'язком і при 

проведенні автоматичного  калібрування приладу. 

Проаналізуємо можливості котушки OFFSET для корекції адитивних і 

мультиплікативних складових похибок приладів на основі МР давачів. Візьмемо 

цифровий прилад для вимірювання напруженості магнітного поля, що працює в 

два такти, структурна схема якого представляє собою послідовно включені: МР 

давач, підсилювач, АЦП, мікропроцесор, цифровий відліковий пристрій. У 

першому такті вимірюється вхідна величина і записується в оперативну пам'ять 

мікропроцесора число: 
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1 X 0 X 0 0
N (H H)·K ·(1 )  H ·K ·(1 ) H·K ·(1 )  


      , 

де 
XH  ‒ вимірювальна напруженість магнітного поля; 

H  ‒ абсолютне значення адитивної похибки; 

0K  ‒ номінальне значення коефіцієнта перетворення приладу; 

  ‒ значення відносної мультиплікативної похибки приладу. 

У другому такті через котушку OFFSET пропускається відомий струм, який 

створює зразкове магнітне поле напруженістю H0. Далі вимірюється сума 

напруженостей двох магнітних полів і в 

оперативну пам'ять мікропроцесора записується число: 

2 X 0 0 X 0 0 0 0
N (H H H)·K ·(1 )  H ·K ·(1 ) H ·K ·(1 ) H·K ·(1 )             . 

Далі мікропроцесор виконує віднімання: 

3 2 1 0 0
N  N N  H ·K ·(1 )    . 

Значення H 0, K0 записано в пам'яті мікропроцесора, тоді проводиться подальше 

обчислення: 

3 0 0N / ( H ·K ) 1   , 

і остаточно, провівши ще одну процедуру поділу, отримаємо: 

1 X 0 0
N / (1 )  H ·K H·K   . 

Здійснив аналіз отриманого результату, можна зробити висновок, що в  

результаті вимірювання відсутня мультиплікативна складова, але є адитивна 

похибка. Ця адитивна похибка складається із похибки, що визивається неточністю 

підгонки елементів мостової схеми, їх нестабільністю від температури і у часі, а 

також іншими факторами.  

Котушка OFFSET призначена в основному для компенсації зовнішніх 

сторонніх магнітних полів. Але тут є багато особливостей. Для того, щоб успішно 

компенсувати вплив завад від магнітних полів, необхідно на час компенсації 

(можна сказати, що на час корекції адитивної похибки) відключати вимірювану 

величину. І якщо в деяких типах приладів це можна зробити досить просто, 

наприклад в вольтметрах, поставивши на вході приладу комутатор, відключити 

вимірювальну напругу, то відключити магнітне поле в ряді випадків дуже 

складно. Тут вимірюється горизонтальна складова поля Землі і для виконання 

корекції необхідно повністю екранувати давач, а потім, при вимірюванні 

розкривати екран. Правда, необхідно відзначити, що котушка OFFSET може грати 

дуже корисну роль при встановленні приладу на рухливий об'єкт, де за 

допомогою цієї котушки можна знизити вплив корпусу рухомого об'єкта 

(наприклад, автомобіля) на магнітне поле Землі. При вимірюванні струмів МР 

давачі застосовуються в основному в енергетиці та промисловості. Для того, щоб 

прибрати магнітне поле в давачі, потрібно відключити струм, який проходить по 

шині (провіднику) через давач. Відключати підприємство, цех або будь - який 

інший промисловий об'єкт для вимірювання струму з корекцією адитивної 

похибки також не реально. При вимірюванні лінійних або кутових переміщень 
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дуже часто об'єкт вимірювання жорстко пов'язаний з приладом і для корекції 

адитивної похибки з компенсацією зовнішніх магнітних полів необхідно 

повертати об'єкт вимірювання в початковий стан, щоб вхідна величина 

дорівнювала нулю. У даному випадку виходить, що вимірювальний прилад 

втручається в роботу об'єкта вимірювання, що майже завжди небажано або 

неприпустимо. 

Аналізуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що за допомогою 

котушки OFFSET можна успішно коригувати мультиплікативну складову 

похибки, а от можливості корекції адитивної похибки котушки OFFSET дуже 

обмежені. 

Розглянемо можливості корекції похибок котушкою SET / RESET. Крім 

завдання відновлення чутливості про що сказано на початку статті, ця котушка 

може виконувати ще дуже важливу функцію - це інвертування передавальної 

характеристики датчика шляхом її дзеркального відображення щодо двох зсувів - 

по осі Х і по осі У. Якщо на МР давач не впливають сторонні магнітні поля, але є 

адитивні похибки, викликані неточністю підгонки елементів моста, їх 

температурною нестабільністю і нестабільністю у часі, іншими факторами, то вид 

передавальної характеристики датчика і всього вимірювального каналу приладу і 

її дзеркального відображення матиме такий вигляд (рисунок 1). 
 

Початкові 
характеристики

-H H

N

-N

Nx

Hx

-Nx
-ΔNa2 RESET

SET

-(Nx -ΔNa2)

Nx +ΔNa1
ΔNa1

Характеристики 
зміщені під впливом 
адитивної похибки

 

Рис.1. Характеристики перетворення приладу при SET і RESET – умовах при наявності лише 

однієї складової адитивної похибки на осі У. 
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На рисунку позначено: 

XN  – покази цифрового приладу відповідають вимірювальній величині; 

a1 a2N , N   ‒ значення адитивної похибки. 

Робота приладу аналогічна тому, який розглядається раніше, в двохтактному 

режимі з використанням котушки SET/RESET відбувається наступним чином: 

 

1) у котушку подається встановлений імпульс струму ISET, що забезпечує SET 

– умову. Відбувається вимірювання напруженості магнітного поля 
XH  і результат 

вимірювання 
1

N  заноситься в оперативну пам’ять мікропроцесора: 

1 X a1
N N  N   ; 

 

2) у котушку подається встановлений імпульс IRESET, що забезпечує RESET 

умову. Знову проводиться вимірювання того ж значення HX, але вже на RESET – 

умові (рисунок 1). Результат вимірювання N2 заноситься в оперативну пам’ять 

процесора: 

2 X a2 X a2
N   (N  N )  N  N        ; 

 

3) у мікропроцесорі відбувається обчислення: 

3 1 2 X
N  0,5 (N N ) N   ; 

З отриманого виразу видно, що адитивна похибка, викликана недосконалістю 

елементів моста і інших блоків приладу повністю усунута. 
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Розробка програмного компонента для виконання повірки калібратора фазових зсувів 

Ф5224. Програмний компонент повинен забезпечувати виконання основних операцій повірки 

даного калібратора: випробування і визначення метрологічних характеристик. 

Ключові слова: повірка, калібрування, фазовий зсув, випробування, метрологічні 

характеристика. 

Разработка программного компонента для выполнения поверки калибратора фазовых 

сдвигов Ф5224. Программный компонент должен обеспечивать выполнение основных операций 

поверки данного калибратора: испытание и определение метрологических характеристик. 

Ключевые слова: поверка, калибровка, фазовый сдвиг, испытания, метрологические 

характеристика. 

Development of software component to perform calibration calibrator phase shifts F5224. Software 

component should provide basic operation of the calibrator verification: testing and determination of 

metrological characteristics. 

Keywords: calibration and phase shift, trial, metrological characteristics. 

 

Вступ. Калібратор фазових зсувів призначений для формування напруг 

синусоїдальної форми і періодичної послідовності прямокутних імпульсів з 

регульованою частотою, рівнями та фазовим зсувом. Даний калібратор може 

використовуватися в організаціях Держстандарту, метрологічних службах 

підприємств для повірки і налаштування фазовимірювальної апаратури, а також 

для проведення наукових дослідів і експериментів. Калібратор, що 

експлуатується, повинен періодично, не рідше ніж раз у рік, повірятися 

відповідно до вимог ДСТУ 8.002-71 за методикою МВ 343-83 «Калібратор 

фазових зсувів Ф5224. Методи і засоби повірки». 

Мета статті – розробка програмного компонента для виконання повірки 

калібратора фазових зсувів Ф5224. Програмний компонент повинен забезпечувати 

виконання основних операцій повірки даного калібратора: випробування і 

визначення метрологічних характеристик. Даний програмний компонент містить 

калібратор, а також основні засоби повірки: вимірювач різниці фаз Ф2-16, 

частотомір електронно-лічильний Ф5137 і вольтметр Ф584. 

Основна частина. Програмний компонент для повірки калібратора фазових 

зсувів буде реалізований в програмному середовищі LabView. При розробці 

даного компонента використаємо алгоритм, показаний на рисунку 1. 

Під час програмування кожного приладу необхідно дотримуватися їх технічних 

і метрологічних характеристик.  

Для калібратора:  

1. Діапазон встановлення фазових зсувів вихідних напруг становить: від -

360 on  до + 360 on , де n=1, 2… 

2. Дискретність встановлення фазових зсувів сигналів калібратора: 

-  на частотах від 0,001 Hz до 20 kHz – 0,1
 о
; 

-  на частотах вище 20 kHz – 1
о
. 

3. Межі допустимого початкового фазового зсуву рівні 1 .o  

4. Робочий діапазон частот: 3 51 10 2 10 .   Hz  
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5. Межі допустимої відносної основної похибки встановлення частоти 
55 10 .   

 

Start

Програмування 
калібратора

Програмування 
Ф2-16

Програмування 
Ф5137

Програмування 
Ф584

End
 

Рис. 1.Алгоритм. 

6. Межі зміни середньоквадратичних значень вихідних синусоїдальних 

напруг калібратора навантаження: (50 0,1) 
 
- 10

-3
 і 10 V. 

7. Періодична послідовність прямокутних імпульсів на навантаженні 

50 , 100  н нR С pF   має наступні параметри: 

- рівні – відповідні до рівнів ТТЛ ИС (логічний «0» - от 0 до 0,4 V, логічна 

«1» - від 2,4 до 5,25 V); 

- тривалість фронту і зсуву 0,1 ; s
 

   - скважність для основних виходів « » рівна 2 0,2.  

Для Ф2-16(вимірювач різниці фаз): 

1.  Діапазон вимірювання 0-360
о
; 

2.  Роздільна здатність 0,1
о
; 

3.  Основна похибка вимірювання (0,2 0,004 ) ,   o
x  деx  - вимірюваний 

фазовий зсув, в градусах; 

4.  Діапазон частот вхідних сигналів 620 2 10 ;  Hz  

5.  Діапазон напруг вхідних сигналів 0,002-200 V. 

Частотомір електронно-лічильний: 
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1. Діапазон вимірювання частот вхідних сигналів 80,1 10 ; Hz  

2. Діапазон вимірювання інтервалів часу 7 52 10 10 ;  s  

3. Діапазон вхідних напруг в режимі вимірювання частоти 0,1-10 V; 

4. Діапазон вхідних напруг в режимі вимірювання інтервалів часу 1-5 V; 

5. Нестабільність частоти кварцового генератора не більше 85 10   за добу. 

Вольтметр: 

1. Діапазон частот вхідних сигналів 710 1 10 ;  Hz  

2. Межі виміру 1 mV - 300 V; 

3. Основна похибка вимірювання 0,5%. 

При дотриманні даних характеристик у запрограмованих приладах, 

повірка калібратора в подальшому використанні програми буде 

відбуватись максимально точно і результати калібровки будуть 

максимально достовірні. 

Практична реалізація. Запрограмовані схеми дають можливість виконати усі 

необхідні досліди для повірки калібратора фазових зсувів Ф5224. На макеті 

виконується опробування калібратора. Виконується визначення основної похибки 

встановлення напруг вихідних сигналів. Визначається основна похибка 

встановлення частоти вихідних сигналів. А також, проводиться визначення 

нестабільності частоти вихідних сигналів двома способами: за певний проміжок 

часу і при даних фазових зсував, які мають значення: 30;  60;  90;  180;  

270 o . Запрограмований макет дає можливість зробити повну повірку калібратора 

фазових зсувів Ф5224 за методикою МВ 343-83 «Калібратори фазових зсувів 

Ф5224. Методи і засоби повірки». 

Висновок. В ході написання статті була розглянута розробка програмного 

забезпечення для повірки калібратора фазових зсувів Ф5224. Розроблений макет 

зможе застосовуватись у метрологічних службах різних підприємств для повірки 

калібратора даного типу. Також  в наукових дослідах і експериментах, при 

необхідності. Особливістю розробки є її застосування в лабораторних роботах для 

вивчення технічних і метрологічних характеристик калібратора та методів його 

повірки без застосування додаткових приладів, а лише з використанням моделі, 

розробленої в електронному вигляді. 

Література 
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2. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ - [Електронний ресурс] 

3. Калибратор фазовых сдвигов Ф5224, Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации, Киев, предприятие п/я М-5651 
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Ю.Ф. ТЕСИК, С.Ю. ПРОНЗЕЛЕВА 

ВПЛИВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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Інститут електродинаміки НАН України, 

Київ, Україна, e-mail: pribor@ied.org.ua 

Висвітлено проблеми, пов’язані з втратами електроенергії через недосконалість засобів 

метрологічного забезпечення. Показано можливості вимірювальної техніки у вирішенні 

проблем енергозбереження. Вказано на недоліки існуючої системи обліку середніх споживачів 

електроенергії та шляхи її удосконалення. Обгрунтовано необхідність підвищення точності, 

чутливості, розширення динамічного діапазону та функціональних можливостей засобів обліку 

електроенергії. Запропоновано шляхи покращення метрологічних характеристик  та 

структурних схем комірок обліку. 

Ключові слова: метрологія, ефективність, втрати електроенергії, засоби обліку. 

Отражены проблемы, связанные с потерями электроэнергии из-за несовершенства средств 

метрологического обеспечения. Показаны возможности измерительной техники в решении 

проблем энергосбережения. Указано на недостатки существующей системы учета средних и 

малых потребителей электроэнергии и пути ее совершенствования. Обоснована 

необходимость повышения точности, чувствительности, расширения динамического 

диапазона и функциональных возможностей средств учета электроэнергии. Предложены 

пути улучшения метрологических характеристик  и структурных схем ячеек учета. 

Ключевые слова: метрология, эфективность, потери электроэнергии, средства учета. 

The problems related to the losses of electric power through imperfection of facilities of the 

metrology providing are reflected. Possibilities of measuring technique in the decision of problems of 

energy-savings are shown. The lacks of the existent system of account of small and middle consumers 

of power and ways of its improoving are shown  . The necessity of increase of exactness, sensitiveness, 

expansion of dynamic range and functional possibilities of facilities of meters is based. The ways of 

improvement of metrology parameters  and flow diagrams of cells of account are offered. 

Keywords: metrology, efficiency, losses electrical power, meters. 

 

Постановка проблеми. Економіка України весь час знаходиться у пошуку 

нових шляхів зменшення енергозалежності. Одним із найбільш перспективних 

напрямків  є розвиток електроенергетики, оскільки у багатьох випадках кінцевим 

продуктом стає електрична енергія (ЕЕ) завдяки зручності користування, 

швидкості і необмеженості обсягів передачі на далекі відстані. 

Вирішення цієї проблеми може відбуватися кількома відомими напрямками. 

Один з них – зростання будівництва нових електростанцій та інсталяцій нових 

силових блоків і нових електричних машин, який потребує суттєвих капітальних 

витрат. Інший шлях збільшення резервів ЕЕ за рахунок  підвищення ефективності 

енергопостачання і енергоспоживання. 

На цьому шляху важливу роль відіграє розробка нових засобів контролю 

параметрів ЕЕ. 

mailto:pribor@ied.org.ua
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Аналіз останніх досягнень та публікацій. У розвинених державах світу 

створено засоби обліку [1], які забезпечують вимірювання спожитої ЕЕ на 

максимальних струмах 160А і 200А. Завдяки таким електролічильникам у 

багатьох випадках вдається уникнути використання вимірювальних 

трансформаторів струму і суттєво підвищити обсяги облікованої ЕЕ. 

Мета доповіді. Показати, що існує реальна можливість суттєвого скорочення 

втрат ЕЕ і ефективного її використання саме завдяки засобів вимірювання, що 

такі параметри засобів вимірювання як точність, чутливість, динамічний діапазон, 

функціональні можливості можуть впливати на економічні показники. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо вплив точності 

електролічильників на енергоефективність. На елктричних станціях та 

високовольтних підстанціях НЕК „Укренерго” облік провадиться за допомогою 

лічильників класу точності 0,2 з використанням трансформаторів струму також 

класу точності 0.2, тобто поле невизначеності результату вимірювань сягає ±0.4%. 

Враховуючи, що в Україні виробляється 200 млрд кВтгодин ЕЕ у рік, ця 

невизначеність складає ±0.8 млрд кВтгодин, грошовий еквівалент  якої становить 

±1.6 млрд грн. Ці втрати обумовлені недосконалістю обраних засобів 

вимірювання і зростатимуть із зростанням вартості електроеергії. Зменшення 

невизначеності, і , відповідно, зменшення втрат ЕЕ може досягнути шляхом 

застосування  засобів обліку і трансформаторів більш високих класів точності, 

наприклад, 0.1 або, навіть, 0.05. 

Ще гірше ситуація з обліком ЕЕ спостерігається на нижньому рівні 

електроспоживання. Тут суттєву роль відіграє чутливість.  

Оскільки всі підприємства і організації в неробочу частину доби а також у 

вихідні дні продовжують електроспоживання на чергове освітлення, живлення 

серверів, живлення внутрішніх телефонних станцій, охоронну сигналізацію і 

інших користувачів, обсяги якого не виходять за межі порогу чутливості засобів 

обліку, ця енергія також не вимірюється і відноситься до категорії втраченої ЕЕ. 

Зробимо оцінку цих втрат. Переважна більшість комірок обліку ЕЕ складається 

з трьох трансформаторів струму і трифазних електролічильників класу точності 

1.0 з номінальним струмом 5 А. Структурна схема такої комірки приведена на 

рис.1 і включає в себе три вимірювальних трансформатора струму ВТС і 

трифазний електролічильник ТЕ. 

Поріг чутливості електолічильників такого класу точності, який становить 

12.5 мА [2,3], а коефіцієнт передачі трансформаторів за струмом може становити, 

наприклад 200. Тоді  поріг чутливості комірки обліку зростає до 2.5 А, а енергія 

втрат за добу ПДW , яка відсікається порогом чутливості становить 

                                                  3ПД П ТР ДW UI К T ,                                                (1) 

де, U  – фазна напруга мережі, I  – фазний струм мережі, ТРК  – коефіцієнт 

трансформації трансформатора, ДT =16 годин – неробочий час доби. 
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Рис. 1. Структурна схема комірки обліку на основі лічильників трансформаторного включення. 

Після підстановки значення ДT  і номінальних значень параметрів , ПU I  і ТРК  

у формулу (1), отримаємо значення електроенергії, яка втрачається 

енергопостачальною компанією в неробочу частину доби і становить 

26.4 кВтгодин у будні та 40 кВтгодин у вихідні. А на протязі року завдяки 

використанню однієї комірки обліку такого типу втрачається 11800 кВтгодин. 

Кількість споживачів ЕЕ в Україні на основі комірок з трансформаторами сягає 

4 мільйонів, чверть яких може бути переведена на облік за допомогою засобів 

обліку прямого підключення до мережі з широким динамічним діапазоном за 

струмом і порогом чутливості на рівні 15 мА. Таким чином, можна стверджувати, 

що втрати ЕЕ через недосконалість засобів метрологічного забезпечення 

електроенеретики сягає 11.8 млрд кВтгодин. 

Щоб уникнути використання трансформаторних комірок обліку, необхідно 

створити електролічильники з динамічним діапазоном за струмом від 12.5 мА до 

200, 300, 400, 500, 600, 750 і 1000 А. В такому разі отримаємо структурну схему, 

зображену на рис.2. 

 

Рис. 2. Структурна схема комірки обліку на основі лічильників безпосереднього включення. 

В Україні уже зроблено перший крок у цьому напрямку. На рис. 3 представлено 

фото широкодіапазонного електролічильника типу ЕТ, розрахованого на 

максимальний струм 200 А. Цей засіб обліку користується чималим попитом 
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багатьох енергопостачальних компаній, які на ділі впроваджують 

енергозберігаючі технології. З вирішенням конструктивних проблем та розвитком 

структурних методів, направлених на розширення робочого діапазону за струмом 

з’являться прилади обліку на інші максимальні струми, зазначені вище.  

 

Рис. 3. Багатофункціональний електролічильник безпосереднього включення з максимальним 

робочим струмом 200А. 

Крім обсягів споживання  велика увага останнім часом  приділяється контролю 

показників якості ЕЕ, вплив яких на економіку держави був доведений 

академіком Л. А. Мелєнтєвим. За його дослідженнями втрати ЕЕ через її низьку 

якість сягають 10% від її загального виробництва. 

За допомогою інформації вимірювальних приладів відбувається управління 

режимами роботи електричних мереж, оцінка ефективності установок, які 

нормують ПЯЕ, управління ними, контроль за рівнем якості ЕЕ та знаходження 

джерел її погіршення. Тому були створені багатофункціональні засоби обліку 

типу ZET з одночасним аналізом якості класу точності 0.2. Його зображення 

представлено на рис.4. На його основі створено багаторівневу автоматизовану 

систему обліку електроенергії з одночасним контролем ПЯЕ [4], яка представлена 

на рис.5. 

 

Рис. 4. Лічильник трифазний електронний багатофункціональний з вимірюваням ПЯЕ типу 

«ZЕТ». 
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Система охоплює всі підстанції НЕК „Укренерго”. На 2015рік ця система 

дозволила отримати економічний ефект, який перевищує 1 млрд грн. 

 

Рис. 5. Автоматизована система обліку електроенергії з контролем показників якості 

НЕК «Укренерго». 

Висновки: Таким чином, рівень розробок засобів вимірювання в 

електроенергетиці відповідає світовим досягненням, їх метрологічні 

характеристики безпосередньо впливають на стан енергозбереження і існує 

песпектива подальшого розвитку. 
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УДК 681.3 

А. В. ТКАЧ, С.А. ШУРПАЧ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧІ 
ІНФОРМАЦІЇ БОРТОВОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Національный технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, andriitkach@gmail.com 

Досліджуються методи завадостійкого кодування вимірювальної інформації в цифровому 

каналі, шляхом симуляції вивчено їх здатність відновлювати дані у разі виникнення помилок 

передачі. 

Ключові слова: бортова вимірювальна система, двійковий симетричний канал, 

завадостійкість, двійковий код, надлишковість, кодування Геммінга, кодування Ріда-Соломона, 

мажоритарна передача. 

Исследуются методы помехоустойчивого кодирования измерительной информации в 

цифровом канале, с помощью симуляции изучена их способность восстанавливать данные в 

случае возникновения ошибок передачи. 

Ключевые слова: бортовая измерительная система, двоичный симметричный канал, 

помехоусточивость, двоичный код, избыточность, код Хэмминга, код Рида-Соломона, 

мажоритарная передача. 

This paper studies methods of error-correction coding for measurement information in digital 

transmission channel. Error correction abilities of different methods are investigated by performing 

simulation.  

Keywords: onboard measurement system, binary symmetric channel, noise immunity, binary code, 

redundancy, Hamming code, Reed-Solomon code, majority transmission. 

 

Введення. Бортова вимірювальна система – це сукупність технічних засобів 

для прийому та збереження динамічних параметрів літального апарату. До її 

складу входять датчики, підсилювачі, перетворювачі сигналів, аналого-цифрові 

перетворювачі, цифрові засоби обробки інформації, блоки пам’яті та інше 

обладнання. Вимоги сучасних досліджень створюють потреби у високій 

надійності збереження даних вимірювань, найбільш ефективного використання 

доступних апаратних ресурсів, гнучкості систем, що також позитивно 

позначиться у вигляді скорочення витрат та модифікацію таких систем. 

Для систем, що експлуатуються на літальних апаратах, в тому числі малих 

літальних апаратах, характерними особливостями є робота в жорстких умовах: 

великі перевантаження, широкий діапазон тиску та температури навколишнього 

середовища, наявність електромагнітних завад тощо. Ці чинники зумовлюють 

розгляд завхисту від помилок передачі як один з найбільш пріоритетних 

напрямків досліджень. В даній статті розглянуто деякі найбільш поширені методи 

корекції помилок передачі та симуляція їх роботи. 

Модель цифрового каналу. На рис. 1 зображено модель двійкового 

симетричного каналу. Така модель є найпростішим відображаенням цифрового 

каналу з шумом.[1] Вплив завад проявляється у отриманні помилкових даних з 
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певною імовірністю  eP . Оскільки даний канал може передавати лише символи 

двійкового коду, то при виникненні помилки приймач отримає проінвертований 

біт.  
 

 

Рис. 1. Двійковий симетричний канал. 

Для симуляції роботи вимірювального каналу було застосовано програмне 

середовище Matlab з використанням 16-бітної вибірки вимірювань у вигляді 

текстового файлу. Для реалізації задач завадостійкості інформації було 

розглянуто та протестовано наступні способи захисту інформації. 

Код Геммінга(7, 4). Один з найпоширеніших і найперших методів кодування 

даних для забезпечення можливості відновлення помилок. [2] Цифри в дужках 

означають довжину закодованого повідовлення в бітах та кількість біт які 

кодуються відповідно. При застосуванні до поставленої задачі, тобто при 

кодуванні 16-бітного сигналу застосовувалось розбиття кожного вимірювання на 

4 частини по 4 біта, до яких додавалось 3 біта перевірки парності. Таким чином, 

кількість передаваних даних збальшується на 75%. 

Мажоритарний метод. Метод кількакратної передачі даних. Приймач 

порівнює значення біта в кожній позиції і вважає коректним те значення, яке 

зустрічається 2 чи 3 рази при трикратній передачі. [3] Об’єм даних у такому 

випадку збільшується на 200%. 

Код Ріда-Соломона. Метод корекції пакетних помилок, що працює з блоками 

даних. [2] Дані об’єднуються в пакети з десяти шістнадцятибітних блоків, до 

кожного з яких додається шість блоків такого ж розміру. Таким чином, об’єм 

даних збільшується на 60%. 

Комбінаційний підхід. Поєднання кодування Геммінга та мажоритарного 

методу. Дані кодуються методом Геммінга(7,4) і виконується їх трикратна 

передача. Застосування кодування Геммінга при мажоритарній передачі дозволяє 

значно підвищити коригуючу здатність коду за рахунок взаємної інтеграції 

властивостей обох способів. [4] В цьому випадку, кількість даних, що потрібно 

передати зростає на 425%. 

Результат застосування описаних методів при симуляції проходження сигналу 

через двійковий симетричний канал зображено на рис. 2. Областю визначення є 

похибка каналу eP , областю значень є відносна кількість коректних даних після 

проведення процедури відновлення. Як видно з результату, комбінований метод 
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серед інших розглянутих методів дає найкращі результаті корекції помилок 

передачі. В той же час він передбачає найбільше зростання кількості переданих 

даних.  

Для порівняння ефективності двох довільних методів введемо величину: 

c

s

k

k
  , 

1

2
c

c
k

c
  – величина, що показує у скільки разів більше коректних даних можна 

отримати з використанням коду 1 ніж з використанням коду 2;  

ic  – дані, які є коректними після виконання процедури декодування і відновлення 

за методом i, значення дорівнює одиниці, коли вдалося передати всі дані без 

помилок; 

1

2
s

s
k

s
  – відношення розмірів кодів, тобто величина, яка показує у скільки разів 

більше даних треба передавати при застосуванні методу 1, ніж при застосуванні 

методу 2; 

is  –  відносний розмір даних, закодованих методом i, де за одиницю прийнято 

розмір незакодованих даних. 

 

Рис. 2. Кількість коректних даних при симуляції двійкового симетричного каналу. 

Таким чином величина   характеризує наскільки виправданим є приріст 

розміру даних при застосуванні кодів різної довжини. 

На рис. 3 зображено залежність величини   від характеристики eP  (імовірності 

помилки) бінарного симетричного каналу для порівняння деяких пар методів. 

Метод 1 можна вважати ефективнішим за метод 2, коли величина   обчислена для 

цієї пари більша за одиницю. Із графіка видно, що при невеликих значеннях 

похибки каналу комбінований метод не має переваги відносно інших методів 

через велику кількість надлишкових даних, а методи з меншою надлишковістю 

добре справляються з відновленням спотворених даних. Проте зі збільшенням 
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похибки, велика надлишковість стає виправданою, оскільки можна відновити 

більше даних ніж при застосуванні інших методів. 

 

Рис. 3. Відносна ефективність методів. 

Дещо інша поведінка спостерігається при порівнянні кодування Ріда-Соломона 

з кодуванням Геммінга. Застосувння першого з них може бути більш 

виправданим при малих значеннях eP , оскільки код Ріда-Соломона спричиняє 

меншу надлишковість і в той же час характер похибки дає змогу реалізувати 

пакетне відновлення даних, що є характерним для цього методу кодування. 

Висновки. Таким чином було розглянуто деякі методи завадостійкого 

кодування, що можуть бути застосовані у бортових вимірювальних системах. З 

результатів симуляції, прийнявши за модель цифрового каналу двійковий 

симетричний канал, можна стверджувати, що поєднання кодування Геммінга та 

мажоритарного методу може дати найкращі результати відновлення даних, проте 

такий комбінований метод висуває більші вимоги до апаратного забезпечення 

вимірювальної системи, тобто її характеристик швидкодії та розмірів носія даних, 

тому остаточний вибір методу має бути зроблений в залежності від зазначених 

характеристик системи. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО КАНАЛУ БОРТОВОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна, andriitkach@gmail.com 

Досліджуються способи моделювання цифрового каналу з пакетними похибками, а також 

вплив імовірнісних характеристик моделі каналу на відновлювальну здатність завадостійкого 

кодування при симуляції. 

Ключові слова: бортова вимірювальна система, цифровий канал, канал Ґільберта-Еліота, 

завадостійкість, ланцюг Маркова, статистичний розподіл, пакетна помилка, кодування Ріда-

Соломона, густина імовірності. 

Исследуются методы моделирования цифрового канала с пакетными ошибками, а также 

влияние вероятностных характеристик модели канала на восстановительную способность 

помехоустойчивого кодирования при симуляции. 

Ключевые слова: бортовая измерительная система, цифровой канал, канал Гильберта-

Эллиотта, покетная ошибка, помехоустойчивость, цепь Маркова, статистическое 

распределение, код Рида-Соломона, плотность вероятности. 

This paper studies the approaches to digital burst-error channel modeling as well as an impact of 

probabilistic characteristics of the channel model on error correction ability of coding at simulation.  

Keywords: onboard measurement system, digital channel, Gilbert-Elliott channel, noise immunity, 

Markov chain, statistical distribution, burst error, Reed-Solomon coding, probability density. 

 

Вступ. В дослідженнях динаміки літальних апаратів важливе місце посідає збір 

експериментальних даних. Бортові вимірювальні системи працюють в 

надзвичайно жорстких навколишніх умовах, тому важливою задачею при їх 

проектуванні є розробка завадостійкого кодування, що дасть можливість захисту 

інформації від пошкоджень та відновлення даних вимірювань в разі помилок 

передачі. Завадостійкі коди мають певну специфіку, тобто дають гірші чи кращі 

результати залежно від параметрів, що характеризують похибку цифрового 

каналу, а також від прийнятої моделі каналу. В даній статті досліджено деякі 

особливості симуляції пакетних помилок передачі в цифровому каналі на 

прикладі каналу Ґільберта-Еліота та програмного середовища Matlab. 

Модель каналу. На рисунку 1 зображено модель цифрового каналу Ґільберта-

Еліота у вигляді графу переходу станів (ланцюг Маркова)[1]. Приймається, що 

канал може перебувати у двох станах «хороший» (good) при якому імовірність egP  

приходу помилкового біта на приймач дорівнює нулю та «поганий» (bad) при 

якому імовірність ebP  помилки становить 0,5[2]. До параметрів цього каналу 

також належать імовірності переходу bgP  та gbP  відповідно зі стану «хороший» в 

«поганий» і навпаки. Цих параметрів є цілком достатньо для опису даної моделі 

каналу, оскільки решту зображених на рисунку 1 імовірностей переходів можна 

обчислити з урахуванням властивостей ланцюгів Маркова, тобто: 
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Найпростіша реалізація імовірнісної події (переходу каналу в інший стан) в 

середовищі Matlab полягає у застосуванні стандартної функції генератора 

випадкових (псевдовипадкових) чисел, що повертає значення у діапазоні від 0 до 

1 з рівномірним розподілом. При послідовному проходженні бітів через канал, 

генерується таке значення і при потраплянні його в діапазон від нуля до деякого 

значення P імовірності переходу відбувається зміна стану каналу. 

  

Рис. 1. Модель каналу Ґільберта-Еліота та матриця переходів. 

Розподіл довжин станів каналу. Дослідимо властивості розподілу довжин 

пакетів помилок у згенерованій такми чином послідовності. Нехай канал 

перебуває в стані безпомилкової передачі. При проходженні двійкового сигналу 

послідовно через канал, при передачі кожного біту можливий перехід каналу в 

стан передачі помилок з певною імовірністю gbP . Для виконання умови передачі 

безпомилкового блоку (перебування у стані протягом певної кількості циклів 

передачі одного біта), необхідно щоб канал не переходив у інший стан протягом n 

циклів. Це відповідає одночасному виконанню n кількості незалежних подій, 

імовірність кожної з яких ggP . Таким чином можна знайти значення імовірності 

того, що довжина gl  безпомилкової передачі  буде складати n бітів: 

( ) ( ) ;n
g ggP l n P   

аналогічним чином можна виразити значення тривалості bl  пакету помилок: 

( ) ( ) .n
b bbP l n P   

Знайдемо дискретну густину розподілу цих величин ( )f l , прийнявши до уваги, 

що 
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Перший множник являє собою коефіцієнт, необхідний для нормування. Він є 

константою і може бути обчислений як сума нескінченної геометричної прогресії. 

Тоді вираз для густини імовірності набуває вигляду: 

1
( ) ;glgg

g gg
gg

P
f l P

P


   

1
( ) blbb

b bb
bb

P
f l P

P


  . 

На рис. 2 лінією зображено функцію густини імовірностей для значення 

параметру P = 0,125. 
 

 

Рис. 2. Розподіл довжин просимульованих пакетних помилок та крива обчисленого розподілу. 

Для перевірки розподілу довжин помилкових пакетів було проведено 

симуляцію. З метою точного визначення тривалості станів каналу було 

згенеровано масив бітів значенням 0 і встановлено параметр каналу ebP  в 

значення 1. Таким чином, протягом усього помилкового пакету значення 

переданих біт встановлюватиметься в 1 і підрахувавши кількість послідовних 

бітів одного значення 1 або 0 можна зобразити просимульований розподіл довжин 

пакетів помилок та періодів безпомилкової передачі каналу відпвідно. На рисунку 

2 зображено такий розподіл довжин пакетів помилок при заданому значенні 

довжини 8 (тобто 0,125bgP  ). Варто зазначити, що гістограма досить точно 

відтворює криву розподілу, обчислену раніше. 

Недоліки методу. Обчислення середнього значення розподілу дійсно дає 

значення близьке до заданих 8 біт, проте на рис. 2 помітно, що значна частина 

пакетів має сильні відхилення від цього значення. Для пояснення наслідків такого 

відхилення розглянемо один з методів завадостійкого кодування, а саме 

кодування Ріда-Соломона. 
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Рис. 3. Залежність обсягу коректних даних від розподілу довжин пакетів помилок. 

Повідомлення формуються наступним чином. Інформація розбивається на 

символи, розміром m біт. Кожне повідомлення налічує k таких символів і 2t 

символів для перевірки і відновлення. Таким чином код дає змогу відновити 

щонайбільше t пошкоджених символів, причому пошкодженим вважається 

символ, в якому від 1 до m біт прийнято невірно. [2] 
 

 

Рис. 4. Залежність обсягу коректних даних від розподілу довжин циклів безпомилкової 

передачі. 

Характер розподілу для довжин циклів коректної і помилкової передачі 

однаковий. Це означає, що лише відносно невелика частина періодів 

безпомилкової передачі має значення, близькі до заданого в симуляції, отже, як 

видно з гістограми на рис. 2 є дуже велика кількість малих значень, тобто зростає 

частота переключень каналу у стан помилки і скорочення періодів безпомилково 

передачі. При симуляції роботи протоколів передачі даних, де застосовується 

кодування Ріда-Соломона це дасть значне зниження відновлюваної здатності 

методу, яке може не відповідати цілям симуляції. 
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Для аналізу впливу розподілу довжини пакетних помилок на результат корекції 

даних, було проведено симуляцію роботи кода Ріда-Соломона з різними типами 

пакетних похибок. На рис. 3 зображено обсяг даних, що виявились коректними 

після процедури відновлення у залежності від заданого середнього значення 

довжини пакету помилок для трьох варіантів розподілів цих величин: 

еспоненційного (розглянутого на рис. 2), точно заданого значення, а також 

нормального з невеликим середньоквадратичним відхиленням (0,1 середнього 

значення). Можна стверджувати, що відповідно до властивостей обраного 

кодування, при точному зазначенні періоду помилкової передачі величина більш 

чутливо реагує на зростання цього періоду, в той час як при експоненційному 

величина змінюється більш хаотично, проте тенденція зберігається. Нормальний 

розподіл виявляє дещо проміжну поведінку. 
 

 

Рис. 5. Кількість помилкових вимірювань в залежності від параметрів каналу. 

Варто також зазначити, що симуляція зображена на рис. 3 виконувалась при 

постійному значенні тривалості gl  = 96 безпомилкової передачі. На рис. 4 

зображено графік при постійному значенні bl = 8 тривалості пакету помилок. 

Можна спостерігати досить значну різницю в результатах відновлення при 

збільшенні тривалості: фактично при досить великих значеннях, симуляції з 

високою концентрацією навколо середнього значення (низьким 

середньоквадратичним відхиленням) дають змогу повністю відновити дані, в той 

час як при експоненційному розподілі все ще наявна достатня кількість значень з 

великими відхиленнями, при яких скоригувати помилки неможливо. 

Оскільки канал Ґільберта-Еліота характеризується двома параметрами, то для 

більш наочного відображення його властивостей можна користуватися 

побудовою поверхні у тривимірному просторі. Приклад вигляду такої поверхні 

для експоненційного розподілу з високим відхиленням зображено на рис. 5. 

Область визначення характеризується двома параметрами gbP  та bgP , а третя 

координата (висота) виражає абсолютну кількість залишкових (нескоригованих) 
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помилкових даних при застосуванні кодування Ріда-Соломона та відповідних 

значеннях параметрів. Розмір вибірки складав 200 шістнадцятибітних 

вимірювань. 

Висновки. Таким чином було розглянуто способи моделювання цифрового 

каналу з пакетними помилками, а саме вплив конкретних реалізацій імовірнісної 

події, - зміни стану каналу, - на результат виконання операції відновлення 

помилок передачі. За отриманими результатами можна стверджувати, що значима 

відмінність результату декодування спостерігається при наближенні 

характеристик до граничних значень відновлюючої здібності завадостійкого коду. 
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Проанализированы способы создания цифрових измерителей мощности для 

радиочастотного диапазона. Описана разработанная схема цифрового ваттметра. 

Ключевые слова: ваттметр, радиочастотный диапазон, измеритель мощности. 

Проаналізовані способи створення цифрових вимірювачів потужності для 

радіочастотного діапазону. Описана розроблена схема цифрового ватметра.  

Ключові слова: ватметр, радіочастотний діапазон, вимірювач потужності. 

Analyzed how to create a digital power meters for radio frequency. The scheme of the digital 

power meter was shown. 

Keywords: power meter, radio frequency power meter. 

 

Развитие ряда областей современной науки и техники предъявляет 

повышенные требования к точности средств измерения активной мощности 

переменного тока и широте охватываемых ими диапазонов частот и 

коэффициентов мощности [1-3]. Разработка должна обеспечивать простоту 

конструкции и требуемую точность измерения. Также ее воплощение должно 
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быть экономически оправданным, а прибор конкурентоспособным на рынке 

электроизмерительных изделий.  

По назначению и диапазону частот ваттметры можно разделить на три 

основные категории: 

– низкочастотные (и постоянного тока); 

– радиочастотные; 

– сверхвысоких и крайне высоких частот.  

Статья посвящена разработке цифрового ваттметра  для диапазона частот 20 Гц 

‒ 100 кГц. На основании анализа существующих технических решений для 

построения цифрового ваттметра проходящей мощности с нелинейным 

преобразованием входной величины был выбран метод использования 

квадратичных характеристик устройств[4]. 

Ваттметры с использованием этого метода имеют высокую точность, широкий 

частотный и динамический  диапазоны измеряемых величин. На основе этого 

метода промышленностью у нас и за рубежом выпускаются 

высокочувствительные точные ваттметры. Выбор обусловлен тем, что  устройства 

возведения в квадрат  позволяют получить наивысшую точность преобразования 

величин по сравнению со всеми другими нелинейными преобразователями. 

Функциональная схема ваттметра представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Функциональная схема ваттметра. 

Принцип функционирования: 

Данная схема работает в два такта. 

В первом такте переключатель SW2  в положении 1.  
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На вход U подается напряжение, которое проходит через входной делитель, 

который является широкополосным  и обеспечивает расширение диапазона 

входных напряжений в сторону больших значений. Так как пределы измерения 

достаточно широки 10, 100 mV, 1, 10, 100, 1000 V, то этот делитель  необходим 

для обеспечения выходного напряжения равного 10 mV. Резисторы 

рекомендовано выбирать типа МРГЧ. 

На вход I прибора поступает ток, который проходит через преобразователь тока 

в напряжение, представленный шунтами. Требования к шунтам аналогичны 

требованиям к резисторам входного делителя напряжения. 

Третий вход ваттметра является общей точкой. 

На первый вход вычитающего устройства  ВУ подается напряжение, 

проходящее через ключ  и снимаемое со входа U. 

На второй вход вычитающего устройства ВУ подается напряжение, снимаемое 

с шунта и прошедшее через делитель ДН. Коэффициент деления ДН 

переключается переключателем пределов по напряжению . 

На выходе ВУ получим напряжение, которое  проходит через суммирующее 

устройство,  усилитель, квадратичный детектор, АЦП и в виде кода записывается 

в оперативную память микропроцессора МП, как результат преобразования в 

первом такте. 

Суммирующий усилитель СУ в первом такте работает в режиме суммирования. 

Во втором такте переключатель  устанавливается микропроцессором в 

положение 2, при этом усилитель СУ переходит из режима суммирования в 

режим вычитания входных напряжений и на его выходе будет напряжение: 

5 4 3
      н н шU U U m U I R . 

Далее микропроцессор производит операцию вычитания и направляет 

результат на цифровое отсчетное устройство. 

Разработанная схема имеет ряд преимуществ, таких как: 

- достижение уменьшения погрешности от собственного потребления 

мощности входными цепями; 

- уменьшение погрешности от амплитудно-фазовой не идентичности и 

нестабильности каналов; 

- наиболее простая схема измерения, позволяющая упростить схемные решения 

входных цепей.  

Структурная и функциональная схемы данного цифрового ваттметра основаны 

на использовании микропроцессорной системы – микроконтроллера. Применение 

микроконтроллера в измерительной технике имеет весомые преимущества перед 

аналоговыми методами измерения и обработки данными: 

- уменьшение массы и габаритов устройств; 

- уменьшение энергопотребления и как следствие более продолжительная 

работа без подзарядки батарей, если использовать автономные источники 

питания; 

1SW

1SW

2SW
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- модульность измерительных устройств; 

- возможность создания измерительных систем используя стандартные 

интерфейсы; 

- возможность изменения алгоритма обработки не меняя аппаратную часть, 

только программными методами; 

- возможность реализации сложных алгоритмов; 

- программная коррекция погрешностей. 

Поскольку на входе АЦП присутствует медленно меняющийся аналоговый 

сигнал, то для реализации операции измерения вполне достаточно небольшого 

объема памяти ОЗУ. 

Данным требованиям вполне подходит имеющийся в наличии технической 

базы микроконтроллер серии MC68НС912B32 фирмы Motorola. Выбор данного 

типа микроконтроллера обусловлен следующими причинами: 

- высокие технические характеристики, которые удовлетворяют 

требованиям к микропроцессорной системе; 

- наличие программного обеспечения (симулятора и компилятора), 

позволяющего моделировать работу микроконтроллера МС68НС912B32. 

МК содержит на одном кристалле практически все устройства, необходимые 

для построения контроллера: процессорный блок, ПЗУ и ОЗУ, таймеры, два 

последовательных интерфейса, систему обработки внутренних и внешних 

прерываний, и производит обмен данными с внешними объектами посредством 

линий ввода/вывода. 

Разработанная схема  позволяет устранить очень существенную составляющую 

суммарной погрешности ваттметра – погрешность от собственного потребления 

мощности входными цепями прибора, которая, при некоторых сочетаниях 

пределов по напряжению и току в высокочувствительных ваттметрах, может 

достигать десятков и даже сотен процентов. 
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АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ 
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Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com 

Запропоновано алгоритм обробки вібровимірювального сигналу п’єзоелектричного 

акселерометра в системах захисного моніторингу. Проведено дослідження і отримана оцінка 

ефективності запропонованого алгоритму у порівнянні з типовим алгоритмом обробки 

вібровимірювального сигналу. 

Ключові слова: вібровимірювальний сигнал, моніторинг, акселерометр, реальний час. 

Предложен алгоритм обработки виброизмерительного сигнала пьезоэлектрического 

акселерометра в системах защитного мониторинга. Проведено исследование и получена 

экспериментальная оценка эффективности предложенного алгоритма по сравнению с 

типовым алгоритмом обработки виброизмерительного сигнала.  

Ключевые слова: виброизмерительный сигнал, мониторинг, акселерометр, реальное время. 

Proposed the algorithm for processing of vibration measuring signal from piezoelectric 

accelerometer in monitoring system. Performed study and experimentally estimated effectiveness of the 

proposed algorithm compared to typical processing algorithm for vibration measuring signal.  

Keywords: vibration measuring signal, monitoring, accelerometer, real time. 

 

Вступ. В системах захисного моніторингу роторних машин за вібрацією в 

якості джерела вібровимірювальної інформації використовується сигнал 

п’єзоелектричного акселерометра. Основним параметром для контролю 

абсолютної вібрації є віброшвидкість, оскільки цей параметр має рівномірний 

спектр на відміну від спектру за віброприскоренням або вібропереміщенням. 

Виходячи з цих передумов, алгоритм обробки вимірювального сигналу типової 

системи захисного моніторингу обов’язково містить процедуру інтегрування - 

перетворення параметру віброприскорення в параметр віброшвидкість. 

Процедура інтегрування у вимірювальному каналі сучасних систем виконується, 

як над безперервними сигналами в аналоговій формі, так і над дискретними 

сигналами в цифровій формі, але обидва способи не є досконалими.       

Мета дослідження. Підвищення ефективності обробки вимірювального 

сигналу п’єзоелектричного акселерометра в системах захисного моніторингу 

об’єктів. 

Метрологічна оцінка типового алгоритму обробки вимірювального 

сигналу. Типовий алгоритм обробки вимірювального сигналу п’єзоелектричного 

акселерометра в системах захисного моніторингу об’єктів, елементи якого 

визначені стандартами, поданий на рис. 1.  
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Рис. 1. Алгоритм обробки вимірювального сигналу типової системи захисного моніторингу. 

Вхідний підсилювач виконує функції узгодження виходу первинного 

вимірювального перетворювача (п’єзоелектричного акселерометра) з 

вимірювальним каналом. Фільтри високої та низької частоти формують 

амплітудно-частотну характеристику вимірювального каналу відповідно до 

стандартів та забезпечують режекцію вимірювального сигналу в смузі частот від 

10 Hz до 1000 Hz. Перетворювач-інтегратор виконує перетворення 

вимірювального сигналу пропорційного вібро прискоренню в вимірювальний 

сигнал пропорційний віброшвидкості шляхом інтегрування із змінною верхньою 

межею 

 tdtatvtv
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Аналізатор спектру обчислює енергетичний спектр процесу, який поступає на 

вхід алгоритму. 

Метрологічна оцінка алгоритму виконана шляхом використання амплітудно-

частотної характеристики, отриманої чисельним методом. На рис. 2 подано графік 

відносної похибки обробки випадково отриманих реалізацій вимірювального 

сигналу за типовим алгоритмом. 
 

 

Рис. 2. Похибка обробки реалізацій вимірювального сигналу за типовим алгоритмом. 

Алгоритм обробки вимірювального сигналу та його метрологічна оцінка. 
Зв'язок між спектрами віброприскорення та віброшвидкості визначається за 

формулою  
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Тоді, такий самий результат, як за алгоритмом обробки вимірювального 

сигналу рис. 1, може бути досягнений алгоритмом, поданим на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Алгоритм обробки вимірювального сигналу. 

Відносна похибка обробки реалізації за запропонованим алгоритмом, подано на 

рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Похибка обробки вимірювального сигналу за запропонованим алгоритмом. 

Висновки. Запропоновано алгоритм обробки вимірювального сигналу 

п’єзоелектричного акселерометра для систем захисного моніторингу, в якому 

зменшено кількість арифметичних операцій та зменшено похибку обчислення за 

рахунок виключення процедури перетворення віброприскорення у 

віброшвидкість. Отримано позитивний ефект зниження часу реакції пристрою 

захисту за рахунок зниження часу релаксації алгоритму.  
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Проведено аналіз теперішнього стану в галузі втілення інформаційних технологій в 

навчальний процес. Визначено принципи та запропоновано технологію вивчення дисципліни 

«Програмування вимірювальних приладів» з використанням сучасних інформаційних інтернет-

технологій в дистанційному режимі.  

Ключові слова: дистанційне навчання, моніторинг, програмування, вимірювальні прилади, 

інформаційні технології. 

Проведен анализ современного состояния в области внедрения информационных технологий 

в учебный процесс. Определены принципы и предложена технология изучения дисциплины 

«Программирование измерительных устройств» с использованием современных 

информационных интернет-технологий в дистанционном режиме.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, мониторинг, программирование, измерительные 

устройства, информационные технологии. 

The analysis of the current state in the field of information technology in the educational process. 

The technology of studying the discipline «Programming measuring devices» with the use of modern 

information technologies in the Internet remotely.  

Keywords: distance learning, monitoring, programming, measuring devices, information 

technologies. 

 

Вступ. Галузь знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-

вимірювальні технології» забезпечує якість вирішення наукових і технічних задач 

на шляху розвитку новітніх технологій. Безперечно, для підготовки фахівців та 

професіоналів в цій галузі, найважливіше місце займають сучасні інформаційні 

технології, як такі що інтегровані в навчальний процес, і як такі що інтегровані в 

саму галузь. Таким чином, однакове підґрунтя дає вагомі переваги для створення 

технологій навчання, які забезпечують підвищення якості і ефективності 

навчального процесу та отримання знань умінь та досвіду в фаховій галузі. 

Особливо це стосується дисциплін в яких вивчаються принципи побудови, 

створення та інтеграції окремих елементів інформаційних технологій в засоби 

вимірювальної техніки, а також інтеграція засобів вимірювальної техніки, як 

елементів, до інформаційних технологій. До таких дисциплін відноситься 

дисципліна «Програмування вимірювальних приладів» в системі підготовки 

бакалаврів за напрямом 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології». 

Мета роботи ‒ підвищення ефективності, шляхом застосування сучасних 

інформаційних технологій, в тому числі інтернет-технологій, при вивченні 

дисципліни «Програмування вимірювальних приладів». 
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На теперішній час в світі кількість пропозицій комп’ютерних систем підтримки 

освіти, які в більшій мірі задовольняють потреби користувачів – викладачів-

розробників з одного боку та студентів з іншого, перевищує сімдесят. Серед них 

найбільш відомі .LRN, ATutor, BlackBoard, ILIAS, Embanet hosting, ETUDES, 

Lotus Domino, Lotus LearningSpase, Moodle, WebCT. Існуючі системи можна 

розглядати в таких аспектах: 

- набір доступних інструментів (створення курсу, доступ до матеріалу, 

адміністрування, форуми, спілкування індивідуальне та з групою студентів, 

оцінка знань та інше); 

- комплект інструментів дизайну (інструментів створення, редагування 

зовнішнього вигляду, створення шаблонів); 

- підтримка роботи викладача (керування курсом, допомога викладачу, 

оцінювання, керування потоками студентів); 

- популярність системи; 

- відкритість коду системи (системи з ліцензіями що дозволяють модифікувати 

вихідний код програми). 

Аналіз систем в наведених аспектах методом експертних оцінок, проведений в 

[2], визначив найкращою повнофункціональною системою дистанційного 

навчання, систему Moodle. Встановимо лише окремі переваги цієї системи. 

Система Moodle використовує інтерактивний діалоговий WIMP-інтерфейс, який 

реалізує принцип WYSIWYG – що бачу те й отримую; створює та зберігає 

портфоліо кожного студента (виконані та здані роботи, оцінки та коментарі 

викладачів, повідомлення в форумі); надає можливість створювання унікальної 

системи оцінювання знань; підтримує створення зведеної відомості, контроль 

відвідуваності, фіксацію активності студентів та тривалості їх навчальної роботи 

в мережі; має відкриту архітектуру; та багато іншого. Та найбільші її переваги – 

це можливість інтеграції з інструментальними та промисловими програмними 

комплексами, такими як, наприклад, віртуальна лабораторія на робочому столі 

інженера-розробника LabVIEW, орієнтація на тісну взаємодію між викладачем та 

студентами та вільне безкоштовне розповсюдження.  

Програмування вимірювальних приладів - це науково-технічна дисципліна 

предметом якої є програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки. 

Предмет визначає задачі, серед яких можна виділити основні: проведення 

науково-технічного обґрунтування пропозицій на створення програмного 

компоненту або програмного комплексу засобу вимірювальної техніки; створення 

проекту, розробка, тестування, випробування програмних компонентів та 

комплексів, в тому числі числових вимірювальних перетворювачів; оцінка якості 

програм засобів вимірювальної техніки та інші. Дисципліна поєднує знання, 

отримані студентами при вивченні теоретичних основ метрології та вимірювальної 

техніки, основ цифрової обробки вимірювальної інформації, основ програмування і 

спрямована на розвиток у студентів специфічних стилів мислення – операційного, 

алгоритмічного та об’єктного, які поперед всього є абстрактними, однак зв’язані з 
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вирішенням конкретної задачі, і без яких вирішувати конкретні задачі створення 

програм засобів вимірювальної техніки просто неможливо [2].  

Операційний стиль мислення передбачає вміння студента діяти за заданим 

алгоритмом, вміння виконати його. Такий стиль дозволяє: провести аналіз вихідних 

даних проекту та інтерпретувати їх у відповідності з даними на вході заданого 

алгоритму; вибрати алгоритм з існуючого набору готових алгоритмів, тобто 

зіставлення задачі та алгоритму; реалізувати процес розв’язання за допомогою 

формального і точного виконання операцій, які складають алгоритм; виконати аналіз 

отриманого результату та корегування вихідних даних у випадку розбіжності 

отриманого результату з очікуваним. Алгоритмічний стиль мислення має свої 

специфічні властивості: дискретність (покрокове виконання алгоритму, 

конкретизація дій, структурування процесу виконання операцій); абстрактність 

(можливість абстрагування від конкретних вихідних даних і перехід до 

розв’язання задачі у загальному виді); усвідомлена закріпленість в мовних 

формах (вміння подати алгоритм за допомогою деякої формалізованої мови). 

Об’єктний стиль мислення передбачає вміння розділити складну систему на 

об’єкти та побудувати їх ієрархію, тобто провести об’єктну декомпозицію 

системи, а потім описати поведінку цих об’єктів. 

Таким чином, сформовані вимоги користувачів до інтерактивного діалогового 

навчального комплексу «Програмування вимірювальних приладів», які 

реалізовані в архітектурі (рис. 1) з врахуванням існуючої технологічної та 

матеріальної бази. Відповідно до архітектури, основні інформаційні ресурси 

розташовані на серверній частині, це: блок лекцій; блок лабораторних робіт з 

бібліотеками програм на мовах асемблеру, мовах інструментальних середовищ 

Embarcadero RAD Studio XE3 та Visual Studio 2013, мові візуального 

програмування LabVIEW 2013; блок індивідуальних робіт з відповідними 

бібліотеками програм; блок контролю знань з системою тестування та оцінювання 

знань.  

 

Рис. 1. Архітектура навчального комплексу. 

Інформаційні ресурси серверної частини інтегровані в повнофункціональну 

систему Moodle. Доступ користувачів, викладача-розробника та студентів, 
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відбувається з індивідуальних робочих станцій віддаленого доступу через мережу 

Internet. 

Робоча станція – стаціонарне обладнане робоче місце. Апаратні засобів:  

універсальний комп’ютер IBM PC/AT (Intel® Core™ ix-4xxx; RAM 4…8 GB; HDD 

вільне місце 1 GB; порт USB/COM; монітор 19’…23’ sVGA 19201080; клавіатура 

на 104 клавіші; маніпулятор «миша»); технологічна робоча станція TWS 

(Technology Works Station). Програмні засоби: операційна система MS Windows 

8.1; інструментальне середовище програмування Embarcadero RAD Studio XE3; 

інструментальне середовище програмування Visual Studio 2013; комплекс 

LabVIEW 2013; програмний комплекс VTWS (Virtual Technology Works Station). 

Робоча станція конфігурується з віртуальною моделлю вихідних вимірювальних 

процесів, як показано на рис. 2, або з фізичною моделлю, реалізованою в 

технологічній робочій станції TWS, як показано на рис. 3. 
 

 

Рис. 2. Віддалена робоча станція з віртуальною моделлю. 

 

 

Рис. 3. Віддалена робоча станція з фізичною моделлю. 
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Віртуальна модель об’єкту та віртуальна модель вимірювань виконані в 

програмному комплексі VTWS та реалізуються, або на універсальному міні 

комп’ютері (рис. 2), або на технологічній робочій станції TWS (рис. 3). В обох 

схемах модельовані вибіркові значення подаються на COM-порт комп’ютера 

дослідника в реальному часі. Керування програмним комплексом VTWS та вибір 

моделей з його бібліотеки відбувається за інструкціями визначеними документом 

«Программный комплекс VTWS/Руководство оператора». 

Відповідно до методики навчання інформаційні ресурси складаються з 

чотирьох блоків та розраховані на 18 тижневий семестр, в якому викладається 36 

годин лекцій, 36 годин лабораторних робіт, 12 годин самостійної роботи над 

виконанням індивідуального завдання (розрахунково-графічної роботи) та 4 

години семестрового контролю знань. Самостійна робота студентів включає 

засвоєння лекційного матеріалу, підготовку до лабораторних робіт, підготовку до 

семестрового контроль. Лабораторні роботи виконуються за темами: програмні 

компоненти генераторів вимірювальних сигналів; програмні компоненти засобів 

вводу вимірювальних сигналів; програмні компоненти попередньої обробки 

вимірювальної інформації; програмні компоненти первинної обробки 

вимірювальної інформації; програмні компоненти вторинної обробки 

вимірювальної інформації; програмні компоненти третинної обробки 

вимірювальної інформації; програмні компоненти баз даних та знань; програмні 

компоненти керування та відображення вимірювальної інформації. 

Методика проведення лабораторних робіт передбачає роботу за 

індивідуальними завданнями, відповідно до рівня умінь та досвіду студента. 

Програмні компоненти можуть бути використані з бібліотек інформаційного 

ресурсу, або створені студентом самостійно.    

Висновки. На основі проведеного аналізу теперішнього стану в галузі втілення 

інформаційних технологій в навчальний процес визначено принципи та 

запропоновано технологію вивчення дисципліни «Програмування вимірювальних 

приладів» в галузі знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-

вимірювальні технології», з використанням сучасних інтернет-технологій. 

Отримано експериментальне підтвердження ефективності запропонованої 

технології в середовищі Moodle, в дистанційному режимі, як при індивідуальній 

так і при колективній формах навчання.  
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Розглядається можливість побудови вимірювальної системи для оцінки енергетичного 

спектру низькоінтенсивних шумових сигналів. Показано, що використання запропонованого 

авторами рішення дозволяє істотно зменшити вплив адитивної і мультиплікативної складових 

похибки елементів вимірювального тракту. 

Ключові слова: НВЧ випромінювання, шумове випромінювання, енергетичний спектр, 

спектральна характеристика. 

Рассматривается возможность построения измерительной системы для оценки 

энергетического спектра низкоинтенсивных шумовых сигналов. Показано, что использование 

предложенного авторами решения позволяет существенно снизить влияние аддитивной и 

мультипликативной составляющих погрешности элементов измерительного тракта.  

Ключевые слова: СВЧ излучение, шумовое излучение, энергетический спектр, спектральная 

характеристика. 

Possibility of measuring system creation for an assessment a power range of low-intensive noise 

signals is considered. It is shown that use of the offered way of measuring system creation allows to 

reduce significantly influence additive and multiplicative making errors of a measuring path elements. 

Keywords: Microwave radiation, noise radiation, power range, spectral characteristic. 

 

Вступ. Одним з напрямків дослідження кількісних та якісних характеристик 

різних об’єктів методами пасивної радіометрії є вимірювання енергетичного 

спектру (ЕС). Важливе місце при цьому займає дослідження слабких та 

надслабких радіовипромінювань із широким спектром, переважно шумових 

радіовипромінювань у діапазоні надвисоких частот (НВЧ).  

Стан проблеми. Енергетичний спектр  fW  характеризує розподіл потужності 

радіовипромінювань за спектром частот.  

Традиційно [1] вимірювання ЕС слабких радіовипромінювань здійснюється за 

допомогою вузькосмугового (вибіркового) приймача, яким виділяються вузькі 

ділянки спектру досліджуваного радіовипромінювання і виміряється дисперсія 

(середня потужність) на кожній ділянці. Оцінка ЕС при цьому здійснюється за 

формулою 

 
f

U
fW X




2

2

 , 

де f  - частота налагодження вибіркового приймача; 2
XU  - дисперсія прийнятого 

сигналу; f2  - смуга пропускання частот вибіркового приймача. 
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Проте нестабільність чутливості вузькосмугового приймача не дозволяє за 

значенням його вихідної напруги достовірно оцінювати дисперсію спектру 

радіовипромінювання в широкий смузі частот. 

Для підвищення точності вимірювання ЕС використовують калібрування 

вибіркових приймачів [2], засноване на налаштуванні чутливості приймача за 

каліброваним сигналом. При цьому використовують калібрування за напругою 

джерела еталонного шуму. Однак можливість одержання стабільного шуму з 

рівномірною спектральною щільністю обмежена, що ускладнює використання 

цього способу при аналізі слабких широкосмугових випромінювань. 

Основна частина. Підвищення точності вимірювання ЕС слабких 

радіовипромінювань забезпечує використання запропонованого авторами 

оригінального алгоритму обробки сигналів, якій реалізується схемою, наведеною 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Функціональна схема вимірювання енергетичного спектру слабких радіовипромінювань. 

Вимірювання здійснюється за програмою у наступній послідовності. 

НВЧ випромінювання від досліджуваного об'єкта приймається антеною 1. 

Власне випромінювання у діапазоні НВЧ дуже слабке і має шумовий характер. 

Прийнятий сигнал і власні шуми антени між собою некорельовані, тому 

дисперсію вихідного сигналу антени  2
AU  можна представити у вигляді суми двох 

дисперсій: 

 2
1

22
ШXA UUU  , (1) 

де  2
XU  - дисперсія прийнятого радіовипромінювання; 2

1ШU  - дисперсія власних 

шумів антени 1. 

Еквівалент 2 антени має опір і шуми, рівні опору і шумам антени. Тому 

дисперсію вихідного сигналу еквівалента 2 виразимо через дисперсію сигналу 

антени: 

 2
1

2
ШЭ UU  , (2) 

де 2
ЭU  - дисперсія шумів еквівалента антени 2. 

При зазначеному положенні НВЧ перемикача 4 сигнал від еквівалента антени 

надійде на вхід вибіркового приймача 5, частота налаштування якого задається 

кодом частоти кодокерованого синтезатора 6. З урахуванням температурної і 

часової нестабільності перетворювальної характеристики і власних шумів 

вибіркового приймача 5, його вихідну постійну напругу можна представити у 

вигляді:  

    UUUSU ШЭ  2
2

2
1 1   , (3) 
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де S  - номінальна крутість перетворення вибіркового приймача 5; 
S

S  - 

відносна похибка перетворення через зміну чутливості вибіркового приймача 5; 
2

2ШU  - дисперсія власних шумів вибіркового приймача 5, приведена до його 

входу; U - абсолютна похибка перетворення від зсуву нуля вибіркового 

приймача 5.  

Вихідна напруга вибіркового приймача 5 перетворюється в код 1N  за 

допомогою аналого-цифрового перетворювача 7 і вводиться в пам'ять мікроЕОМ 

8: 

   
q

UUUS
N ШЭ 


2

2
2

1

1  , (4) 

де q  - одиниця молодшого розряду аналого-цифрового перетворювача 7. 

По команді мікроЕОМ НВЧ перемикач 4 переводиться у протилежне 

положення. При цьому еквівалент 2 відключається, а антена 1 підключається до 

вибіркового приймача 5 через кодокерований атенюатор 3. Рівень власних шумів 

вибіркового приймача 5 не змінюється завдяки рівності опорів антени і її 

еквівалента. 

Вихідна напруга вибіркового приймача 5 приймає значення 

      UUUUKSU ШШX  2
2

2
1

2
2 1  , (5) 

де K  - коефіцієнт передачі кодокерованого атенюатора 3 за потужністю. 

У мікроЕОМ 8 вводиться нове значення коду напруги: 

     
q

UUUUS
N ШШX 


2

2
2

1
2

2

1  . (6) 

У мікроЕОМ 8 порівнюються коди 1N  і 2N  та формується різницевий код, що з 

урахуванням рівності (2) приймає значення 

 
    

q

UKUKS
NNN ШX

2
1

2

121

11 



. (7) 

При коефіцієнті передачі кодокерованого атенюатора 3 21K  різницевий код  

   2
1

2
2 15,0 ШX UUSN   . (8) 

Відповідно до виразу (2) маємо 

   22
2 15,0 ЭX UUSN   . (9) 

Як видно із співвідношення (9), різницевий код 2N  не залежить від рівня 

шумів вибіркового приймача 5 і його адитивної похибки U . Але він залежить 

від мультиплікативної похибки  , яка через нестабільність чутливості велика. 

Тому за атестованими шумами 2
ЭU  еквівалента антени 2 не можна достовірно 

оцінити дисперсію прийнятого радіовипромінювання 2
XU . 

Для підвищення точності вимірювання змінюють код  управління 

кодокерованого атенюатора 3 у напрямку зменшення різницевого коду (7). При 

досягненні нульового значення різницевого коду ( 01 N ) одержимо 
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   01 2
10

2
0  ШX UKUK , (10) 

де 0K  - коефіцієнт передачі кодокерованого атенюатора 3, що відповідає 

нульовому різницевому коду.  

З урахуванням виразу (2) остаточно одержимо 

 2

0

02 1
ЭX U

K

K
U


 . (11) 

У мікроЕОМ 8 з урахуванням частоти налаштування вибіркового приймача 5 і 

його смуги пропускання обчислюється поточне значення спектральної щільності 

ЕС прийнятого випромінювання 

   2

0

0

2

1
ЭU

fK

K
fW




  , (12) 

де f  - частота налаштування вибіркового приймача 5; f2  - смуга частот спектру 

радіовипромінювання, яка виділяється вибірковим приймачем 5. 

Програмною зміною налаштування кодокерованого синтезатора частот 6 

перебудовують частоту вибіркового приймача 5 і одержують відповідні значення 

ЕС. На індикатор 9 виводяться поточні значення спектральної щільності ЕС, а на 

принтері 10 реєструється характеристика ЕС в діапазоні частот від minf  до maxf .  

Висновки. Таким чином, з використанням запропонованих алгоритму та 

структури можна виміряти і зареєструвати ЕС слабких радіовипромінювань без 

впливу адитивної ( U ) і мультиплікативної ( ) похибок вибіркового приймача 

5. При цьому також виключається вплив на результат вимірювання власних шумів 

антени 1 ( 2
1ШU  ) і вибіркового приймача 5 ( 2

2ШU  ). 

Дослідження показали, що якщо антена і її еквівалент знаходяться в однакових 

температурних умовах, то досить просто стабілізуються їх власні шуми. Це 

дозволяє при флуктуаційному порозі чутливості приймача 10
-22

…10
-21

 Вт/Гц і 

спектральній щільності квадрата шумової напруги еквіваленту антени 10
-17

 В
2
/Гц 

упевнено реєструвати ЕС радіовипромінювань у  діапазоні  10
-21

…10
-19

 Вт/Гц. 

Похибка вимірювання визначається в основному мінливістю шумової напруги 

еквівалента антени. У резистивному еквіваленті відносна похибка не перевищує 

±10% при часі усереднення результатів вимірювання в межах 3...5 с, що 

здійснюється в аналого-цифровому перетворювачі інтегруючого типу. 
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We research the problems which appear during the 3d printing based on FDM technology to 

improve accuracy and to upgrade hardware parts of 3d printer.  

Key words: Monitoring, 3D-printer. subsystem, temperature, moving, velocity, quality 

Досліджуються проблеми, що виникають при друці моделі 3D-принтером на основі FDM-

технології та шляхи їх розв’язання, що сприяє підвищенню точності, та вдосконалення 

апаратної частини 3D-принтерів зазначеного типу.  

Ключові слова: Моніторинг, 3D-принтер, підсистема, температура, переміщення, 

швидкість, якість. 

Исследуются проблемы, возникающие при печати модели 3D-принтером на основе FDM-

технологии и пути их решения, что способствует повышению точности и совершенствования 

аппаратной части 3D-принтеров указанного типа. 

Ключевые слова: Мониторинг, 3D-принтер, подсистема, температура, перемещение, 

скорость, качество. 

 

Introduction. 3D-printer is a device used for creating a physical object based on 

computer 3D-models. Sometimes 3D-printer devices are called rapid prototyping 

devices, as they can be used for quick transformation from concept to working 

prototype. The relevance of the chosen research direction is the development of 3D-

printing technology that is gaining momentum in recent years in all areas of human 

activity. To ensure maximum accuracy and quality of printing, complex parameters 

should be considered beginning from the calibration of printer mechanics to settings 

printing parameters using the software. Therefore, current research and development in 

this area is aimed at creating a high-precision 3D-printer owing to 3D-printing 

monitoring systems. The most common are 3D-printers based on FDM-printing 

technology [1-3]. FDM is a technology of additive synthesis, which builds prototypes 

and final products in layers from thermoplastic of engineering class. Typically, 3D-

printers based on FDM-technology are equipped with standard software used to 

configure print settings, but some factors which influence the quality and accuracy are 

not taken into account. 

The purpose of the article is to highlight the problems while 3D printing a model 

based on FDM- technologies and their solutions through empowerment of standard 

software developed to improve accuracy.  

One of the main problems has not been solved by using standard software when you 

print a model. The problem is that the size of a printed model does not match the model 

size, which is set programmatically, and also uneven heating of the surface area of the 

extruder and the printer. 

http://mbox.bigmir.net/compose/1416561038/?cto=ob6gk6K%2B2LiYnKOvYYXEo8y9s0%2BJx6ZKu6vVqoy9n82fWLDJnQ%3D%3D
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To identify the factors influencing the accuracy of the printing, a number of 

experiments have been held. Based on the results, the temperature monitoring 

subsystem of the extruder surface, and the rotational speed monitoring of carriage 

movement have been designed. The developed subsystems consist of hardware and 

software components. 

The subsystem of monitoring temperature and the working surface of the 

extruder. High quality printing model is provided by heating working surface of 3D- 

printer. This increases the adhesion to the plastic surface of the table and can reduce the 

temperature differences in different parts of the printed model, and thus prevent its 

deformation. Based on the results of experimental studies it has been found that the 

printer surface is heated regarding its center. This significantly affects the accuracy and 

quality of printing large models. Uneven heating is also observed at the edges of the 

working surface.  

Developed subsystem automatically allows stop printing when temperature values of 

entire working surface deviates from optimal and then correct them. Also, the difference 

between the developed subsystem in temperature monitoring and the standard system is 

in additionally placed DS18B20 digital sensors at the edges of printer surface. This 

determines the optimum temperature settings for printing models (Pic. 1).Temperature 

readings per time are displayed in graphs (Pic. 2). 
 

 

Pic. 1. The subsystem of working surface temperature monitoring: hardware. 

 

 

Pic. 2. Subsystem working surface temperature monitoring, the software part. 

According to the experimental results we defined the impact of external factors on the 

digital sensors input data and the precision of printing models. To avoid these 
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influences the sensors are placed in thermostatted cases. The developed subsystem 

allows us to reduce the measurement error in temperature indicators of printing to 0,2 ° 

C and print error to 0,1 mm. 

Subsystem of monitoring and measurement of carriage displacement. The 

developed subsystem is not included in a standard software [4, 6]. The subsystem is 

based on non-contact measurement method for the necessary model parameters. This 

helps us control and correct models quality in the printing process. The hardware of the 

subsystem includes an active pixel image sensor which uses the OmniVision OV5647 

Color CMOS QSXGA sensor. The developed software allows to receive the image of 

model placing and to process it, to define the distance between camera and a model, to 

stop a print model when printing parameters deviate more than 0.01% and then to 

calibrate 3d-printer on a software level. (Pic. 3, 4). 
 

 

Pic. 3. The subsystem of monitoring and measurement of displacement and rotation speed of carriage: 

hardware. 

 

 

Pic. 4. The subsystem of monitoring and measurement carriage displacement: software. 

The subsystem monitoring rotation speed of the carriage. The developed 

subsystem is not included in standard software [7]. The subsystem is based on the 

contact measurement method for measuring necessary model parameters. It helps us to 

control model adequacy to the model parameters set programmatically. It is possible to 

do it in a printing process. The hardware of the subsystem includes special sensors 

(encoders), of a EC12-20F-Smodel. The output data are sent from encoders to PC and 
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processed. Then the data is written to the database and a 3D-model is built taking into 

account the observation capabilities of its printed model in different planes, the layers 

and accurate position and size of the constructed model is obtained (Pic. 3,5). 

According to these data, the user is able to monitor and detect failures in the 3D-printer. 
 

 

Pic. 5. Subsystem of monitoring rotation speed of the carriage, software. 

Conclusions. This article discusses the problems, ariseing in printing 3D-printer 

model using FDM-technology and their solutions by expanding the capabilities of 

standard software that enhances accuracy and improving hardware of this type 3D-

printers. The monitoring system  is particularly important for small volume production.  
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