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УДК 001.681.18
TRETINICHENKO О.V., BOGOMAZOV S.A.
WORKING PRINCIPLE OF ELECTRONIC METER AND REMOTE WEB
ACCESS
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»,
Kyiv, Ukraine, tpt4@meta.ua

Introduction. Smart metering is going to be very common in the near future due to
its convenience controlling for a electricity supplier. But what about the customer that
want to see every watt-hour which he consumes and check it with paybill that provider
give to him. Smart meter indeed is a simple electronic meter that in addition to power
metering has means to store data consumptions and to view them via Internet. Every
electronic device mainly implemented onboard microcontroller that manage everything.
The wide range of microcontrollers can be used in two completely different kinds of
electricity meters. The difference between the two methods is mainly where the
electrical energy
W  U  I  dt ,
where: W – electrical energy; U – phase voltage; I – phase current; dt – sample
time
is measured:
1. The electrical energy is measured in a front-end separated form the
microcontroller. Several methords exist for doing that: Hall effect sensors, Ferraris
wheel pick-ups, analog multipliers, etc. The interface to the microcontroller is normally
a train of pulses, where every pulse represents a defined amount of energy (Ws, kWs,
Wh). All family of MSP430 microcontroller by Texas Instruments can be used for this
purpose.
2. The electrical energy is calculated by the microcontroller itself, using its 14-bits
analog-to-digital converter(ADC) for the measurement of current and voltage. Only the
MSP430C32x can be used for this purpose.
The two different methods are shown in Figure 1.

Fig. 1. Two Measurement Methods for Electronic Electricity Meters
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The second method is mainly used for electricity meters and the following
measurement principle briefly described here.
Measurement Principle. The principle used (Reduced Scan Principle) measures
current and voltage in regular time intervals and multiples the current and volteage
smaples. The multiplication results are summed up, with the sum representing the
consumed energy(Ws, kWh). While the method normally used measures voltage and
current at exactly the same time, the Reduced Scan Principle ( a protected TI method)
alternately measures voltage and current samples. Every sample is used twice; once it is
multiplied with the value measured before and once with the value measured
afterwards. To further reduce the required multiplications, these two multiplications are
reduced to one by using the sum of the two voltage samples. This measurement
principle is shown in Figure 2.

Fig. 2. Reduced Scan Measurement Principle

The following Figure 3 shows the measurement sequence for a single-phase
measurement. Current and voltage are measured alternately. The time, alpha, represents
the angle between related voltage and current samples.
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Fig. 3. Timing for the Reduced Scan Priciple (Single Phase)

where: a – inherent phase shift of the measurement method;
Repetition Time – length of a complete measurement cycle;
1/ARR – time distance between two ADC conversions.
The measured energy W is:
t 

W   in   un 1  un 1   t ,
t 0

where: in – сurrent sample at time tn ;
un 1 – voltage sample at time tn 1 ;
un 1 – voltage sample at time tn 1 ;
t – sampling interval between appertaining voltage and current measurements.
The principle has a small inherent error caused by the phase shift, once inductive and
once capacitive, due to the interval between voltage and current measurements. Any
calculated energy sample shows this error, it is independent of the phase angle between
voltage and current. The value of this error is:
e  (cos(t  f  2)  1)  100% ,
where e – error;
t – sampling interval between voltage and current measurements;
f – AC frequency.
This error can be eliminated during runtime by a multiplication of the accumulated
energy with the correction factor c:
1
c
.
cos(t  f  2)
The correction factor, c , is normally included in the calibration constants (slope and
offset) and not used explicitly.
For a multiple-phase electricity meter, the Reduced Scan Principle is used for all
phases one after the other.
Problem. To be the smart meter every electricity meter has to provide such simple
functions as data consumption storage and easy to use Internet access that actually make
meter smart. There is a problem to monitor smart meter from every piece of ground on
the Earth, but to aid the client we have the World Wide Web to access from almost
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anywhere to connect to your meter and watch real-time consumption display in your
web browser. The monitoring system must provide to its users the management of smart
home. Particularly the smart meter and other devices in the home network. In addition it
has to resolve the problem gathering all information from every meter.
Remote access to the meter. For low-cost MSP430 family microcontrollers it may
be hard to connect external network card that would have Ethernet or Wi-Fi module,
etc. Consider this:

Fig. 4. Home smart metering

Figure 4 show home smart metering where in the home network running server that
provide everything user want to know in anytime and from anywhere in the world.
Dedicated server, implemented on e.g. Raspberry Pi, maintains all information in home.
User need to install simple server (like apache httpd) and configure it properly for
every device that connected to it and ensure it reachable from outside network.
Conclusions. In this work I explained what the smart meter is and how its work.
Reduced Scan Principle described in detail to obtain basic understanding of electronic
energy measurement and major issues that can be encountered in the implementation
process of such electricity meter. Finally all home measurement stuff may be easy
gathered in one HTML web page and viewed through browser but remember that home
running server required to carry things out.
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УДК 621.317
БАРАНОВСКИЙ Ю.В., ШУМКОВ Ю.С.
СИНТЕЗ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ
ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Національний технічний університет України "Киівський політехнічний інститут",
Київ, Україна, e-mail: Suzukigsx-r1000@ukr.net

Введение. Во многих важных для практики случаях измерительная задача
формулируется как определение R, L, C -параметров линейных пассивных
двухполюсных электрических цепей (ДЭЦ) [1]. Такой задачей является контроль
электро-радиоэлементов в составе электронных схем [2, 3]. Контроль
радиоэлементов может осуществляться без физического разрыва цепи путем
создания специального режима в сложной многополюсной электрической цепи,
позволяющего выделить отдельные участки в виде многоэлементных
электрических двухполюсников [4].
При массовом контроле параметров важным является обеспечение высокого
быстродействия измерительного преобразования. Применение испытательных
сигналов (ИС) специальной формы, а также использование переходных процессов
для реализации избирательного преобразования, позволяет определять параметры
ДЭЦ при помощи сравнительно простых технических средств и обеспечивает
минимальное время измерений [4, 5].
Принцип избирательного преобразования путем синтеза специальной формы
ИС реализован при измерениях параметров ДЭЦ по методу нулей и полюсов
(МНП) [6, 7].
Применяют ИС, образованные суммами экспонент (ЭИС). Операторное
изображение таких сигналов по Лапласу представляет дробно-рациональную
функцию комплексного переменного. Нули и полюса ЭИС в процессе
измерительного преобразования компенсируют соответственно полюса и нули
функции импеданса ДЭЦ. При этом происходит сведение отклика к заданной
форме, удобной для анализа.
Соответственно для построения ЭИС используют инверсную модель функции
импеданса ДЭЦ. При контроле значения нулей и полюсов ЭИС выбираются
равными номинальным значениям полюсов и нулей функции импеданса. По
отклонению отклика от заданного осуществляют допусковый контроль
R, L, C -параметров.
Постановка задачи. Применение высокопроизводительных методов измерения
и контроля R, L, C -параметров ДЭЦ требует решения ряда актуальных задач, в
частности – задачи дискретного синтеза экспоненциальных ИС [6, 7]. Класс, а
также свойства системы аппроксимирующих функций [8, 9], используемых при
синтезе, определяют качество воспроизводимых в виде электрического сигнала
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экспоненциальных зависимостей. Соответственно предъявляются требование
непрерывности ЭИС и его производных.
Таким образом, предпосылками для применения метода экспоненциальных
сплайнов (ЭС) в задачах измерений являются:
- класс экспоненциальных ЭИС, используемых при измерении и контроле
R, L, C -параметров ДЭЦ;
- требование гладкости ЭИС (при измерениях существует возможность
дифференцирования сигнала в исследуемой электрической цепи);
- необходимость согласования способа аналитического описания сигналов с
характером самих сигналов, формируемых в электрических цепях;
- при измерениях параметров ДЭЦ по МНП важен временной подход –
информативными являются форма, а также мгновенные значения переходного
процесса в исследуемой цепи [6, 7], соответственно временной подход должен
быть при синтезе ИС.
Метод ЭС известен в настоящее время в основном как метод сплайн-функций в
вычислительной математике [10]. При измерениях имеет место близкая аналогия.
Под методом ЭС в задачах измерений понимаем собственно аппроксимацию
исследуемых процессов для получения их аналитической модели и ее
использование в дальнейшем при обработке измерительной информации, а также
применение сплайнов для генерации электрических сигналов и использование
таким образом сформированных сигналов ("аппроксимант") в качестве
испытательных сигналов для реализации измерительного преобразования [11].
Соответственно свойства "аппроксимант" определяют точность получения
информации о параметрах электрических цепей в процессе измерений.
Дискретный характер сплайнов удачно согласуется с дискретным способом
формирования сигналов с применением цифро-аналоговых средств.
При этом актуальным является разработка методологии формирования ЭИС на
основе ЭС, что позволит применять указанные сигналы при измерениях.
Теоретические положення. Рассмотрим следующий вид сплайнов. Пусть на
отрезке [a, b] задана система узловых точек (сетка)  N : a  t0  t1  ...  t N  b .

(m  ) -раз
C m  [a, b]
Обозначим
через
множество
непрерывно
дифференцируемых функций на отрезке [a, b] .
Определение 1. Экспоненциальный сплайн (ЭС) порядка m класса C m 
(1    m ) с узлами на сетке  N представляет собой кусочную функцию sfGm (t ) ,
которая (а) – на каждом отрезке [ti , ti 1 ], i  0, 1, ..., N  1 является решением
некоторого линейного неоднородного дифференциального уравнения (ЛНДУ) с
постоянными коэффициентами
l

 aj  D

j 0

l- j

d
si (t )  fi (t ) ; D   
 dt 

j

j

(1)
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с правой частью вида fi (t )  Pk , i (t )  ei t , Pk , i (t ) – полином степени k ,
преобразование Лапласа которого дает дробно-рациональную функцию; (б) – при
этом sfGm (t )  C m  [a, b] .
Экспоненциальные сплайны могут быть представлены через систему базисных
сплайнов, отличных от нуля на конечном интервале.
Определение 2. Базисные экспоненциальные сплайны (БЭС) или G-сплайны
порядка m класса C m   a, b – есть такие функции Gm,i (t )  sfGm (t ) , которые
Gm, i  t   0 на интервале t  [ti , ti  m ] и Gm,i (t )  0 вне интервала t  [ti , ti  m ] .
Под порядком сплайнов m  l  k  1 – понимаем "порядок" образующих сплайн
функций, под которым в свою очередь понимаем порядок ЛНДУ, определяемый
числом корней характеристического полинома Qm ( p) , который может быть
получен для решений ЛНДУ с учетом правой части.
Интервал, на котором G-сплайн отличен от нуля, является минимальным и
однозначно определяется порядком ЛНДУ.
Функции Gm, i (t ) , i  0, N  1 – линейно независимы и образуют базис в
пространстве сплайнов sfGm (t ) .
Рассмотрим равномерный интервал дискретизации. Введем переменную
t  i   – относительное время, связанное с текущим времянем t  t h , где h –
интервал дискретизации; i  0, 1, 2, ... ; 0    1 .
В качестве примера приведем G-сплайн третьего порядка:
1

 

 (1  e )  1    e  , t  [0,1];


1
1    e  (1  e )  2e  , t  [1,2];

 

(2)
G3 ( t )   (1  e )

1
  1 
 

e

1


(


1)

e
, t  [2,3];


 (1  e )
 0, t  0, t  3 .

Сплайн-функция имеет вид:
1
sfG 3 ( t ) 
f [i  1]  (1    e )  f [i ] 1    e   (1  e  )   2e   

(1  e )





 f [i  1] e (  1)  1  e    , t  i  .
(3)


Указанные сплайны образованы на каждом участке t [i, i  1] решениями ЛНДУ
вида
h2   D 2    D  si ( t )  di  1( t )
(4)
 1
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Решение ЛНДУ (4) на каждом участке как задачи Коши дает
h2
(5)
si ( t )  2 Si (0)  Si/ (0)  (1  e )  [1    e ]  di , t  i  ;

Решения имеют три "свободных" параметра Si (0) , Si/ (0) и di . Параметры





Si (0) , Si/ (0) могут быть заданы по значениям в конце предыдущего участка из

условия их непрерывности в i-м узле: Si (0)  Si 1 (1) , Si/ (0)  Si/1 (1) . Параметр di
на каждом участке задается внешним воздействием (правая часть ЛНДУ) и может
быть определен из условия интерполирования в (i+1)-м узле.
Рассмотрим синтез экспоненциальных сплайнов на основе моделей линейных
электрических цепей.
Сплайн-функцию можно представить суммой некоторых смещенных во
времени финитных функций:


sfG 3 ( t )   f [j ]  G3 ( t  j ), t  i   .
j 0

При этом

 h2  
  t  k  
G3  t     2   1    t  k   e
  dk ,
k 0    

t  i  ,
3

(6)

где

 h2  
 g ( t ), t  0,
g ( t )   2  1    t  e  t  , g ( t )  

 
 0, t  0;
  
есть решение ЛНДУ (4) при нулевых начальных условиях, для которых в
моменты "включения" в узлах g (0 )  0; g / (0 )  0 .
Значения функции и ее первой производной в моменты "включения" могут
быть определены по L  g (t )   1 p 2 ( p   т ) , где    т h , L – оператор
преобразования Лапласа для непрерывных функций.
Изображение W ( p)  1 p 2 ( p   т ) может быть определено как приведенная
передаточная функция некоторой линейной непрерывной формирующей
1
lim 2
 p0
электрической
цепи,
для
которой
и
p  p ( p   т )
1
lim 2
 p2  0 .
p  p ( p   т )
То есть, функция G3 ( t ) будет непрерывной и иметь непрерывную первую
производную.
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Таким образом, непрерывность определяется выбором ЛНДУ или передаточной
функции формирующей цепи W ( p) .
Коэффициенты di в уравнении (6) могут быть определены из условия
G3 ( t )  0; t [0,3] и G3 (t )  0; t [0,3] . Рассмотрим выполнение указанных
условий.
Применив дискретное преобразование Лапласа [12] по отношению к
смещенным решетчатым функциям (СРФ) в обеих частях (6), получим:
h 2 m 1
qmk 

b
(

)

e

k
2
G3* (q, )  H (e q )  W  (q, )  H (e  q )   k m0
,
q j
 aj e
j 0

q  ph ;

где

b1 ()  1    e



 (1  e

b0 ()  1    e ;

m  3;


)    2e





; b2 ()  e [ (  1)  1  e

0    1;
 (1)

];

3

H (eq )  A(, h)  (1  d1  eq  d2  e2q  d3  e3q ) ;  a j  eq  j  (eq  e  )(eq  1) 2 .
j 0

 

m
q j  m
Если H e q  A  , h    a j  e 
, то

G3* (q, )

j 0

q



 H (e )  W (q, )  A(, h) 

h2

m 1
q mk 
 e mq   bk ()  e 
,

(7)
2
k 0
то есть, выражение G3* (q, ) будет содержать исключительно нули [12].
Выражению (7) во временной области соответствует импульсная функция
g  ( t )  0 на интервале t [0, m] и g  ( t )  0 вне этого интервала [12]. Таким
образом, G-сплайн с учетом нормирующего множителя может быть представлен:
m 1
h2

q mk  

(8)
Gm (, t )  A(, h)  g (, t )  A(, h)  2  D1  e mq   bk ()  e 


k 0


A(, h)
где
–
нормирующий
множитель,
такой
что



A  , h    2 h2



m 1

 bk   / 1 ;

k 0

D1 – оператор обратного дискретного

преобразования Лапласа СРФ.
Для дискретного преобразования Лапласа переменная  выступает как
вещественный параметр, что обуславливает простой переход во временную
область, соответственно к выражению (2).
Выражение для сплайн-функции (3) получаем суммированием G3 ( t ) .
Изменение коэффициентов f [i] не влияет на форму функций G3 ( t ) , то есть
результирующая функция тоже sfG3 ( t )  C1[a, b] .
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Форма представления (3) для ЭС удобна тем, что коэффициенты f [i]
представляют собой непосредственно дискретные отсчеты, подаваемые на вход
некоторого сплайн-аппроксимирующего фильтра, передаточная функция
которого имеет вид G3* (q, ) .
Покажем, что полученная кусочно-многочленная функция sfG3 ( t ) вида (3)
является сплайном.
По определению функция на i-м участке sfG3 ( t )  sfG3 (i, ) , где  [0,1] .
Значения функции в узловых точках определяются при   0 и   1 .
Значения для сплайн-функции в конце предыдущего участка sfG3 (i  1, )
определяется при   1 . Для каждого i имеем равенство sfG3 (i  1, 1)  sfG3 (i, 0) .
То есть, выполняется условие непрерывности функции в узлах.
Выражение для первой производной сплайн-функции:
1
sf / G 3 (i, ) 
 f [i  1]  [1  e  ] 

(1  e )
.
  1



 f [i ]  [1  e  2  e ]  f [i  1]  e  [1  e
]





Аналогично получим значения для производной в концевых точках для i-го
участка при   0 и   1 . Значение для производной в конце предыдущего
участка sf / G3 (i  1, ) определяется при   1 . При этом sfG/ 3 (i  1, 1)  sfG/ 3 (i, 0) . То
есть, выполняются условия непрерывности для первой производной в узлах.
Из выражения (3) при   0 и   1 следует, что значения сплайн-функции в
узлах и восстанавливаемого сигнала, задаваемого своими дискретными отсчетами
f [i] , в моменты дискретизации не совпадают. Таким образом, функцию (3)
следует рассматривать как аппроксимирующую.
Можно легко показать, что известные сплайны Шенберга Bn ( t ) [8] при n  m
представляют собой частный случай сплайнов Gm ( t ) и могут быть получены из
Gm ( t ) как некоторый предел при   0 . Параметр  в отличие от Bn ( t )
позволяет изменять форму экспоненциального сплайна.
Выводы. Экспоненциальные сплайны образуют “естественный” базис
аппроксимирующих функций для выделенного класса испытательных сигналов.
Достоинством базиса является возможность генерации в реальных
электрических цепях. Приведенная непрерывная часть формирующей цепи
определяет вид сплайнов, обеспечивая непрерывность функции и ее производных.
Дискретная часть обеспечивает конечную длительность базисных функций.
На основе моделей линейных электрических цепей может быть построено
множество различных моделей экспоненциальных сплайнов.
Очевидно также, что использование реальных сигналов снимает ограничения
по точности на воспроизведение базисных функций из-за конечного
быстродействия используемой элементной базы, в частности конечного в полосе
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частот коэффициента усиления операционных усилителей, на базе которых
строятся интеграторы.
Существует принципиальная возможность повысить точность воспроизведения
заданной формы испытательных сигналов и их параметров при ограниченной
размерности базиса для класса экспоненциальных сигналов, описываемых теми
же функциями, что и сплайны, что позволяет повысить точность измерений.
Целесообразным является дальнейшее развитие метода экспоненциальных
сплайнов в части исследования метрологических аспектов применения
испытательных сигналов, сформированных на основе экспоненциальных
сплайновых моделей, в задачах измерений.
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УДК 621.317.33
БРУНАРСКИЙ М.В., ГОДУН В.С., ДОБРОЛЮБОВА М.В.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОРІВНЯННЯ РІЗНОРІДНИХ ІМПЕДАНСІВ
ПРОГРАМНИМИ МЕТОДАМИ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, maksbrunarskiy@ukr.net

Актуальність. Імпеданс як характеристика кожного компонента електричного
кола є найважливішою вимірювальною величиною в електричних вимірах.
Особливістю імпедансу, як вимірюваної величини, є те, що він характеризується
сукупністю параметрів: ємністю, індуктивністю, активним опором тощо. Така
кількість параметрів призводить до необхідності відповідної сукупності еталонів і
засобів передачі одиниць імпедансу, а також до наявності висококваліфікованого
обслуговуючого персоналу [1].
Зазвичай для відтворення одиниць параметрів комплексного опору
використовується еталон кожного окремо взятого параметра (ємності,
індуктивності, опору тощо) і спеціально для кожного конкретного еталона
розроблена своя складна система відтворення та передачі розміру одиниць
імпедансу у діапазоні значень вимірюваних параметрів.
Ця апаратура являє собою спеціалізовані ручні мости змінного струму високої
точності, кожен з яких виконує різні окремі функції, вимірюючи одну з фізичних
величин, як правило, у вузькому діапазоні значень. Ціна такої апаратури, звісно,
дуже висока. Тому існує необхідність в автоматичному обладнанні з широким
діапазоном вхідних величин, для спрощення процесів відтворення та порівняння
одиниць параметрів імпедансу.
Метою є створення моделі компаратору програмними методами в середовищі
NI Multisim для дослідження результатів порівняння однорідних та різнорідних
імпедансів, перевагою якої є проведення експериментів без застосування дорогої
елементної бази, а також швидко змінювати її параметри.
Основна частина. Оскільки державні еталони потребують регулярних
міжнародних звірень, а це доволі дорога операція, то значно дешевше проводити
звірення однієї міри (наприклад ємності), а потім передавати одиницю
комплексного опору іншим мірам імпедансу. Тому необхідно забезпечити таку
можливість передачі одиниць комплексного опору не тільки між однорідними
імпедансами, а й, наприклад, від ємності до активного опору і навпаки (рис. 1).
Саме квадратурний міст може забезпечити таку можливість.
Для забезпечення автоматичності компаратора імпедансів будується модуль
синхронних детекторів і генератор квадратурних напруг на основі цифроаналогових
перетворювачів
(ЦАП),
які
керуються
відповідними
мікроконтролерами. Компаратор підключається до персонального комп’ютеру і в
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результаті отримуємо швидкодіючий автоматизований процес вимірювання, в
порівнянні з ручними мостами [2, 3].
В генераторі квадратурних напруг основна ідея полягає у тому, щоб заповнити
цифрову пам'ять великою кількістю цифрових значень (вибірками) синуса і
косинуса, аргументи яких вибираються через рівні кутові проміжки (наприклад,
0,01°). Тоді, швидко і послідовно перебираючи адреси пам'яті, можна отримати
коливання синусоїдальної форми. Для цього зчитані з пам'яті за кожною адресою
цифрові значення подаються на пару цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП)
[3].
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Рис. 1. Структура передачі розмірів одиниць і взаємного зв’язку параметрів імпедансу

Звісно, такий метод має певні недоліки, основний – що в момент перемикання
невеликих гострокінцевих викидів напруги виникає короткочасова імпульсна
завада, яка з’являється навіть коли перемикання виникає між суміжними рівнями
вихідної напруги (рис. 2).

Рис. 2. Короткочасна імпульсна завада

В даному випадку ЦАП виступає в ролі своєрідного перемножувала двох
сигналів:
U  U 0  N Nmax  ,
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де U 0 – опорна напруга; N max – максимальна кількість розрядів; N – код.
Результати моделювання компаратору зображені на рисунку 3.

Рис. 3. Модель компаратору різнорідних імпедансів
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

26

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

Якщо подати замість опорної напруги на ЦАП сигнал з іншого ЦАП,
отримаємо:





U  U 0 N 2 N max 2 .
Результат компарування зображено на рисунку 4.

Рис. 4. Результат компарування однорідних імпедансів

Висновок. В результаті було розроблено комп’ютерну модель компаратору
різнорідних імпедансів в середовищі NI Multisim, проведено дослідження впливу
похибок елементної бази на результат компарування та наведено результати
порівняння однорідних імпедансів.
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БОРТОВА СИСТЕМА ВИМІРЮВАНЬ НА ОСНОВІ MEMS ТЕХНОЛОГІЙ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, a.sinenko@ukr.net, ermakoff@ukr.net

Вступ. Призначення авіаційних приладів складається в забезпеченні надійного
контролю за поточними значеннями параметрів, які характеризують режими
польоту літального апарату, роботу двигуна і окремих систем. Політ в складних
метеорологічних умовах і вночі неможливий без приладів, які показують
положення літака у повітрі та направлення його польоту. Основними з таких
приладів є акселерометр, гіроскоп та акселерометр.
Дуже велику допомогу у мінімізації бортових систем може забезпечити
використання мікроелектромеханічних систем (MEMS), технології, яка базується
на методах і засобах мікромеханіки та мікроелектроніки. Досягнення в області
прецизійних технологій виробництва дають можливість створення виробів
субміліметрового і субмікронного розміру.
MEMS-мікросхеми містять мініатюрні об’ємні (3D) кремнієві структури, які
можуть рухатися завдяки гнучкому підвісу в кількох точках. Ці структури при
своєму переміщенні змінюють параметри електричних ланок. Рух залежить від
переміщень самої мікросхеми. Це дозволяє кількісно вимірювати лінійні
прискорення і кутові переміщення корпусу мікросхем завдяки існуванню законів
Ньютона і сили Коріоліса. В системах MEMS рухаються не тільки електрони, але
і самі частини інтегральної мікросхеми. Завдяки тому, що сенсорні структури
формуються в процесі мікроелектронного виробництва кристалу, досягається
висока чутливість, низький шум і стабільність параметрів у часі і по температурі.
На рисунку 1 зображено вигляд MEMS-мікросхеми під мікроскопом.

Рис. 1. Внутрішня і зовнішня будова MEMS-давача. Фото з великим збільшенням

Всередині компонент складається з трьох шарів: сама MEMS-структура,
захисна кришка і кристал схеми управління на ній. Існує можливість вироблення
внутрішніх еталонних впливів на сенсорні структури. Це забезпечує можливість
самотестування MEMS без фізичних переміщень самої мікросхеми давача, тобто
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вже після монтажу на плату. Завдяки сучасним нанотехнологіям корпуси давачів
MEMS мініатюрні настільки, що це дозволяє говорити про використання їх в
пристроях, які потребують непомітності.
MEMS-давачі поділяються за присутністю цифрової частини. Частина з них має
аналоговий сигнал на виході, а частина – цифровий. Таким чином, можливе
використання цих компонентів, як в чисто аналогових схемах, так і в схемах з
цифровою обробкою сигналу.
Сучасні MEMS-рішення відрізняються від традиційних давачів такими
параметрами:
 наявність шкали (оцінка впливу);
 мініатюрність и мала вага (непомітність);
 самоперевірка, висока стійкість до стресів (життєздатність);
 цифрова технологія (завадозахищеність, універсальність);
 низькі енерговитрати (автономність);
 висока стабільність параметрів (не потребують обслуговування);
 низька ціна.
Постановка задачі. Розробка приладу для вимірювання параметрів
прискорення, характеристик магнітного поля та зміни кутів орієнтації в літальних
апаратах з метою підвищення точності вимірювань цих параметрів та мінімізації
розмірів бортових систем.
Прилад для вимірювання параметрів в літальних апаратах. Для
дослідження MEMS технологій було розроблено прототип системи з трьох
давачів (акселерометр, гіроскоп і магнітометр). Це мініатюрний модуль (25мм на
25мм), який поєднує в собі три MEMS-давача – трьохосьовий гіроскоп ITG3205,
трьохосьовий акселерометр ADXL335 та трьохосьовий магнітометр HMC5883L,
модуль має цифровий інтерфейс I2C. Прототип працює з відладочною платою на
базі мікроконтролера фірми Texas Instruments TM4C123GH6M. Отримані дані
передаються та зберігаються на SD карту та персональний компьютер для
подальшої обробки інформації. Для передачі даних на персональний комп’ютер та
отримання команд керування від користувача, використовуються інтерфейси I2C
та RS-232 (UART). Системний прилад має наступні технічні характеристики :
Таблиця 1
Технічні характеристики

Діапазон вимірювань акселерометра, G
Діапазон вимірювань гіроскопа, °/сек
Діапазон вимірювань магнітометра, Г
Інтерфейс
Границя основної зведеної похибки, %
Час вимірювання по одному каналу, мс
Живлення приладу, В

3-3,6
±2000
±8
I2C, UART
0,25
<40
3.3
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Ця система використовувалася у складі повнорозмірної моделі пристрою для
вимірювання прискорення, просторового положення, температури та тиску.
Також для повного комплекту було створено і моделі давачів для вимірювання
вищезазначених параметрів. Готову модель пристрою та прототипу для
вимірювання параметрів прискорення, характеристик магнітного поля та зміни
кутів орієнтації в літальних апаратах зображено рисунках 2, 3.

Рис. 2. Повнорозмірні моделі
(зліва – прототипу приладу для вимірювання параметрів в літальних апаратах , справа –
пристрою для вимірювання прискорення, просторового положення, температури та тиску)

Висновки. В роботі проведено аналіз можливих методів вимірювання
параметрів прискорення, характеристик магнітного поля та зміни кутів орієнтації
в літальних апаратах для вибору ефективнішого з них. Створено прототип
вимірювальної системи, розроблена та надрукована модель корпусу. Створено
программу для передачі та збереження інформації на персональний компьютер
для подальшої її обробки.
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Введение. Массово-инерционными характеристиками самолёта (летательного
аппарата) называют такие характеристики, расчет которых необходим для
правильного и надёжного функционирования как всего летательного аппарата или
самолёта в целом, так и его отдельных систем в частности [1].
Различают следующие основные массово-инерционные характеристики:
1) величины масс отдельных агрегатов летательного аппарата;
2) массы компонентов топлива для силовой установки;
3) стартовую массу летательного аппарата;
4) закон изменения массы летательного аппарата в полете m  t  ;
5) секундный расход массы;
6) положение центра масс летательного аппарата по его конфигурации;
7) положения осей связанной системы координат относительно конфигурации
летательного аппарата;
8) моменты инерции отдельных агрегатов конструкции летательного аппарата
как функции времени.
Масово-инерционные характеристики удобнее всего измерять с помощью
автоматизированных CAD/CAM/CAE-систем(также известны как программные
системы проектирования – ПСП), наиболее популярными из которых являются
NX, Pro/Engineer и CATIA [2]. Исходя из этого, логично попытаться определить
лучшую, с точки зрения измерения массово-инерционных характеристик
летательного аппарата, из автоматизированных CAD/CAM/CAE-систем.
Краткая характеристика NX, Pro/Engineer и CATIA
NX (САПР) – флагманская CAD / CAM / CAE PLM-система от компании
Siemens PLM Software (до 1-го октября 2007 UGS PLM Software, подразделение
Siemens Automation & Drives). NX широко используется в промышленности (как
указано в работе [3]), особенно в авиационной и автомобильной. Архитектура NX
подверглась полной переработке, что позволило адаптировать и присоединить
много специализированных функций I-deas (CAD-система, образованная UGS при
слиянии в 2001 году с компанией Structural Dynamics Research Corporation SDRC) и создать платформу нового поколения для разработки изделий. В состав
NX входят следующие модули:
• Gateway – это модуль связывает все остальные модули в единую среду;
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• Solid Modeling дает возможность применения наиболее мощных средств
твердотельного гибридного моделирования;
• FeaturesModeling – данный модуль позволяет создавать и редактировать
типовые геометрические элементы.
• Freeform Modeling обеспечивает проектирование поверхностей сложной
формы.
• User-Defined Features обеспечивает интерактивные средства создания
параметрических семейств тел для дальнейшего их использования и
редактирования, основываясь на концепции определяется пользователем типового
элемента.
• Drafting – этот модуль позволяет конструктору, инженеру или чертежнику
получить производственные чертежи с любых твердых моделей.
• AssemblyModeling – модуль создания и редактирования сборников.
• Advanced Assemblies – это программа, объединяющая возможности
ускоренного отображения на экране закрашенных изображений и анализа зазоров,
обеспечивает также контроль загрузки данных позволяет фильтровать структуру
сборников.
• Advanced Assemblies позволяет управлять, использовать и анализировать
цифровые модели для проведения всего процесса виртуального макетирования
при создании особо сложных изделий.
CATIA – система автоматизированного проектирования (САПР) французской
фирмы Dassault Systems. CATIA V1 была анонсирована в 1981 году. На данный
момент в мире используются две версии – V4 и V5, которые значительно
отличаются между собой. CATIA V4 была анонсирована в 1993 году и
создавалась для Unix-подобных операционных систем, CATIA V5 была
анонсирована в 1998 году, и это первая из версий, которая может работать под
управлением Microsoft Windows. По заверениям Dassault Systems, CATIA V5 была
написана "с нуля" и воплотила в себе передовые технологии САПР конца XX века
- начала XXI века.
В первое время CATIA V5 не пользовалась особой популярностью на рынке и,
чтобы стимулировать переход с V4 на V5, Dassault Systems выдвинула концепцию
PLM (Product Lifecycle Management). Идея PLM оказалась удачной, и ее
подхватила почти вся индустрия САПР.
В феврале 2008 года Dassault Systemes анонсировала новую версию системы –
CATIA V6. V6 будет поддерживать программы моделирования для всех
инженерных дисциплин и коллективные бизнес-процессы на протяжении
жизненного цикла изделия. Новая концепция фирмы получила название "PLM 2.0
на платформе V6". Суть концепции – трехмерное моделирование (3D) и
коллективная работа в реальном времени. Для связи между людьми,
находящимися в разных точках мира, предусмотрены средства простого
подключения к Web.
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По словам президента концерна Бернара Шарлеcа (Bernard Charles), PLM 2.0 –
это новый подход, открывающий возможность использовать интеллектуальные
плоды онлайнового взаимодействия. Каждый пользователь может придумывать,
разрабатывать продукты и обмениваться информацией о них на универсальной
3D-языке. Пользователи смогут в наглядной форме оперировать одновременно
виртуальными и реальными объектами. В PLM-решения V6 войдут системы
CATIA для автоматизации проектирования, ENOVIA для управления
инженерными данными и коллективной работы, SIMULIA для инженерного
анализа и DELMIA для цифрового производства.
Решение PLM V6 для малого и среднего бизнеса (SMB) разрабатываются
израильским филиалом фирмы Dassault Systems Israel (SMARTEAM). Основными
конкурентами являются NX(Unigraphics) и Pro/ENGINEER.
Pro/Engineer – CAD система высокого уровня. Включает в себя все
необходимые модули для твердотельного моделирования деталей и сборок и
создания чертежной документации. Имеет встроенные возможности для
проектирования сварных конструкций.
Постановка задачи. Целью данного исследования является определить
наиболее удобную как для проектирования, так и для расчета масово-инерционых
характеристик самолёта программную систему проектирования.
Метод определения оптимальной CAD/CAM/CAE-системы. Суть метода
такова: сначала оценивается цена собственно модулей CAD системы, затем
оценивается их быстродействие, затем определяют, возможно ли с помощью
данной системы перейти к бесчертёжному производству, после этого определяют,
может ли эта система работать в паре с PDM/PLM (Program Data Management и
Product Lifecycle Management соответственно) системой, и если да, определяют
его цену и удобство интеграции между CAD и PDM / PLM системой. На основе
этих данных и делают вывод о том, какая CAD система является лучшей.
На рис. 1 изображены (см подробнее в [5]) интерфейс и пример моделирования
в Pro Engineer

Рис. 1. Моделирование в Pro/Engineer
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На рис. 2 изображено (см подробнее в [6]) интерфейс и пример моделирования
в CATIA V5.

Рис. 2. Моделирование в CATIA V5

На рис. 3 изображен (см подробнее в [11]) интерфейс и пример моделирования
в NX8.

Рис. 3. Моделирование в NX8
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Также следует учитывать удобство собственно интерфейсов программ и их
сравнительные характеристики. Судя по этим изображениям, можно заметить, что
NX8 и CATIA V5 более удобны, чем Pro Engineer, а удобство NX8 и CATIA V5
примерно одинаково.
Например, в Pro Engineer – неудобные кнопки, которые невозможно никуда
передвинуть, и стационарное верхнее меню - с такой системой работать крайне
неудобно из-за обилия движений, которую нужно сделать для достижения цели
(построения рисунка). Полностью отсутствует история построения модели.
CATIA V5 – более удобная система – кнопки, которые объединены в так
называемые панели инструментов, можно перемещать по экрану, имеется история
построения с возможностью временного удаления команд из нее. Также
отдельные команды по истории можно объединять в группы (обозначены знаками
“+” в свернутом виде).
NX8 – кроме того, что сказано о CATIA V5 и является общим для них обоих,
следует отметить, что команды в NX имеют большое количество параметров, в то
время как команды CATIA ориентированы на один-два параметра, дает
пользователям NX большую свободу действий при проектировании модели и
расчета массово-инерционных характеристик самолетов. Кроме того, в NX
имеется левая вертикальная стационарная панель, которая включает в себя:
навигатор сборки (заменяет спецификацию, поскольку показывает структуру
сборки в легком для восприятия виде), навигатор модели (история построения
модели), библиотека повторного использования (если добавить туда свои модели ,
вам не придется потом рисовать точно такую же деталь снова), история (общая
для всего NX) построения моделей, роли пользователей (можно выбрать
стандартную роль, в которой собраны только самые нужные вам инструменты,
или легко настроить свою собственную роль) и некоторые другие пункты (всего
одиннадцать). Кроме того, лишние панели инструментов и кнопки можно легко
убрать или вернуть на место в случае необходимости.
Также следует учесть следующее (смотри подробнее в [10]). Сравнительные
характеристики функциональных возможностей систем «высокого» уровня NX,
CATIA и PTC показывают, с одной стороны, подобный набор функциональных
модулей, с другой стороны, качественно различную функциональность в пределах
каждого конкретного модуля.
Наиболее полной функциональностью в группе анализ модулей
проектирования показала система NX, второе и третье места разделили CATIA и
PTC. Причем CATIA лучше в концептуальном проектировании, а PTC в
прикладном и поддержке стандарта ЕСКД. В разделе анализ модулей
механообработки лидер NX, второй по функциональности место занимает РTC.
Основные возможности система похожи. В разделе «Анализ специальных
модулей» NX также занимает лидирующее положение, но информация по CATIA
и PTC здесь представлена неполно.
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Из
вышесказанного
можно
сделать
вывод,
что
NX8
более
многофункциональной (девять отдельных решениям) и удобной, чем CATIA V5, и
поэтому лучше отдать предпочтение именно NX8.
Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о
том, что лучше получать и обрабатывать результаты, в том числе расчетов и
моделирования, с помощью CAD системы NX в паре с PLM системой Teamcenter,
поскольку ее использование, например при измерении массово-инерционных
характеристик самолета , является более эффективным, чем использование других
CAD систем в паре с PLM системой Teamcenter. Данный вывод сделан,
основываясь на критериях оптимальности как массово-инерционных
характеристик самолета в частности, так и собственно CAD и PLM систем, а
также удобстве их интерфейсов, при наличии которого значительно снижаются
затраты времени при работе с конкретной програмной системой проектирования.
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УДК 621.372.83
КОЗАЧУК А.Н.
КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ
ВЛАЖНОСТИ СВЧ-РЕЗОНАНСНЫМИ МЕТОДАМИ
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина, addy32@yandex.ru

Введение. Резонансные методы измерения влажности материалов основаны на
изменении характеристик колебательных систем при введении в них образцов
исследуемого вещества. Их используют в широком диапазоне частот – от единиц
мегагерц до десятков гигагерц. Резонансную частоту и добротность
колебательных систем можно измерить с высокой точностью. При контроле
влажности в производственных и лабораторных условиях использование
закрытых коаксиальных резонаторов представляет определенную сложность,
которая заключается в необходимости подготовки образцов и введения их в
полость резонатора. Этих недостатков лишены коаксиальные резонаторы
открытого типа, конструкция которых в общем случае имеет вид, показанный на
рис.1 .

Рис. 1. Коаксиальный резонатор открытого типа

Для конкретизации причин возникновения погрешностей необходимо
экспериментально получить и сравнить с результатами теоретических
исследований зависимость резонансной частоты резонатора от диэлектрической
проницаемости вносимого материала.
Относительное изменение частоты резонатора изображенного на рис. 1, при
взаимодействии с материалом без учета краевых эффектов на торцевой
поверхности
наружного
проводника
и
при
выполнении
условия
квазистационарности внешнего поля [1]:

0,72  108
r2 
,
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можно описать уравнением [2] с соответствующим изменением пределов
интегрирования:
z
L 
sin 2
dz

L

f   1
L



.
L
f0
2
2 z
0 sin L dz
После преобразования [2] и подстановки соответствующих пределов получено
[3]:
f0  f1   1   L  
2L 

sin
 
.
f0
2 L
2L
L   
С целью сравнительной оценки влияния изменения диэлектрической
проницаемости при различной толщине материалов на резонансную частоту
открытого резонатора получено семейство экспериментальных кривых,
приведенных на рис. 2.
Сравнение экспериментальных данных с расчетными показывает, что при
малых значениях ε возникают значительные расхождения. Обусловлено это тем
что не учтено влияние краевых эффектов на торце резонатора. При исследованиях
материалов с высокими значениями диэлектрической проницаемости краевые
эффекты значительно слабее и выражение [3] дает вполне удовлетворительные
результаты.

Рис. 2. Экспериментальные кривые относительного изменения резонансной частоты открытого
резонатора при взаимодействии с материалом

Постановка задачи. Разработка способа снижения влияния толщины
материала на результат измерений.
Основная часть. Связь между диэлектрической проницаемостью исследуемого
материала и абсолютными значениями резонансной частоты при использовании
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открытого коаксиального резонатора может быть определена с использованием
предложенной выше методики. В этом случае дополнительно потребуется
равенство составляющих электромагнитного поля на границе раздела
поверхности материала и окружающей среды при выполнении условия
квазистационарности внешнего поля резонатора, что значительно усложнит и без
того громоздкое выражение.
Абсолютное значение частоты коаксиального резонатора открытого типа
можно так же определить исходя из следующих изображений. Электрическую
емкость коаксиального резонатора C можно представить как сумму его
распределенной C p и сосредоточенной Cc емкостей. Распределенная емкость
коаксиальной линии, заполненной воздухом, обусловлена ее длинной и
соотношением радиусов центрального и наружного проводников и определяется
выражением [4]:
0,556 L
Cp 
.
r2
ln
r1
Сосредоточенная емкость резонатора определяется как сумма емкостей в
плоскости торца резонатора и состоит из торцевой CT и боковой C емкостей.
Для коаксиального резонатора квазиоптического типа, изображенного на рис. 3,

Рис. 3. Коаксиальный резонатор квазиоптического типа

каждая из составляющих CT и C определяется суммой емкостей, образующихся
за счет краевых эффектов, зависящих от радиуса торцевого окна r3 и за счет
влияния диэлектрической проницаемости и толщины исследуемого материала [5],
[6]:
r r r r
r r
C  1 ln 3 1  1 1  ln 2 1 ;
 r2  r1 D
D

Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

39

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

CT 
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где    ln  .
Суммарная емкость резонатора определена в виде [7]:

0,556 L r1  r3  r1  1 r2  r1  r12  r32  r22  r22 
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  ln

ln


.

r2
  r2  r1
D
D  4r32  1
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ln
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Из выражения [7] видно, что суммарная емкость открытого резонатора помимо
его геометрических размеров зависит от диэлектрической проницаемости
исследуемого материала, а следовательно и от влажности. Зная полную емкость
резонатора, пользуясь известным соотношением, вводящим поправку на
распределенную индуктивность резонатора [8]:
CT dkL
r
 2C ln 2 ,
kL
r1
2
где k 
,
 рез
можно определить длину волны в резонаторе или его резонансную частоту. В
соответствии с выражениями [7], [8] произведен расчет собственной резонансной
частоты резонатора, а так же расчет резонансных частот при взаимодействии с
материалами, имеющими диэлектрическую проницаемость от 2 до 6. Расчетное
значение собственной частоты резонатора составило 855 МГц, что на 3%
отличается от экспериментального.
Выводы. В работе произведен анализ влияния толщины материала при
измерениях влажности СВЧ-резонансными методами. Рассмотрены коаксиальные
резонаторы открытого типа. С целью сравнительной оценки влияния изменения
диэлектрической проницаемости при различной толщине материалов на
резонансную
частоту
открытого
резонатора
получено
семейство
экспериментальных кривых. При расчетах резонансных частот с учетом
взаимодействия с материалом расхождения с экспериментальными данными
составили от 4 до 8%.
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НЕРОЗНИЙ Р.Є., ЗІНЧЕНКО В.П., САРИБОГА Г.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕНЗОДИНАМОМЕТРІВ В АЕРОДИНАМІЧНИХ МЕХАНІЧНИХ ВАГАХ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, romangroznyi@gmail.com

Вступ. Прискорення темпів науково-дослідних і конструкторських робіт,
пов'язаних з розвитком авіації та ракетної техніки, викликає необхідність
застосування швидкодіючих автоматизованих систем управління аеродинамічним
експериментом, розробка яких має вестись паралельно з розробкою нових методів
вимірювань в аеродинамічних трубах (АДТ).
Автоматизована система управління аеродинамічними дослідженнями (АСУ
АД) повинна бути єдиним комплексом технічних і програмних засобів, що
виконують завдання управління, збору, зберігання, обробки і передачі
експериментальних даних у формах зручних конструктору.
АСУ АД призначена для виконання завдань збору, первинної обробки,
коригування, аналізу, зберігання та передачі експериментальних даних,
одержуваних при вагових випробуваннях моделі літального апарату (МЛА).
Постановка задачі. Створення АСУ АД ваговим елементом на базі
тензодинамометру для підвищення ефективності роботи АДТ при вагових
випробуваннях, що є важливим завданням при створенні нових конструкцій
літаків, які відповідають сучасним вимогам їх експлуатації.
Огляд існуючих рішень. Вагові дослідження виконуються з використанням
механічних аеродинамічних ваг (АВМ). На рис. 1 зображено приклад
застосування АВМ для дослідження аеродинамічних характеристик МЛА.

Рис. 1. Закріплена МЛА на АВМ в АТД

АВМ являють собою металеву вертикально розташовану рамну конструкцію,
що пересувається по рейковому шляху за допомогою електроприводу і
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встановлювану в робочій частині АДТ на поворотному колі. Вся вимірювальна
частина розташована на верхній платформі АВМ.
МЛА закріплюється на АВМ в горизонтальному положенні за допомогою
стрічкової підвіски, з'єднаної через систему важеля з вимірювальною частиною
АВМ - ваговими елементами (ВЕ).

10
9

1, 2 - подвижный и неподвижный “точный” контакт; 3, 4 - подвижный и
Рис. 2. Схема існуючого
вагового
елемента
1, 2 – рухомий
та нерухомий
точний контакт;
неподвижный
“грубый”
контакт;АВМ:
5 – сервомотор;
6 – тормоз;
7 – конечные
3, 4 – рухомий выключатели;
та нерухомий8грубий
контакт;
5
–
сервомотор;
6
–
гальмо;
7
–
кінцевий
вимикач;
– сельсин- датчик; 9 - масляный демпфер; 10 - опора ВЭ.

8 – сельсин-датчик; 9 – масляний демпфер; 10 – опора ВЕ

Принцип дії такого ВЕ базується на поступовому переміщені рейтера до
моменту настання рівноваги між силою тяжіння, що діє на нього з одного боку, та
аеродинамічним навантаженням вимірювальної сили Р з іншого боку.
Переміщення рейтера відбувається за рахунок обертання ходового гвинта, на
якому він закріплений, сервомотором 5. Показання ВЕ виражаються у кількості
обертів гвинта, яка підраховується лічильником 8 і передається на панель збору
інформації, шифрувальний пристрій та на ЕОМ для подальшої обробки.
Наукова новизна. Коромисло ВЕ має великий момент інерції, що і визначає
його низькі власні частоти. Реєстрація показань одного досліду виконується за 2
секунди після фіксації рівноваги при максимальній швидкості обертання осі 35
оборотів в секунду. Похибка вимірювань складає 1%. Відповідність між
електричним сигналом і фізичними величинами забезпечується рівнянням зв'язку:
Pj  k j (n j  n j 0 )  f (n j ),
де – n j поправки метода обробки [1].
Викладене вище дозволяє зробити висновок про те, що існуюча система не
відповідає сучасним вимогам, що пред'являються до вагових досліджень МЛА в
АДТ за швидкодією, надійністю, похибкою, завадостійкістю та технологію.
Тому було запропоновано удосконалити АВМ шляхом створення на основі
тензодинамометра (ТД) [2] тензометричного модуля (ТМ) (рис. 3), який би
забезпечив ефективну технологію вагових випробувань МЛА в АДТ [3].
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Рис. 3. Схеми ВЕ: а) існуючого; б) запропонованого

При значно вищій швидкодії ТД забезпечується можливість проведення
аеродинамічних випробувань у динаміці при миттєвих змінах величини факторів,
що впливають на досліджувану модель, та умов в АДТ.
Практична застосовність. Тензорезистори, на базі яких будуються
тензодинамометри, призначені для дослідження електричним методом
напружених станів матеріалів, викликаних прикладеною силою.
Тензорезистори дозволяють виявити непомітні подовження або деформації, що
зустрічаються в конструкціях. Вимірювання таких подовжень дозволяє виміряти
механічне напруження від прикладеної до об'єкта навантаження. Напруга важливий фактор, який зумовлює міцність і безпеку конструкцій. Тензорезистори
можуть бути застосовні для вимірювання різних типів напружень, від статичної
до динамічної, що зустрічається в діапазоні понад 100 кГц, і напружень
викликаних ударом. Тензорезистори також забезпечують вимірювання в різних
областях і можуть бути застосовані до конструкцій різних форм і з різних
матеріалів.

Рис. 4. Види тензорезисторів
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Для запропонованої системи було обрано тензодинамометр S-подібного типу
S9M виробника «HBM» (рис. 5) з класом точності 0,02, що має високу
швидкодію, широкий діапазон робочої температури (-30…+85), .

Рис. 5. Тензодинамометр S-подібного типу S9M

Рис. 6. Конструкція Тензодинамометр S-подібного типу S9M

Висновки. За результатами дослідження можна зробити висновки про
можливість та ефективність застосування ТД в якості вагового елемента на АВМ.
Застосування АВМ на базі ТД, для дослідження аеродинамічних характеристик, з
кращою швидкодією і точністю роблять аеродинамічні випробування
ефективнішими на менш енерговитратними.
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Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, danylo.oliinyk@gmail.com

Вступ. На данний момент є дуже нагальним питання щодо випробувань різних
елементів техніки на їхню стійкість до можливих деформацій, ударів,
перевантажень, тощо. Одна з основних проблем подібних вимірів полягає у
власній спроможності вимірювального каналу протистояти руйнівним факторам.
Не менш важливий аспект – споживання енергії. Так як подібні системи часто
використовуються у ракетобудуванні та суміжних галузях – важливим чинником
є низьке споживання електроенергії, адже розмір та вага акумуляторної батареї
має бути якомога меншою. Важливу роль грають такі характеристики, як точність
вимірювань, та їх швидкодія. Системи екстремальних випробувань (Crashсистеми) створюються на базі акселерометра з додаванням потрібних додаткових
датчиків, таких як гіроскоп, та інші. Використання таких систем варіюється в
доволі широкому спектрі – це може бути авіакосмічна галузь, різні види
наземного транспорту: автомобілі, потяги, та будь-які інші системи, які
потребують моніторингу руйнівного впливу фізичних чинників.
Постановка задачі. Розробка системи здатної проводити моніторинг фізичного
руйнівного впливу на досліджуваний об’єкт. Система повинна мати наднизьке
споживання електроенергії, та передавати отримані результати на пристрій
зовнішнього зберігання даних.
Огляд існуючих рішень та розробка системи моніторингу екстремальних
випробувань. Один з найбільш популярних напрямків застосування crash-систем,
що користуються попитом – це манекени для crash-тестів. Такі тести є
невід’ємною частиною автобудування, адже безпека займає одну з
найважливіших позицій. З розвитком техніки підхід до аналогічних тестів дещо
змінювався. Способи тестування, які застосовуються у світі на даний момент ми
розглянемо далі.
У вищезгаданих системах акселерометр вимірює прискорення в певному
напрямку, і в подальшому ці дані використовуються для визначення ризику
отримання травми. Над манекеном, що знаходиться у crash-тесті розташовують
акселерометр. Ще один встановлюють всередині голови. Інші акселерометри
розміщують в кінцівках, грудях, та інших частинах тіла, залежно від потрібної
точності вимірів.
На рисунку 1 показано прискорення голови водія, що їхав зі швидкістю
56 км\год, при лобовому зіткненні.
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Рис. 1

Розроблено систему екстремальних випробувань з наднизьким споживанням
еклектроенергії на основі багатофункціонального датчика MPU-6050. На
рисунку 2 наведена блок-схема MPU-6050.

Рис. 2
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Мікросхема MPU-6050 має два основних датчика – трьохосьовий акселерометр,
та трьохосьовий гіроскоп. Передача даних реалізовується за допомогою
інтерфейсу I2C. Для підключення мікроконтролера використовуються канали
SLC(23) та SDA(24) (рис. 2).
Важливою
характеристикою
мікроконтролера
є
його
споживання
електроенергії. Так як crash-системи, зазвичай, встановлюються в місцях, де
можливе надання живлення лише від акумуляторної батареї – споживання
електроенергії мікроконтролера має бути якомога меншим. В нашому випадку
використовується мікроконтролер MSP430-G2553, що має наднизьке споживання
електроенергії.
Для зберігання інформації, отриманої з датчиків, використовується зовнішня
flash пам’ять, що приєднується до мікроконтролера. Часто після виконання
екстремальних випробувань датчики стають непрацездатними, але зовнішній
накопичувач (наприклад, зовнішня flash пам'ять) залишається цілим і може бути
використаний для аналізу даних експерименту. Це означає, що варто приділити
увагу стійкості зовнішнього накопичувача до фізичних руйнівних факторів.
Передача даних з мікроконтролера на ПК відбується через USB інтерфейс.
Також, якщо після досліду залишився лише зовнішній накопичувач, передача
даних реалізовується через доступні інтерфейси. Для представлення отриманої
інформації на ПК в зрозумілій формі користувачу розроблено програмне
забезпечення, в якому знята з датчиків інформація може представлятися у вигляді
графіків, гістограм, тощо.
Максимальна швидкодія, з якою може працювати інтерфейс І2С
мікроконтролера MSP430-G2553 – це 400 кГц. Таке значення є достатнім у
більшості випадків вимірювань. При потребі більшої швидкості передачі даних
можливе використання іншого мікроконтролера, спричаюсь на вимоги, які
необхідно задовільнити. Важливу роль грає швидкодія датчика. Адже швидкодія
мікроконтролера буде фактично обмежена швидкодією датчика. Максимальна
швидкодія, з якою може передавати дані інтерфейс І2С датчика MPU-6050 –
також 400 кГц, що дає змогу працювати мікроконтролеру MSP430-G2553 з
датчиком MPU-6050 з найбільшою можливою, для них обох, швидкістю. Це,
безперечно, є великою перевагою, адже швидкість зняття результатів є важлими
чинником, так як часто такі вимірювання відбуваються протягом декількох
секунд, за які потрібно отримати якомога більше корисної інформації про стан
об’єкту.
Діапазон вимірювання MPU-6050 – ±16 g, що дає можливість реалізувати
систему вимірювання перевантажень , наприклад, незначного ДТП (при аварії на
швидкості 20км\год перевантаження сягають 15-20 g), або посадки моделі
літаючого засобу (такого як квадрокоптер, мультикоптер, тощо). Цей датчик
можна також використовувати у прототипі складнішої системи.
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На рисунку 3 зображено блок-схему підключення мікроконтролера MSP430G2553 до мікросхеми MPU-6050.

Рис. 3

Висновки. На основі сучасних технологій створено прототип crash-системи. Ці
системи стають дедалі необхідніші у багатьох галузях промисловості.
Особливістю реалізації є швидкодія, мобільність, та низьке споживання енергії.
Для вдосконалення системи доцільно зменшення її розмірів, збільшення точності
вимірювань, стійкості до фізичних навантажень та руйнівних факторів.
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Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, a.sinenko@ukr.net, ermakoff@ukr.net

Вступ. На сьогоднішній день вентильні двигуни(ВД), також відомі як
безколекторні двигуни постійного струму, широко використовуються у
промисловості та техніці. Основною причиною цьому є висока надійність даного
виду електродвигуна.
Конструкція вентильного двигуна включає ротор, статор та давачі положення
ротора (ДПР).
Статор класично складається з осердя, виготовленого з електротехнічної сталі,
та обмоток, кількість котрих відповідає кількості фаз ВД. Розташовані обмотки
можуть бути за трикутним шаблоном або зіркою, як показано на рисунку 1.
Різниця полягає у тому що на низьких обертах трикутний шаблон дає низький
крутний момент, а зірка – високий. Також у трикутного шаблону присутні вищі
втрати енергії.

Рис.1. Варіанти розміщення обмоток у трифазному ВД

Ротор складається з постійних магнітів і зазвичай має від чотирьох да восьми
пар магнітних полюсів. Чим більша кількість пар полюсів, тим більша плавність
ходу. У якості матеріалу ротора може використовуватися ферит або
рідкоземельний сплав.
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Рис. 2. Схема трифазного ВД

Також до конструкції ВД може бути додано давачі положення ротора,
побудовані на основі давачів Холла або енкодера. Їх наявність суттєво спрощує
алгоритм системи управління. При використанні давачів Холла вони
встановлюються у кількості пропорційній до кількості фаз у двигуні та з рівним
кутовим змішенням. Наприклад, у випадку використання трьох давачів кутове
зміщення буде 120°. У разі, якщо немає можливості встановити давачі положення
ротора, використовуються безсенсорні методи управління, засновані на
вимірюванні зворотної ЕРС.
Трифазні безколекторні двигуни постійного струму (у англомовній літературі
згадуються під абревіатурою BLDC) вже досить довго використовуються у
авіамоделюванні та при побудові безпілотних мультикоптерів. Однією з основних
причин цього є відносно проста реалізація системи управління. Це зумовлено
наявністю великої кількості готових технічних рішень, зокрема мікроконтролерів
та front-end мікросхем, спроектованих конкретно для даної задачі. Одним з таких
мікроконтролерів є TM4C123GH6 фірми Texas Instruments. Цей 32-бітний
мікроконтролер з архітектурою ARM та ядром Cortex-M4 має вісім незалежних
вбудованих ШІМ генератори, два 12-розрядні АЦП з 12 каналами та цифровими
компараторами та інтерфейс для підключення квадратурного енкодера.
Прикладом front-end мікросхеми є DRV8332 також фірми Texas Instruments. Це
драйвер для трифазного безколекторного двигуна постійного струму із захистом
по струму та можливістю вимірювання зворотної ЕРС, що необхідно для
реалізації безсенсорного алгоритму управління.
Постановка задачі. Розробка підсистеми управління безколекторним двигуном
постійного струму, орієнтованої на подальшу інтеграцію у бортову систему
літальних апаратів з метою підвищення ефективності роботи.

Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

50

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

Підсистема управління безколекторним двигуном постійного струму. Для
виконання поставленої задачі було проведене дослідження існуючих аналогічних
систем з метою виявлення недоліків їх реалізацій.
Створено математичну модель (рисунок 3) у середовищі MATLAB Simulink для
дослідження властивостей та принципів роботи безколекторного двигуна.

Рис. 3. Схема математичної моделі ВД

Параметри моделі відповідають параметрам
реального трифазного
безколекторного двигуна постійного струму моделі А2212-13т та наведені в
таблиці 1. Сам двигун зображено на рисунку 4
Таблиця 1
Технічні характеристики

KV, обектів за хвилину на 1 В
Кількість полюсів
Внутрішній опір, оМ
струм без навантаження при 10 В, A
Допустиме
навантаженя
за
струмом(60 сек), А
максимальна потужність, Вт
максимальна ефективність, %
Тип елементу живлення

1000
14
23
0.5
12
150
80%
2-3S LiPo

У якості подальших робіт планується реалізація прототипу підсистеми
управління трифазного безколекторного двигуна постійного струму (а саме
моделі А2212-13т) на основі безсенсорного методу з використанням фільтра
Калмана.
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Рис. 4. Безклекторний двигун А2212-13т

Висновки. Дослідження у галузі застосування безколекторних двигунів
постійного струму є актуальними, зважаючи на широку сферу їх використання.
Зокрема важливими є розробки ефективних систем управління з використанням
існуючих технічних рішень.
Література
1. С. Г. Герман-Галкин. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. –
КОРОНА-Век – 2008 – 368 с.
2. Градецкий В.Г. Микромеханика и перспективные технологии // Мехатроника,
автоматизация, управление. – 2004 – № 5.
3.
Глава
4.
Синхронные
машины.
—
Режим
доступа
:
http://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER4/Chapter4.html#ch_4 — Дата доступа : 20.11.14. —
Электронная книга по электромеханике
4. Глава 5. Электрические машины постоянного тока. — Режим доступа :
http://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER5/Chapter5.html#ch_5_4 — Дата доступа : 20.11.14. —
Электронная книга по электромеханике
5. Description & parametrics. — Режим доступа : http://www.ti.com/product/tm4c123gh6pm —
Дата доступа : 16.01.15. — TM4C123GH6PM | TM4C12x | Control + Automation | Description &
parametrics
6. Description & parametrics. — Режим доступа : http://www.ti.com/product/drv8332 — Дата
доступа : 10.02.15. — DRV8332 | Brushless DC Drivers with FETs | Brushless DC (BLDC) Drivers|
Description & parametrics
7. Бесколлекторные двигатели постоянного тока. Что это такое? — Режим доступа :
http://www.avislab.com/blog/brushless01/ — Дата доступа : 23.11.14. — Бесколлекторные
двигатели постоянного тока. Что это такое? | Avislab1
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УДК 681.3.06
ЧМИХУН Є.М., БОГОМАЗОВ С.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ НА
ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ADUC847
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, evgenii.chmyhun@gmail.com

Постановка проблеми. Удосконалення сучасних електронних пристроїв
обумовлено, в першу чергу, високими темпами розвитку мікроелектроніки.
Безперервне зниження вартості мікропроцесорних елементів і стрімке зростання
їх функціональних можливостей дозволяють вбудовувати ці елементи в усе менші
за розмірами вироби. Саме із зміною елементної бази електронних пристроїв
обробки сигналів первинних перетворювачів пов'язана поява нового покоління
датчиків, що отримали назву інтелектуальних. Складні, функціонально насичені
системи збору та обробки технологічної інформації потребують застосування
таких датчиків, здатних на обробку інформації та роботу в комп’ютерних
мережах.
Аналіз останніх досягнень та публікацій. Cпостерігаються такі основні
тенденції розвитку інтелектуальних датчиків.
Розвиток багатофункціональних властивостей датчика. Перспективні розробки
ведуться з реалізації в датчику функцій прогнозування значення вимірюваної
величини, з поглиблення поточної самодіагностики датчика, прогнозування в
самому датчику можливої некоректної його роботи, складання рекомендацій з
його обслуговування, a також з адаптації шкали датчика до діапазону змін
вимірюваної величини .
Мініатюризація датчика. Створення мініатюрних датчиків на базі відомих і
нових методів вимірювання з використанням мініатюрних за розмірами
мікропроцесорів дозволяє випускати промислове обладнання з вбудованими в
нього датчиками і створювати системи автоматичного моніторингу роботи машин
і механізмів, які визначають поточний знос окремих вузлів устаткування,
підвищують надійність його роботи, вдосконалюють систему обслуговування та
ремонту обладнання.
Розширення типів зв'язку датчика з контролером. Датчик зв'язується з
контролером або через самостійний провідний канал аналогових сигналів, або
через загальну для ряду датчиків цифрову дротову мережу. У разі значного
віддалення датчиків від основних засобів системи автоматизації датчик за
допомогою спеціальних засобів може спілкуватися з контролером по радіоканалу.
У ряді фірм зараз ведуться роботи зі створення бездротових датчиків, в які
вбудовуються блоки короткохвильового радіозв'язку (аналогічними блоками
оснащуються і контролери). Передумовами розвитку зазначених типів датчиків
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служать з одного боку зниження вартості короткохвильового радіозв'язку та
підвищення надійності роботи, а з іншого боку виникає економія витрат на
провідний зв'язок, спрощення монтажу системи і розширення можливих місць
встановлення датчиків.
Мета. Розробка інтелектуального датчика вимірювання температури за
допомогою термопари на основі мікроконтролера ADuC847.
Викладення основного матеріалу. За стандартом IEEE 1451 інтелектуальний
датчик має реалізовувати наступні компоненти: XDCR - абревіатура «transducer»,
який є сенсором або приводом. NCAP – «Network Capable Application Processor»,
прикладний процесор мережі. TII - «Transducer Independent Interface», незалежний
інтерфейс датчика. TEDS – «Transducer Electronic Data Sheet». TEDS є
специфікацією, записаною в електронному форматі, який описує STIM і датчики,
пов'язані з ним. STIM – «Smart Transducer Interface Module», модуль
інтелектуального датчика.
Було розроблено модуль вимірювання температури, який реалізовує основні
компоненти інтелектуального датчика. В якості двох сенсорів XDCR використано
термопару К-типу для безпосереднього вимірювання температури та детектор
температури TMP03 для компенсації температури холодного спаю. Блок STIM
реалізовано на вбудованому 24-розрядному сигма-дельта АЦП та 8051-сумісному
MCU. Блок TII реалізовано на основі SPI порту. Блок TEDS зберігається в 4 Кб
пам’яті даних і містить наступні частини: ідентифікатор виробника, код моделі,
серійний номер, дата випуску, код типу, калібрувальні дані, одиниці виміру, дата
калібрування. Датчик реалізує наступний алгоритм роботи: вимірювання напруги
гарячого спаю; вимірювання температури холодного спаю; перетворення
температури холодного спаю в еквівалентне значення напруги за допомогою
лінеаризуючого рівняння за даними TEDS; знаходження суми напруги гарячого
спаю та напруги холодного спаю; перетворення отриманої напруги в температуру
за даними TEDS.
Висновки. В роботі описані тенденції розвитку інтелектуальних датчиків та
запропоновано реалізацію інтелектуального датчика температури за стандартом
IEEE 1451 на основі мікроконтролера ADuC847.
Література
1. MicroConverterTM Technical Note - uC003 The ADuC812 as an IEEE 1451.2 STIM
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНОВАНИХ
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СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
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Вступ. На даний момент комп’ютерна техніка продовжує активно
покращуватися. Саме тому, щоб не відставати від темпу цього розвитку на
кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки було розроблено серію віртуальних
приладів [1], метою яких є покращення якості навчання студентів. Віртуальні
прилади, що використовуються на сьогоднішній день на кафедрі інформаційновимірювальної техніки дозволяють студентам моделювати об’єкти, електричні
кола різного призначення та навіть створювати віртуальні моделі приладів та
машин, які студенті створюватимуть після закінчення інституту.
Постановка задачі. Для досягнення цієї мети була поставлена задача –
змоделювати складне інтегруюче коло, зображене на рисунку 1. Якщо вхідний
сигнал подається на резистор, а вихідний знімається з конденсатора, то таке коло
називається колом інтегруючого типу. Назва вказує, що напруга на виході
(конденсаторі) є інтегральною функцією струму заряджання конденсатора.
Інтегрування сигналів здійснюється пасивними RC-ланцюгами. Найпростійший
інтегруючий ланцюг – це фільтр нижніх частот. Для цього був обраний
програмний пакет LabVIEW – це сучасна програма, в якій можна легко, а головне
швидко створити і візуалізувати макет із заданою структурою моделі. Завдяки
LabVIEW-технологіям розробка віртуальних приладів, які легко засвоюються
студентами, вийшла на новий рівень, що дозволяє скоротити час навчального
процесу, при чому на якісному рівні. Інтуїтивно зрозумілий процес графічного
програмування дозволяє приділяти більше уваги вирішенню проблем, пов'язаних
з процедурою вимірювання, а не програмування [2,3].

Рис. 1. Схема змодельованого складного інтегруючого кола
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Опис моделі. В даному віртуальному приладі були передбачені наступні вхідні
сигнали: прямокутний, пилоподібний, трикутний (Рисунок 2 а,б,в). Перед
початком роботи розраховується постійна часу (  ), завдяки встановленим
параметрам. При  >>tі «повільно» заряджається і розряджається конденсатор
великої ємності С, струм малий внаслідок великого опору R. При  <<tі значення
R і С малі, конденсатор швидко заряджається, в такому випадку вихідна напруга
стає такою ж, як і вхідна. Так само швидко конденсатор розряджається після
припинення дії вхідної напруги. Для прямокутного сигналу постійна часу матиме
вигляд:   C  R  R1  ; для пилоподібного:   CRR2 /  R  R2  ; для трикутного:
  C  R1  RR2 /  R  R2   . Для зменшення впливу похибки нормального вигляду при
вимірюванні постійної напруги застосовують фільтрацію та інтегрування вхідного
сигналу. Похибка стимулюється на вході приладу з вимірюваним сигналом і
пригнічувати її значно важче. Перешкоду нормального вигляду зменшують за
допомогою фільтрації та інтегрування. Інтегрування починається відразу, як
тільки на вхід приладу надходить вимірювана напруга. Після цього генеруємо
один період вхідного сигналу. Для цього розбиваємо сигнал на частини (етапи) з
урахуванням затримок і поетапно його підсумовуємо (Рисунок 3: сумма а та г).
Дану операцію повторюємо циклічно, в залежності від заданої кількості періодів.
За таким самим принципом генерується вихідний сигнал – шляхом добутку
вхідного сигналу на експоненту з урахуванням затримок. Завдяки такому підходу
ми позбавляємося від похибки моделювання і отримуємо необхідний вихідний
сигнал.
При великому значенні  згенеровані періоди сигналу накладаються один на
одного і в такому випадку ми можемо спостерігати спотворення подальших
періодів вихідного сигналу. Інтегрування за часом має сенс усереднення
досліджуваної величини
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Рис. 2. Вхідний і вихідний сигнали на 5 періодів для різних видів сигналів
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Рисунок 3 – Етапи моделювання першого періоду вхідного прямокутного
(сумма а та г) та сигналу на виході інтегруючого кола для початкових значень (є)
Результати роботи. В процесі виконання роботи був розроблений макет
віртуального приладу з моделлю складного інтегруючого кола, в яком у можна
регулювати такі параметри як: амплітуда вхідного сигналу (А), період сигналу,
кількість періодів, кількість відліків, крок за часом (dt) та параметри C, R, R1, R2
в залежності від обраної схеми. Кожний період сигналу генерується на весь час
моделювання з урахуванням затримок, що дозволяє позбавитися від похибки
моделювання. В майбутньому планується об’єднати подібні макети в один з
можливістю вибору схеми та окремих параметрів. А також визначення впливу
похибок значень елементів на виникнення можливих похибок в процесі
інтегрування.
Висновки:
Розроблений
віртуальний
макет
дозволяє
проводити
комп’ютерні
вимірювальні експерименти з різними видами сигналів, порівнювати результати
проходження сигналів через електричні кола різної конфігурації, візуалізувати
результати проходження сигналів. Такий макет віртуального приладу з моделлю
складного інтегруючого кола дозволяє використовувати його як нелінійний
диференціатор чи фільтр високих частот, а також використовувати його для
дослідження впливу різних факторів у якості похибок.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНОВАНИХ
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Київ,Україна,

Життя сучасної освіченої людини важко уявити без новітніх комп’ютерних
технологій. Нинішнє програмне забезпечення, зокрема імітаційне моделювання
[1], дає змогу змоделювати будь-який прилад, що значно спрощує навчання та
роботу інженера-дослідника.
В даній статті буде описано створення макету для майбутніх студентів.

а)

б)

Рис. 1. Моделі RC-кола: а) диференціююче; б) інтегруюче

Завдання полягає в створенні віртуального інструменту з розширеним набором
моделей однополярних і двохполярних сигналів, з метою отримання графічних
зображень при проходженні заданого сигналу через інтегруюче коло заданої
конфігурації.
Для моделювання була використана технологія LabVIEW, найважливіші
переваги якої полягають в можливості наочної імітації реального фізичного
експерименту а також можливість керування практично будь-яким реальним
приладом, що забезпечує проведення віддалених комп’ютерних експериментів
[2].

Рис. 2. Вхідні і вихідні сигнали

За постійну часу приймаємо τ [3]. Коли τ мале періоди накладаються один на
один і тоді відбувається спотворення вхідного сигналу.
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Потім генеруємо один період вхідного сигналу і повторюємо дану операцію
циклічно, зазначаючи кількість періодів. Сигнал впливає на всю тривалість
модульованого сигналу на кожному періоді. Завдяки цьому відсутня похибки
моделювання і неспотворений сигнал виходить за допомогою поетапного
множення та підсумовування частин вхідного сигналу на експоненту з
урахуванням затримок.
Отримуємо перший період вхідного і вихідного сигналу.

Рис. 3. Етапи моделювання вхідного (сума 1 та 4) та вихідного (7) етапів

Кожен з періодів генерується на всю тривалість модульованого сигналу.
Завдяки цьому маємо можливість вибору схеми включення, значень R1 і R2.

Рис. 4. Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням

В результаті ми отримуємо макет, який дає змогу регулювати різні параметри:
значення R, R1, R2, C, в залежності від обраної схеми, кількість періодів, період
одного сигналу. А також ми отримали можливість спостерігати за результатом
виконання кожного етапу виконаної роботи при моделюванні вихідного сигналу.
Висновки. Використання технологій LabVIEW для розробки лабораторних
практикумів дозволяє студенту, розташованому на будь-якій відстані від об'єкта,
оперативно управляти через Інтернет-браузер віртуальним обладнанням, ставити
комп’ютерні експерименти.
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Вступ. Аналіз сучасного стану вимірювальної техніки та її подальшого
розвитку свідчить про те, що поряд з розробкою та удосконаленням традиційних
вимірювальних приладів все більшого значення набуває досить новий напрямок,
а саме розробка віртуальних вимірювальних приладів. Завдяки їм, ми маємо змогу
відтворити на власних комп’ютерах віртуальну лабораторію, працювати в ній та
отримати бажаний результат.
Постановка задачі. В даній доповіді була поставлена задача розробити
віртуальний макет моделі диференціюючого та інтегруючого R-L кіл. Для її
вирішення було обрано таке середовище розробки як LabView, через свою
простоту у використанні та наочність результату. В даному макеті генеруються
три види вхідних сигналів, а саме: прямокутний (рис. 2), трикутний (рис. 3) та
пилоподібний (рис. 4). За встановленими параметрами схеми (рис. 1)
розраховується стала часу   L R .

а) Схема змодельованого
інтегруючого кола

б) Схема змодельованого
диференціюючого кола
Рис. 1. (а, б) Схеми

Розробка програми. Для того щоб згенерувати один період вхідного сигналу,
його розбито на так звані етапи, враховуючи затримки (рис. 5: сума 1 та 4 ). Вже
після чого ми поетапно перемножили та просумували сигнал і отримали один
період вихідного сигналу (рис. 5). В залежності від вказаної кількості періодів ми
повторюємо дану процедуру. Внаслідок того, що всі періоди сигналів
генеруються на всю тривалість моделювання сигналу, ми позбавляємося впливу
похибки моделювання.
На рисунках 2-5 зображені вхідні (а) та вихідні (б) сигнали інтегруючого кола.
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а) Вхідний сигнал

б) Вихідний сигнал

в) Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням
Рис. 2. (а, б, в) Прямокутний сигнал

а) Вхідний сигнал

б) Вихідний сигнал

в) Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням
Рис. 3. (а, б, в) Трикутний сигнал
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а) Вхідний сигнал

б) Вихідний сигнал

в) Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням
Рис. 4. (а, б, в) Пилоподібний сигнал

1.)

2.)

3.) 1  2

4.)

5.)

6.) 4  5
7.) 3  6
Рис. 5. Етапи генерації одного періоду сигналів
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На рисунках 6-9 зображені вхідні (а) та вихідні (б) сигнали диференціюючого
кола.

а) Вхідний сигнал

б) Вихідний сигнал

в) Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням
Рис. 6. (а, б, в) Прямокутний сигнал

а.) Вхідний сигнал

б.) Вихідний сигнал

в) Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням
Рис. 7. (а, б, в) Трикутний сигнал
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а) Вхідний сигнал

б) Вихідний сигнал

в) Набір періодів вихідного сигналу перед сумуванням

Висновок. У процесі виконання поставленого завдання було створено
віртуальний прилад моделей диференціюючого та інтегруючого R-L кіл. В
даному макеті можна врегульовувати такі параметри як, амплітуда сигналу (A),
період сигналу (T) та його кількість на графіку, крок за часом (dt), кількість
відліків та параметри заданої схеми (R, L). Окрім параметрів є можливість
обирати схему (диференціюючого, інтегруючого кіл), вид сигналу (прямокутний,
пилоподібний, трикутний), а також спостерігати виконання кожного етапу роботи
диференціатора та інтегратора. В майбутньому планується доповнення макета
розрахунком похибок та впровадження цього макету в учбовий процес кафедри
інформаційно-вимірювальної техніки.
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УДК 378.147.88
АВЕР’ЯНОВ В.В., МІХОВА З.В.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ
ТА ДЕМОДУЛЯЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ,
Україна, avevladislav@meta.ua

Віртуальні прилади (імітаційні моделі) – це прилади, за допомогою яких наш
персональний комп'ютер стає вимірювальним приладом або навіть цілою
лабораторією [1]. Віртуальні прилади всього за кілька років стали популярними
серед сучасних споживачів вимірювальної техніки. Дійсно, використовуючи їх,
всього за кілька хвилин можна перетворити свій комп'ютер в універсальний
вимірювальний прилад з відмінними параметрами.
Оптимальним рішенням для створення лабораторних практикумів видаленого
доступу є графічна програмна технологія, реалізована в середовищі
програмування LabVIEW [2]. Використання LabVIEW-технологій дозволяє
значно скоротити час на розробку віртуальних приладів, які є наочними і
зрозумілими для студентів, що дозволяє вивести навчальний процес на новий
якісний рівень [3,4].
Розробка програми. Для виконання поставленого завдання був розроблений
віртуальний макет амплітудної модуляції (АМ), що призначений для графічного
відображення кожного етапу процесу виконання АМ.
Розроблена програма підтримує інтерактивний режим роботи і дає змогу
здійснювати генерування модульованих сигналів, відображення вхідних і
вихідних даних, а також формування файлу вихідних даних для передачі задля
подальшого використання.
Інтерфейс користувача віртуального приладу наведено на рисунку 1.
Модуляція. Амплітудна модуляція – це вид модуляції, при якій змінним
параметром несучого сигналу є його амплітуда. АМ використовується для
«перенесення» вихідного сигналу (Рисунок 2) на смугу частот несучого сигналу
[5,6].
У процесі амплітудної модуляції модульована функція сигналу ("несуча"
частота) отримує прирощення амплітуди S пропорційно модулюючої функції
інформаційного сигналу b(t). У результаті виходить модульований сигнал S AM (t ) :
s AM (t )  [ S0  Sb(t )]cos 0t  S0 [1 

S
b(t )]cos 0t  S0 [1  mAM b(t )]cos 0t , (1)
S0

де S – максимальне збільшення амплітуди, постійна величина; b(t ) –
модулюючий сигнал (1  b(t)  1) ; 0  mAM  1 – коефіцієнт модуляції.
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а)

б)

Рис. 1. Інтерфейс користувача: а) вкладка амплітудної модуляції; б) вкладка

демодуляції

На рисунку 1,а зображено інтерфейс користувача макета амплітудної модуляції.
В лівій верхній частині розташовані параметри вхідного та несучого сигналів:
амплітуда і частота першої та другої гармонік вхідного сигналу, і амплітуда,
частота несучого гармонічного сигналу. В центрі зверху знаходиться меню
регулювання форми вхідного сигналу. В центральній частині зображена
структурна схема процесу амплітудної модуляції з кнопками-індикаторами етапів
цього процесу, які можна використовувати для перемикання відображуваних
осцилограм. В нижній частині розміщено меню з набором вкладок осцилограм
кожного етапу.
На рисунку 1,б зображено інтерфейс амплітудної демодуляції. В верхній
частині відображена структурна схема процесу амплітудної демодуляції з
кнопками-індикаторами етапів цього процесу, які можна використовувати для
перемикання найважливіших відображуваних осцилограм. В нижній частині
також розміщено меню з набором вкладок осцилограм кожного етапу. По центру
з самого верху знаходиться кнопка-перемикач режиму виконання балансної
модуляції. По центру в лівій частині інтерфейсу розташований регулятор (кноб)
значення частоти зрізу фільтра нижніх частот (ФНЧ), який використовується на
етапі відновлення початкового сигналу.

а)

б)

Рис. 2. Осцилограми вхідного сигналу: а) синусоїдальний сигнал: б) спектр сигналу
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Відповідно
коливання:

до

модулюючого

сигналу

змінюється

амплітуда

несучого

S AM (t )  A(t ) cos(0t  0 )

(2)

Для виконання АМ виконуємо множення вихідного сигналу на несучий
(Рисунок 3,а). При цьому вхідний сигнал було перенесено на частоту несучого
сигналу, що можна побачити на спектрі (Рисунок 3,б).

б)

а)

Рис. 3. Осцилограми модульованого сигналу: а) модульований сигнал; б) спектр модульованого
сигналу

Демодуляція. Для отримання початкового вхідного сигналу необхідно
виконати операцію демодуляції. Для цього спочатку виконують балансування за
допомогою гетеродина (віднімання несучої складової з АМ сигналу (Рисунок 4)).

а)

б)

Рис. 4. Балансна модуляція (а) та її спектр (б)

Для отримання демодульованого сигналу (Рисунок 5) виконують операцію
модуляції повторно після балансної модуляції. Після цієї операції з’являються
високочастотні складові на подвоєній несучій частоті (2*fнес), які примішані до
початкового сигналу (fсигн < fнес)(Рисунок 5 - б).
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а)

б)

Рис. 5. Демодульований сигнал (а) та його спектр (б)

Очищення від високочастотних складових за допомогою ФНЧ (Рисунок 6-б).
Після очищення від високочастотних складових за допомогою ФНЧ і добутку
отриманого сигналу на 2, отримуємо вхідний сигнал (Рисунок 6).

а)

б)

Рисунок 6 – Відновлений сигнал (а) та його спектр (б)

Висновки. Завдяки розробленому макету студенти можуть легко опанувати
процедуру амплітудної модуляції та демодуляції, спостерігати поетапне
виконання всього процесу. Планується подальше розширення макету, доповнення
його новими функціями, розрахунком і оцінкою похибок, та впровадження його в
процес навчання на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки.
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АВЕР’ЯНОВ В.В., СУПРУН Б. А., СИМОНЕНКО І. О.
АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ РІЗНОГО ВИДУ СИГНАЛІВ ЧЕРЕЗ
ВИМІРЮВАЛЬНЕ КОЛО МЕТОДОМ ІМІТАЦІОННОГО МОДЕЛЮВАННЯ
НА ПЛАТФОРМІ LABVIEW
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, avevladislav@meta.ua

Вступ. В наш час, коли надзвичайно швидкими темпами розвивається наука і
техніка, людина освоює все нові і нові галузі, з’являється багато нових і досить
складних задач, рішення яких потребує нових методів і нових підходів. Зокрема,
надзвичайно велика кількість задач електроніки, електротехніки, механіки,
кібернетики та ряду інших галузей науки вимагають від вчених та інженерів
вирішення досить складних математичних задач, які вимагають певного аналізу та
нестандартного підходу до їх вирішення.
Оптимальним рішенням для створення лабораторних практикумів видаленого
доступу є графічна програмна технологія, реалізована в середовищі
програмування LabVIEW. Використання LabVIEW- технологій дозволяє значно
скоротити час на розробку віртуальних приладів, які є наочними і зрозумілими
для студентів, що дозволяє вивести навчальний процес на новий якісний рівень.
Постановка задачі. Перед нами поставлена задача розробити віртуальний
макет проходження різного виду сигналів через вимірювальне коло методом
імітаціонного моделювання. Для її вирішення було обрано таке середовище
програмування як LabVIEW, через свій зручний та легкий у використанні
інтерфейс та наочність результату. В даному макеті ми отримуємо графічне
зображення при пропусканні заданих сигналів через фільтр нижніх частот заданої
конфігурації..

Рис. 1. Схема пасивного RC - кола а) фільтр нижніх частот б) фільтр верхніх частот

На рисунках 2-6 зображені вхідні (а), вихідні (б) сигнали інтегруючого кола та
набір.
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1)

Рис. 2. Графічне зображення при пропусканні заданого сигнала через фільтер нижніх
частот а.) спектр RC фільтра б.) фаза

2)

Рис. 3. Графічне зображення при пропусканні заданого сигнала через ідеальний фільтер нижніх
частот а.) спектр RC фільтра б.) логорифмічна фаза

3)

Рис. 4. Графічне зображення при пропусканні заданого сигнала через ідеальний фільтер
верхніх частот а.) спектр RC фільтра б.) фаза
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4)

Рис. 5. Графічне зображення при пропусканні заданого сигнала через ідеальний фільтер верхніх
частот а.) спектр RC фільтра б.) логорифмічна фаза

5)

Рис. 6. Похибка моделювання а.) для фільтра нижніх частот б.) для фільтра верхніх частот

Висновок. В результаті роботи було створено віртуальний макет проходження
різного виду сигналів через вимірювальне коло методом імітаціонного
моделювання. Створений макет забезпечує можливість регулювання таких
параметрів: частота, опір (R ) та ємність (С). Крім параметрів є можливість
обирати схему (нижніх та верхніх часто), а також спостерігати зображення
сигналів, які проходять через різні типи частотних фільтрів. В майбутньому
планується удосконалення макета розрахунком похибок та впровадження цього
макету в учбовий процес кафедри інформаційно-вимірювальної техніки.
Література
1. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. 3-е узд. – СПб.; Питер; Киев:
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2. Тревіс Д. «LabVIEW для всех». — М.: ДМК Пресс, 2004., справочные руководство Prentice
Hall PTR LabVIEW for Everyone. Graphical. Programming. Made.Easy and Fun. 3rd Edition. Jul
2006;
3. Портал по основам программирования в LabVIEW [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://labviewportal.eu/ru/programmirovanie, свободный.
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АВЕР’ЯНОВ В.В., ЧУМАК В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОХОДЖЕННЯ СИГНАЛІВ ЧЕРЕЗ
КОЛИВАЛЬНЕ КОЛО В СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», Київ, Україна, avevladislav@meta.ua
Моделювання як метод дослідження систем і процесів широко використовують
в інформаційно-вимірювальній техніці, радіотехніці та інших галузях науки тощо
[1]. На сьогоднішній день створення лабораторних стендів з використанням
технології віртуальних інструментів дозволяє одержати ряд безперечних переваг
порівняно з традиційним підходом, орієнтованим на застосування автономних
вимірювальних приладів і пристроїв.
Для імітаційного моделювання використовувалось графічне програмне
забезпечення LabVIEW фірми National Instruments (США). Пакет LabVIEW
призначений для створення віртуальних пристроїв, які необхідні при роботі в
області моніторингу, випробувань і вимірювань. За допомогою LabVIEW можна
створювати графічні програми (віртуальні прилади), замість написання
традиційних програм. Що надає помітні переваги для створення наочних та
зрозумілих для студентів лабораторних робіт [2.3].

Рис. 1. Схема коливального кола

В даному віртуальному приладі був заданий вхідний прямокутний сигнал
(рис.2(а)). Перед початком роботи розраховується добротність (Q), завдяки
встановленим параметрам R,L,C [4]:
Q

1
R

L
C

(1)

Для генерування одного періоду вхідного сигналу, потрібно згенерувати дві
частини сигналу: додатню пряму з вказаною амплітудою А та від’ємну пряму з
такою ж амплітудою А з урахуванням затримки tu (тривалість імпульса). Це так
звані етапи моделювання. Дану процедуру повторюємо в залежності від заданої
кількості періодів. Таким самим чином генеруємо вихідний сигнал: помноживши
кожний етап вхідного сигналу з урахуванням відповідних затримок на затухаючі
коливання задані наступною формулою (2):
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а)

б)

Рис. 2. Прямокутний сигнал: а) вхідний; б) на виході моделі

1)

2)
3) перемноження першого та другого

4)

5)

6) перемноження другого та четвертого

7) сума третього та шостого

Рис. 3. Етапи генерації одного періоду вхідного (сума першого та четвертого) та вихідного (7)
сигналів.

Висновки. Результати моделювання свідчать про можливість використання
інтеграла Дюамеля для формування вихідного сигналу імітаційної моделі
коливального кола і забезпечує достатньо високу точність. Розроблена програма
забезпечує достатньо високий рівень розуміння процесу проходження сигналів
через коливальне коло і може бути використана в навчальному процесі.
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ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина, shantyr.sv@gmail.com

Введение. При построении стохастических имитационных моделей
необходимо обеспечить возможность генерирования случайных величин
требуемыми параметрами. Эта задача решается, либо с помощью таблиц, либо по
теоретическим законам распределения вероятностей. Применение табличного
способа предполагает получение набора случайных чисел и хранение его в памяти
компьютера, что связано в большими затратами времени и машинной памяти, что
при имитационном моделировании непригодно. Второй способ генерирования
случайных чисел реализуется с помощью рекуррентных математических методов.
Часто для этого используются детерминированные алгоритмы, а получаемые
последовательности являются не чисто случайными, а псевдослучайными. Тогда,
перед применением, полученной таким способом, псевдослучайной величины в
имитационном моделировании, необходимо определить, насколько она близка по
своему поведению к случайной. При статистических испытаниях случайных
величин наиболее часто используются методы: частотных тестов; сериальных
тестов; интервальных тестов; циклических тестов; спектральных тестов;
автокорреляционных тестов и другие [1].
Постановка задачи. Разработка комплекта программных модулей,
реализующих методы статистических испытаний генераторов случайных
величин, с использованием критериев хи-квадрат и Колмогорова-Смирнова с
целью повышения адекватности имитационных моделей случайных процессов.
Основная часть. Структура програмного комплекса статистических
испытаний генераторов случайных величин приведена на рис. 1. Структура
содержит
комплект
програмных компонент,
реализующих наиболее
распространенные методы статистических испытаний случайных величин - метод
частотных тестов, метод сериальных тестов, метод интервальных тестов, метод
циклических тестов и метод спектральных тестов. Для реализации этих методов
используются критерии хи-квадрат и Колмогорова-Смирнова.
Метод частотных тестов. Для сравнения близости распределения полученного
набора псевдослучайных чисел к равномерному закону используется либо
критерий хи-квадрат, либо критерий Колмогорова-Смирнова.
Метод сериального теста. Фиксируются частоты появления всех возможных
комбинаций чисел 2, 3, 4, … и производится оценка полученных данных по
критерию хи-квадрат.
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Рис. 1. Структура программного комплекса статистических испытаний

Метод интервального теста. Производится подсчет знаков, появляющихся
между повторами каких-либо чисел, и сравнивается результат с ожидаемым по
критеорию хи-квадрат.
Метод циклических тестов. Проверяется количество циклов ниже и выше
некоторой константы. За константу обычно принимают величину
математического ожидания. После чего, подсчитывается истинное число циклов
разной длины, которое сравнивается с ожидаемым по критерию хи-квадрат.
Метод спектральных тестов. В основе метода лежит применение
преобразования Фурье для измерения статистической независимости соседних
групп чисел.
Выводы. В работе разработаны алгоритмы и комплект программных модулей,
реализующих методы статистических испытаний генераторов случайных
величин, которые интегрируются в комплекс испытаний. Программирование
выполнено на языке Delphi XE3 в среде Embarcadero RAD Studio XE3.
Применение разработанных программных модулей позволяет выполнять
статистические испытания генераторов последовательностей случайных величин
с целью определения близости их поведения к случайному, что повышает
качество имитационного моделирования.
Література
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Вступление. Современное промышленное производство характеризуется
необходимостью выдерживания большого количества параметров изделий в
заданных диапазонах. Одними из основных контролируемых параметров
являются - геометрические, такие как размеры объектов.
На сегодняшний день возникает необходимость измерения геометрических
размеров объектов по их изображению, представленных в виде цифрового
фотоснимка при помощи цифровой фотокамеры [1].
Актуальность. Несмотря на распространенность систем для измерения
геометрических
размеров
изображений
объектов
автомобильная,
радиоэлектронная и другие отрасли промышленности, используемые сборку и
выпуск изделий на автоматизированных конвейерных линиях, недостаточно
решен вопрос выбора цифровой фотокамеры по требуемым метрологическим
характеристикам, поэтому данная проблема является актуальной.
Цель. Целью данной работы является анализ системы для измерения
геометрических размеров объектов по их изображениям и определение
требований к параметрам цифровой фотокамеры.
Основная часть доклада. Cтруктурная схема измерения имеет вид:

ЦФ
L

БОП

ДЦФ
ФМ

БУ

АЦП

МК

ИБ

ППЗУ

ПЭВМ

Д

Рис. 1. Обобщенная структурная схема измерения

На схеме обозначено: L – действительное изображение объекта измерения;
БОП – блок оптического преобразования; ФМ – фотоматрица; БУ – буферный
усилитель; АЦП – аналого – цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер;
ДЦФ – дисплей цифровой фотокамеры; ППЗУ - программируемое постоянное
запоминающее устройство; ИБ – интерфейсный блок; ЦФ – цифровая
фотокамера; ПЭВМ – персональная электронно – вычислительная машина; Д –
дисплей; БП – блок питания.
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На вход блока оптического преобразования поступает действительное
изображение объекта измерения в виде световых лучей. Проходя через систему
линз и сферических зеркал изображение поступает в виде экспозиции на
фотоматрицу, которая состоит из большого количества пикселей. На выходе
каждого пикселя формируется электрический сигнал, поступающий на буферный
усилитель, который, в свою очередь, согласовывает по уровню сигнал с АЦП. В
АЦП сигнал преобразовывается в код, после чего поступает в микроконтроллер,
где происходит дальнейшая обработка. После обработки в микроконтроллере
изображение сохраняется в программируемом постоянном запоминающем
устройстве и выводится на дисплей цифровой фотокамеры. Далее полученное
изображение в виде цифровой фотографии копируется из ППЗУ на персональную
электронно – вычислительную машину, которая в свою очередь выводит
полученное изображение на экран дисплея.
Уравнение погрешности для данной структурной схемы будет иметь вид [2]:

  

БОП

  ФМ   БУ   АЦП   МК

, где
ƔΣ – суммарная приведенная погрешность схемы измерения; ƔБОП –
приведенная погрешность преобразования блока оптического преобразования;
ƔФМ – приведенная погрешность фотоматрицы; ƔБУ – приведенная погрешность
буферного усилителя; ƔАЦП – приведенная погрешность АЦП; ƔМК – приведенная
погрешность вычисления (МК+ПЭВМ).
Погрешность БОП обусловлена следующими составляющими: погрешность
позиционирования объекта; погрешность фокусировки БОП; разрешающая
способность.
Погрешность позизионирования объекта. Фотокамера устанавливается в
неподвижное положение на минимально возможное для фокусировки расстояние
от ЦФ до объекта. Погрешность позиционирования будет обусловлена
погрешностью прибора, которым будет измеряться это расстояние.

М 

М
 100%, где
L

ΔМ - абсолютная погрешность измерения прибора; L - расстояние от ЦФ до
объекта.
Погрешность фокусировки БОП. Погрешность фокусировки рассчитывается
по формуле:

D
Ф  2  ( )2 , где
f

λ – угол между крайним лучом конического светового пучка на входе БОП и
его оптической осью; D – относительное отверстие БОП; f – фокусное расстояние
БОП.
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Разрешающая способность БОП. Разрешающая способность объектива
определяется количеством точек на дюйм изображения (DPI - dots per inches).

А 

1
 100%
DPI
.

Погрешность ФМ обусловлена следующими составляющими: преобразование в
световой поток; разрешающая способность.
Преобразование в световой поток. Погрешность преобразования в световой
поток обусловлена погрешностью преобразования АЦП.
Разрешающей способности ФМ. Фотоматрица формирует изображение в виде
пикселей. Пиксель представляет собой неделимый объект прямоугольной или
круглой формы, характеризуемый определённым цветом. На выходе каждого
пикселя фотоматрицы формируется электрический сигнал 5 V.
x
Пиксель
p

p

y

Рис. 2. Пиксели фотоматрицы

На рисунке обозначено: x и y – длина и ширина фотоматрицы (кадра
изображения); p – длина и ширина пикселя.

SМ  X  Y, где

SМ – площадь фотоматрицы.

SМ  SП  NП , где

SП – площадь пикселя фотоматрицы; NП – число мегапикселей фотоматрицы.
Предположим, что экспозиция объекта полностью заполняет фотоматрицу, т.е

SМ  SO , где

SО – площадь объекта.

S  a  b, где
O

ΔSO – погрешность определения размеров объекта; Δa – погрешность
определения ширины объекта; Δb – погрешность определения длины объекта.

a  b  a .
2
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S
 100%   , где
S
O

M

M

δМ – погрешность разрешающей способности фотоматрицы.

a  p, где

p - длина и ширина пикселя.

S  S .
S
S
N  
 100%.
S S
П

O

М

М

П

П

 
M

О

1
S
 100%   100%.
S
N
П

M

П

Погрешность БУ обусловлена погрешностями ФМ, т.к БУ - одна составляющая
с ФМ.
Общая погрешность аналого-цифрового преобразователя состоит из
погрешностей квантования (ɣкв) и нелинейности (ɣн). При чем обе из
погрешностей принимаются равными половине общей погрешности.

 АЦП   КВ   НЛ , где
 КВ 

1
, где
n
2

n – число разрядов АЦП фотокамеры.
Погрешность вычисления будет состоять из погрешностей выполнения
арифметической операции вычитания.
Дисперсия погрешности вычитания:

D[ zˆ M ] 

1 2n
 2 , где
12

n – число разрядов вычислительного компонента (микроконтроллера ЦФ).
Вывод. Таким образом в результате анализа был предложен алгоритм расчета
характеристик цифровой фотокамеры для заданных метрологических
характеристик системы измерения геометрических размеров изображений
объектов.
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Київ, Україна, grichaniuk@i.ua

Постановка проблеми. Ядерна енергетика займає значне місце в світовій
енергетичній системі. В той же час вона є одним з найнебезпечніших елементів
цієї системи. Саме тому дуже важливим є контроль усіх технологічних
параметрів, в першу чергу, ядерного реактора. Одним з найважливіших є
температурні параметри, що дають інтегральну характеристику функціонування
ядерного реактора [1]. Тому тема вимірювання температури в активній зоні
ядерного реактору є актуальною.
Формулювання мети доповіді. Ціллю даної роботи є питання застосування
інтелектуальних датчиків температури для контролю температурних режимів
ядерного реактора.
Викладення основного матеріалу. Активна зона ядерного реактора
складається з тепловиділяючих зборок ТВЗ, які мають шестигранну форму.
Кожна ТВЗ складається з твелів – тепловиділяючих елементів та має 18
трубчастих каналів для входу контрольно-вимірювальних приладів [2]. Таким
чином, на пульт управління, на якому зосереджена контрольно-вимірювальна
апаратура не тільки реактора, а й блоку в цілому, надходить великий об’єм
інформації. Оперативно обробити її і прийняти відповідне рішення людина –
оператор не в змозі, тому всі блоки оснащені інформаційними ЕОМ, які
оперативно оброблюють отриману інформацію.
Перспективу має широке використання вимірювальних систем, основаних на
штучному інтелекті, які повинні не тільки обробляти велику інформацію, але й
автоматично задавати оптимальне ведення режиму, тобто приймати рішення.
Важливим елементом внутрішньореакторного контролю є вибіркове вимірювання
температури оболонок твелів. Схема розташування інструментованих твелів в
ТВЗ наведена на рисунку 1.
Таким чином для розширеного контролю за температурними режимами
ядерного реактора встановлюється 8 точок вимірювання температури. При цьому
виникає ряд проблем, пов’язаних з важкими умовами експлуатації температурних
датчиків, складністю доступу до об’єкту вимірювання, досить великою відстанню
передачі сигналу, та інш..
З цією метою була розроблена система вимірювання температурних режимів
ядерного реактора на основі інтелектуальних датчиків.
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Рис. 1 – Розташування інструментованих твелів

Умовно можна виділити 2 основні групи інтелектуальних датчиків
температури:
1) інтелектуальні датчики температури, які використовують температурні
ефекти в напівпровідниках;
2) інтелектуальні датчики температури, які використовують інші температурні
ефекти, зокрема температурну залежність опору та термо-ЕРС.
Враховуючи особливості об’єкту вимірювання доцільним є застосування
інтелектуальних датчиків другої групи.
Проведений аналіз інтелектуальних датчиків фірм Метран, Dallas Analog
Devices, Dallas Semiconductor, National Semiconductor, Linear Technology, Telcom
Semiconductor; Rosemount та в якості найбільш уживаних в заданих умовах є
датчики фірми Rosemount модель 644 Smart.
Основними перевагами інтелектуальних температурних датчиків Rosemount є:
1) функція самодіагностики, реалізована у вигляду перевірки всього датчика,
кіл живлення, аналогового сигналу, сенсора та цифрового сигналу;
2) можливість дистанційної конфігурування датчика;
3) калібрування по одній або двом температурним точкам, при чому зникає
похибка здвигу кривої вимірювання та похибка крутизни кривої вимірювання.
Похибка вимірювання у випадку використання платинового термоперетворювача
опору в діапазоні -200…+850C складає ±0,18C ;
4) зважаючи на агресивні умови вимірювання використовується струмовий
вихід а також налаштування конфігурації роботи датчиків через HART
протокол [3].
З урахуванням особливостей датчиків 644 Smart була розроблена система
вимірювання температурних режимів ядерного реактора (далі ІСВТРЯР) на основі
інтелектуальних датчиків, структурна схема якої приведена на рисунку 2.
На рисунку 2 позначено: ІД1..ІД8 - інтелектуальні датчики температури
Rosemount 644 SMART з сенсором типу платинового термоперетворювача опору
Pt100; К – комутатор, призначений для почергового підключення інформаційних
сигналів з 8 інтелектуальних датчиків до перетворювача струм-напруга; ПСН перетворювач струм-напруга; ФНЧ - фільтр нижніх частот, виділяє аналоговий
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низькочастотний сигнал; АЦП - аналого-цифровий перетворювач, перетворює
аналоговий сигнал в цифровий код; МК – мікроконтролер, призначений для
обробки результату вимірювання, розрахунку градієнту температури; ПЕОМ персональна електронно-обчислювальна машина, за допомогою якої оператор
керує блоками вимірювального каналу та режимами роботи інтелектуальних
датчиків; Д – дисплей, призначений для візуального відображення обробленої
інформації; ІБ - інтерфейсний блок, призначений для двонапрямленої трансляції
даних інтерфейсу RS-232/RS-485 в SPI – інтерфейс; HART – комутатор,
забезпечує прийом сигналу про параметри та налаштування датчиків, здійснює
обмін інформації почергово від інтелектуальних датчиків за допомогою HARTпротоколу.
ІД1
ІД2
ІД3
.
.
.

К

ПСН

ФНЧ

АЦП

МК

ПЕОМ

Д

ІД8

HART
(8)

Комутатор

ІБ

Рис. 2. Схема вимірювання температурних режимів ядерного реактора на основі
інтелектуальних датчиків

Похибка системи визначається похибками інтелектуальних датчиків, похибкою
комутатора, похибкою перетворювача струм-напруга, похибкою фільтра нижніх
частот, похибкою АЦП та похибкою обчислень мікроконтролера.
Висновки. Таким чином рівняння похибки СВТРЯР має вигляд:
    д   К   ПСН  ФНЧ   АЦП   МК ,
де ɣΣ – сумарна зведена до кінця діапазону похибка вимірювання, ɣд – зведена
сумарна похибка інтелектуального датчика, ɣК – зведена похибка комутатора,
ɣПСН – зведена похибка перетворювача струм-напруга, ɣФНЧ – зведена похибка
фільтра нижніх частот, ɣАЦП – зведена похибка АЦП, ɣМК – зведена похибка
мікроконтролера.
СВТРЯР задовольняє умові, що границя основної абсолютної похибки в
робочих умовах t  0,5 º С , тобто зведена сумарна похибка СВТРЯР задовольняє
наступній умові:
t
0,5 o C
    100% 
100 %  0,07 % ,
tH
700 o C
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де tH – номінальне значення температури, кінець діапазону вимірювання.
Література
1. Б. А. Дементьев. Ядерные энергетические реакторы. — М.: Энергоатомиздат, 1990. —
С. 21—22. — 351 с.
2. Овчинников Ф. Я., Семёнов В. В. Эксплуатационные режимы водо-водяных
энергетических реакторов. — 3 изд., пер. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 359 с.
3. http://www2.emersonprocess.com

УДК 681.5.08; 681.518.3
ВАСИЛЕВСЬКА Н.В., ШАНТИР С.В.
ЦИФРОВИЙ ФІЛЬТР З ДЕЦИМАЦІЄЙ СИГНАЛУ ЧАСТОТНОГО
АНАЛІЗАТОРА АКУСТИЧНИХ ШУМІВ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com

Вступ. Найбільше поширення в акустичних вимірюваннях отримали
аналізатори в часовій області побудовані на цифрових смугових фільтрах. На вхід
аналізатора поступає дискретний в часі сигнал x(nT ) з періодом дискретизації T ,
який обробляється дискретним смуговим фільтром з передаточною функцією
H (z ) , де z  exp(iT ) , та імпульсною характеристикою hl  h(lT ) , l  0,1,2,... [1]
Сигнал на виході смугового фільтра має вид
Y (ω)  X () H ( ) .
Характеристики смугового фільтра визначаються стандартом і формують
октавний частотний спектр. На виході кожного фільтра в частотній смузі
обчислюється середньоквадратичне значення (RMS) сигналу. Блок цифрових
фільтрів з вимірювальним перетворювачем RMS в складі аналізатора акустичних
шумів в значній мірі визначає метрологічні характеристики всього приладу. До
цих складових висуваються такі суперечливі вимоги, як широкий частотний
діапазон та забезпечення режиму роботи в реальному часі, тобто виконання
обчислень і отримання результатів в темпі надходження вимірювальної
інформації на вхід приладу, широкий динамічний діапазон та пікфактор що
перевищує 20 dB, час інтегрування та мінімальний об’єм пам’яті даних та інше.
Один з шляхів подолання таких вимог – розробка нових комплексних
рекурсивних алгоритмів обробки вимірювальної інформації.
Постановка задачі. Розробка блоку цифрової фільтрації з багаторазовою
децимацією сигналу цифрового октавного аналізатора спектру для вимірювань та
аналізу акустичних шумів в реальному масштабі часу.
Блок цифрової фільтрації з багаторазовою децимацією сигналу. Адекватно
до еквівалентної схеми аналізатора в часовій області, систему смугових фільтрів
можна подати як дискретну систему з багаторазовою децимацією сигналу [2].
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Блок фільтрів октавного аналізатора спектру сигналів, як дискретна система з
багаторазовою децимацією сигналу і з врахуванням коефіцієнту децимації m  2 ,
показана на рис. 1. Дискретний в часі сигнал x(nT ) з періодом дискретизації T
обробляється дискретним смуговим фільтром з передаточною функцією H (z ) . На
виході фільтра встановлено компресор частоти дискретизації, який зменшує
частоту дискретизації сигналу фільтру в m разів, в результаті чого формується
дискретний сигнал з новою частотою дискретизації y(nT / m) . В кожному каналі
встановлено інтегратор, на виході якого формується середнє квадратичне
значення сигналу в октавній смузі частот.

Рис. 1. Еквівалентна схема блоку фільтрів октавного аналізатора спектру

В роботі виконано розрахунок коефіцієнтів цифрового фільтру за алгоритмом
Ремеза [1].
Вимірювальний перетворювач RMS побудовано на основі рекурсивного
алгоритму функціональна схема, якого подана на рис. 2. Схема складається з
блоку зведення в квадрат, з блоку обчислення середнього квадрату, який
побудований на лінії затримки на один крок (Delay), двох перемножувачів і
суматора, та блоку добування кореня.

Рис. 2. Функціональна схема числового вимірювального перетворювача RMS

Висновки. В роботі проведено аналіз можливих способів побудови октавного
аналізатора для вимірювача акустичних шумів. Запропоновано спосіб цифрової
фільтрації по октавним смугам з багаторазовою децимацією сигналу та
обчисленням значення RMS в кожній смузі, що дозволило послабити вимоги до
об’єму оперативної пам’яті та забезпечити виконання вимірювань в частотному
діапазоні до 20 kHz в реальному часі.
Література
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УДК 004.042
ВАСИНЮК И.В., ГУСАН В.В, ПАВЛІШИН Н.М.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ВИРІШЕНІ
ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, irina_vasinyuk@mail.ru

Вступ. Динаміка постійних змін стану навколишнього середовища, збільшення
антропогенного навантаження на нього, критичний стан багатьох складових
екосистеми вимагає постійного неперервного спостереження та контролю за його
основними параметрами.
Розглядаючи основні складові довкілля: ґрунти, водні ресурси та повітря,
можна сказати, що повний спектр параметрів, які оцінюють стан цих складових
екосистеми налічують кілька сотень, а якщо до цього додати ще й характеристики
різних хімічних речовин, продуктів людської діяльності та інші фактори, то
кількість параметрів які необхідно контролювати різко збільшиться.
Постановка задачі. Виникає проблема багатомірності. Над вирішенням цієї
проблеми працює багато фахівців у всьому світі. В Україні системне
спостереження за довкіллям ведеться з 1965 року. Була створена і підтримується
система метео- та метереологічних центрів (420 одиниць), які дозволяють
отримати інформацію про стан довкілля в місцях їх знаходження.
В основному вони знаходяться в великих промислових центрах, біля
міжнародних трас та біля частини водойм. Проте, як відомо [25,8% території
України це поля, десь 12% - пасовища] де практично відсутні такі пункти , тому
вирішення завдань екологічного моніторингу може бути оперативно вирішено за
допомогою пересувних лабораторій екологічного моніторингу.
Пересувні лабораторії екологічного моніторингу. Можливості сучасної
метрології та її інструментальної бази дозволяють реалізувати широкий спектр
експрес-аналізу параметрів ґрунту, води та повітря у відповідності до вимог
чинних ДСТУ ( ДСТУ ГОСТ 27384:2005 «Вода. Норми похибки вимірювань
показників складу і властивостей», ДСТУ ISO 16133:2005 «Якість ґрунту.
Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм», ДСТУ ISO
4219:2004 «Якість повітря. Визначення газоподібних сірчистих сполук в
навколишньому повітрі. Обладнання для відбирання проб»)
Така мобільна лабораторія екологічного моніторингу буде складатися з
інтелектуальної ІВС (інформаційно-вимірювальної системи) реалізації експрес-
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аналізу, сукупності окремих функціонально закінчених вимірювальних приладів
та додаткового обладнання для взяття проб та пробопідготовлення.
На рис. 1 показана структурна схема ІВС.
На рис. 1 зображено: БПВП1,БПВП2,БПВП3 – блок первинних вимірювальних
перетворювачів експрес-аналізу ґрунту,води, повітря; БНП1,БНП2,БНП3 – блок
нормуючих пристроїв; МК – мікроконтролер; БЗ – база знань; АП – аналогова
пам'ять; ЦП1,ЦП2,ЦП3 – цифрова пам'ять.
ІВС працює за стандартним алгоритмом почергового опитування всіх блоків
первинних вимірювальних перетворювачів, після чого відбувається формування
фреймів відгуків стану: ґрунту, води, повітря, порівняння вмісту кожного слоту
отриманого фреймом з відомими значеннями БЗ та формування відповідних
висновків.
Потреба таких лабораторій екологічного моніторингу – мінімум 20 одиниць на
рік.

БПВП1 експресаналізу ґрунту

Зовнішня
пам'ять БЗ

БНП1

АП

БПВП2 експресаналізу води

ЦП3

Комутатор
БНП2

МК
ЦП1

БПВП3 експресаналізу повітря

БНП3

ЦП2

Індикація

Клавіатура

Рис. 1. Структурна схема ІВС мобільної лабораторії екологічного моніторингу

Висновки. Пересувна лабораторія призначена для мобільного вимірювання
стану забруднення як атмосферного повітря, ґрунту, так і водойм. Крім того, вона
може застосовуватися для проведення замірів забруднення атмосфери на
підприємствах, вулицях, перехрестях міста, а також для контролю скидів
забруднюючих речовин у відкриті водойми та каналізаційну мережу.
Література
1. Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин и др. Мониторинг и методы контроля окружающей среды:
Учебное пособие. – Москва ,- 2001 – 208 с.
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УДК 621.3.082.53
ВЕРНОВ Р.А., СИНИЦКИЙ О.П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MICROSOFT KINECT В НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, skynet.xilent@gmail.com

Введение. Одной из актуальных задач робототехники является задача
навигации робота в пространстве, т.е. анализ ситуации и выбор маршрута самим
роботом без участия человека.
К настоящему времени успешно решены задачи глобальной навигации, но ее
использование становится проблематичным, когда нужно чтобы робот
ориентировался внутри помещений. Вообще работа внутри закрытых помещений
характеризуется множеством самых разнообразных помех, начиная от
неравномерности освещения и заканчивая проблемами отражения радиосигналов
либо, напротив, затруднениями при реализации каналов связи. В таком случае
среда считается плохо обусловленной, с ненадежными каналами связи, с
принципиальной неточностью и неопределенностью. Тогда очевидной становится
необходимость исследования способов ориентирования, способных работать в
сильно зашумленной среде.
Из таких способов можно выделить способ ориентации с использованием
сканирующих дальномеров. Часто используются лазерные сканирующие
дальномеры (LIDAR).

Анализ работы датчиков.Принцип действия лидара не имеет больших
отличий от радара: направленный луч источника излучения отражается от целей,
возвращается к источнику и улавливается высокочувствительным приёмником (в
случае лидара — светочувствительным полупроводниковым прибором); время
отклика прямо пропорционально расстоянию до цели. Кроме импульсного метода
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измерения дистанции применяется фазовый, основанный на определении
разности фаз посылаемых и принимаемых модулированных сигналов.
В отличие от радиоволн, эффективно отражающихся только от достаточно
крупных металлических целей, световые волны подвержены рассеиванию в
любых средах, в том числе в воздухе, поэтому возможно не только определять
расстояние до непрозрачных (отражающих свет) дискретных целей, но и
фиксировать интенсивность рассеивания света в прозрачных средах.
Возвращающийся отражённый сигнал проходит через ту же рассеивающую среду,
что и луч от источника, подвергается вторичному рассеиванию, поэтому
восстановление действительных параметров распределённой оптической среды —
достаточно сложная задача, решаемая как аналитическими, так и эвристическими
методами.
Данные датчики достаточно дорогостоящее удовольствие. Но что же делать,
если нужно построить бюджетного робота?! Использование дорогих
сканирующих дальномеров может увеличить затраты на разработку в разы. В
итоге сам датчик будет стоить дороже чем себестоимость разработки самого
робота.
Достаточно хорошей альтернативой является Kinect от Microsoft. Если для
разработки навигационной системы не принципиальная высокая точность
сканирующего датчика, данный вариант будет лучшим.
Kinect — бесконтактный сенсорный игровой контроллер, первоначально
представленный для консоли Xbox 360, и значительно позднее для персональных
компьютеров под управлением ОС Windows. Разработан фирмой Microsoft.
Основанный на добавлении периферийного устройства к игровой приставке Xbox
360, Kinect позволяет пользователю взаимодействовать с ней без помощи
контактного игрового контроллера через устные команды, позы тела и
показываемые объекты или рисунки. Цель проекта — увеличить число
пользователей Xbox 360. Kinect для консоли Xbox был впервые представлен 1
июня 2009 года на выставке E³
Kinect — это горизонтально расположенная коробка на небольшом круглом
основании, которую помещают выше или ниже экрана. Размеры — примерно 23
см в длину и 4 см в высоту. Состоит из двух сенсоров глубины, цветной
видеокамеры и микрофонной решетки. Проприетарное программное обеспечение
осуществляет полное 3-х мерное распознавание движений тела, мимики лица и
голоса. Микрофонная решетка позволяет Xbox 360 производить локализацию
источника звука и подавление шумов, что дает возможность говорить без
наушников и микрофона Xbox Live.
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Датчик глубины состоит из инфракрасного проектора, объединенного с
монохромной КМОП-матрицей, что позволяет датчику Kinect получать
трёхмерное изображение при любом естественном освещении.
Диапазон глубины и программа проекта позволяет автоматически калибровать
датчик с учётом условий игры и окружающих условий, например мебели,
находящейся в комнате.
Начинать знакомство с Kinect лучше со знакомства с самим сенсором. Это
небольшая черная коробочка с тремя камерами, длиной чуть более 20 см и
высотой около 5 см (не считая ножки). Один нюанс – в Kinect две камеры. И это
изображение (взято из MSDN) тому подтверждение.

IR Emitter – Инфракрасный излучатель. Его назначение испускать
инфракрасные лучи, которые, отражаясь от предметов, попадают назад в сенсор,
где их принимает:
IR Depth Sensor – Инфракрасный приёмник. Собирает отраженные лучи,
преобразуя их в расстояние от сенсора до объекта(ов). И таким образом строится,
можно сказать, матрица расстояний — целый кадр. Максимальное разрешение
640x480 (30 fps).
Color Sensor – Цветная камера. Захват видео с максимальным разрешением
1280x960 (12fps). Угол обзора камеры: 43° по вертикали и 57° по горизонтали
(угол обзора дальномера идентичный). Можно выбрать формат картинки: RGB
или YUV.
Microphone Array – набор микрофонов. 4 встроенных микрофона позволяют
определить местоположение источника звука и направление звуковых волн.
Встроенный обработчик звукового сигнала включает подавление эха и
уменьшение шума.
Tilt Motor – Коррекция наклона. Позволяет программно настраивать наклон
сенсора в диапазоне ±27° по вертикали.
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Сенсор подключается к компьютеру через USB, хотя, строго говоря, USB
устройством не является, т.к. имеет несколько отличную прошивку, нежели
стандартное USB устройство. Найти какие-либо комментарии по этому поводу не
получилось, но можно предположить, что сделано это исключительно в целях
повышения производительности. Вы можете подключить до четырех сенсоров
одновременно.
Другой важный аспект аппаратной части – диапазон «рабочих» расстояний, т.е.
на каком расстоянии сенсор способен видеть объекты (данные дальномера). И
снова картинка помогает продемонстрировать возможности Kinect.

Режим Default Range доступен как для Kinect for Windows, так и для Kinect for
XBox, но Near Range доступен только для сенсора Kinect for Windows. Простой
пример: для всех объектов в кадре находящихся в пределах Normal Values сенсор
вернёт измеренное расстояние, но для объектов, выходящих за этот диапазон,
сенсор вернёт либо ноль, либо определенную для каждого диапазона константу
(зависит от заданных вами настроек). Одно из существенных отличий SDK 1.5 от
1.0 в том, что теперь в режиме Near Range можно получить информацию о
сидящем человеке, это так называемый трекинг сидящей фигуры (seated skeletal
tracking). Kinect отслеживает 10 точек: голову, шею и руки.
Имея не большой угол обзора (около 50°) Kinect прекрасно подходит для
создания бюджетных навигационных систем. Простота, стоимость и
распространённость данного устройства позволяет разрабатывать эффективные
навигационные системы и расширяет круг разработчиков таких систем, позволяя
реализовать свой замысел без крупных финансовых вложений.
Литература
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ГУДИМ О.В., СИНИЦЬКИЙ О.П.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ
СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, lena200991@ukr.net

Вступ. Найзручнішим і поширеним видом енергії, є електрична енергія. Для її
виробництва, передачі і розподілу існують електроенергетичні системи та мережі.
Найважливішим і найдорожчим елементом обладнання в системі розподілу
електричної енергії є силовий трансформатор. Від надійної роботи силових
трансформаторів залежить і надійність подачі електричної енергії споживачам. а
споживачем є вся країна.
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.
Постановка задачі. Завданням, яке ставлять перед собою розробники приладів
моніторингу є створення спільно з розробниками трансформаторного обладнання
комплекту приладів контролю і керування не обтяженого надмірними функціями,
в тому числі сервісними і, як наслідок, з оптимальними функціональними і
вартісними.
При створенні блоків і приладів температурного моніторингу сухих
трансформаторів основним завданням була реалізація пристроїв, які могли б
забезпечити первинну обробку інформації про температуру, що знімається в
безпосередній близькості від місця її знімання (від датчика).Такий підхід
(розміщення приладу на кожусі трансформатора), як правило, дає можливість
забезпечити надійність і достовірність обробки інформації, виключити вплив
перешкод (тому передача вихідної інформації здійснюється релейними
командами і по завадо захищених кодових лініях зв'язку). Коли доводиться
переносити засоби забезпечення завадо захищеності на вхід монітора, це іноді
призводить до несподіваних наслідків.
Комплексне діагностичне обстеження трансформаторів дозволяє об'єктивно
оцінити стан і визначити дефекти у всіх системах трансформатора, у тому числі в
активній частині (обмотках і магнітопроводі), вводах, системі охолодження,
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системі регулювання напруги й ін. Комплексне обстеження трансформатора
містить у собі:

Аналіз характерних дефектів даного типу трансформаторів;

Аналіз
технічної
документації
й
результатів
поточних
експлуатаційних вимірювань;

Проведення вимірювань на працюючому трансформаторі в режимі
навантаження й неробочого ходу, а також на відключеному трансформаторі;

Відбір проб масла з бака, вводів (масло наповнених), контактора
регулювання напруги трансформатора (РПН) і проведення фізико-хімічних
аналізів масла в лабораторії.
Під час моніторингу силових трансформаторів необхідно контролювати:
рівень
часткових розрядів, розчинені в маслі гази, температуру масла,
вологовміст.
Структурна схема розробленої системи моніторингу зображена на рисунку 1.

Рис. 1. Структурна схема розробленої системи моніторингу

Висновок. Розроблені методика та система моніторингу завдяки проведенню
випробувань та використанню мікроконтролерної системи керування, дозволяє
своєчасно виявляти несправності і знижувати ймовірність аварійних відмов за
рахунок виявлення початковій стадії розвитку дефекту.
Література
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ЄЛІСЄЄВ А.О., ЯРЕМЧУК Н.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВІД НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ЛАТЕНТНОГО ПАРАМЕТРУ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
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Вступ. В статті розглянуто способи обчислення невизначеності вимірювання
рівня навченості за результатами тестування. При тестуванні рівень навченості іго учасника тестування і визначають з застосуванням теорії IRT за
співвідношенням [1]:
b
i  ln i ,
k  bi
де bi – кількість правильних відповідей на запитання тесту;
k – кількість завдань в тесті.
При цьому приймаеться математична модель Раша [3], що пов’язує ймовірність
правильної відповіді pij на j-те запитання тесту з латентними параметрами
тестування i і j:
pij  [1  exp( j  i )] ,
де j – трудність j-го тестового завдання.
Змінну i називають латентним (тобто тим, що безпосередньо не
спостерігається) параметром процесу тестування, тому що він характеризує
приховані характеристики учасників тестування, які можуть змінюватись в
залежності від умов тестування і внутрішнього стану опитуваних. В літературі [1]
розглянуто похибку від нестабільності латентного параметру з застосуванням
лінеаризації і отримано співвідношення для середньо квадратичного відхилення
k

 [bi ]  (  pij  (1  pij ))1/2 ,
j 1

 [ ] 


  [bi ], (1)
bi

а також отримано орієнтовне усереднене значення СКВ, як
2.6
 y [ ] 
( логіт) (2) .
k

Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

96

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

Якщо кількість запитань в тесті велика, то співвідношеннями (1), (2) можна
користуватись. Але якщо кількість запитань в тесті обмежена (наприклад 10), то
крім СКВ треба враховувати ще зміщення лінеаризації [2].
Постановка задачі. Задачею статі є дослідження складової невизначеності від
нестабільності латентного параметру – рівня навченості при обмеженій кількості
запитань в тесті.
Результати
дослідження.
При
дослідженні
використовувались
співвідношення для СКВ (1):
k

 [ ]  (  pij  (1  pij )) 1/2 , (3)
j 1

і для зміщення лінеаризації:
1  2 2
1 (k  2bi )  k
з 
  [bi ]    2
  2[bi ]. (4)
2
2
2 bi
2 bi  (k  bi )

Для дослідження необхідні дані у вигляді нормативної вибірки, з якої можуть
бути отриманні значення pij. Для моделювання процедури тестування було
розроблено програмне забезпечення, що дозволило отримати матрицю результатів
тестування, що відповідають моделі Раша. Приклад матриці для k = 10, наведений
на рис. 1, де стовпці матриці відповідають рівню навченості i, а рядки –
трудності тестових завдань j. На перерізі значень i і j розташована ймовірність
pij.

Рис. 1. Приклад матриці результатів тестування, що відповідає моделі Раша.
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Результати обчислення СКВ та усереднене значення СКВ оцінки рівня
навченості наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Результати обчислення СКВ рівня навченності для результатів тестування при кількості
щапитань k = 10

З аналізу наведених розрахунків витікає, що похибку від нестабільності
латентного параметру за характером залежності від вимірюваної величини можна
вважати адитивною, з усередненним значенням СКВ  y [ ] . Зміщення оцінки 
значне і цого треба враховувати при розрахунках. Відносне СКВ в центрі
діапазону  неприпустимо велике, що вказує на необхідність розробки способів
підвищення точності вимірювання .
Перерахунок рівня навченості в рейтингову шкалу та подальше переведення в
щшкалу ECTS рекомендують проводити тільки з використанням лінійних
перетворень, що зберігає метричність шкали [1]. Є декілька рекомендацій щодо
переведення в 100-бальну шкалу:
 за результатами нормативної вибірки:
50
Bi  50 
 (   ) , (5)
t   [ ] i пз
де θпз – початкове значення;
 для випадку, коли нормативної вибірки немає:
50
Bi'  50 
 (   ) . (6)
max  пз i пз
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В таблицях 1а і 1б наведено результати переведеня рівня навченості в 100бальну шкалу за формулами (5) і (6) відповідно з подальшим переходом в шкалу
ECTS. Переведення проводилось за наступнимх умов:
t = 3;  [ ]  0,86 логіт, θmax = 2,4 логіт.
Таблиця 1
Ілюстрація переведення рівня навченості в 100-бальну шкалу і шкалу ECT

bi

10
9
8
7
6

кількість
класи
балів bi еквівалентності
шкали ECTS
100
A
94
B
78
C
67
D
58
E
а)

bi

10
9
8
7
6

кількість
балів bi
100
94
78
67
58

класи
еквівалентності
шкали ECTS
A
B
C
D
E

б)

На основі врахування данис рис. 2, можна стверджувати, що існує велика
ймовірність потрапляння оцінки рівня навченості до сусідніх градацій шкали
ECTS.
Висновки. На основі проведеного дослідження показано, що середне
квадратичне відхилення складової невизначеності вимірювання рівня навченості
від нестабільності латентного параметру неприпустимо велике при малій
кількості завдань в тесті, що у подальшому приводить до великого розсіювання
бальних оцінок рівня навченості та помилок у визначенні градацій шкали ECTS,
що відповідають рівню навченості. Тому необхідно розробляти методи
підвищення точності вимірювання рівня навченості за результатами тестування.
Переведення результатів тестування в шкалу ECTS не рекомендуеться за умов
коротких тестів. Приобчисленні характеристик невизначенності латентного
параметру необхідно враховувати зміщення оцінок рівня навченості.
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Вступ. Визначення ефективності виробництва – першочергове завдання
агропромисловості. Ефективність сільськогосподарського виробництва є
багатопараметричною функцією, яку можна відобразити наступним кортежем:
Е<Т, Я, П, В>,
де Е – ефективність, Т – оптимальна технологія, Я – якість ресурсного
забезпечення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських
культур, П – повнота та плановість реалізації всіх агротехнічних операцій
вирощування сільськогосподарських культур, В – використання всього спектру
додаткових можливостей та ресурсів.
На першому місці стоїть технологія та технологічне забезпечення. Саме від
правильного вибору технологій та оптимізації всіх технічних процедур і залежить
ефективність виробництва. Тому основна увага приділяється дослідженню
підходів та методик оцінки ефективності технологій (тобто по суті її
сертифікація), але з проектуванням її можливостей та переваг на кліматичні та
інші важливі аспекти вирощування культури. Запропоновано розглядати
технологію як багатофакторну, багатопараметричну, складну динамічну систему,
оцінка особливостей функціонування та кінцевої ефективності якої є актуальною і
важливою науковою проблемою. Враховуючи стохастичність більшості факторів,
які характеризують технологію, а також їх різноманітну фізичну сутність
(вимірювання кількісних значень параметрів здійснюється в різноманітних
шкалах, в тому числі в лінгвістичних, які складно вербалізувати), що в свою
чергу, практично унеможливлює розробку єдиного комплексного показника
якості технології. Пропонується наступний варіант вирішення даної проблеми: дослідити особливості ефективності застосування технологій з використанням
ймовірнісних моделей. Саме перехід від кількісних до ймовірнісних
характеристик дозволяє запропонувати універсальний метод (підхід) для
вирішення поставленої задачі; - в якості математичного апарату пропонується
використати теорію ланцюгів Маркова, яка гармонічно вписується в розв’язання
даної задачі. Результати попередніх теоретичних досліджень [2, 3] підтверджують
правильність підходу до вирішення поставленої проблеми, дозволяють з
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мінімальними затратами отримати інформацію для вибору агротехнологій в
конкретних кліматичних умовах під конкретну культуру, що дозволяє суттєво
підвищити ефективність та знизити ризики сільськогосподарського виробництва.
Було створено таблицю сукупності станів агротехнології, яка відображає
взаємозв’язки між складовими процесу вирощення зернових культур (рис. 1) та
дає змогу відобразити особливості реалізації агротехнології.
Постановка задачі. В даній доповіді проводиться дослідження ефективності
агротехнології та її впливу на процес вирощування сільськогосподарських
культур на кожному етапі виробництва. Головним завданням є визначення
ефективності технології, що буде використовуватися в сільськогосподарському
виробництві з допомогою ймовірнісної моделі [3].
Опис моделі. Перш за все, слід зазначити, що на початку процесу вирощування
сільськогосподарської культури стоїть аналіз ґрунту [1]. Це пов’язано з тим, що
будь-яке поле потрібно дослідити на вміст гумусу, поживних речовин, оцінити
загальний агрохімічний та агрофізичний стан ґрунту, що дасть змогу прийняти
якісне рішення щодо вибору методики подальшої обробки землі. Прогнозування
кліматичних умов базується на звітах метеорологічних служб, які мають повну
інформацію про погодні умови на певний проміжок часу(декілька місяців, рік).
Одна з ключових складових високого рівня врожаю – внесення добрив.
Визначення конкретної кількості добрив, які потрібно внести в землю, під час її
підготовки до посівної кампанії, має спиратися на розгорнутий аналіз стану
ґрунту у вказаній місцевості. В зв’язку з необхідністю виробництва органічної
сільськогосподарської продукції вітчизняними вченими (академік Пономаренко
С.П.) запропоновано органічні стимулятори росту рослин, які не мають
негативного впливу на організм людини, та збільшують врожай
сільськогосподарських культур на 18-50%.
Окремо треба відзначити технологію посіву та культивації, яка
використовується вітчизняними аграріями. Традиційно основний метод полягав у
збільшенні посівних площ, внесенні значної кількості селітри та інших добрив,
але мало дбали про якісну віддачу землі та збереження її якості для подальших
врожаїв. Сучасні вимоги змусили аграріїв переглянути свої погляди в бік новітніх
технології та використанні енергозберігаючої техніки. Однією з передових
технологій вирощування зернових культур є технологія «No-Till» (англ. - без
оранки) [2]. Її суть базується на використанні властивостей природи. Виявилось,
що дана технологія, дає змогу збільшити ефективність виробництва вирощування
зернових культур на 20-30%. Важливим моментом використання є суттєве
зменшення потреби в енергоносіях з 90 л/га до 20 л/га (через значне зменшення
проміжних технологічних процедур).
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Результати моделювання. Проаналізувавши можливості всіх складових
вирощування сільськогосподарської культури, можемо зробити висновок
(прогноз) про певний рівень врожаю. Даний метод забезпечить аграріїв
практичним підтвердженням розрахунків майбутніх врожаїв, дозволить
розрахувати точний кошторис та збереже аграрні компанії від ризиків в
майбутньому.

Рис. 1. Сукупність ефективності станів агротехнології

Нижче наведено таблицю сукупності станів агротехнології (рис.1). Розглянуто
п’ять основних станів ефективності агротехнології (недопустимий, збитковий,
базовий, хороший, максимально можливий) та фактори(екологічні, енергетичні,
економічні, агротехнічні, соціальні, кваліфікаційні, експортний потенціал) і
параметри(використання мінеральних добрив, відповідність якості продукції
світовим стандартам, собівартість однієї тони пшениці та інші), які впливають на
ефективність агротехнології.
Аналізуючи таблицю станів агротехнології (рис.1), можемо зробити висновок,
що оптимальне значення ключових параметрів має бути наступним: висока
секвестрація СО2; можливість зменшення техногенного навантаження на
довкілля; мінімальні витрати дизельного палива повинні складати 20 л/га;
собівартість тони пшениці на рівні 850 грн; питомі затрати металу – 1 кг/га;
наявність привабливих умов праці для молоді – більше 80%; необхідність
додаткових затрат на перепідготовку персоналу – менше 1000 грн/людину;
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відповідність якості продукції світовим стандартам, що дає можливість збільшити
експортний потенціал від 5% на рік.
Висновки. Розвиток агротехнологій має значний вплив на ведення сільського
господарства. Проблемним залишається питання впровадження новітніх
агротехнологій для всіх підприємств вищезгаданого сектору економіки. Головна
причина полягає в тому, що не кожен фермер або невелике підприємство мають
можливість закупити необхідне обладнання, наймати висококваліфікованих
експертів, проводити чіткі розрахунки щодо прогнозування майбутнього врожаю.
В даній статті розглянуто найбільш економічний та зручний варіант оцінки та
прогнозування очікуваної ефективності сільського господарства. Звісно, що
технології не мають на меті стати панацеєю для вирішення всіх проблем
агропромислового сектору, але вони можуть значно покращити результати роботи
людей на землі, збільшать обсяги врожаїв, збережуть землю від негативного
антропогенного впливу та допоможуть вирішити одне з найбільш болючих питань
сьогодення – питання продовольчої світової безпеки. Історично склалося так, що
Україна займає позицію в першій десятці найбільших експортерів агропродукції
та має в своєму розпоряджені біля 30% світових чорноземів. Період радянського
господарювання, як і байдужість землевласників, призвели до виснаження
родючих земель та дещо зменшили середній врожай в Україні. Останні десять
років створено значну кількість потужних аграрних холдингів, що мають земельні
банки в сотні тисяч гектар. Вертикальна інтеграція холдингів, нові методи
управління, а також передові технології стали відігравати головну роль в веденні
сільського господарства. Це дало можливість підняти рівень врожаю
сільськогосподарських культур, значно збільшивши їх експорт за кордон. На
сьогодні, Україна займає третє місце з обсягів експорту кукурудзи, входить в
першу десятку по експорту пшениці, рапсу, є головним експортером
соняшникової олії у світі (біля 52% відсотків світового експорту соняшникової
олії). Впровадження ефективнихї агротехнології дасть змогу збільшити як
врожайність сільськогосподарських культур, так і їх експорт. Доповідь має на
меті донести бачення авторів щодо першочергових проблем агропромислового
сектору України, зазначивши при цьому можливі позитивні результати у разі
впровадження наданих рекомендацій, показати шляхи вирішення актуальних
питань
та
пояснити
користь
від
зміни
підходу
вирощування
сільськогосподарських культур, змінивши його на систему «No-Till».
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ЕНЕРГОУСТАНОВКИ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
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Вступ. Сонце – невичерпне джерело енергії, потенціал якого людству ще
належить гідно оцінити. Сонячна енергія - це кінетична енергія випромінювання
(в основному світла), яка утворюється в результаті термоядерних реакцій у надрах
Сонця. Сонячна енергія є однією з тих альтернатив, ігнорування яких у
недалекому майбутньому зумовить настання катастрофічних наслідків для
людства. Сонячна енергетика - прогресивний метод отримання різних видів
енергії, використовуючи сонячне випромінювання.
Світлове випромінювання можна вловлювати та використовувати
безпосередньо тоді, коли воно досягає Землі, - це пряме використання сонячної
енергії. Метод прямого перетворення сонячного випромінювання в електрику є,
по-перше, найбільш зручним для споживача, оскільки отримується найбільш
вживаний вид енергії, і, по-друге, такий метод вважається екологічно чистим на
відміну від інших, які використовують органічне паливо, ядерну сировину чи
гідроресурси.
Для
одержання
електроенергії
використовують
декілька
методів.
Найперспективнішим вважається метод безпосереднього перетворення
випромінювання на електричну енергію за допомогою сонячних батарей. Сонячна
батарея - це електрична установка, що генерує постійний струм та складається з
орієнтованих за сонцем сонячних модулів, які мають спільну несучу конструкцію.
Сонячні батареї характеризуються великим діапазоном зміни вихідних
параметрів – напруги і струму, в залежності від змін освітленості. Сучасні
перетворювальні пристрої, що призначені для перетворення напруги постійного
струму від нетрадиційних джерел в електричну енергію необхідної якості і
вихідної синусоїдальної напруги, повинні забезпечувати високу точність
перетворення, потребують регулювання вихідних параметрів – напруги чи струму
в широких межах, повинні характеризуватися високими енергетичними та
надійнісними показниками.
Якісні та надійні дані, що характеризують роботу системи є надзвичайно
важливими. Різноманітні сонячні енергосистеми – на тепло- чи
фотоперетворювачах – потребують різних типів даних, але як би там не було, ці
дані повинні бути одинаково точними. Для всіх типів систем найважливішими
параметрами контролю є вихіні струм та напруга, а також потужність сонячної
батареї.
Постановка задачі. Розробка системи моніторингу енергоустановки на
сонячних батареях (далі СМЕнСБ), що призначена для моніторингу та контролю
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за енергоустановками, що використовують сонячні батареї як джерело енергії.
Моніторинг включає в себе вимірювання напруги та стуму на виході сонячної
батареї, що є необхідним для правильної роботи СМЕнСБ. Контроль полягає у
формуванні керуючих сигналів для роботи системи – заряд батареї, сигналізація
про проблеми в роботі системи та ін.
Результати досліджень та розробки. Сонячна система енергопостачання
складається з таких елементів: - сонячної батареї (фотоелектричного сонячного
модуля); - контролера заряду; - акумуляторів; - інвертора.
Схема такої енергоустановки наведена на рисунку 1.

Рис. 1. Принцип роботи сонячної енергоустановки

Принцип роботи сонячної енергоустановки наступний. Сонячний модуль - це
сукупність поєднаних між собою сонячних елементів, тобто напівпровідникових
пристроїв, які перетворюють світлову енергію сонця в електричну. До складу
фотоелектричного сонячного модуля входять оброблені моно-кремнієві пластини,
вкриті спеціальною сполукою, що витримує будь-які несприятливі погодні умови
(град, високі та низькі температури, перепади температур тощо). Розміщуються
модулі на дахах будинків, офісів, гаражів або будь-яких інших поверхнях.
Можливе використання модулів замість покрівлі будинку або разом з нею.
Контролер заряду - пристрій, призначений для управління режимами
заряджання та розряджання акумуляторних батарей. Контролер заряду відіграє
важливу роль в експлуатації системи; регулює заряд акумуляторів (що сприяє
збільшенню терміну експлуатації об'єкта).
Акумулятор слугує для зберігання заздалегідь накопиченої енергії;
акумуляторні батареї розраховані на досить велику кількість циклів заряджаннярозряджання.
Головними перевагами використання сонячної енергії є: екологічна чистота,
надійність та можливість довготривалої експлуатації, безпека (наявність
автоматичного захисту від короткого замикання, перегріву, перевантажень
приладів; розряджання акумуляторів), простота монтування і розбирання,
стійкість до впливу природних факторів.
Сонячні енергосистеми можна класифікувати за інтегрованістю у мережу. На
рисунку 2 наведена дана схема класифікації.
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Сонячні енергосистеми

Мережеві

Автономні

Гібридні

Рис. 2. Класифікація сонячних енергосистем за їх інтегрованістю у мережу

Мережеві сонячні енергосистеми можуть бути повністю інтегровані в
електромережу. Така система не забезпечує автономності роботи та функціонує
тільки при наявності зовнішньої мережі.
Автономна система працює без підключення до електромережі. Енергія, що
виробляється такою системою використовується лише як джерело для
підключених об’єктів.
Гібридні системи найбільш поширені. Такі системи працюють одночасно як
мережева та автономна, що дозволяє економити електроенергію протягом для та
не залишитися без електроенергії у випадку збою в зовнішній електромережі.
Так як гібридні системи є найбільш поширеними, розроблювана СМЕнСБ може
використовуватися саме для таких систем.
Згідно з технічним завданням та оглядом існуючих технічних рішень була
розроблена структурна схема енергоустановки на сонячних батареях, що
представлений на рисунку 3. Система будується на основі мікроконвертора
ADuC7036 фірми Analog Devices, так як цей МК включає в себе канали для
вимірювання струму та напруги, два 16-ти розрядні Σ-Δ АЦП, дільник напруги,
підсилювачі сигналів, та мікропроцесор для обробки даних вимірювання.
P

СБ

КЗ

U, I

СМЕнСБ

АБ

Рис. 3 – Структурна схема енергоустановки на сонячних батареях

На схемі позначено: СБ – сонячна батарея; СМЕнСБ – система моніторингу
енергоустановки на сонячних батареях; КЗ – контролер заряду;
АБ
–
акумуляторна батарея; БЖ – блок живлення.
Структурна схема системи моніторингу представлена на рисунку 4.
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Рис. 4. Структурна схема системи моніторингу

На схемі позначено: ЗДН – зовнішній дільник напруги; ВДН - внутрішній
дільник напруги; ПСН – перетворювач струм-напруга; АЦП1, АЦП2 аналогово-цифровий перетворювач; ІБ1 – інтерфейсний блок (SPI); ІБ2 –
інтерфейс ний блок (UART)$ МК - мікроконтролер; КІ - контролер індикації;
РКІ - рідкокристалічний індикатор; ЕОМ – електронно-обчислювальна машина;
БФКВ – блок формування керуючих впливів.
СБ – сонячні батареї, що представляють собою чутливі до сонячного
випромінювання фотоелементи. Кількість таких панелей та матеріали, з яких
вони виготовлені залежать від бажаної потужності на виході системи. Принцип
роботи сучасних фотоелементів базується на напівпровідниковому p-n
переході. При поглинанні фотона в області, яка прилягає до p-n переходу,
створюється пара носіїв заряду: електрон і дірка. Одна із цих часток є
неосновним зарядом і з великою ймовірністю проникає крізь перехід. В
результаті створені завдяки поглинанню енергії фотона заряди розділяються в
просторі й не можуть рекомбінувати. Як наслідок порушується рівновага
густини зарядів. При під'єднанні елементу до зовнішнього навантаження у колі
протікає струм.
СМ – система моніторингу, що представляє собою сукупність пристроїв, що
виконують вимірювання та передачу інформації про роботу енергоустановки,
та керує її роботою формуючи керуючі сигнали.
КЗ – контролер заряду – спеціальний пристрій для керування процесом зарядки
акумуляторних батарей.
АБ – акумуляторна батарея чи набір батарей, призначені для накопичення
електроенергії з подальшим її використанням, коли є така необхідність.
БЖ – представляє собою блок живлення, що призначений для живлення
всього пристрою і кожного блоку окремо.
ЗДН, ВДН – зовнішній та внутрішній дільники напруги, що приводять
величину сигналу з виходу сонячної батареї до рівня, що необхідний для подачі
на АЦП.
ПСН – перетворювач струм-напруга, що представляє собою шунт.
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K – ключ, призначений для перемикання між вимірювальними каналами.
АЦП1, АЦП2 – представляють собою аналогово-цифрові перетворювачі,
призначений для перетворення вхідних сигналів у відповідні їм цифрові, тобто
для перетворення сигналів з неперервною шкалою і сигнали, що мають
дискретну шкалу значень.
ІБ1, ІБ2 – інтерфейсні блоки, призначені для з’єднання мікроконвертора з
РКІ та ЕОМ. Для підключення до рідкокристалічного індикатора
використовується SPI-інтерфейс, до ЕОМ – UART-інтерфейс.
МК – представляє собою мікроконтроллер, що керується програмно.
Призначений для обробки, виконання арифметичних, логічних та інших
операцій роботи з цифровою інформацією і керування процесом обробки, для
перетворення вимірювальної інформації і форму, що є зручною для сприймання
користувачем перед надходженням її у КІ.
КІ – представляє собою контролер індикації, котрий служить для узгодження
інформаційного сигналу перед виводом інформації на ЦОУ.
РКІ - представляє собою рідкокристалічний пристрій, що призначений для
відображення значень вимірюваної величини у цифровому зручному для
оператора вигляді.
БФКВ – блок формування керуючих впливів призначений для формування
сигналів, що керують енергоустановкою на сонячних батареях.
Висновки. В роботі проведено огляд енергоустановок на альтернативних
джерелах енергії, зокрема, на сонячній. Здійснено огляд параметрів, що необхідно
контролювати при використанні енергоустановки на сонячних батареях.
Найважливіші з них – струм та напруга. На снові цих даних була розроблена
структурна схема системи моніторингу енергоустановки на сонячних батареях.
Система будується на основі мікроконвертора ADuC7036 фірми Analog Devices,
так як цей МК включає в себе канали для вимірювання струму та напруги, два 16ти розрядні Σ-Δ АЦП, дільник напруги, підсилювачі сигналів, та мікропроцесор
для обробки даних вимірювання.
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УДК 681.5.08
ЛАПТІЙЧУК К.В., ШАНТИР С.В.
ПЕРВИННИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ МОНІТОРУ
ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВАЛУ РОТОРНОЇ МАШИНИ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com

Вступ. Значення швидкості обертання валу є одним з основних механічних
параметрів роторної машини, який використовується для побудови і суттєво
впливає на якісні характеристики систем захисного моніторингу, діагностики та
прогнозування технічного стану. Найбільш поширені методи вимірювання
швидкості обертання на основі вимірювання періоду або частоти. При реалізації
цих методів на практиці в складі первинних вимірювальних перетворювачів
застосовуються оптичні, магніто-електричні або вихорострумові датчики. В
жорстких промислових умовах експлуатації перевагу віддають вихорострумовим
датчикам, але їх застосування в первиних вимірювальних перетворювачах
повязано з обмеженою лінійною ланкою характеристики перетворення, що
потребує їх удосконалення з метою підвищення точності перетворення.
Постановка задачі. Розробка та дослідження вихорострумового первинного
вимірювального перетворювача монітору швидкості обертання валу роторної
машини, з метою підвищення точності вимірювання.
Основна частина. В основу побудови первинного вимірювального
перетворювача покладено ефект виникнення вихрового струму в металі валу
ротора при взаємодії з електромагнітним полем котушки. Функціональна схема
перетворювача (рис.1) складається з котушки індуктивності, яка встановлена в
коливальний контур генератору, генератору високочастотного коливання,
стабілізатору режиму роботи генератора, перетворювача частота напруга, схеми
живлення.

Рис. 1. Функціональна схема первинного вимірювального перетворювача
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В роботі розроблено схему первинного вимірювального перетворювача з
вихорострумовим датчиком.
Виконано моделювання розробленої схеми принципової електричної
первинного вимірювального перетворювача та експериментальне дослідження її
характеристик на універсальному комп’ютері в середовищі Multisim 11.0 (рис. 2).

Рис. 2. Модель первинного вимірювального перетворювача

За результатами моделювання створено та випробувано макет перетворювача.
Висновки. В роботі проведено аналіз існуючих схем побудови первинних
вимірювальних перетворювачів з вихорострумовими датчиками. Розроблений
первинний вимірювальний перетворювач відрізняється від аналогів низькою
напругою живлення (до 12 V), наявністю ланцюгів для забезпечення
самодіагностування справності в робочому режимі, без виводу з експлуатації, при
підключенні до монітору. Первинний вимірювальний перетворювач призначений
для використання, як первинне джерело вимірювальної інформації для монітору
швидкості обертання валу роторної машини. Крім основного призначення,
перетворювач може використовуватись для перетворення відстані між торцем
котушки і об’єктом в пропорційний електричний сигнал
Література
1. Джон Д. Ленк. Справочник по проектированию электронных схем. –К.: Техніка, 1979. 206с.
2. Інформаційний ресурс Analog Device/ Режим доступу: http://www.analog.com.
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

110

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

УДК 621.317
ЛИТВИН Т.В., ЗАМОТАЙЛО Т.В., СИНИЦКИЙ О.П.
КОРРЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ В ЦИФРОВЫХ
АМПЕРМЕТРАХ
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина, Sld_ka@mail.ru

Введение. Одним из наиболее распространенных способов повышения
точности в современных цифровых приборах является автоматическая цифровая
коррекция погрешностей. Проблемами коррекци ипогрешностей занимались
такие видные ученые, как Туз Ю.М. [1], Скрипник Ю.А. [2], Кондратов В.Т. [3,4]
и другие. Идеи, изложенные в трудах этих ученых, нашли самое широкое
распростроение в новых разработках приборов в нашей стране в те и в
последующие годы. Основой коррекции погрешностей являются структурные
методы повышения точности, разработанные в трудах Туза Ю.М., Скрипника
Ю.А.и других ученых, а также теория избыточных измерений, изложенная в
работах Кондратова В.Т. Структурные методы повышения точности позволяют за
счет небольшого усложнения схемы или алгоритма работы прибора, применяя в
основном недорогие непрецизионные комплектующие элементы, создавать
высокоточные изделия измерительной техники. Аналогичная ситуация с
избыточными измерениями. Но, следует отметить, здесь, в основном, речь идет об
усложнении алгоритма работы измерительного прибора, использовании
многократных измерений[11].
Особенности коррекции инструментальных погрешностей. Как известно, по
причинам возникновения погрешности измерения подразделяются на
методические и инструментальые[5]. Чаще всего коррекции подлежат
инструментальные погрешности. Инструментальная составляющая погрешности
обусловлена несовершенством схемных решений электронных блоков,
несовершенством конструкции и технологии изготовления измерительных
приборов, отклонением от номинальных значений и нестабильностью параметров
элементов и узлов приборов под воздействием влияющих факторов,
чувствительностью к неинформативным параметрами входного сигнала,
взаимодействием средств измерительной техники с объектом измерения,
динамическими свойствами средств измерений. Из теории погрешностей
известно, что инструментальная составляющая погрешности состоит из
погрешности средства измерений и погрешности от взаимодействия средства
измерений с объектом измерений. Абсолютное значение погрешности средства
измерения представляет собой разность между показанием средства измерения и
истинным (действующим, на практике) значением измеряемой величины при
отсутствии методической погрешности и погрешности из-за взаимодействия
средства измерений с объектом измерений [6-10]. Вопросы коррекции
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погрешностей средств измерений довольно подробно изложены в трудах Туза
Ю.М., Скрипника Ю.А., Кондратова В.Т. и других ученых, поэтому в данной
работе они рассматриваться не будут. Вопросам коррекции погрешностей из-за
взаимодействия , по мнению авторов, уделяется значительно меньше внимания,
поэтому этой проблеме посвящена данная работа.
Постановка задачи. Поскольку погрешность измерения из-за взаимодействия
присутствует в подавляющем большинстве случаев измерений токов,
напряжений, мощности, энергии, то рассмотрение способов коррекции этой
составляющей инструментальной погрешности является актуальным.
Анализ возможности коррекции погрешности из-за взаимодействия при
измерении токов цифровыми амперметрами. Погрешность измерения из-за
взаимодействия — составляющая инструментальной погрешности, которая
возникает вследствии влияния средства измерения на состояние объекта
измерения. Как было отмечено выше, погрешность из-за взаимодействия при
измерении токов, возникает во всех случаях, если в существующую цепь
включается последовательно амперметр путем разрыва этой цепи. Погрешность
из-за взаимодействия не проявляется если амперметр является частью этой цепи и
включен все время в процессе функционирования этой цепи и проведения
измерений в ней. Например, при проведениии поверки амперметров, схема
проверка представляет собой два последовательно соединённых амперметровобразцового и проверяемого и регулятора тока. В этой цепи оба амперметра
включены всё время в процессе проведения провверки, через низ протекает один
и тот же ток и погрешность из-за взаимодействия не возникает.
Но если рассмотреть обычную практику измерения токов, когда амперметр
включается в новую цепь, то возникает погрешность из-за взаимодействия, и
оператору почти всегда сложно определить стоит ли учитывать погрешность от
взаимодействия или она пренебрежимо мала. Поэтому в данной работе проведена
разработка схемы и алгоритма функционирования амперметра с коррекцией
погрешности из-за взаимодействия для простейших измерительных цепей вида
(рис.1).

Рис.1. Схема включения амперметра для измерения тока в простейшей цепи

Предлагается структурная схема цифрового амперметра постоянного тока с
коррекцией погрешности из-за взаимодействия прибора с цепью, в которой
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производятся измерения, даже для случаев, когда параметры этой цепи
неизвестны (рис.2).

Рис.2. Структурная схема цифрового амперметра с коррекцией погрешностей, где SW —
коммутатор, БШ — блок шунтов, МП — микропроцессор, ЦОУ — цифровое отсчетное
устройство.

Рассмотрим работу амперметра на примере измерения тока в цепи,
изображенной
на рисунке 1. Действительное значение тока в цепи Iд и соответствующее ему
показание прибора Nд будут равны
U
Nд  Iд  n ,
Rн
где Uп — напряжение источника питания, Rн — сопротивление цепи, куда
включено и внутреннее сопротивление источника питания.
Прибор работает в два такта, причем в каждом такте прибор имеет разное
входное сопротивление RА1 RА2. Переключение входного сопротивления
цифрового амперметра осуществляется с помощью электронных ключей,
управляемых микропроцессором. Так, в первом такте в микропроцессор
запишется число:
Un
N1  I n1 
,
Rн  RA1
где Iн1 — измеренное значение тока в первом такте.
После этого с помощью переключателей SW изменяется сопротивление шунта
на входе амперметра и во втором такте в микропроцессор запишется число:
Un
N2  In2 
.
Rн  RA2
Таким образом, мы получили систему двух уравнений с двумя неизвестными:
Uп и Rн . Решив эту систему получаем:
N ( R  RA2 )  RA1 ( N 2  N1 )
N  N ( R  RA2 )
Rн  2 A1
.
U n  2 1 A1
;
N 2  N1
N 2  N1
На основании измеренных данных, косвенным способом, напряжения
источника питания и сопротивления цепи, в которой производится измерение,
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действительное значение тока может быть расчитано в микропроцессоре и подано
на ЦОУ:
U
N  N ( R  RA2 )
Nд  I д  n  2 1 A1
Rн RA1  N1  RA2  N 2 .
Значения входного сопротивления цифрового амперметра, которое равно
сопротивлению шунтов, записаны в память микропроцессора.
Таким образом, в результат измерения не входит погрешность из-за
вззаимодействия.
Выводы. Исследована актуальность проблемы коррекции инструментальных
погрешностей. Показано, что при двухтактном режиме работы цифрового
амперметра с изменением входного сопротивления и расчета действительного
значения тока на микропроцессоре возможно получить скорректированный
результат в котором отсутствует погрешность из-за взаимодействия.
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УДК 681.5.08
МАЙСТРОВОЙ В.В., ШАНТЫРЬ С.В.
КВАДРАТОР НА ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ
СХЕМ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com

Введение. При проектировании средств измерительной техники, в состав
которых входят компьютерные средства, необходимо решать задачи, связанные с
цифровой обработкой сигналов в режиме реального времени. Это требует в тракте
обработки измерительной информации применения специализированных
цифровых измерительных преобразователей. Структуры таких преобразователей
должны отвечать критериям – однородность структуры, малый объем памяти,
большой динамический диапазон, работа в реальном масштабе времени и
простота реализации.
Постановка
задачи.
Разработка
и
исследование
характеристик
функционального преобразователя с квадратичной функцией на принципах
построения цифровых комбинационных схем для числовых измерительных
преобразователей микропроцессорных измерительных устройств.
Способ построения числового измерительного преобразователя с
квадратичной функцией. Для построения числового измерительного
преобразователя используется способ функционального преобразования на
основе кусочно-линейная аппроксимация функции Y  x 2 на интервале x [0, 1) с
последующей многократной параллельной коррекцией разности между исходной
функцией и ее приближением, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Кусочно-линейная аппроксимация функции Y  x 2
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Корректирующую функцию  получают после m -го шага коррекции. Тогда
итоговое уравнение преобразования принимает вид
m

Y     i   .
i 1

В соответствии с предложенным способом построен алгоритм преобразования,
который содержит регистр аргумента RG, блок коммутаторов MUX1…MUXm+1,
дешифратор DS, модуль памяти M корректирующих коэффициентов, группу
логических элементов &1…&m и дополнительную группу логических элементов
&D, два сумматора SUM1 и SUM2, как показано на рис. 2

Рис. 2. Алгоритм возведения в квадрат

Выводы. В роботе предложен способ построения числового измерительного
преобразователя с квадратичной функцией, разработан алгоритм преобразования.
Експериментальное исследование на модели преобразователя в среде LabVIEW
подтвердило возможность увеличения диапазона преобразования, а также
возможность преобразования в реальном времени. Принцип построения
цифровых комбинационных схем, положенный в основу алгоритма позволяет
использовать его с высокой эффективностью в микропроцессорных
измерительных преобразователях.
Література
1. А.с. 1325469 СССР. МКИ G 06 F 7/552. Квадратор/ Ю.В Хохлов, А.М. Литвин, В.Д.
Циделко, С.В. Ляшенко, С.В. Шантырь. Заявл. 24.03.86; Опубл. 23.07.87. Бюл. № 27.
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МИХАЙЛЮК О.М., ШАНТИР С.В.
БЛОК ВИЗНАЧЕННЯ ПІКОВОГО ЗНАЧЕННЯ СИГНАЛУ ЦИФРОВОГО
МУЛЬТИМЕТР-ЛОГЕРА
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com

Вступ. Обслуговування обладнання технологічних процесів в сучасних галузях
промисловості потребує використання вимірювальних приладів для широкого
спектру вимірювальних величин (температура, тиск, напруга, струм, швидкість
обертання, емність, опір та ін.), значення яких зазвичай незмінні або повільно
змінюються, але в більшості задач змінюються в часі, в залежності від зовнішніх
умов та режимів роботи. В деяких умовах, задачі обслуговування обладнання
можуть бути вирішені використанням універсальних мультиметрів, які
випускаються промисловістю в широкому асортименті. Але в умовах
промислових підприємств таких галузей, як хімічна, паперова, машинобудування,
транспорт та ін., обладнання яких розташованого на великих площах, має широку
номенклатуру та підвищену небезпечність, необхідні вимірювальні прилади із
специфічними функціями: вимірювання кількох фізичних величин; визначення
параметрів вимірювальних сигналів та збереження їх в пам’яті приладу; фіксація
та зберігання параметрів зовнішніх умов та режимів роботи обладнання;
можливість
підключення
до
комунікаційних
мереж
обслуговуючих
вимірювальних інформаційних систем та обміну даними з ними; індикація
останніх збережених даних з можливістю порівняння їх з поточними та ін.
Сучасні цифрові технології дозволяють реалізовувати такі функції в приладахлогерах промислового призначення, але алгоритми повинні розроблятися з
врахуванням найбільш суттєвих обмежень, пов’язаних з розрядною сіткою,
об’ємом вільної пам’яті, продуктивністю обчислювальних засобів.
Постановка задачі. Розробка способу визначення пікового значення
вимірювального сигналу в реальному часі для мікропроцесорного мультиметралогера, з метою підвищення продуктивності приладу при обмеженнях об’єму
вільної пам’яті та розрядної сітки.
Основна частина. В роботі запропоновано спосіб визначення пікового
значення вимірювального сигналу за рекурсивним алгоритмом
X nPeak  X nPD  (1   ) X nPeak
k ,
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де X nP eak - поточне пікове значення вимірювального сигналу на виході блоку
перетворювача; X nP D - поточне значення вимірювального сигналу на виході
P eak
пікового детектора Peak Detector;  - коефіцієнт релаксації; X n
k - попередне
пікове значення вимірювального сигналу на виході лінії затримки Delay Line на
один такт.
Значення вимірювального сигналу на виході пікового детектора визначається за
умовою

X nP D

| X n | (1   ) X nPeak
k

PD
X n-1


PD
, when | X n | (1   ) X nPeak
k  X n -1
.
PD
, when | X n | (1   ) X nPeak

X
k
n -1

Відповідно до алгоритму розроблено програмний блок перетворювача пікового
значення сигналу, функціональна схема якого подана на рис. 1. До схеми входять
перетворювач абсолютного значення сигналу на вході, два пристрої додавання і
пристрій множення, піковий детектор та лінія затримки.

Рис. 1. Схема визначення пікового значення вимірювального сигналу

Параметри перетворення визначаються інтервалом та темпом загасання, які
встановлюються тривалістю затримки лінії затримки та коефіцієнтом 1   .
Експериментальне дослідження характеристик перетворювача підтвердило
його ефективність при застосуванні в цифрових вимірювальних засобах в умовах
жорсткого обмеження використання пам’яті, обмеження розрядної сітки та
продуктивності мікроконтролера.
Висновки. В роботі запропановано спосіб визначення пікового значення
вимірювального сигналу за рекурсивним алгоритмом. Розроблено перетворювач
пікового значення, призначений для промислового системного цифрового
мультиметра-логера, який реалізує функцію перетворення в реальному часі.
Література
1. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Справочник –М.: Радио и связь,
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УДК 656.259
МОГИЛЬНИЙ П.О., СИНИЦКИЙ О.П.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", г.
Киев, Украина, e-mail: pavel_mohilny@ukr.net

Введение. Одним из основных элементов систем автоматики,
обеспечивающей безопасность движения на железнодорожном транспорте,
являются рельсовые цепи. Многообразие видов рельсовых цепей вызвано
стремлением обеспечить безопасность движения поездов в конкретных условиях
эксплуатации с использованием простых технических решений, требующих
минимальных средств на оборудование и содержание устройств. Поэтому,
совершенствование алгоритмов функционирования рельсовых цепей и
разработка классификаторов состояний рельсовых цепей актуальны.
Поиск новых классификаторов состояний рельсовых цепей. Для решения
задачи достоверной классификации состояний рельсовых линий необходимо,
наряду с развитием существующих РЦ, создавать новые классификаторы
состояний рельсовых линий (КСРЛ), позволяющие существенно расширить
функциональные возможности рельсовых цепей при воздействии возмущающих
факторов, организовать классификатором диагностику и прогнозирование
состояния элементов рельсовой линии как первичного датчика информации и
добиться относительной инвариантности классификатора к возмущающим
воздействиям. Наиболее перспективными для решения подобных задач
представляются методы адаптивной обработки выходного сигнала рельсовой
линии, методы распознавания образов с элементами самоотбора сложности
полинома решающих функций, а также методы инвариантности с принципом
многоканальности [1].
В новейших системах автоблокировки используется способ оценки состояний
рельсовой линии на основе относительного изменения информационных
параметров полезного сигнала. Сущность метода заключается в том, что
классификатор реагирует не на абсолютные значения амплитуды, а на
скачкообразное изменение параметров полезного сигнала. Реально такие
скачкообразные процессы происходят при вступлении и освобождении поездом
блок – участка, а также при обрыве рельсовой линии. Cтруктурная схема
классификатора, реализующего способ оценки состояний рельсовой линии,
основанный на обнаружении относительного изменения амплитуды полезного
сигнала, содержит каскадно соединенные: входной фильтр, детектор огибающей,
интегратор, решающее устройство и блок памяти.
В нормальном режиме, когда рельсовая линия свободна и исправна, на входе
классификатора действует смесь сигнала РЛ и помех. Полезный сигнал
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фильтруется и детектируется. Постоянная составляющая сглаживается
интегратором. С помощью аналого-цифрового преобразователя огибающая
входного сигнала дискретизируется во времени и квантуется по амплитуде.
Отсчеты амплитуды полезного сигнала Si=Si(t) поступают на один из входов
блока логической обработки. На второй его вход подаются значения сигнала
через элемент задержки: Si-1=Si-1(t). Согласно алгоритму обработки, в
дискретные моменты времени вычисляются модуль частного смежных отсчетов и
его знак. Если знак положительный, а модуль частного смежных отсчетов
превышает пороговое значение Uп, задаваемое решающим устройством, то
считается справедливой гипотеза об освобождении рельсовой линии. В
противном случае принимается решение о неизменном состоянии рельсовой
линии.
С выхода аналого–цифрового преобразователя
значения амплитуды
огибающей подаются на блоки вычисления разности соседних отсчетов и модуля
их частного, где обрабатываются в соответствии с принятым алгоритмом.
Значение модуля частного смежных отсчетов сравнивается с фиксированным
порогом Uп в первом компараторе. Для определения знака разности, эта величина
подается на вход второго компаратора, где сопоставляется с нулевым значением.
Решение об освобождении рельсовой линии подвижным составом принимается в
том случае, если выполняются два условия. В противном случае считается, что
рельсовая линия остается занятой подвижным составом, либо неисправна. При
построении классификаторов состояний рельсовых линий, рассчитанных на
работу при повышенной проводимости изоляции, и в условиях воздействия
комплекса помех, хорошие результаты дает использование математического
аппарата обнаружения разладки случайного процесса. Под разладкой понимается
скачкообразное изменение свойств случайного процесса [1-3]. Различают
положительную и отрицательную разладки. Применительно к контролю
состояний рельсовых линий под положительной разладкой понимают
скачкообразное изменение амплитуды сигнала контроля в момент освобождения
рельсовой линии подвижным составом. Отрицательная разладка заключается в
скачкообразном ее снижении, происходящей под действием поездного шунта,
либо при нарушении целостности рельсовых нитей. В докладе представлена
структурная схема классификатора на современной элементной базе.
Литература
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УДК 681.3; 681.518.3
ОСІНЦЕВА М.Б.1, ШАНТИР С.В.2
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС „ВІРТУАЛЬНИЙ ВОЛЬТМЕТР” В
СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут», Київ,
Україна, 1 mashaosintseva08@gmail.com, 2shantyr.sv@gmail.com,

Вступ. Моделювання складних вимірювальних комплексів, призначених для
розв’язання метрологічних задач, таких як, метрологічна атестація, повірка,
калібрування, потребує вирішення проблеми побудови на універсальних
комп’ютерах імітаційних моделей окремих засобів вимірювальної техніки. Такі
моделі повинні задовольняти наступним вимогам: врахування факторів, як
внутрішніх так і зовнішніх, впливаючих на засіб вимірювання; забезпечення
режиму роботи моделі в реальному часі; мінімальний об’єм пам’яті для
розташування програм та даних; візуальна графічна імітація фронтальної панелі
засобу вимірювання, що забезпечує інтерактивний діалоговий інтерфейс «людина
машина»; архітектурна відкритість програмного комплексу імітації.
Постановка задачі. Розробка та дослідження моделі віртуального вольтметра
діючих значень з метою визначення її метрологічних характеристик і оцінки
можливості використання в комплексі повірки засобів вимірювальної техніки в
якості імітаційної моделі.
Модель віртуального вольтметра діючих значень є імітацією окремого
вимірювального засобу, яка задовольняє наступним вимогам до метрологічних
характеристик: діапазон вимірюваних значень напруги змінного струму до 300 V
(ефективне значення); робочий частотний діапазон до 10 MHz; межа основної
похибки вимірювання від ±0,5% до ±8 % в залежності від частотного діапазону та
діапазону вимірюваної величини; сигнал на вході - синусоїдальної або
спотвореної форми.
Програмний комплекс в складі, наведеному на рис. 1, реалізовано у вигляді
бібліотеки віртуальних інструментів в середовищі LabVIEW. Віртуальні
інструменти відтворюють основні компоненти реального вольтметра діючих
значень та величини, що впливають на його роботу [1]. Віртуальний інструмент
блоку вимірювання відтворює вхідний поділювач, широкосмуговий підсилювач,
термоперетворювач, підсилювач постійного струму та шкалу електромеханічної
системи. Для імітації похибок вимірювань та зовнішніх факторів (температура,
тиск, вологість та інше) використовуються розроблені віртуальні інструменти
моделей випадкових величин з заданими законами розподілу (рівномірний, Гауса,
Релея) та змінними параметрами. Загальне керування та об’єднання моделей
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реалізовано віртуальним інструментом що відтворює блок відображення та
керування комплексом.

Рис. 1. Склад програмного комплексу «Віртуальний вольтметр»

Дослідження створеного програмного комплексу «Віртуальний вольтметр»
виконано на універсальному комп’ютері, шляхом імітації на його вході сигналів з
змінними структурою і параметрами та аналізу отриманих результатів
вимірювання на його виході на основі аналітичних моделей. Результати
дослідження підтвердили відповідність комплексу заданим метрологічним
характеристикам та наявність властивостей, які забезпечують використання в
якості імітаційної моделі в складі комплексу повірки засобів вимірювальної
техніки, таких як імітація зовнішніх і внутрішніх впливаючих факторів та
можливість зміни їх параметрів відповідно до умов використання моделі,
достатню швидкодію для реалізації інтерактивного діалогового режиму роботи,
малий об’єм пам’яті програм і пам’яті даних.
Висновки. В роботі розроблено та досліджено програмний комплекс
«Віртуальний вольтметр» в середовищі LabVIEW. Результати досліджень
підтвердили показники ефективності розробленого програмного комплексу при
використанні в якості імітаційної моделі в складі комплексу повірки засобів
вимірювальної техніки.
Література
1. Справочник по радиоизмерительным приборам. Под ред. В.С. Насонова. Т.1. Измерение
напряжений, параметров элементов и цепей. Источники питания. –М.: Сов. радио, 1976. -232с.
2. Суранов А.Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. –М.: ДМК Пресс, 2005. – 512 с.
3. National Instruments/ Режим доступу: http://ni.com
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ОСІНЦЕВА М.Б.1, ШАНТИР С.В.2
СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ФАЗОВИХ ЗСУВІВ СИГНАЛІВ В СИСТЕМІ
ВИПРОБУВАНЬ ГІДРОАКУСТИЧНИХ СТАНЦІЙ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, 1mashaosintseva08@gmail.com, 2shantyr.sv@gmail.com,

Вступ. На теперішній час гідроакустична техніка практично переведена на
автоматично керовані комп’ютерні системи з використанням досягнень сучасних
цифрових технологій обробки сигналів. З підвищенням складності
гідроакустичних систем в аспекті реалізації функцій обробки, таких як адаптоване
діаграмоформування, синтез апертур, когерентна обробка сигналів, випадкові
(рандомізовані) антенні решітки, автоматична обробка інформації, виникають
проблеми пов’язані з визначенням ефективності гідроакустичних систем (ГС) при
вирішенні цільових задач [1]. Розробка методів та засобів визначення якості
складових системи та системи в цілому на етапах проектування та створення, а
також, в умовах експлуатації, є одним з напрямків вирішення проблеми
ефективності ГС.
Постановка задачі. Розробка та дослідження способу формування фазових
зсувів сигналів в системах випробувань гідроакустичних систем (станцій) для
забезпечення методів та засобів випробувань з метою підвищення якості оцінки
ефективності при проектуванні та випробуваннях ГС.
Аналіз способів формування фазових зсувів сигналів. Одне з призначень
системи випробувань гідроакустичних станцій - формування каліброваних
сигналів з заданою структурою, яка визначається в першу чергу фазовими
співвідношеннями, що імітують гідроакустичний сигнал з виходів перетворювачів
багатоканальної розподіленої в просторі гідроакустичної антени. Архітектура
системи випробувань гідроакустичних станцій складається з випробувальної
станції та ГС, ефективність якої визначається, як показано на рис. 1. До складу
випробувальної станції входять робоча станція PC MS, основне призначення якої
– це формування моделей тестових сигналів, загальне керування випробуваннями
та прийняття рішень що до ефективності ГС, і багатоканальна модульна
підсистема формування каліброваних структур сигналів, яка базується на
керованих модулях калібраторів фазового зсуву.
Для вирішення цільових задач з заданим рівнем ефективності, сучасні ГС
повинні забезпечувати обробку сигналів гідроакустичних антен, кількість
елементів яких перевищює 128, в частотному діапазоні до 20000 Hz, при фазових
зсувах сигналів від 0 o до 360 o .
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Рис. 1. Архітектура системи випробувань гідроакустичної станції

Базовим модулем випробувальної станції є багатофункціональний цифровий
модуль калібратора фазових зсувів. На практиці калібратор виконується по
відомій схемі, до якої входить формувач структури сигналу в цифровій формі
CPU, цифро-аналоговий перетворювач DAC та вихідні схеми аналогових фільтрів
та підсилювачів AC.
Основним функціональним елементом сучасного цифрового калібратора
фазових зсувів, який визначає його якість, є функціональний цифро-аналоговий
перетворювач DAC. Існуючі ЦАП можуть виконувати лише лінійне перетворення
виду U out  kUin . Однак, для реалізації функцій калібратора фазових зсувів
потрібно з високою точністю відтворювати нелінійні функціональні залежності
[2]. Відтворення нелінійних функціональних залежностей за допомогою лінійних
ЦАП на теперішній час реалізується кількома способами - табличним
формуванням, прямим обчисленням, кусково-лінійною апроксимацією або
апроксимацією степеневими рядами [3,4]. Задача вибору способу відтворення
нелінійної функціональної залежності в багатоканальних випробуваних
калібраторах фазових зсувів потребує вирішення в умовах технічних обмежень
апаратної та програмної реалізації при заданій точності відтворення.
В роботі проведено порівняльний аналіз та дослідження методів відтворення
нелінійних функціональних залежностей і способів формування калібрувального
сигналу в основу яких покладені: табличне формування; кусочно-лінійна
апроксимація; апроксимація степеневими рядами Тейлора; обчислення за
рекурентними формулами.
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Аналіз методів формування калібрувального сигналу та експериментальна
перевірка моделюванням на універсальному комп’ютері при заданих обмеженнях
технічної реалізації калібратора фазових зсувів (кількість каналів до 128,
частотний діапазон до 20000 Hz, діапазон встановлення фазових зсувів від 0 o до
360 o , похибка встановлення фазового зсуву 0,01o ) показали переваги, в аспекті
задачі побудови калібратора фазових зсувів випробувальної станції, методу в
основу якого покладене обчислення за рекурентними формулами. Таким чином,
за результатами моделювання та показником ефективності, що до витрат ресурсів
пам’яті та апаратних засобів перетворення з цифрової форми подання
калібрувального сигналу до аналогової, забезпечення необхідної точності
відтворення калібрувальної структури сигналу та гнучкості керування при її
формуванні, продуктивності сучасних комп’ютерів, при реалізації методу,
достатньої для роботи в реальному часі, обрано спосіб прямого цифрового
синтезу (DDS - direct digital synthesis) на основі методу обчислення за
рекурентними формулами.
Калібратор фазового зсуву з DDS-перетворювачем. Структура розробленого
керованого модуля калібратора фазового зсуву з DDS-перетворювачем для
багатоканальної модульної підсистеми формування каліброваних структур
сигналів випробувальної станції показана на рис. 2.

Рис. 2. Структура калібратора фазових зсувів

Відтворення гармонічного коливання з заданими параметрами та зовнішньою
системною синхронізацією, для створення загальної випробувальної хвильової
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картини, виконується мікроконтролером CPU в цифровій формі за відомими
рекурентними формулами обчислення тригонометричних функцій синусу та
косинусу
u s [n]  cu s [n  1]  su c [n  1] , u s [0]  sin ,
uc [n]  cuc [n  1]  su s [n  1] , uc [0]  cos ,

де s  sin 2ft ; c  cos 2ft ; f - частота гармонічного коливання; t - період
дискретизації. Для реалізації алгоритму на мікропроцесорі треба виконати лише
чотири множення і два додавання при цьому використовується чотири комірки
оперативної пам’яті.
Відтворення випадкової складової з заданими розподілами виконується, також
мікроконтролером CPU в цифровій формі, програмним генератором
псевдовипадкових двійкових послідовностей, побудованим на регістрах зсуву.
Подальше перетворення в аналогову форму виконується лінійним цифроаналоговим перетворювачем DAC та аналоговими схемами фільтрів та
підсилювачів сигналу AC.
Висновки. В роботі виконано аналіз методів формування калібрувального
сигналу та способів побудови цифрових калібраторів фазових зсувів для
застосування в системі випробувань гідроакустичних систем. Запропановано
спосіб спосіб прямого цифрового синтезу DDS на основі методу обчислення за
рекурентними формулами для реалізації керованого калібратора фазового зсуву.
Виконано синтез алгоритму формування калібрувального сигналу за
запропанованим
способом.
Проведене
експериментальне
дослідження,
моделюванням на універсальному комп’ютері, підтвердило можливість реалізації
багатоканального цифрового калібратора фазового зсуву, побудованого за
запропанованим способом, в реальному часі в частотному діапазоні до 20 kHz.
Література
1. Цифровая обработка сигналов в гидроакустических системах/ У.С. Найт, Р.Г. Придэм,
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4. Совершенствование военных эталонов фазовых сдвигов вооруженных сил Украины/ В.В.
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ЗАКАЗЧИКА
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина, inna_smart@mail.ru

Вступ. Одним из элементов широкого внедрения в метрологическую практику
современных информационных технологий является калибровка средств
измерений (СИ) с применением сети Интернет. В метрологических организациях
ряда стран уже созданы специальные технические системы для осуществления
такой калибровки СИ.
Традиционно отдаленные предприятия и организации должны направлять СИ в
аккредитованные калибровочные лаборатории (КЛ) для прохождения калибровки,
что причиняет некоторые неудобства:
- необходимость дополнительных затрат на транспортировку СИ;
Рассматривая, калибровку как процесс, в котором принимают участие меры и
СИ величин, подавляющее большинство методов калибровки можно разделить на
две группы:
- методы калибровки, в которых используется эталонный источник величины;
- методы калибровки, в которых используется эталонное СИ.
Постановка задачи. Учитывая актуальность Интернет-калибровки, в работе
представлены результаты моделирования системы калибровки крановых весов на
стороне заказчика.
Моделирование системы калибровки. Интернет-калибровка, обычно имеет
преимущество в двух случаях, если СИ достаточно распространены, то есть
поставлены на массовое производство и есть необходимость в калибровке
большого количества экземпляров, а так же, если данные СИ имеют трудности в
транспортировке, из-за трудности их демонтажа на объекте. В эту группу СИ
попадают крановые весы, калибровку которых целесообразно проводить на месте
эксплуатации. При калибровке используют эталонное средство – гиревой набор.
Метрологические параметры весов определяют методом прямых измерений
массы образцовых гирь 4-го разряда.
Проведение калибровки имеет следующие особенности.
При первичной калибровке погрешность весов определяют при 10 различных
нагрузках, при периодической калибровке – при пяти значениях: НмПВ, 500 е,
1000 е, 2000 е и НПВ. Гири накладывают поочередно. Перед каждым
нагружением следует убедиться, что показания ненагруженных весов нулевые.
Для исключения погрешности округления цифровой индикации при каждой
нагрузке на весы после стабилизации показаний постепенно докладывают
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дополнительные гири массой по 0,1 е до тех пор, пока показание не увеличится на
одно деление.
Определение погрешности для нагрузок нетто проводят при двух значениях
массы тары: 10 % и 70 % от НПВ. Нагружают весы до 10 % от НПВ, тарируют и с
помощью гирь класса М1 определяют погрешность для нагрузок нетто. Затем в
качестве тары берут нагрузку примерно равную 70 % НПВ. Операции повторяют.
Определение погрешности ненагруженных весов после применения устройств
установки на нуль и выборки массы тары - нагружают весы гирями массой,
равной 0,1 е, до изменения показания на одно деление; одну из гирь массой,
равной 0,1 е, снимают и устанавливают
показания на нуль. Затем
последовательно нагружают гирями массой, равной 0,1 е до тех пор, пока
показание весов не возрастет на одно деление.
Порог чувствительности весов определяют при 3-х значениях нагрузок: НмПВ,
0,5 НПВ и НПВ. Нагружают весы до НмПВ и добавляют десять дополнительных
гирь массой по 0,1 е. Записывают показание и начинают удалять по одной
дополнительной гире до тех пор, пока показание весов не уменьшится четко на
одно деление. Осторожно возвращают на грузоприемное устройство одну из
снятых гирь и плавно добавляют гири массой 1,4 е. При этом показание весов
должно измениться на одно деление.
Значение размаха результатов измерений определяют при двух нагрузках,
примерно равных 0,5 НПВ и НПВ. При каждой нагрузке выполняют по три
нагружения и разгружения. Записывают показания только при нагрузке.
Используют дополнительные гири массой, равной 0,1 е для исключения
погрешности округления при каждом нагружении.
Выводы. Автором разработана методика калибровки крановых весов на
стороне заказчика. Для оТработки методики проведено моделирование процедуры
калибровки крановых весов основным набором гирь и вспомогательными гирями
в соответствии с параметрами, установленными в методике. Так же проведена
оценка неопределенности калибровки. Гири предоставляются заказчику по заявке,
специалист КЛ проводит калибровку и отправляет снятые данные с
персонального компьютера заказчика на компьютер метрологического центра
через Интернет. В метрологическом центре выполняется обработка результатов, а
также оформляется свидетельство о проведенной калибровке согласно
нормативно-технической документации.
Литература
1. За редакцією проф. Поліщука Є. С. Метрологія та вимірювальна техніка// Львів,
видавництво «Бескид Біт», 2003 -544с.
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ФРАНОВСЬКА Т.Ю., ШАНТИР С.В.
CПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА ПАРОВОЇ ТУРБІНИ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, shantyr.sv@gmail.com

Вступ. Вимірювання температури бабітових вкладишів підшипників ковзання
крупних роторних машин в системах захисного моніторингу виконується
моніторами температури. В якості первинних вимірювальних перетворювачів
використовуються платинові термометри опору типу ТСП. В кожній опорі
підшипника встановлюється вісім термометрів, які здійснюють перетворення
температури в робочому діапазоні вимірюваних температур від 0 С до  600 С .
Застосування платинових термометрів опору в вимірювальних ланцюгах
моніторів потребує вирішення задачі лінеаризації їх характеристик з заданою
похибкою. Крім того використання засобів вимірювань, зокрема моніторів
температури, в промислових умовах відбувається під впливом випадкових
зовнішніх факторів, таких як перебої та завади в системі живлення, завади в
вимірювальних ланцюгах, завади в системі комунікацій та інших факторів, які є
причиною виникнення грубих похибок і зниження достовірності результатів
вимірювань в цілому. Вирішення цих задач потребує розробки та застосування
алгоритмів лінеарізації характеристик первинних вимірювальних перетворювачів
та виявлення і виправлення грубих похибок, які виникають в вимірювальному
каналі, з метою підвищення точності та забезпечення повторюваності і
достовірності результатів вимірювань в багатоканальних моніторах температури.
Постановка задачі. Розробка способу і алгоритму лінеаризації характеристики
перетворення платинового термометру, аналіз існуючих процедур автоматичного
виявлення та виправлення грубих похибок і дослідженя можливості їх
застосування в вимірювальному каналі монітору температури підшипника
ковзання паротурбінного агрегату в умовах обмеження на час обробки.
Спосіб і алгоритм лінеаризації характеристики перетворення платинового
термометру опору. Залежність опору платини від температури в області від 0 С
до  850 С визначається рівнянням Каллендара ван Д’юзена, яке має вид
RPl  R0 (1  ATC  BTC2 ) ,

де R0 - опір термометра при температурі 0 С відповідно до маркування; RP l - опір
термометра при температурі T  С ; A , B і C - константи, які мають значення
A  3,9690  10-3  C-1 , B  5,841 10-7  C-2 і C  4,330  10-12  C-4 у відповідності
до стандартів або визначаються при градуюванні [1].
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В роботі розроблено спосіб та алгоритм лінеаризації характеристики
перетворення платинового термометру, побудована модель і проведено
моделювання процедури лінеаризації в комплексі комп’ютерної математики
MathCAD Prime 2.0. За результатами моделювання розроблено цифровий
вимірювальний перетворювач, з підключенням платинового термометру опору за
3-провідною схемою мост Уитстона, адаптований до використання в складі 8канального монітору температури бабітових вкладишів підшипника ковзання.
Перетворювач виконує лінеаризацію характеристики платинового термометру
опору за константами, які визначаються при індивідуальному градуюванні
кожного термометру та зберігаються в енергонезалежній пам’яті монітору.

Рис. 1. Блок-схема алгоритму виявлення та виправлення грубих похибок

Процедура автоматичного виявлення та виправлення грубих помилок
передбачає реалізацію і застосовується в числовому вимірювальному каналі
вимірювання температури, що накладає обмеження по кількості операторів,
об’єму пам’яті програми та даних. На основі аналізу існуючих процедур
виявлення та виправлення грубих похибок [2], розроблено алгоритм (рис. 1),
побудований на процедурі «Тьюкі 53Х».
Висновки. В роботі запропоновано спосіб і алгоритм лінеаризації
характеристики перетворення платинового термометру, виконано аналіз існуючих
процедур автоматичного виявлення та виправлення грубих похибок. Розроблено
8-канальний монітор температури. Дослідження показало, що запропановані
алгоритми дозволяють забезпечити похибку вимірювання температури  0,05% ,
а за швидкодією (вибірка значень температури по кожному з 8 каналів з періодом
0,05 s) та об’ємом пам’яті для зберігання програми та даних - роботу в реальному
часі при обмеженнях реалізації на мікроконтролері.
Література
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УДК 621.317.08
ЯРЕМЧУК Н.А., ЯРОЦЬКИЙ П.О.
ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЇХ НОРМАЛІЗАЦІЇ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, pavelyarotskyi@gmail.com

Вступ. Оцінювання комплексних (інтегральних) показників якості технічних
об’єктів проводять у відповідності з їх ієрархічною структурою на основі
одиничних показників якості Ki, i=1, 2 … n, з урахуванням їх вагових коефіцієнтів
[1]:

∑

∑

Процедура оцінювання цих показників складається з обчислення вагових
коефіцієнтів за оцінками експертів і визначення одиничних показників якості.
Якщо вирішується задача обчислення невизначеності отриманого коефіцієнта К,
то вихідною інформацією є невизначеності окремих вагових коефіцієнтів і
одиничних показників якості. Однією з умов виконання виразу (1) є нормалізація
вагових коефіцієнтів, за якою їх сума дорівнює 1, тобто після нормалізації кожний
з вагових коефіцієнтів дорівнює у відповідності з (2):

∑
Невизначеність вихідних вагових коефіцієнтів змінюється в залежності від
кількості одиничних показників, що об’єднуються, і від їх співвідношення, тобто
відносна невизначеність
відрізняється від відносної невизначеності .
Для обчислення вагових коефіцієнтів
за оцінками експертів найчастіше
використовують метод попарного порівняння. Отримані оцінки експертів
ранжують і значення вагових коефіцієнтів отримують за медіаною, тобто
{ } де j=1, …, K,
K-кількість експертів залучених до оцінювання.
В цьому випадку оцінкою розширеної невизначеності є границі довірчого
інтервалу медіани. При кількості експертів К>10 для непараметричного
оцінювання границь довірчого інтервалу використовують порядкові статистики,
при меншій кількості експертів використовують бета-функції. Границі довірчого
інтервалу медіани залежать від кількості експертів і узгодженості їх оцінок, але
загалом відносна розширена невизначеність вагових коефіцієнтів
може
становити 20…40%. Для підвищення точності визначення вагових коефіцієнтів
можна використати медіану Уолша, але й тоді при малій кількості експертів
відносна невизначеність становить 10…20%.
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Постановка задачі. Метою роботи є дослідження зміни відносної
невизначеності вагових коефіцієнтів, що враховують внесок окремих одиничних
показників якості, в інтегральний показник якості, при їх нормалізації.
Вплив нормалізації вагових коефіцієнтів на стандартну невизначеність.
Аналітичні вирази для оцінювання стандартної невизначеності отримані для
випадку двох вагових коефіцієнтів
та . Якщо похибки вихідних даних при
визначені
та
позначити як
та
, то похибка
нормалізованого
коефіцієнта
може бути отримана як:
(
(

)

[

)
(

)

(

) ]

Нехтуючи складовими другого порядку меншості можна отримати:
(

)

(
)
Враховуючи незалежність
та
і за умов, що математичні сподівання
похибок дорівнюють нулю, отримуємо дисперсію похибки , після нормалізації:
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)

]

Тобто абсолютна дисперсія однакова у двох вагових коефіцієнтів, а відносна
буде залежати від їх співвідношення. Якщо ввести позначення відносних
дисперсій:

[

[

]

]

[

]

[

]

тоді співвідношення (3) і (4) приймають вигляд:

[
[

]
]

(
(

[ ]
[ ]

[ ])
[ ])

Із (5) і (6) видно, що відносне середнє квадратичне відхилення (СКВ) більше
вагового коефіцієнта зменшується більше за рахунок множника – меншого
вагового коефіцієнта. Відповідне СКВ меншого вагового коефіцієнта
зменшується менше, або зовсім не зменшується (якщо ваговий коефіцієнт значно
менший). Загальна невизначеність при цьому зменшується, так як внесок
невизначеності малих вагових коефіцієнтів в загальну невизначеність при
об’єднанні даних менший. Ілюстрацією зміни невизначеності вагових
коефіцієнтів при їх нормалізації є таблиця 1, побудована за даними, отриманими
за співвідношень (5), (6) за умов, що вихідна стандартна невизначеність вагових
[ ]
[ ]
[ ], а
[
]
[ ], де K/ –
коефіцієнтів становить
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коефіцієнт, що характеризує зменшення (або збільшення) вихідної стандартної
невизначеності. Результати аналітичних виведень були зіставлені з результатами
моделювання. Схема моделювання наведена на рис.2.
σ[Δ₁]
ГПЧ 1

Δ₁ᵢ
ρ₁

ρ₁ᵢ

ρ₁+Δᵢ

Нормалізація
вагового
коефіцієнта

ρ₁ᵢH

Опрацювання
отриманих
результатів

σ[δ₁ H]

+
ρ₂

ρ₂+Δ₂ᵢ

ρ₂ᵢ

Нормалізація
вагового
коефіцієнта

ρ₂ᵢ H

Опрацювання
отриманих
результатів

σ[δ₂H ]

Δ₂ᵢ
ГПЧ 2

σ[Δ₂ ]

Рис. 2. Схема моделювання

де ГПЧ – генератор псевдовипадкових чисел.
Результати моделювання наведено в таблиці 1. Вихідні дані моделювання
Таблиця 1
Результати моделювання

[
[ ]

5,3
5,6
5,5
4,4
4,3
5,6
4,1
4,7
4,4
4,3
]

8,6
10,9
11,2
9,6
10,6
9,5
9,1
9,3
8,6
11,7
[ ]
[ ]

13,9
16,5
16,7
14,0
14,9
15,1
13,2
14,0
13,0
16,0
[
[

0,38
0,34
0,33
0,31
0,30
0,37
0,36
0,34
0,34
0,27
]
]

[
[

0,62
0,66
0,67
0,69
0,70
0,63
0,64
0,66
0,66
0,73
]
]

Висновок. При оцінюванні невизначеності комплексних показників якості за
ієрархічною структурою враховується невизначеність вагових коефіцієнтів і
одиничних показників якості. В статті проведено аналіз впливу нормалізації
вагових коефіцієнтів на їх невизначеність. Оцінено зменшення невизначеності
вагових коефіцієнтів шляхом аналітичного розрахунку і моделювання.
Література
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УДК 629.7.072.3
БАРАНОВСКАЯ И.М., БОНДАРЕНКО А.Н.
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ГИРОСКОПОВ, ПРИ КАЛИБРОВКЕ ИНЕРЦИАЛЬНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина, laifa_@mail.ru

Введение. Одной из основных задач современной навигации является
повышение точности таких приборов, как инерциальных измерительных модулей
(ИИМ), основанных на блоках первичных измерителей - акселерометров и
гироскопов. Для повышения точности ИИМ принято использовать один из
наиболее распространенных видов исследования погрешностей выходных
сигналов измеряемых величин навигационных приборов, используя при этом
различные методы калибровки ИИМ или каждого блока первичных измерителей в
отдельности. В процессе эксплуатации первичных измерителей, как следствие,
одной из составляющих может быть температурная погрешность, при влиянии
различной температуры окружающей среды. Следовательно, для повышения
точности ИИМ необходимо рассмотреть влияние температурного градиента на
первичные измерители, при проведении калибровки ИИМ.
Постановка задачи. Целью данной работы является проведение калибровки
блока гироскопов ИИМ, при разных значениях температуры окружающей среды.
Проведение алгоритмической компенсации температурной погрешности
гироскопов, при калибровке ИИМ.
Объект исследования. Исследование и разработка алгоритмической
компенсации температурной погрешности основаны на трех кариолисовых
вибрационных гироскопах ДУС-25. Согласно, технических характеристик ДУС25 диапазон рабочих температур составляет Т тек  60  85 , С .
Для исследования температурного влияния на гироскопы, при калибровке
ИИМ рассмотрено несколько случаев, при разных минимальных и максимальных
диапазонах температур окружающей среды, по методике исследования
температурного влияния первичных измерителей рассмотренной авторами ранее в
работах [1-2].
В проведении экспериментальных исследований, в соответствии с
требованиями для исследований навигационных приборов, использовано
следующее оборудование: устройство для проверки гироскопов– Acutronic
AC1120SV20; точно выставленный прецизионный стол на развязном фундаменте;
термокамера ВТ, которая служит для задания диапазона температур окружающей
среды.
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Проведение эксперимента осуществлено в несколько этапов, при разных видах
температурных градиентов, при этом номинальной температурой окружающей
среды принято Тн.у  23,С .
На первом этапе эксперимента проведено калибровку блока гироскопов ИИМ,
при Тн.у  23,С. При этом исследование влияния температуры на гироскопы
рассматривается, как входящий параметр ИИМ влияющий на исходные значения
измеряемой величины.
В следствии того, что ИИМ основан на гироскопах ДУС-25, в соответствии
технических характеристик, в работе рассмотрено поведение выходных сигналов
гироскопов по каждой из осей x , y,z относительно температурного диапазона
Т тек  40  60 , С .
Для проведения алгоритмической компенсации были идентифицированы
следующие значения:
– На основе калибровки блока гироскопов в 6 тестовых и проверочных
положениях, при нормальных условиях Тн.у  23,С , идентифицировано значения
смешений нулей (СН) и коэффициентов преобразований (КП)
функции
преобразования, на которые имеет влияние температурный градиент. Расчетные
значения блока гироскопов по каждой из осей x , y,z составили:
0.00230529, В; 0.0178407, В;  0.0023937, В; 0.028, В ; 0.031, В ; 0.03, В . –


с





с

с

При калибровке блока гироскопов при Т тек  40 , С СН и КП составляют:
СН по x , y,z : 0.011681151, В; 0.0945160, В;  0.00337291, В ;
КП по x , y,z : 0.028194685, В ; 0.030842473, В ; 0.030562151 , В .



с
с
с
– При калибровке блока гироскопов при Т тек  60 , С СН и КП составляют:
СН по x , y,z : 0.01615068, В; 0.005179032, В;  0.015717382, В ;
КП по x , y,z : 0.028269178, В ; 0.030913682, В ; 0.030261956, В .



с
с
с
– Определено температурные коэффициенты относительно СН и КП, при
значении температурного прироста:

Т  Т тек  Т н.у  при Т тек   40 , С  Т1  63 , С;
при Т тек  60 , С  Т 2  37 , С.
1. При минимальной температуре Т тек  40 , С относительно нормальных
условий Тн.у  23,С :
СН по x , y,z : 1.488231 10 4 , В

С

; 5.289634 10 5 , В

С

; 1.554285 10 4 , В

С

;
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КП по x , y,z : 1.103656 10 4 , 1

; 8.065898 10 5 , 1 ; 2.974343 10 4 , 1 .
С
С
С
2. При максимальной температуре Т тек  60 , С относительно нормальных
условий Тн.у  23,С :
СН по x , y,z : 0.001059 , В

; 2.0554156 10 4 , В

; 2.221518 10 4 , В

;
С
С
; 7.525544 10 5 , 1 ; 2.359963 10 4 , 1 .
С
С
С
На основе расчетных значений проведено алгоритмическую компенсацию
температурных погрешностей гироскопов относительно каналов x , y,z .
При этом корректировочные значения СН и КП в зависимости от влияющих
расчетных факторов в текущих температурных значениях, в каждом из каналов
С
7 1
КП по x , y,z : 2.037022 10 ,

x , y ,z ,

определены

выражением

(1)

и

составляют:

при

Т тек  40 , С :

9.849466 104 , В;  3.3199 103 , В; 7.32711 104 , В.
При Т тек  60 , С : 0.01580468, В;  8.45273 103 , В; 2.2197 103 , В.
(1)
UTтек  UTтек  U н .у . , В,
Tтек
где U
- результаты измерений в зависимости от температурного градиента,
Tн . у .
- результаты измерений при нормальных условиях окружающей среды.
U
Тогда взаимосвязь выходного напряжения гироскопа в зависимости от
величины текущей температуры соответствует выражениям:


 xTтек
 xTтек
Tтек
UTтек
ив
UTтек
вв
U x ,y ,z  U x ,y ,z T U , В; k x ,y ,z  k x ,y ,z 1  T U Tтек  , В .

 k xтек

k xтек
,y ,z
,y ,z


c
Расчетные значения, согласно выражения (2) составляют:
40 C
40 C
40 C
 0.033900, В;
U Ux
 0.0176457 , В; U Uy
 0.0094516, В; UzU
T

k Ux

40 C

U Ux

k Ux

 0.027998, В

60 C

60 C



; k Uy



; k Uy

40 C

 0.031001, В

40 C



; k zU



; k zU

 0.030009, В



;

c
c
c
60 C
60 C
 0.01570108, В;
 0.0155861, В; U Uy
 0.0052352, В; UzU

 0.027999, В

60 C

 0.031006, В

60 C

 0.03, В



.

c
c
c
В соответствии в проведенными расчетами в моделях выходных сигналов
гироскопов найдено необходимые корректирующии значения паспортных
коэффициентов СН и КП функции преобразования зависимых от ИВ.
Для повышения точности алгоритма компенсации температурных погрешностей,
при разных значениях температур на всем диапазоне измерений при проведении
калибровки ИИМ, не обходимо провести аппроксимацию моделей СН и КП
второго порядка, в соответствии с выражением:
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U
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c

При помощи математического программного обеспечения Matlab, Matlab-Curve
fitting Toolbox, на основе проведенных расчетов и полученных корректировочных
значений, проведено моделирование выходного сигнала гироскопа и отображено
на рисунке 1. Где 1 - отображено выходной сигнал при влиянии температурного
градиента окружающей среды; 2 - выходной сигнал при влиянии температурного
градиента окружающей среды с введенными корректировочными значениями СН
и КП функции преобразований.

Рис.1. Коррекция температурной погрешности выходного сигнала гироскопа, при калибровке
ИИМ

1
Вывод. Расчетные корректирующие значения СН и КП дают возможность
провести компенсацию температурных погрешностей гироскопов при калибровке
ИИМ при этом значительно уменьшив суммарную погрешность в выходных
сигналах измеряемых величин.
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УДК 629.735.017
БУДІМ А. О., НЕЧИПОРЕНКО О. М.
МЕТОД АНАЛІЗУ БЕЗВІДМОВНОСТІ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНИХ СИГНАЛІВ
НА БАЗІ ЧАСТОТНИХ ДАТЧИКІВ ТИСКУ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, e_lena@meta.ua

Вступ. Система повітряних сигналів (СПС) призначена для видачі основної
пілотажної інформації на покажчики контрольно-вимірювальних приладів у
кабіні літака і на бортові системи.
Під аналізом безвідмовності СПС будемо розуміти визначення складу
показників надійності, які потрібно розрахувати; скаладання математичної моделі,
що пов`язує показники надійності системи, з показниками надійності елементів;
виконання розрахунку надійності, аналіз отриманих результатів, коректування
розрахунковой моделі і структури системи.
Мета дослідження. При розробці методу аналізу безвідмовності СПС
розробити новий метод аналізу параметричної надійності системи – метод
експериментального дослідження визначального параметру системи, в якому
кількість досліджуваних об’єктів (або систем) замінена кількістю інтервалів
дослідження одного об’єкта або системи.
Метод аналізу параметричної надійності СПС. Оскільки самою слабкою
ланкою вимірювальної системи є параметрична надійність первинних
вимірювальних перетворювачів, необхідно і достатньо зробити аналіз
безвідмовності частотних датчиків тиску, що входять до складу СПС.
Частотний датчик тиску з циліндричним резонатором [1], який входить до
складу системи повітряних сигналів (СПС) літака, представляє собою
автоколивальну систему. При проектуванні автоколивального контуру частотнозалежної системи «механічний резонатор – система збудження коливань»
частотного датчика та аналізі його надійності можна використати запропонований
в [2] критерій параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного
керування, розглядаючи у якості визначального параметра частоту власних
коливань циліндра механічного резонатора і використовуючи лінійну фізичноймовірнісну модель зміни товщини стінки у часі за рахунок її фізичної деградації.
Розробка методу аналізу безвідмовності таких систем є актуальною з точки
зору підвищення надійності та якості технічних об’єктів та систем.
У багатьох технічних системах визначальний параметр, який домінує як
«найслабша ланка» з точки зору параметричної надійності, тобто є мірою її якості,
можна періодично регулювати, якщо цей параметр має властивість з часом
змінюватися і виходити за допустимі межі. Цей параметр називають регульованим
визначальним параметром (РВП), він визначає необхідність проведення
профілактичних робіт.
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Метод аналізу безвідмовності частотного датчика тиску системи
повітряних сигналів літака. Для РВП установлюється деяке граничне
(критичне) значення Aгр (рис. 1), у разі досягнення якого порушується
працездатність об’єкта. Випадковий час досягнення РВП А(t) значення Агр
знаходять за формулою:
Aгр  A0
tp 
.

Визначивши, що РВП датчика є вихідна частота, на основі експериментальних
досліджень отримаємо графік виходу РВП за допуск Агр за час tгр (рис. 1).

Рис. 1. Випадкова функція A(t) визначального параметра ЧПТ

Оскільки не завжди є можливість провести такий же дослід з j частотними
датчиками тиску (ЧТД), де j – кількість досліджуваних датчиків, щоб встановити
їх час до відмови, скористуємось новим методом, який дозволить
експериментально визначити полюсну випадкову функцію А(t) і статистичну
оцінку часу tгр, досліджуючи лише один датчик. Після постановки ЧДТ на
наробіток в нормальних умовах, знімаємо значення вихідної частоти за час, що
дорівнює ≈ jtгр, де j – кількість експериментів (рис. 2). Перемістивши кожний –ий
графік в початок координат, отримаємо полюсну випадкову функцію А(t) (рис. 3),
за якою можна визначити щільність відмов ЧПД.
Подальші розрахунки співпадають з відомим методом [2], де замість кількості j
досліджуваних датчиків використовується кількість j досліджуваних інтервалів
(проміжків) наробітку ЧПД.
Значення випадкової швидкості зміни РВП обмежені нижньою  н і верхньою
 в межами:
  (н , в ) за н  0, в  0.
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Рис. 2. Графіки зміни визначального параметру на j-их проміжках наробітку

Рис. 3. Полюсна випадкова функція A(t) визначального параметра ЧДП, отримана
переміщенням в початок координат j-их графіків

У цьому випадку приймемо, що аргумент  має усічений нормальний розподіл,
щільність якого має вигляд

f ( )  cf () 

c
S

 (  m )2 
exp 
,
2
2
S
2




де f () – щільність нормального (неусіченого) розподілу Гауса; с –
нормувальний множник, який обумовлений тим, щоб площа під кривою щільності
розподілу дорівнювала одиниці, тобто
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1

c  f ()d   1.
2

За допомогою підстановки z =

  m
S

, де m , S – відповідно математичне

сподівання та середнє квадратичне відхилення неусіченого нормального
розподілу швидкості зміни РВП, після перетворення отримуємо
1
c
,
(1)
Ф( z2 )  Ф( z1 )
 н  m
  m
де ( z ) – нормована функція Лапласа, z1 
; z2  в
,
S
S
Щільність розподілу часу досягнення РВП значення Aгр з усіченим нормальним
розподілом швидкості  з використанням віялових моделей з нульовим
початковим розсіюванням [2] має вигляд:
c
 1

f (t )  f [ A(t )]  2
exp     2  
(2)
t 2

 2 t
за t1  t  t2 , де t1, t2 – межі зміни часу {t} виходу РВП за значення Aгр,
Ap  A0
Ap  A0
t1 
, t2 
, щільність розподілу f [ A(t )] за формулою (2)
B
H
відповідає альфа-розподілу, параметри якого дорівнюють  

Aгр  A0
S

; 

m
S

,

а нормувальний множник c можна знайти згідно з формулою (1); при цьому для
альфа-розподілу

z1 



  z2   
t2
t1

Висновки. Параметри стаціонарної системи як функції часу (змінювання у часі
її визначального параметру), представлені параметричною відмовою системи.
Створений новий метод параметричної надійності який дозволяє встановити
щільність розподілу відмов використовуючи лише один датчик.
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УДК 681.586
БУРИМ Є.А., ЧЕРНЯК М.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЗМІЩЕННЯ НУЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ
АКСЕЛЕРОМЕТРІВ РІЗНИХ КЛАСІВ ТОЧНОСТІ ЗА МЕТОДОМ ВАРІАЦІЙ
АЛЛАНА
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, eugene.burym@gmail.com

Вступ. Для забезпечення потрібної точності БІНС, важливою задачею є
забезпечення незмінності метрологічних характеристик інерціальних датчиків у
часі. Відомий класичний метод дослідження стабільності зміщення нуля (ЗН)
акселерометрів [1], який полягає у використанні статистичних характеристик
(дисперсія, середньоквадратичне відхилення). Проте, використання цього методу
не дає можливості знаходження усіх основних складових похибок нестабільності
зміщення нуля в запуску за один експеримент, а, також, не завжди дозволяє
визначити джерело похибок та їх вклад у сумарну похибку акселерометра.
Розглянутий метод дослідження стабільності зміщення нуля полягає у
використанні методу варіацій Аллана, який останнім часом використовується для
дослідження стабільності інерційних датчиків (в основному гіроскопів) [2], для
дослідження групи стабільності зміщення нуля акселерометрів різних класів
точності та визначення їх основних випадкових похибок в запуску.
Постановка задачі. Розробка способу дослідження стабільності зміщення нуля
акселерометрів різних класів точності за методом варіацій Аллана в запуску.
Розробка відповідного стенду для досліджень стабільності зміщення нуля в
запуску класичним методом та методом варіацій Аллана, експериментальна
перевірка розробленого способу та порівняння його з класичним методом.
Опис методу варіацій Аллана. Метод полягає у визначенні дисперсії не самих
відхилень центрованого випадкового процесу, як це робиться при визначенні
класичної вибірковій дисперсії, а різниці сусідніх відхилень [3].
Для випадкової послідовності даних xk (k  1..N ) варіація Аллана  a2 ( ) на
інтервалі осереднення  визначається як середнє дисперсій сусідніх пар даних xk
за формулою [4]:

 A2 ( ) 
Між варіацією Аллана
однозначний зв’язок [5]:

N 1
1
( xk 1  xk )2 .

2( N  1) k 1

 A2 ( )

і спектральною густиною

(1)

S( f )

існує


sin 4 ( f  )
2
 A ( )  4 S ( f )
df .
2
( f  )
0



(2)
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Виходячи з відомих для інерційних вимірювачів фізичних причин виникнення
складових похибки і відповідні конкретні вирази для спектральної густини S ( f )
2
[5], можна записати апроксимуючий вираз для  A
( ) у вигляді
2

2
1
3
2
2
(3)
 A ( )  R
 K 2  B 2 ln 2  N 2  Q 2 ,
2
3


2
де R - коефіцієнт випадкового дрейфу вихідного сигналу; K - коефіцієнт
випадкового блукання швидкості зміни вихідного сигналу; B – коефіцієнт
нестабільності зміщення нуля вихідного сигналу; N – коефіцієнт випадкового
блукання вихідного сигналу; Q – коефіцієнт похибки квантування вихідного
сигналу.
В загальному випадку, при аналізуванні складових похибки вихідного сигналу
датчика проводиться побудова в логарифмічному масштабі графіка зміни функції
2
квадратного кореня з варіації Аллана  A
( ) , яка була визначена за формулою (1),
від часу осереднення  . Для кількісної оцінки можливо використання тенденції
домінування окремих складових на різник інтервалах осереднення, що
проявляється в характерних нахилах графіка (табл.1).
Таблиця 1
Відповідність характерних нахилів графіка окремим складовим похибки

R
+1

K
+1/2

B
0

N
-1/2

Q
-1

Математична модель.
В
дослідженнях використовувались шість
акселерометрів різних класів точності. Для дослідження стабільності зміщення
нуля цих акселерометрів була прийнята загальна математична модель вихідного
сигналу, яка має вигляд
Yд  K0  K1  a,
(4)
де K1 - коефіцієнт перетворення; K0 - сумарний коефіцієнт зміщення нуля;
a - проекція прискорення, що вимірюється акселерометром.
Метрологічна модель похибок акселерометрів буде мати вигляд
a  k0  k1  a,  g ,
(5)
K1z
де k1 
- похибка коефіцієнта перетворення у відносних одиницях;
K10
K
k0  0 - похибка зміщення нуля акселерометра, яка має вигляд
K10

k0  koн  k0 (t ),  g ,

(6)
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де koн - зміщення нуля акселерометра за нормальної температури; k0 (t ) випадкова похибка зміщення нуля акселерометра, що залежить від часу.
Опис стенду для групових досліджень стабільності зміщення нуля. Для
дослідження стабільності зміщення нуля акселерометрів в запуску було створено
відповідний стенд для проведення групових досліджень за обома методами,
функціональна схема якого зображена на рис. 1.

Рис. 1. Функціональна схема стенду для дослідженя стаібльності зміщення нуля акселерометрів
різних класів точності: 1 – блоки живлення; 2 – пульт комутації; 3 – вольтметр; 4 – АЦП; 5комп’ютер; 6- кантувач з акселерометрами; 7 – бульбашковий рівень; 8 – двовісний поворотний
стіл; 9 – розв’язаний фундамент

Двовісний поворотний стіл 8 встановлений на розв'язаному фундаменті 9
(рис.1). На площадці поворотного столу встановлений кантувач 6 з
акселерометрами. Площадка поворотного столу 8 виставляється в площину
горизонту за допомогою бульбашкового рівня 7. Блоки живлення 1 подають
напруги ±15В, ±12,6В і +5В на пульт комутації 2, через який вони живлять
акселерометри встановлені в кантувачі 6. Вихідні напруги акселерометрів з
кантувача 6 надходять на пульт комутації 2, через який вони надходять на вхід
АЦП 4. Перетворені напруги подаються на комп'ютер 5 через послідовний
інтерфейс передачі даних USB, де ведеться запис сигналів у файли. З пульта
комутації 2, за допомогою вольтметра 3, проводиться перевірка правильності
знімання інформації вимірювальних каналів і перетворення за допомогою АЦП
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шляхом контролю напруг на клемах панелі комутації 2. Всі компоненти стенда,
крім поворотного столу 8, з кантувачем 6, встановлені на підлозі приміщення.
Результати експерименту. Для дослідження стабільності зміщення нуля
акселерометрів в запуску було проведено набір запусків тривалістю 6 годин, в
ході яких одночасно знімалися дані про вихідні сигнали з акселерометрів.
Отримані файли з даними оброблювалися за допомогою розробленого
програмного забезпечення в середовищі Matlab, яке реалізує алгоритм побудови
варіацій Аллана за формулою (1). Апроксимація проводилася прямими, які
описують характерні нахили графіка квадратного кореня з варіації Аллана від
часу осереднення  . Відповідність апроксимуючих прямих складовим, що описані
формулою (3) представлено таблицею 2.
Таблиця 2
Відповідність апроксимуючих прямих складовим варіації Аллана
Складова варіації
Апроксимуюча
Вираз для визначення
Тип похибки
Аллана, що
пряма на log-log
коефіцієнту похибки
відповідає похибці
графіку
Похибка
квантування

 A2 ( ) 

3Q 2

Випадкове
блукання
вихідного сигналу

 A2 ( ) 

N2

Нестабільність
зміщення нуля
вихідного сигналу

 A2 ( ) 

2



2 B 2 ln 2



Випадкове
блукання
швидкості зміни
вихідного сигналу

 A2 ( ) 

K 2
3

Випадковий
дрейф вихідного
сигналу

 A2 ( ) 

R 2 2
2

y  x  b

1
y   xb
2

yb

y

1
xb
2

y  xb

Q

10 2b 10 b

3
3

N  10 2b  10 b

B

10 2b 
10 b

2 ln 2 0.664

K  3  10 2b  3  10 b

R  2  10 2b  2  10 b

В результаті обробки даних були отримані графіки квадратного кореня з
варіації Аллана  a2 ( ) від часу осереднення  для кожного акселерометра, що
досліджувалися, та, згідно з табл.2, була проведена апроксимація  .
Результати проведеного, згідно табл..2, розрахунку коефіцієнтів для кожного
досліджуваного акселерометра показано таблицею 3, в якій знак «-» показує
відсутність характерного нахилу, який відповідає похибці, коефіцієнт якої
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розраховується. Відсутність на графіках нахилу «-1», що відповідає похибці
квантування пояснюється використанням АЦП високої точності.
Таблиця 3
Коефіцієнти складових випадкової похибки вихідних сигналів акселерометрів
Коефіцієнти похибок

R, 107
[g ]
c

-

0.807

0.668

0.223

-

2

-

0.753

0.606

0.225

0.369

3

-

0.807

0.637

0.280

0.362

1

-

1.03

0.563

0.152

0.183

2

-

0.975

0.565

0.18

0.314

3

-

1.04

0.659

0.229

0.287

1

-

1.54

0.869

0.27

-

2

-

0.514

0.478

0.178

0.121

3

-

1.37

0.688

0.22

0.289

1

-

1.01

0.571

0.232

0.311

2

-

0.55

0.586

0.228

0.406

3

-

1.37

1.01

0.392

0.567

1

-

5.21

4.8

2.59

6.02

2

-

6.64

5.07

1.94

3.3

3

-

4.57

4.11

1.68

3.41

1

-

1.06

0.926

0.259

-

2

-

0.885

0.411

0.139

0.223

3

-

1.01

0.831

0.287

0.449

1
2
3
1
2
3

-

0.732
0.912
0.793
0.244
0.226
0.244

0.424
0.527
0.371
0.191
0.197
0.151

0.0915
0.122
0.101
0.0663
0.0913
0.0484

0.0904
0.154
0.149
0.0884
0.104
0.0756

AL-15

А30

1

S1500S Y

K , 105
[g ]
c

ДЛУММ-3

B, 104
[g]

Акселерометри
ДЛУММS1500S X
30
запуски

ADXL202
ADXL202 Y
X

N , 103
Q,
[ g  c] [ g  c ]

Провівши дослідження за двома методами була отримана таблиця результатів,
яка наведена таблицею 4. В таблиці показані результати визначення похибок від
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дрейфу ЗН в запуску, низькочастотних
високочастотного шуму у вихідному сигналі.

флуктуацій

ЗН

в запуску та

Таблиця 4
Результати досліджень за класичним методом (КМ) та методом варіацій Аллана (ВА)
Низькочастотні
Шум у вихідномі
Дрейф ЗН,
флуктуації ЗН,
3
104 ,  g 
сигналі,  10 , g
4
Акселерометр
10 , g

 

 

ADXL202, канал Х
ADXL202, канал Y
S1500S, канал X
S1500S, канал Y
ДЛУММ-3
ДЛУММ-30
А30
AL-15

ВА
5.64
7.89
9.24
4.43
7.26
92
2.83
1.93

КМ
5.06
6.27
4.74
4.31
3.02
43
4.43
1.82

Метод дослідження
ВА
КМ
7.08
4.64
7.25
4.96
7.15
3.66
6.93
3.73
7.38
3.81
53
40.5
5.2
3.5
2.03
1.5

ВА
3.2
2.5
3.1
3.6
3.1
17.3
2.6
0.753

КМ
3.16
2.44
4.49
3.71
2.88
18.1
3.36
0.831

Висновки. Проведені дослідження показують можливість використання методу
варіацій Аллана для групових досліджень акселерометрів різних класів точності з
визначенням коефіцієнтів складових часової похибки вихідного сигналу протягом
одного експерименту. Отримані результати дозволяють проводити порівняльні
дослідження різних акселерометрів за критерієм стабільності ЗН з метою
визначення можливості їх застосування в БІНС різних класів точності.
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УДК 629.7.054.07
ГАНЕМ Ш.Б, ЧЕРНЯК Н.Г.
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕНОСНОГО ДВИЖЕНИЯ
МАНЕВРЕННОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ
АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, ganem.shady@gmail.com

Введение. Известен принцип одновременного измерения линейного ускорения
и угловой скорости с помощью линейных акселерометров, которые вращаются
или вибрируют по заданной траектории [1]. При этом, в основу принципа
определения угловой скорости ЛА положено измерение акселерометрами
ускорения Кориолиса, возникающее при создании необходимого относительного
движения акселерометров и наличии переносной угловой скорости движения ЛА.
Однако для измерения параметров ЛА в трехмерном пространстве необходимо
наличие инерциального измерительного блока, содержащего два ортогонально
расположенных двухосных инерциальных измерительных модулей (ИИМ).
В статье рассматривается принцип одновременного измерения переносных
линейного ускорения и угловой скорости ЛА с помощью трех пар
акселерометров, жестко закрепленных на одноосную вибрирующую платформу.
При задании платформой относительного движения, акселерометры измеряют
возникающее Кориолисовое ускорение. Подавая эти сигналы на вход системы, где
происходит их разделение и обработка по определенному алгоритму, на выходе
системы получаем информацию об оценке линейного ускорения и угловой
скорости.
Постановка задачи. Целью исследования является разработка математической
модели одновременного измерения переносных линейного ускорения и угловой
скорости маневренного ЛА с помощью трех пар акселерометров, установленных
на вибрирующую платформу.
Принцип измерения. Рассмотрим кинематическую схему установки линейных
акселерометров. Согласно рисунку 1, трехосный ИИМ представляет собой три
пары акселерометров (1 и 4, 2 и 5, 3 и 6), смонтированных на платформе, которая
вибрирует относительно своей оси симметрии Z, перпендикулярной основанию
платформы. Акселерометры расположены на специальных установочных
поверхностях, равномерно на платформе под определенным углом α, попарно
параллельно, под определенным углом β к платформе и ее оси, на одинаковом
расстоянии ρ от этой оси. Каждый акселерометр измеряет проекцию абсолютного
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ускорения на свою ось чувствительности Zi (i=1..6), которая одновременно
является измерительной осью.

Рис. 1. Расположение и ориентация акселерометров на платформе

Определим угол β наклона измерительной оси акселерометров. Объект
осуществляет пространственное переносное движение с абсолютным линейным
ускорением WA  Wx ,Wy ,Wz  и угловой скоростью    x ,  y ,  z  , а платформа
совершает колебания по закону:
   0 sin t;

(1)

где Ψ0 - амплитуда работы привода; ω - частота работы привода.
Запишем уравнения проекций WA на локальные системы координат каждого
акселерометра. Эти выражения достаточно громоздкие, поэтому, в качестве
примера, приведены формулы для выходных сигналов 1 и 4 акселерометра:
– для акселерометра 1(   0 ):





1
Wy1  W0 x  0 sin t  W0 y (1    02  sin 2 t )    x y   z   0 [ x y   z 
2
2
 ]sin t  2 z 0 cos t   02 z sin 2t   022 z cos 2t 





1
  02  x y   z sin 2 t ;
2



(2)







Wz1  W0 z    ( y  z   x )    x z   y   0[( y  z   x )   x z   y ]sin t 
1
2  0 ( x   y )cos t   0 2  ( x   y )sin 2t   0 2[( y  z   x ) 
2
2
( x z   y )]sin t;

(3)

– для акселерометра 4 (   180 ):
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1
Wy 4  W0 x 0 sin t  W0 y (1   02  sin 2 t )   ( x y   z )   0 [ x y   z 
2
2
 ]sin t  2 z  0 cos t   02 z sin 2t   02 2 z cos 2t 
1
  02 ( x  y   z )sin 2 t ;
2







(4)



Wz 4  W0 z    ( y  z   x )    x z   y   0[( y  z   x )   x z   y ]sin t 
1
2  0 ( x   y )cos t   0 2  ( x   y )sin 2t   0 2[( y  z   x ) 
2
2
  x z   y ]sin t.



(5)



Проекции абсолютного ускорения объекта на оси чувствительности 1 и 4
акселерометров:
WAZ 1  WZ 1 cos   WY 1 sin  ;
(6)
WAZ 4  WZ 4 cos   WY 4 sin  .

Рассмотрим алгоритм выделения угловой скорости и линейного ускорения.
Подавая разницу и сумму сигналов первого и четвертого акселерометров на вход
ФНЧ и, пренебрегая составляющими второго порядка малости, на выходе
получим усиление сигнала по ускорению и подавление сигнала по угловой
скорости:
WAZ1  WAZ 4  cos( ){2 ( y z   x )  2 ( x z   y )  sin( ){2W0 y  2 (x  y  z )}; (7)
WAZ1  WAZ 4  2W0 Z cos( ).

(8)

Компенсация погрешностей от i , i происходит в специальном блоке
формирования оценок линейного ускорения.
Подавая разницу сигналов первого и четвертого акселерометров на вход
интегратора и, пренебрегая составляющими второго порядка малости, на выходе
получим усиление сигнала по угловой скорости:
T
4

 (WAZ1  WAZ 4 )dt  cos( )[8 0 ( x   y )]  sin  [8 0 z ].

(9)

3T
4

После интегрирования сигнал поступает в специальный блок формирования
оценок угловых скоростей.
Аналогичные преобразования осуществляются с сигналами двух других пар
акселерометров.
Уравнения по ускорению после компенсации погрешностей от i ,  j i, j  x, y, z :
WAZ 1  WAZ 4  2sin W0Y  A;

WAZ 2  WAZ 5  sin  ( 3W0 X  W0Y )  B;

WAZ 3  WAZ 6  sin  ( 3W0 X  W0Y )  C ;
W  W  2cos W  D.
AZ 4
0Z
 AZ 1

(10)
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Рис. 2. Структурная схема

 A  A;
 cos  x  cos  y  sin  z 
k


 B  B;
0,366cos  x  1,366cos  y  1,366sin  z 
k


 C  C.
1,366cos  x  0,366cos  y  0,366sin  z 
k


(11)

В таблице 2 представлены выражения для оценок проекций переносного
линейного ускорения и угловой скорости ЛА и полученных выражениях для
коэффициентов чувствительности, которые зависят от угла наклона β
измерительной оси акселерометров к платформе. Таким образом, задаваясь
разным углом установки акселерометра можно получать ту или иную
чувствительность по осям измерения линейного ускорения и угловой скорости.
Определим из двух систем (10) и (11) углы β, учитывая, что чувствительность
прибора при измерении угловой скорости меньше, чем при измерении линейного
ускорения.
Примем один из вариантов решения, при котором равна чувствительность по
угловой скорости:
k X  kY  kZ 

1
1

3,464cos  2sin 

(12)

tg   3,464/ 2  1,732    arctg1,732  60
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Таблица 1
Оценки проекций переносного линейного ускорения и угловой скорости объекта
Коэффициенты
Коэффициенты
Линейное
Ось
чувствительности по
чувствительности
Угловая скорость 
ускорение WA
СК
WA
по 
X

k X  

1
2 3 cos 

ˆ  k (0,732B  2,73C )

X
X

Y

k X  

1
2 3 cos 

ˆ  k (1,732 A  B  C )

Y
Y

Z

k Z  

1
2sin 

ˆ  k ( A  B  C)

Z
Z

kWX 

1
2 3 sin 

Wˆ X  kWX ( B  C )

kWY 

1
2sin 

WˆY  kWY A

kWZ 

1
2cos 

WˆZ  kWZ D

Для обеспечения необходимой чувствительности по линейному ускорению
необходимо полученные сигналы проекций линейного ускорения домножить на
соответствующие масштабные коэффициенты.
Требования, предъявляемые к акселерометрам и приводу. Исходя из
результатов моделирования и численного анализа выражения (6) и
ориентировочными требованиями к техническим параметрам акселерометров,
сформированы следующие требования к акселерометрам (табл.3) и приводу
(табл.4).
Таблица 3
Требования к акселерометру
Диапазон измерения, WAВП
Пороговая чувствительность акселерометра, WAпор
Погрешность измерения в нормальных условиях
(приведенная к верхней границе), WAВП

30g

4,6·10-3
≤1%

Полоса пропускания АЧХ

500Гц

Тип акселерометра

компенсационный

Ориентировочные габаритные размеры

 0,02м
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Таблица 4
Требования к приводу
Расстояние от центра платформы к ц.м. акселерометра,



0,062м

Амплитуда вибрации привода,  0

2 град

Частота работы привода, f

100 Гц

Выводы. Разработана математическая модель работы измерения параметров
переносных линейного ускорения и угловой скорости. После анализа
математической модели получены выражения проекций абсолютного ускорения
объекта на оси чувствительности каждого акселерометра.
Проанализированы чувствительности акселерометров по каждой оси измерения
в зависимости от схемы их расположения, а именно, от угла наклона
измерительной оси акселерометров к платформе. На основании полученных
результатов, исходя из условия равной чувствительности по каналам измерения
угловой скорости, рекомендована наиболее целесообразная ориентация
акселерометров на платформе в навигационной системе координат
измерительного модуля.
Исходя из результатов математического моделирования работы принципа
измерения, разработаны и предъявлены рекомендуемые требования к
акселерометру и приводу. Учитывая результаты расчетов, рекомендуется
использовать компенсационный акселерометр средней точности типа АК-5.
В дальнейшем, как развитие исследования, необходимо разработать
математические модели методических и инструментальных погрешностей
измерения проекций на измерительные оси ИИМ переносных линейного
ускорения и угловой скорости подвижного объекта по разработанному принципу
измерения.
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УДК 608.4
ДАНИЛЮК Д.М., ВІРЧЕНКО Г.А.
МЕТОДИКА ІНТЕГРОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
КОНСТРУКЦІЇ ЛІТАКА
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, alizee25@i.ua

Вступ. Метод інтегрованого проектування охоплює проектування і
комп'ютерне параметричне тривимірне моделювання конструкції літака в цілому і
окремих його частин. Методи проектування конструкцій літальних апаратів, що
застосовувалися раніше, базувалися на двовимірних моделях і їх плазовій ув'язці,
що не дозволяло врахувати всі конструктивні і технологічні особливості і
призвело до необхідності створення інтегрованого методу проектування.
Постановка задачі. Розробити методику інтегрованого автоматизованого
проектування за допомогою комп'ютерних систем CAD/CAM/CAE/PLM, яка
складається з багатьох взаємопов'язаних етапів. На кожному етапі проектування
можна повернутися на той рівень, де необхідно виконати зміни для отримання
потрібних характеристик і значень, з метою полегшити, знизити витрати коштів
на одноразові моделі та час на виробництво і проектування.
До початку процесу проектування слід підготувати вихідні дані для
проектування обраної частини літака:
 сформувати майстер-геометрії та моделі розподілу простору літака,
 визначити зону проектованої частини, точки розміщення з'єднання,
 визначити характеристики матеріалів і величину заданого ресурсу
з'єднання.
Для визначення навантажень на з'єднання необхідні результати проектування
регулярної зони, що безпосередньо прилягає до з'єднання. Розтягуюче зусилля в
сполученні визначимо, виходячи з того, що в брутто-перерізі регулярної зони
нормальні напруги повинні досягати заданих значень (директивні напруги σдир ).
Тоді, знаючи площу цього перерізу Fбр. рег , визначимо діюче на з'єднання
навантаження

P=σдир.Fбр.рег.
На наступному етапі слід сформувати загальний вигляд з'єднання з
урахуванням приєднуваних панелей, а також провести його декомпозицію на
типові зони.
В результаті декомпозиції можна виділити три зони: зона монолітної стиковки
до панелі центроплану, зона розтягнутого болта, зона зрізного болтового
з'єднання і обшивки з гребінкою. Такий підхід дозволяє використовувати в
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подальшому проектуванні відомі або незначно змінені розрахункові моделі та
методи.
Важливим етапом у процесі проектування з'єднання є розробка технології
виконання з'єднань: зрізного болтового з'єднання і обшивки з гребінкою,
розтягнуте з'єднання болтом. У зрізних з'єднаннях застосовують осьовий і
радіальний натяги, розвантажувальні отвори і розвантажуючи прокладки. Для
розтягнутого з'єднання використовують заходи, спрямовані на вирівнювання
навантаження між витками різьби. Застосування кадміювання або цинкування
різьби також сприяє більш рівномірному розподілу навантаження по витках
різьби. Правильно розроблена технологія виконання з'єднань дозволяє підвищити
ресурс стика в кілька разів.
За відомим навантаженням і сформованому загальному вигляду з'єднання
виконують статичний розрахунок, який полягає у попередньому виборі кількості
рядів і діаметра кріпильних елементів, товщини з'єднуваних деталей. Вибір
матеріалу з'єднання здійснюють на етапі ескізного проектування крила. В
основному для літаків транспортної категорії використовують в конструкціях
матеріали типу Д16чТ, а також модифікації цих сплавів, зрізні болти зі сталі
30ХГСА або титанового сплаву BT16 і розтягнуті болти зі сталі ВНС-5.
На рис. 1 показана нова методика інтегрованого проектування збірних
конструкцій літака.
Розроблена методика інтегрованого проектування збірних конструкцій літака є
методологічною основою створення з'єднань силових елементів планера заданої
статичної міцності, ресурсу, герметичності і якості зовнішньої поверхні при
мінімальній масі з'єднання.
Інтегроване проектування збірних конструкцій літака можна розділити на
етапи, взаємозв'язок яких показано на рис. 1:
1. Створення інтегрованого інформаційного середовища, комплексу технічних і
програмних засобів для створення проекту літака, виробничої та
експериментальної бази, колективу фахівців
2. Розробка концепції створення нового літака або модифікації вже існуючого із
застосуванням
комп'ютерних
інтегрованих
систем
проектування
CAD/CAM/CAE/PLM.
3. Розробка параметричної моделі майстер-геометрії літака в системі
CAD/CAM/CAE/PLM.
4. Визначення розрахункових навантажень, що діють на агрегати літака і
навантажень типового польоту, напруг що допускаються у регулярній зоні для
забезпечення регламентованої довговічності.
5. Інтегроване проектування з'єднань збірних конструкцій літака.
6. Створення аналітичних еталонів збірних конструкцій літака.
7. Розробка конструкторської, технологічної та експлуатаційної документації.
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Рис. 1. Нова концепція інтегрованого проектування збірних конструкцій літака

Всі роботи з інтегрованого проектування збірних конструкцій літака виконують
в єдиній базі даних проектованого літака із застосуванням конструкторських і
технологічних баз даних.
На основі запропонованої концепції були розроблені принципи інтегрованого
проектування збірних конструкцій літака:
1. Принцип створення аналітичних еталонів збірних конструкцій літака
Тривимірні комп'ютерні моделі майстер-геометрії, розподілу
простору,
аналітичні еталони елементів збірних конструкцій літака створюються методами
аналітичної геометрії за допомогою інтегрованих систем CAD/CAM/CAE/PLM в
єдиному інформаційному середовищі підтримки життєвого циклу літаків.
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2. Принцип створення майстер-геометрії вигляду літака
Параметри вигляду нового літака мінімальної маси і
регламентованої
довговічності повинні задовольняти заданим перспективним тактико-технічним
вимогам, авіаційним правилам, концепції створення нового літака і визначатися
зі співвідношень.
TTT,AП  схемалітака 

m эк +mоб.упр +mком


1-  m k  p,n p ,N рег. ,ОГП  +mсу p,N 0 ,γ дв ,R,N дв +m T  p,CT ,k,L  


 m0min  popt  Nopt  N0  σι  профільлопаті   R,λ,ιη,iDф,LP.в,Lв.o 
m0 =





  tgфц.м   аналітичнийеталонповерхнілітака

Етапи параметричного моделювання транспортного літака показані на рис.2.
Кожен з етапів зазнає безліч ітерацій, і вони послідовно випливають один за
одним, тим самим дозволяючи досягти достатній мірі опрацювання проекту.
3. Принцип проектування регулярних зон збірних конструкцій літака.
Конструктивні параметри і технологія виконання регулярних зон конструкцій
літака повинні забезпечувати сприйняття розрахункових
руйнуючих
навантажень, регламентовану довговічність при навантаженнях, еквівалентних
навантажень типового польоту в експлуатаційному середовищі, заданий
коефіцієнт втомної якості До(у), задану якість зовнішньої поверхні, ступінь
герметичності і задовольняти наступним нерівностям:





Р разр  Р р КП р.з ,σ др.з  N реглам.р.з.  ;
N реглам N р.р.з.  КП р.з ,σ 0кв ,σ к ,ТВ  ;

Δ з  0приР=Р експл ;Δh  0,05мм;К у  3.

4. Принцип проектування нерегулярних зон збірних конструкцій літака
Конструктивні параметри і технологія виконання нерегулярних зон (н. р. з)
повинні забезпечувати сприйняття розрахункових зусиль в зоні при статичному
навантаженні, регламентовану довговічність, якість зовнішньої поверхні і
герметичність, рівні характеристиками регулярної зони або перевищуючі їх, і
задовольняти наступним нерівностям:

 КП
 min  N

Р разр  Р р
N реглам

н.р.з.



, σ дн.р.з.  N реглам.н.р.з.  ;Δh н.р.з.  hр .з . ; Δ Зн.р.з. <Δ Зр.з. ;

 КП ,  σ
, σ , ТВ  .

р.н.р.з.

N експ  КП н.р.з. ,  0

н.р.з.

0кв



ε екв.  , σ к , ТВ  ;

к

5. Принцип підтримки і досягнення живучості збірних конструкцій літака з
тріщинами.
Конструктивні параметри збірних
конструкцій літака, що безпечно
руйнуються, повинні забезпечувати можливість контролю критичних місць,
виявлення втомних тріщин і застосування прогресивних способів затримки їх
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зростання, відновлення несучої здатності і герметичності
конструкції і задовольняти наступним нерівностям:

пошкодженої

Рис. 2. Методика створення майстер-геометрії літака

N

ост.СЗРТУ

/Nост.стр.   1; ΔЗ,СЗРТУ  0

Для реалізації цих принципів необхідна розробка науково-обґрунтованих
методів інтегрованого проектування.
6. Принцип підвищення аеродинамічної якості
Підвищення аеродинамічної якості є істотним фактором поліпшення льотнотехнічних характеристик літака.
Вдосконалення несучого гвинта літака може здійснюватися шляхом
застосування нових оптимізованих аеродинамічних профілів, оптимізації форми
кінцевих частин лопаті. Підвищення аеродинамічної якості всього літака
передбачає проведення комплексу робіт по зниженню опору несучих елементів
конструкції літака і зменшення опору, що викликається інтерференцією між
окремими елементами конструкції.
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

161

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

Зокрема, доцільно застосовувати шасі що забирається, знижувати опір втулок,
несучого і рульового гвинтів, покращувати обтікання в зоні між несучим гвинтом
і фюзеляжем, розглядати можливість застосування
відсмоктування
прикордонного шару або видування повітря для додаткового зниження лобового
опору.
Висновки. В роботі проведено аналіз можливих методів. В кінцевому
результаті розроблена методика інтегрованого проектування збірних конструкцій
літака, яка являє собою методологічну основу створення з'єднань силових
елементів планера заданої статичної міцності, ресурсу, герметичності і якості
зовнішньої поверхні при мінімальній масі з'єднання. В свою чергу методику
інтегрованого проектування можливо розділити на етапи, взаємозв’язок яких
зображений на рисунку 1.
В результаті проведеного дослідження було показано, що стандартні методики
вже застарілі і прийшов час новітнім ІТ-технологіям, як методика інтегрованого
проектування за допомогою комп'ютерних систем CAD/CAM/CAE/PLM
складається з багатьох взаємопов'язаних етапів. Використання комп'ютерних
систем дало можливість розширити варіантність проектування, ступінь
наближення до найкращого результату за більш короткий час. На кожному етапі
проектування можна повернутися на той рівень, де необхідно виконати зміни для
отримання потрібних характеристик і значень.
Переваги від застосування CAD / CAM / CAE-систем:
1) Удосконалення методів проектування, зокрема, використання методів
багатоваріантного проектування і оптимізації для пошуку ефективних варіантів і
прийняття рішень.
2) Підвищення частки творчої праці інженера-проектувальника.
3) Підвищення якості проектної документації.
4) Удосконалення управління процесом розробки проектів.
5) Часткова заміна натурних експериментів та макетування моделюванням на
ЕОМ.
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УДК 629.7.056
ДЕМЧИШИН С.Р., ЛЕМКО О.Л.
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ З
АЕРОСТАТИЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, oleglvovich@i.ua, sv-smoke@rambler.ru

Вступ. В даний час виявлено різносторонні можливості для застосування
літальних апаратів (ЛА) з аеростатичною підтримкою, серед яких: проведення
тривалого
спостереження
за
певною
локальною
територією,
для
високошвидкісної передачі даних за допомогою мобільних терміналів і створення
нової інфраструктури систем передачі та обробки інформації [1,2,3].
Наявність двох принципів створення підйомної сили: аеростатичної та
аеродинамічної, відкривають нові можливості для ЛА схожого типу, в порівнянні
з іншими апаратами, а саме: можливість посадки на будь-яку природну рівну
поверхню, досягнення відносно невисокого питомого навантаження на несучі
поверхні, підвищення надійності і безпеки експлуатації. Але дані ЛА мають один
суттєвий недолік – зі зміною висоти польоту змінюється і значення аеростатичної
складової підйомної сили, внаслідок зміни щільності повітряного середовища, що
значною мірою впливає на балансування [3,4,5].
Постановка задачі. Розробка багатоцільового безпілотного літального апарату
(БпЛА) з аеростатичною підтримкою та живленням від сонячних батарей.
Розробка багатоцільового безпілотного літального апарату. В результаті
проведення роботи розглянуто літальні апарати схожого типу, що дало змогу
дізнатись орієнтовні значення геометричних параметрів, параметрів батарей та
енергозатрат, а також певні особливості матеріалів, з яких виготовляються подібні
ЛА. Вибрано схему безпілотного літального апарату (БпЛА) з аеростатичною
підтримкою типу «літаюче крило», яка дасть змогу забезпечити поставлені задачі.
Визначено аеродинамічні та льотно-технічні характеристики багатоцільового
БпЛА, що дало змогу переконатись про відповідність характеристик поставленим
задачам.
Опираючись на знайдені параметри, було створено об’ємну математичну
модель у середовищі «SolidWorks». За допомогою значень, отриманих із моделі
проведено розрахунок об’єму балонів та їх можливе конструктивне розташування,
визначено значення аеростатичної підйомної сили, яка ними створюється на
різних висотах. Провівши аналіз отриманих значень було визначено необхідність
використання аеростатичної підтримки.
Для забезпечення балансування багатоцільового безпілотного літального
апарату з аеростатичною підтримкою створено математичну модель. В отриманій
математичній моделі знайдено залежності балансувальної аеродинамічної якості
від геометричних, аеродинамічних, аеростатичних і компонувальних параметрів
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ЛА з аеростатичною підтримкою, яка дозволяє визначити втрати балансувальної
аеродинамічної якості у всьому діапазоні висот польоту. Аналіз отриманої
математичної моделі показує, що при зміні висоти польоту ЛА з аеростатичною
підтримкою з великими запасами повздовжньої стійкості втрати аеродинамічної
якості на балансування будуть незапобіжними, особливо коли центр
аеростатичної підйомної сили знаходиться на відносно великій відстані від центру
мас.
Для отримання максимальної аеродинамічної якості ЛА з аеростатичною
підтримкою необхідно добиватись максимально можливого суміщення центру
аеростатичної підйомної сили та центру мас, коли це є неможливим, то необхідно
переходити до малих запасів степені повздовжньої статичної стійкості ЛА, що
можливо забезпечити із сучасними засобами автоматики.
Дана математична модель може застосовуватись для оцінки втрат
аеростатичної складової підйомної сили на величину балансувальної
аеродинамічної якості при зміні висоти польоту всіх літальних апаратів схожого
типу, що дасть змогу покращити їх характеристики шляхом доопрацювання їх
конструкції.
Проведено розрахунок параметрів силових установок, сонячних батарей та
можливості відбору їх енергії при нормальному польоті, яка використовується
силовими установками та іншим обладнанням багатоцільового БпЛА. Визначено,
що при заданих геометричних, аеростатичних, аеродинамічних характеристиках
та використанні легких конструкційних матеріалів масою не більше 3 кг/м2
розміщення сонячних батарей дасть змогу забезпечити живлення систем БпЛА,
для збільшення тривалості його перебування у повітрі.
Висновки. В результаті виконання роботи було вибрано схему багатоцільового
безпілотного літального апарату, визначено його аеродинамічні та льотнотехнічні характеристики, а також значення аеростатичної підйомної сили, для
забезпечення балансування БпЛА створено математичну модель, яка може
використовуватись для всіх ЛА схожого типу, також було розраховано параметри
енергоустановки БпЛА, що дасть змогу виконувати поставлені перед ним задачі.
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Введение. Качество выполнения многих заданий беспилотными летательными
аппаратами (БПЛА) зависит от точности управления [1]. Поэтому низкая скорость
полета, использование на борту грубых навигационных систем и несовершенных
органов управления существенно ограничивают применение БПЛА в условиях
действия ветровых возмущений. При невозможности точного определения
координат вектора воздушной скорости, а также при использовании сменной
полезной нагрузки возникают также параметрические возмущения.
Естественное решение задачи автоматического управления полетом в условиях
неопределенности на основе применения комбинации Н2- и Н∞- оптимального
качества оказывается неприемлемым в случае предъявления строгих требований к
ошибкам управления. Такие задачи могут быть решены посредством применения
алгоритмов адаптации [2, 3].
Задача исследования. Целью работы является синтез адаптивного регулятора
параметров движения легкого беспилотного самолета для обеспечения высокой
точности управления.
Идентификация параметров модели движения. Рассмотрим алгоритм
одновременного
оценивания
вектора
состояния
и
коэффициентов
линеаризованных уравнений движения самолета для прямолинейного
горизонтального полета. Запишем модель продольного движения в пространстве
состояния с учетом ветровых возмущений:
(1)
X  AX  BU   ,

где вектор состояния X  V    z H  ; V ,  , , z , H –
ошибки стабилизации скорости, углов наклона траектории и тангажа, угловой
скорости тангажа и высоты соответственно; U – вектор управления; вектор
Т
случайных ветровых возмущений   1 2 0 4 0 ; А – матрица состояния;
В – матрица управления. Элементы матриц А и В зависят от воздушной скорости
и инерционно-массовых характеристик.
Оценивать параметры А и В можно измеряя вектор состояния и его
производную [2]. Тогда имеем 2 уравнения измерения:
Y1  AX  BU     y1 , Y2  X   y 2 .
T

Здесь Y2 и Y1 – векторы измерения компонент вектора состояния и их
производных соответственно; вектор шумов измерения компонент вектора
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состояния  y 2  [V



 z  H ]T ; вектор шумов измерения производных

компонент вектора состояния  y1  [V   z  H ]T .
Вектор X будет использоваться не только как часть вектора измерения, но и
как вектор управления U * в алгоритме наблюдающего устройства. В случае
использования отдельного комплекта измерителей для X и X , их шумы можно
считать независимыми. Тогда процесс наблюдения будет иметь вид
X  U *   ,
(2)
А  0,
В  0;





T T

или, если ввести расширенный вектор состояния X *  X T a , где a – векторстолбец, в котором записаны по порядку коэффициенты уравнений (1), то есть
строки матриц А и В,
(3)
X *  U **   * ,
В уравнении процесса наблюдения (3) введены также расширенный вектор







Т

управления U **  U *Т 0 , и расширенный вектор возмущений  *   Т
Уравнение измерения имеет вид:
Y   AX  BU     y1 
Y   1  

 
Y
X
  y2 
 2 

Y  F  y,

или



Т

0 .

(4)

   y1 
F   AX  BU  ,  y  
.
X



y
2


Теперь для процесса наблюдения (3) и условий наблюдения (4) можно
применить алгоритм нелинейного фильтра Калмана [2]:
T

 F  1
ˆ
**
(5)
X  U  Р   S y Y  F ( X , U ) 
 X 
– уравнение наблюдающего устройства;
T

F
F


(6)
P  P *  S y1 * P  S x*
X
 X 
– уравнение для корреляционной матрицы ошибок Р .

В алгоритме (5), (6) X – оценка расширенного вектора состояния X * ; S y –
матрица интенсивностей шумов измерения  y ; S x* – матрица интенсивностей
где

F  F
случайных возмущений  ;

X *  X
*



F   А

AX  BU  ; I – единичная


a
a   I

0
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матрица. Для модели продольного движения самолета, описываемой системой (1)
при использовании в качестве органа управления только руля высоты
V
 0

 AX  BU    0

a
 0
 0


0
0
0
0


0
0
0
0

 в
0
0
0
0

0
V
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
 в
0
0
0

0
0
0
V
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
 z
0

0
0
0
 в
0

0
0
0
0
V

0 
0 
0 .

0 
 

F
. Таким
X
образом, алгоритм совместного оценивания и идентификации (5), (6) надежно
сходится.
Для проверки работоспособности алгоритма (5), (6) проводилось
математическое моделирование с помощью программ Matlab и Simulink. При этом
выполнялась одновременная оценка параметров движения и идентификация
параметров модели легкого БПЛА. Исследуемый объект представлялись полной
нелинейной системой уравнений движения. Моделировался полет самолета с
учетом случайных шумов измерителей, в неспокойной атмосфере.
Турбулентность учитывалась согласно модели Драйдена.
Синтез регулятора. Закон управления можно получить на основе тории
аналитического конструирования оптимальных регуляторов [2]. Для линейного
объекта (1) оптимальными в смысле минимума функционала
Следует отметить линейную независимость столбцов матрицы





I   X QXdt   U T RUdt
T

0

0

1

являются управления U   R B SX , где S – решение алгебраического
 
S  SA  AT S  SBR1BT S  Q .
уравнения Риккати

В последнем выражении A - оцененная с помощью алгоритма (5), (6) матрица
состояния; Q, R - положительно определенные матрицы коэффициентов,
определяющие соотношения требований к точности управления отдельными
параметрами состояния и к величине управления.
Моделирование
работы
синтезированного
адаптивного
регулятора
выполнялось в различных условиях неопределенности. Его результаты (рис. 1)
свидетельствуют о существенных ограничениях применения такого подхода.
T

Рис. 1 Ошибки адаптивного управления БПЛА на основе идентификации
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На рис. 1. Приведены параметры движения БПЛА при действии ветра 20 км∕ч и
ошибке задания момента инерции 20%. При этом воздушная скорость считается
известной с точностью 3 км/ч. При отсутствии информации о воздушной скорости
алгоритм управления становится неприемлемо грубым из-за долгих переходных
процессов алгоритма идентификации.
Адаптация алгоритма управления без идентификации параметров модели.
Другим возможным подходом к решению поставленной задачи является
получение адаптивного регулятора на основе решения уравнения Ляпунова [3,4].
Для его применения в качестве эталонной модели выбиралась модель
управляемого самолета с оптимальной отрицательной обратной связью по
вектору состояния. Результаты моделирования работы такого регулятора
приведены на рис. 2.

Рис. 2 Ошибки адаптивного управления БПЛА на основе теории Ляпунова

В аналогичных условиях данный регулятор обеспечивает более высокую
точность стабилизации (рис. 1, рис.2).
Выводы. Адаптивное управление с использованием алгоритма нелинейного
наблюдателя целесообразно при наличии информации о векторе воздушной
скорости, а также отдельного набора измерителей для производной вектора
состояния. В противном случае алгоритм идентификации остается также
работоспособным. Однако время его сходимости слишком велико для управления
по результатам идентификации в реальном времени. Это и определяет слишком
низкую точность управления, даже по сравнению с пропорциональным
регулятором с постоянными коэффициентами, полученным для номинальной
модели. Регулятор, построенный на основе теории устойчивости Ляпунова
позволяет обеспечить более высокую точность в условиях большой степени
неопределенности.
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Введение. В конструкции крыла современного самолета находят широкое
применение законцовки в виде винглет (англ. winglets), целью которых является
уменьшение интенсивности концевого вихря и повышения аэродинамического
качества крыла и самолета в целом [1]. Известными недостатками законцовки
являются более высокие нагрузки в корне крыла, а также некоторое увеличение
веса конструкции.
В предыдущих исследованиях были определены геометрические параметры
законцовки, которые обеспечивают прирост аэродинамического качества
летательного аппарата с прямоугольным крылом (рис. 1).

Рис.1. Графики влияния КАП на аэродинамическое качество и подъемную силу крыла самолета

Постановка задачи. Исследование эффективности управляемой концевой
аэродинамической поверхности как органа управления самолетом по крену.
Методика исследования. Аналитические методы, разработанные для
определения индуктивного сопротивления крыла конечного удлинения, не
позволяют оценить аэродинамические характеристики крыла с концевыми
аэродинамическими поверхностями. Поэтому для данной задачи необходимо
использовать методы численной или экспериментальной аэродинамики.
Последние, однако, в виде летных испытаний или продувок в аэродинамической
трубе требуют значительных финансовых и временных затрат, поэтому
целесообразно остановиться на численных методах. Расчет обтекания крыла с
законцовками основывается на решении уравнений Навье-Стокса с
использованием моделей турбулентности класса RANS (Reynolds averaged NavierStocks – усредненные по времени параметры турбулентности). В данном случае
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

169

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

выбрана модель k- SST (сочетание моделей k- и k-), так как она адекватна для
расчета пристеночного (пограничного) слоя, учитывает ламинарно-турбулентный
переход и подходит для отрывных течений и высоких градиентов давления.
Объект исследования. В работе проведено сравнение аэродинамических
характеристик различных вариантов законцовок (выбранных на основе
рекомендаций [2]) и их положений относительно крыла. Крыло прямоугольное в
плане без геометрической и аэродинамической крутки с хордой b=500 мм и
размахом l=5000 мм (удлинение λ=10). Профиль крыла HN-417, относительная
толщина 8 %.
Рассмотреные варианты законцовок установлены на концевом сечении крыла,
имеют максимальную площадь в плане 0,05 м2, корневую хорду 300 мм, сужение
1,67, стреловидность по передней кромке 30 градусов, крутку между корневой и
концевой хордами 2 градуса. Профиль законцовки PSU-90-125WL толщиной 6 %
(в предыдущих исследованиях также испытан профиль законцовки толщиной
12 %, хорды законцовок 250 и 350 мм, показавшие более низкое качество).
Исследованы два типа законцовок: вращающиеся относительно продольной оси
на углы 45° и 90° (тип 1) и относительно поперечной оси на углы ±10° (тип 2).
Вычисления выполнены при скорости потока V=68 м/с, что соответствует числу
Маха М=0,2 и числу Рейнольдса Re=2,2∙106 (рассчитанное по хорде b=500 мм)

Рис. 2. Геометрия винглет тип 1 (слева) и тип 2

Результаты исследования.
Результаты расчета моментных характеристик приведены на рис. 3–6.
Эффективность винглет, как органов управления по крену, позволяют оценить
коэффициенты эффективности:
mxδ  –0,00084 – при α=5 ;
для типа 1: mxδ  –0,00029 – при α=0 ;

mxδ  –0,0013 – при α=10 ;
для типа 2: mxδ  –0,0016 – при α=0 ;

mxδ  –0,0015 – при α=15⁰;
mxδ  –0,0012 – при α=5 ;

mxδ  -0,0010 – при α=10 ;
mxδ  –0,0011– при α=15⁰.
Коэффициенты шарнирных моментов определены по графикам,
максимальные значения составляют:
для типа 1: mxδ ш  –0,00028 – при α=0 ;
mxδ ш  –0,00059 – при α=5 ;
mxδ ш  –0,0012 – при α=10 ;

для типа 2: mxδ ш  –0,00077 – при α=0 ;
mxδ ш  –0,0015 – при α=10 ;

а

mxδ ш  –0,0016– при α=15⁰;
mxδ ш  –0,0010 – при α=5 ;
mxδ ш  –0,0017 – при α=15⁰.
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Рис. 3. Коэффициент момента крена в зависимости от угла отклонения КАП (тип 1)
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Рис. 4. Коэффициент момента крена в зависимости от угла отклонения КАП (тип 2)
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Рис. 5. Коэффициент шарнирного момента (относительно 300-0-2500 ось Z) (тип 1)
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Рис. 6. Коэффициент шарнирного момента (относительно 270-0-2500 ось Z) (тип 2)

Полученные результаты можно сравнить с типичным значением коэффициента
эффективности для элерона ( mxδ  –0,002) и производной шарнирного момента по
углу отклонения для элерона с осевой компенсацией ( mxδ ш  –0,0022) [3].
Выводы. В работе численными методами проведен аэродинамический расчет
крыла с винглетами, которые показали прирост аэродинамического качества, как
органа управления по крену. В результате проведенного исследования были
определены управляющие и шарнирные моменты на управляемых законцовках
типа 1 (вращающихся относительно продольной оси) и типа 2 (вращающихся
относительно поперечной оси), а также общая аэродинамическая нагрузка на
крыло.
Было показано, что управляемые винглеты типа 2 могут быть использованы
одновременно для повышения максимального аэродинамического качества и
управления самолетом по крену (вместо элеронов), так как имеют сопоставимые
эффективность и шарнирные моменты.
Можно отметить характерную особенность управляемых законцовок типа 1– с
увеличением угла атаки эффективность винглет увеличивается, в то время как у
элеронов при углах атаки больше 10…12° она падает. Эффективность винглетов
типа 2 с увеличением угла атаки падает.
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Вступ. Повітряний транспорт нині є найбільш швидким засобом пересування.
Однак, наприклад, збільшення вдвічі крейсерської швидкості польоту літака
підвищує його середню шляхову швидкість тільки на 10-15%. Це пояснюється
тим, що багато часу витрачається на такі режими як зліт, посадка, маневрування
на землі і т. д. Оскільки основний об’єм повітряних перевезень здійснюється на
відстані від 300 до 1000 км, то зліт і посадка може займати до 50% тривалості
всього польоту. Для вирішення такої задачі пропонується застосувати модель
літака з поворотними гвинтами на кінцях крила[1]. У роботі проведено аналіз
моделі літака з поворотними гвинтами на кінцях крила. Це забезпечує поєднання
переваг вертольота, а саме можливість вертикального зльоту й посадки, а також
зависання на певній висоті в повітрі, з перевагами літака – набагато більшою
швидкістю та дальністю польоту[2]. Основним нерозв’язаним питанням є
забезпечення стійкості та керованості створюваного літального апарата при
режимі переходу від вертикального польоту до горизонтального і навпаки[5].
До недавнього часу вивчення поведінки рідин було обмежено
експериментальними методами, але у зв'язку з швидким зростанням
продуктивності комп'ютерних систем стало можливим аналізувати і
розраховувати подібні процеси навіть на персональних комп'ютерах.
Постановка задачі. Розробити алгоритм розрахунку аеродинамічних
характеристик крила літального апарату вертикального зльоту та посадки.
Методика
розрахунку
аеродинамічних
характеристик.
Методика
розрахунку аеродинамічних характеристик є результатом теоретичних
досліджень. Всі розрахунки проводились в комплексі програм сіткового
генератора ANSYS ICEM і програми газодинамічного обтікання ANSYS CFX.
ANSYS CFX[4] - програмний комплекс, орієнтований на вирішення найбільш
складних завдань обчислювальної аеро- і гідродинаміки, включаючи розрахунок
турбомашин, горіння і хімічні реакції, багатофазних середовищ, радіаційного
випромінювання. Дозволяє обмінюватись розрахунковими моделями з основними
CAE пакетами, а також забезпечує двосторонній зв'язок з багатьма CAD
пакетами.CFX будує розрахункові сітки високої якості[6], працює на будь-яких
паралельних обчислювальних платформах, має інтерфейс передачі даних в
міцнісні і акустичні пакети. Геометрію розрахункової сітки можна створювати в
різних програмах трьохвимірного моделювання, таких як SolidWorks, CATIA,
Pro_E Компас 3D та інші.
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До основних етапів вирішення поставленого завдання можна віднести:
1. Розробка критеріїв пред'являються до розрахункової області, і як наслідок
створення геометричної моделі розрахункової області.
2. Побудова сітки розрахункової області з подальшим контролем якості
побудованої сітки.
3. Безпосередній розрахунок в пакеті ANSYS CFX, в якому реалізований метод
контрольного об'єму.
4. Обробка отриманих результатів.
Числовий метод рішення проходить в два етапа. В першу чергу було створено
геометричну модель розрахункової області і профіля в програмі Компас 3D. Після
цього в програмі ANSYS ICEM було розбито геометричну модель розрахункової
області на контрольні об’єми. Для створення правильної ортогональної сітки
використано С-топологію сітки, оскільки вона найменше деформує комірки на
кінці профіля. Після цього було проведено аналіз та оптимізацію сітки.
Наступним етапом став безпосередній розрахунок в програмі ANSYS CFX. Для
цього сітку було імпортовано і накладено граничні і початкові умови в модулі
програми під назвою CFX-Pre. Всі початкові і граничні умови задавались
відповідно статистичних даних. Безпосередній розрахунок відбувався в модулі
програми CFX-Solver. Після завершення розрахунків для візуалізації результатів
було використано модуль CFX-Post.
Висновки. В роботі проаналізовано перспективи створення літаків
вертикального зльоту та посадки, визначено їх основні переваги та недоліки.
Створено алгоритм розрахунку аеродинамічних характеристик літака
вертикального зльоту та посадки в комплексі программ ANSYS. Для перевірки
доцільності використання даної методики необхідно результати розрахунку
порівняти з результатами експерементальних досліджень. Результати розрахунків
можуть бути використані при проектуванні даного типу літаків з метою
зменшення затрат на проведення експерименту.
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УДК 681.511.26
МАТУСЕВИЧ Р.І., ПРОХОРЧУК О.В.
МОДЕЛЬ РОБАСТНОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
МАЛОГАБАРИТНОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРИ
ВПЛИВІ ВІТРОВИХ ЗБУРЕНЬ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, romochca@ukr.net

Вступ. При вирішенні задач пов’язаних з картографуванням місцевості почали
широко використовувати малогабаритні безпілотні літальні апарати (БпЛА) у
зв'язку з їхньою економічною вигідністю і простотою в експлуатації. Якість і
точність отримання інформації безпосередньо залежить від зовнішніх дій
довкілля і їх впливу на точність польоту або маневрування БпЛА. Основним
впливаючим чинником цих дій є вітрове збурення[1], а саме джерела його
термічних потоків, при потраплянні, в які малогабаритні БпЛА втрачають свою
стійкість і керованість[2]. У наслідок вирішення цієї проблеми на сьогодні
прийнято використовувати для завдань картографування важкі БпЛА, при цьому
розглядаючи вплив термічних потоків на них як турбулентність що є економічно
невигідно та непрактично. [4]
Постановка задачі. Розробка комплексного робастного регулятора, який
враховуватиме параметричну невизначеність БпЛА та моделі ламінарного потоку
та термічного потоку, як збурення системи керування в просторовому русі
малогабаритного БпЛА.
Синтез комбінованого вітрового збурення. Основним збуренням, що діє на
БПЛА в польоті, є вітер, але він не являється білим шумом. Тому для
застосування процедури синтезу регулятора необхідно об’єкт керування описати
о просторі станів у вигляді послідовного з’єднання формуючого фільтру, який
описує дію вітру на БПЛА, та моделі об’єкту керування. Входи формуючого
фільтру збурюються некорельованими білими шумами, а на виході маємо
кольорові шуми, які характеризують комбінованими вітровими збуреннями
атмосфери.
Входи формуючого фільтру збурюються некорельованими білими шумами,
а на виході маємо кольорові шуми, які характеризують комбінованими вітровими
збуреннями атмосфери. Тоді розширена модель об’єкту простору станів буде
вигляду:
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x (t )  A  x(t )  B  u (t )  G  W
y(t )  C  x(t )  D  u (t )

(1)

де матриці A, B, C, G – матриці стану об’єкту керування,W – збурення системи.
Для синтезу формуючого фільтру ламінарного вітрового збурення системи
візьмемо лінійну модель Драйдена MIL-F-8785C[5]. Згідно з даною моделлю
формуючий фільтр матиме спектральну щільність:
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V

S ( ) 
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   2 
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Термічний потік можна змоделювати для системи як порив вертикального вітру
в момент часу який не відслідковує модель. Згідно з експериментальних даних
встановлено, що швидкість термічного потоку вітру за нормальних умов
становить 25 м/с.
Побудова математичної моделі БпЛА. Математична модель яка
використовувалася для моделювання динаміки БПЛА розроблялася в пакеті
математичного забезпечення MATLAB-SIMULINK. Для синтезу лінійної моделі
БПЛА в просторі станів для повздовжнього та бокового каналів використано
джерело [3], пакети комп’ютерного моделювання MATLAB-SIMULINK та
стандартні функції «trim» та «linmod». Усі параметри БпЛА взяті з технічних
характеристик моделі.
неперервна модель простору станів для повздовжнього каналу
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 0.9978 0.0658 0 0 0 0
- 0.0029 0.0434 0 0 0 0


C 0
0
1 0 0 0


0
0 1 0 0
 0
 0
0
0 0 1 0

Вектор змінних стану Х має вигляд X  u, w, q, , H , T , де и – швидкість
відносно осі х, w – швидкість відносно осі z, q – кутова швидкість тангажу,  - кут
тангажу, H - висота , Ω – частота обертання вихідного валу двигуна,
T
Y  V ,  , q, , H  .
Вектор керування має вигляд U   Е ,  Н T , де δЕ – кутове відхилення елеронів,

δН – відхилення руля напрямку, а вектор виходу Y   , p, r, , T , де β – кут
ковзання.
Синтез робастного регулятора. Для синтезу робастного регулятора системи
керування відповідно до методики описаної у джерелах [4], розглянемо модель
повздовжнього руху БПЛА замкнену від’ємним зворотнім зв’язком з
комбінованим вітровим збуренням. Дана модель відповідає режиму польоту з
врахуванням вітрових збурень при горизонтальному польоті. На рис. 1 наведено
поведінку БпЛА при дії на нього комплексного вітрового збурення.

Рис. 1. Порівняння результатів роботи поздовжнього каналу системи з та без робасного
регулятора
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При синтезі Н2 оптимального робастного регулятора для БпЛА було отримано
наступні матриці простору станів регулятора для поздовжнього каналу:
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Висновки. На основі розробленого робастного регулятора для системи
керування просторового руху малогабаритного БпЛА в середовищі програмного
забезпечення Matlab-Simulink проведено моделювання, що показало що
застосування робасного регулятора в системі поліпшує стійкість польоту БпЛА
при потраплянні в вітрове збурення (або термічні потоки), що в свою чергу
забезпечує точність польоту при картографуванні місцевості. Дані результати
поведінки БпЛА при потряплянні в термічні для повздовжнього каналу приведено
на рис. 1. Слід відзначити те що при дії термічного збурення з даним регулятором
стабілізація по висоті відбувається точніше, а перехідний процес стабілізації
майже відсутній.
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ОРТАМЕВЗИ ГЮРКАН, ЗИНЧЕНКО Д.Н.
ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГИБРИДНОГО КРЫЛА
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ,
Україна, gurkanortamevzi@gmail.com

Введение. Поиск возможных путей усовершенствования летательных
аппаратов в настоящее время является основным движущим фактором развития
конструкций ЛА. При этом в последнее время к требованиям к уровню летнотехнических характеристик также добавляются требования к условиям
базирования, хранения и транспортировки изделия. Урбанизация современной
цивилизации четко определила понятие «портативность» - это способность
конструкции приобретать свои функциональные качества с минимальными
потерями времени на приведение в работоспособное состояние. Достаточное
количество разрабатываемых летающих транспортных средств [1] является этому
достаточным доказательством.
Для эффективной ощновременной реализации требований портативности и
аэродинамической эффективности нами предложена концепция гибридного крыла
– несущей поверхности, состоящей из жеской носовой силовой части и надувной
хвостовой части, способной легко уменьшать свои габариты в сложенном
состоянии. На основании приведенных в открытой печати результатов летных
аспытаний ЛА с надувными мягкими несущими поверхностями [2], [3] можно
сделать обоснованное предположение о актуальности проводимых исследований.
Возможное улучшение летно-технических характеристик ЛА с деформируемыми
несущими поверхностями – повышение безопасности полета на критических
режимах и в условиях атмосферной турбулентности, существенное снижение
эксплуатационных нагрузок, действующих на конструкцию и др. позволит
сформировать новый класс ЛА, основанный на применении лучших качеств
жестких и деформируемых несущих поверхностей.
В нашей работе представлен анализ результатов исследований различных
вариантов компоновки гибридного крыла в аэродинамической трубе,
выполненный с целью определения оптимальной ширины мягкой части крыла, а
также оценки его общей эффективности.
Научная новизна представленных исследований определяется тем, что:
 Впервые предложена концепция комбинированной несущей поверхности,
состоящей из жесткой лобовой части и мягкой надуваемой набегающим потоком
хвостовой части
 Впервые
проведены
параметрические
расчетно-экспериментальные
исследования влияния параметров компоновки предложенной комбинированной
несущей поверхности на ее аэродинамические характеристики.
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 Впервые исследован новый эффект влияния аэроупругой хвостовой части
крыла на максимально несущие свойства комбинированной несущей
поверхности, характеристики его устойчивости и управляемости.
 Впервые получены экспериментальные аэродинамические характеристики
комбинированной несущей поверхности.
Постановка задачи. Основной целью исследований является формирование
общей методики аэродинамического проектирования летательного аппарата с
мягким деформируемым крылом. Для этого необходимо решить следующие
задачи.
Анализ и обобщение особенностей аэродинамики летательного аппарата с
мягкими несущими поверхностями. Анализ аэродинамических особенностей
летательного аппарата с мягким деформирующим крылом. Выбор и обоснование
исследуемых параметров компоновки, границ применимости формирования
критериев применимости конструктивных решений летательного аппарата с
мягким деформирующим крылом.
Разработка алгоритма оценки аэродинамических характеристик летательного
аппарата с мягким деформирующим крылом, учитывающего влияние
деформируемого крыла с использованием численных методов. Выбор и
обоснование
применяемых
методов
вычислительной
аэродинамики.
Планирование вычислительного эксперимента, разработка расчетных моделей.
Анализ и обобщение результатов.
Оценка изменения аэродинамических характеристик летающего аппарата с
мягким деформируемым крылом в натурном эксперименте на летающей модели.
Выбор и обоснование прототипа летающего аппарата для летающего стенда.
Проектирование и изготовление экспериментальной летающей модели.
Определение состава измерительной аппаратуры, методики проведения летных
испытаний и обработки результатов эксперимента.
Разработка общего алгоритма формирования аэродинамической компоновки
летательного аппарата с мягким деформируемым крылом на основании
результатов вычислительного и физического эксперимента.
Методика проведения эксперимента. Для проведения эксперимента
изготовлены четыре модели крыльев с несимметричным профилем в соответствии
с рекомендациями [5]. Материал моделей – бальза, авиационная фанера и
непродуваемая (парашютная) ткань. Для наддува мягкой части крыльев
установлены воздухозаборники в виде пластмассовых трубок. Каждая модель
имеет разное соотношение жесткой и мягкой части общей хорды крыла b, а
именно:
- первая модель полностью жесткая;
- вторая модель: жесткая часть - 70% b, мягкая часть - 30% b;
- третья модель: жесткая часть - 50% b, мягкая часть - 50% b;
- четвертая модель: жесткая часть - 30% b, мягкая часть - 70% b;
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Экспериментальная модель идентична применяемым в экспериментальных
исследованиях [5].
Внешний вид экспериментальных образцов приведен на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальные модели комбинированного крыла

Результаты эксперимента. Ниже, на рис. 2 – рис. 6 представлены результаты
продувок описанных выше экспериментальных моделей: - первое крыло – 100%
жесткое; - второе крыло – 70% жесткое и 30% мягкое; - третье крыло – 50%
жесткое и 50% мягкое; - четвертое крыло – 30% жесткое и 70% мягкое.

Рис. 2 Зависимости Cy=f(α, XЖЧ). Re = 222603; M = 0,073;
1 - жесткое крыло; 2 - жесткая часть 70% хорды; 3 - жесткая часть 50% хорды; 4 - жесткая часть
30% хорды
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Рис.3 Зависимости K=f(Cy, XЖЧ). Re = 222603; M = 0,073;
1 - жесткое крыло; 2 - жесткая часть 70% хорды; 3 - жесткая часть 50% хорды; 4 - жесткая часть
30% хорды

Рис. 4 Зависимости Mz=f(Cy, XЖЧ). Re = 222603; M = 0,073;
1 - жесткое крыло; 2 - жесткая часть 70% хорды; 3 - жесткая часть 50% хорды; 4 - жесткая часть
30% хорды

Рис. 5 Зависимости Cy2=f(Cx, XЖЧ). Re = 222603; M = 0,073;
1 - жесткое крыло; 2 - жесткая часть 70% хорды; 3 - жесткая часть 50% хорды; 4 - жесткая часть
30% хорды
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Рис. 6 Крыло 30% жесткое и 70% мягкое при наддуве α = 32º

На рис. 6 приведена фотография разработанной в процессе работы
экспериментальной
установки
для
исследования
аэродинамических
характеристик гибридного крыла.
Выводы. По сравению с жестким крылом, появление мягкой части вызывает
уменьшение максимальных несущих свойств и увеличение критического угла
атаки. Исходя из видеосъемки научного эксперимента, видно что мягкая часть
крыла деформируется при больших углах атаки. Данный эффект увеличивает
демфирующие свойства крыла, а также при резких управлениях уменьшает
вероятность срыва потока с поверхности крыла. Демпфирующий эффект также
позволяет значительно сократить максимально реализуемые значения нагрузок,
действующих на конструкцию.
Зависимость Су от угла атаки (рис. 2)
Максимальные несущие свойства при установке мягкой части незначительно
уменьшаются. На жестком крыле максимальное значение СУМАХ = 1.3, а на
мягком крыле СУМАХ ≈ 1. Но, при увеличении площади мягкой надувной части,
увеличивается критический угол атаки. Из результатов эксперимента для
варианта крыла, состоящего 30% жесткой и 70% мягкой частей критический угол
атаки достигает больше 30º, характер протекания отрыва потока более плавный,
что оказывает положительное влияние на параметры безопасности полета.
Значение производной Су α на линейном участке зависимости, соответствующей
безотрывному обтеканию для всех вариантов крыльев практически одинаково,
что свидетельствует о равных значениях эффективного удлинения крыла λЭФ как
для комбинированной так и для жесткой несущих поверхностей.
Зависимость К от Су (рис. 3)
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Качество мягких крыльев на 20% меньше чем жесткого. При этом наблюдается,
что у мягких крыльев значение качества меньше чем максимальное, но оно более
постоянно в широком диапазоне углов атаки Су . Максимальное значение К в
полетном диапазоне Су для комбинированного крыла практически постоянно,
при этом на малых значениях Су ≈ 0.2…0.5 ( что соотв. полету на больших
скоростях) качество одного из вариантов комбинированной несущей поверхности
становится выше чем качество жесткого крыла, т.е. мягкое надувное крыло при
определенном соотношении параметров компоновки может быть более
приемлемым для полетов на больших скоростях.
Зависимость Мz от Су (рис. 4)
Применение гибридной схемы не вызывает существенного изменения
моментных характеристик по сравнению с жестким крылом. Также, уменьшаются
моментные характеристики при увеличении площади мягкой надувной части. Так
как результаты представлены в виде гисторезистных петель для жесткого и
комбинированного крыльев, следует, что для мягкого крыла значение гисторезиса
не увеличивается по сравнению с жестким крылом, т. е. потребность в
дополнительной балансировке при установлении гибридных крыльев отсутвует.
Зависимость Су2 от Сх (рис. 5)
Как следует из представленной зависимости, у мягких крыльев, как и у жесткой
конструкции, наблюдается присутствие линейного участка на зависимости
квадратичной поляры. Зависимости Су2 (Сх) жесткого крыла и вариантов
комбинированных крыльев практически эквидистантны, при этом значение ΔСх
для полетного диапазона практически одинаково, и определяется, очевидно,
конструкцией воздухозаборников. Это наглядно подтверждает равное влияние
индуктивности
на
аэродинамические
характеристики
крыльев,
что
свидетельствует о сохранности поверхности несущей формы в полетном
диапазоне значений Су. Форма несущей поверхности ЛА сохраняется постоянной.
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УДК 531.768
ПАЛЮШОК В.А., ЧЕРНЯК М.Г.
КАЛІБРУВАННЯ ТРИВІСНОГО БЛОКА НАВІГАЦІЙНИХ
АКСЕЛЕРОМЕТРІВ НА ОДНОВІСНОМУ ПОВОРОТНОМУ СТЕНДІ З
ЗАДАНОЮ ТОЧНІСТЮ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, alizee25@i.ua

Вступ. Задача забезпечення заданої точності калібрування тривісного блока
навігаційних акселерометрів (БА) є актуальною як для виробників акселерометрів
при виконанні первинного (еталонного) калібрування, так і для користувачів БА
при виконанні періодичного або позачергового його калібрування[1,2,3]. На
даний час ця задача вирішується шляхом використання обладнання з
надлишковою точністю, яке вимагає великих затрат на його закупівлю та
обслуговування[4,5], хоча в більшості випадків використання такого обладнання
не є доцільним.
Постановка задачі. Розробка математичної моделі похибок калібрування БА
на одновісному поворотному стенді(ОПС), та визначення вимог до стендового
обладнання виходячи з умови забезпечення заданої точності калібрування БА.
Математична модель інструментальних похибок калібрування БА на
ОПС. Характерним для калбірування БА на ОПС є відсутність методичної
похибки визначення коефіцієнтів[6]. Це означає, що забезпечення точності
калібрування БА на ОПС залежить лише від інструментальних похибок
стендового обладнання на якому проводиться калібрування БА. Характерними,
для такого калібрування, джерелами інструментальних похибок є систематичні
кутові похибки початкового горизонтування площадки одновісного поворотного
стенду 1 та  2 , кутова похибка переустановки БА на площадку ОПС  3 (для
забезпечення наблюдаємості всіх коефіцієнтів його метрологічною моделі[6]),
випадкова кутова похибка завдання тестового кута повороту  4 та випадкова
похибка вимірювання вихідних сигналів БА  U È . Надалі джерела похибок
позначатимемо як  s , де s – номер джерела.
Для знаходження математичної моделі інструметнатльних похибок(ММП),
приймемо що похибка ідентифікації коефіцієнтів метрологічної моделі БА
визначається формулами
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 ii  ( Kii s 0  Kii s 0 ) Kiií1 ,

 ij  ( Kij s 0  Kij s 0 ) Kijí1 ,

a0i  (U 0i s 0  U 0i s 0 ) Kiií1 .

(1)

де Kii s 0 , Kii s 0 , Kij s 0 , Kij s 0 , U 0i s 0 , U 0i s 0 - відповідно коефіцієнти
перетворення, коефіцієнти перехресної чутливості та зміщення нулів, котрі
ідентифіціються при калібрувані БА на ОПС [6], у випадках коли визначені вище
джерела  s інструментальної похибки дорівнюють нулю, або ні; i, j  x, y, z, i  j позначення вимірювального відповідного каналу БА; Kiií - номінальний
коефіцієнт перетворення; Kijí - номінальний коефіцієнти перехресної чутливості.
Відповідно до визначеної вище класифікації джерел інструментальних
похибок, шукана модель інструментальних похибок запишеться у наступному
вигляді
ii  1ii 1   2ii  2   3ii 3  (  4ii  4 )2  (  5ii  U È ) 2 ,
ij  1ij 1   2ij  2   3ij 3  ( 4ij  4 )2  ( 5ij  U È ) 2 ,

(2)

a0i  1Ui 1   2Ui  2   3Ui 3  ( 4Ui  4 )2  ( 5Ui  U È ) 2 .

де  nii ,  nij ,  nUi - вагові коефіцієнти відповідних джерел інструментальної
n  1..5 - відповідний індекс
i, j  x, y, z, i  j - відповідній канал БА.

похибок;

джерела

похибки

ідентифікації;

Знаходження виразів для розрахунку числових значень вагових коефіцієнтів
відповідних джерел інструментальної похибок, проводиться наступним шляхом:
– в формули (1) підставляються відповідні вирази вихідних сигналів БА[6];
– отримані вирази порівнюються з виразами наведеними в (2);
– вирази котрі знаходяться при відповідних джерелах інструментальної
похибки ї є шуканими виразами вагових коефіцієнтів.
Данні вирази зведені в таблицю 1. В таблиці 1, другий індекс вагового
коефіцієнту джерела похибки, відповідає індексу відповідної похибки
ідентифікованого коефіцієнта метрологічної моделі, наприклад для  xx , індекс n
відповідає індексам xx .
Таблиця 1
Вагові коефіцієнти джерел похибок
Вагові коефіцієнти джерел похибки(2)

Похи-бка(2)

 1n

 2n

 3n

 4n

 5n

1

2

3

4

5

6
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Продовження таблиці 1
1

2

3

4

5

6

 xx ,1

0

0,2( gK xx )1

0

 xy

 zx   yx
2

0,1

 yy ,1

 yx   zx
2

0

0,15

0,3( gK yy )1

 zz ,1

0

 xz

0

0,15

0,3( gK zz )1

0

0

0,4g

1
0,4 K xx

0

0

0,2g

1
0, 2 K yy

a0 x , g

 yx   zx

g

a0 y , g

2
0,5g

a0 z , g

0,5g

0

0

0,2g

0,2 K zz1

 xy ,1

0

1
 yx

0

1
0,55 yx

0,55( gK xy )1

0

 zx

0

1
0,55 zx

0,55( gK xz )1

0

1
0,5 xy

1
0,5 xy

1
0,2 xy

0,25( gK yx )1

0

1

0

0,55

0,55( gK yz )1

0

0,5 xz1

1
0,5 xz

0,2 xz1

0,25( gK zx )1

0

1

0

0,55

0,55( gK zy )1

 xz ,1
 yx ,1

 yz ,1
 zx ,1
 zy ,1

Данні коефіцієнти впливу використовуються для розрахунку, за формулами (2),
похибок ідентифікації відповідних коефіцієнтів метрологічної моделі БА,
вважаючи відомими величини похибок позиціонування БА в ТП ( 1 ,  2 ,  3 ,

 4 ), та похибку вимірювання його вихідного сигналу  U И в цих положеннях.
Вимоги до стендового обладнання, які забезпечують задану точність
калібрування БА. Вимоги до стендового обладнання визначаються відносно
критерія якості калібрування БА. Один із найбільш розповсюджених критеріїв є
похибка розрахунку модуля вектора сили тяжіння g , котра не повина
перевищувати допустиме значення gä , числове значення якої наприклад, для БА
безплатформної ІНС ракети-носія типу ”Циклон-4” приблизно складає (3)
gä  3  104 g .
В першому наближенні похибка розрахунку модуля вектора сили тяжіння
визначається виразом g  0.5( g 2ð  g³2 ) gi1 (де g p - розрахований модуль вектора

сили тяжіння який визначається за моделлю наведеною в статті [6], g i - істинного
значення цього модуля в місці калібрування БА). Тоді вище описаний критерій
якості калібрування БА має вигляд
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g 

g 2ð  g³2

(3)
 gä .
2 g³
Залежність похибки розрахунку g від похибок розрахунку проекцій вектора
сили тяжіння a j на вимірювальні осі БА, має наступний вигляд
g  a j 3  gä .

(4)

Зв’язок між похибками a j які входить до виразу (4), з похибками
ідентифікації коефіцієнтів ММ БА які визначені в (2), отримується шляхом
диференціювання спрощеного виразу для розрахунку проекцій вектора сили
тяжіння на вимірювальні осі БА a j , який має вигляд
a j  Kii1 (U i  U 0i ) ,

(5)
як складної функції по всім її параметрам. Продеференціювавши вираз (5)
отримаємо наступну формулу
K
1
1
(6)
a j   2ii (U i  U 0i ) 
U 0i 
U È ,
Kii
Kii
Kii
де i, j  x, y, z - індекс відповідних каналів БА; Kii - різниця між
паспортизованими коефіцієнтами та дійсними значеннями цих коефіцієнтів.
Остаточна залежність похибок розрахунку проекції вектора сили тяжіння a j , з
похибками ідентифікації коефіцієнтів ММ БА які визначені в (2), отримаємо з
підстановки в (6) вирази (1) та (5),

a j   ii a ji  a0i  Kii1 U È ,
а оскільки  ii , a0i , U È - є величинами випадковими, а значення похибок
розрахунку a j буде максимальним, для критерію похибки розрахунку модуля
вектора сили тяжіння g , коли a j  g³ , тоді цей вираз набуває вигляду
a j  ( ii g³ )2  (a0i )2  ( Kii1 U È ) 2 .

(7)
Вираз (7) дозволяє визначити похибки розрахунку проекцій вектора сили
тяжіння, в залежності від похибок ідентифікації коефіцієнтів ММ БА, та відомою
похибки вимірювання вихідних сигналів БА. На основі цього виразу
визначаються вимоги до точності ідентифікації коефіцієнтів перетворення та
зміщення нулів, з яких в подальшому отримують вимоги до стендового
обладнання, для забезпечення калібрування БА з заданою точністю.
Отже з критерію (4) видно, що калібрування вважатиметься виконаним якщо
похибки розрахунку проекцій вектора сили тяжіння a j , які визначенні виразом
(7), не будуть перевищувати значення

g ä
. Вимоги до точності ідентифікаці
3
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коефіцієнтів перетворення та зміщення нулів ММ БА, а також вимогу до точності
вимірювання вихідних сигналів БА, при яких буде виконуватися ця вимога,
отримуються шляхом підстановки виразу (7) в (4), з прийнятям того, що всі його
складові некорельовані, и мають приблизно однакові величини. Виконавши це,
отримаємо
g
g
g K
a0i  ä , ii  ä , U È  ä ii .
(8)
3 gi
3
3
Вирази (8) і являють собою вимоги до точності ідентифікації коефіцієнтів
перетворення та зміщення нулів, доьримання яких, забезпечує виконання вимоги
(4.)
Вимоги що до максимально допустимих інструментальних похибок стендового
обладнання, визначаються на підставі нерівностей (8), шляхом підстановки
виразів (2) та данних наведенних в таблиці 1 в (8), для кожного коефіцієнта
перетворення та зміщення нулів. Серед отриманих співвідношень, для всіх
коефіцієнтів перетворення та зміщення нулів, обираються найжорсткіші, що
забезпечить виконання вимог (8), для всіх остальних коефіцієнтів.
g K
gä
gä
g ä
gä
, 2 
, 3 
, 4 
, U È  ä iií ; (9)
1 
3
5,2ij gi
ij gi
2,6 gi
0,8 gi
Данні вирази вважаються загальними вимогами до стендового обладнання,
виконання яких забезпечує задану точність калібрування БА, за умови його
калібрування на ОПС[6].
Експериментальна перевірка відповідності існуючого обладнання
точностним вимогам. В статті [6] виконаний експеримент по ідентифікації
коефіцієнтів ММ БА, в якому критерієм якості калібрування БА, була різниця між
розрахованим модулем вектора сили тяжіння та істинним значенням цього
модуля, в місці в якому проводилось калібрування БА. Згідно з [6], ця різниця не
повинна була перевищувати допустиме
(10)
gä  3  104 g .
Стендове обладнання, а точніше його точності характеристики, для виконання
цього експерименту було підібране на підставі існуючого у експериментаторів
досвіду, без конкретних метрологічних вимог до нього.
Перевірка відповідності обладнання, при цьому калібруванні БА, точностним
вимогам які визначені на підставі (9) та наведенні в таблиці 2, проводиться
шляхом їх порівняння з максимальних значеннь похибок стендового обладнання

1 ,  2 ,  3 ,  4 та  U И (наведені в таблиці 2), яке було використано для цього
калібрування БА.
З порівняння наведених в таблиці 2 значень, видно що всі точності
характеристики стендового обладнання, на якому проводився експеримент по
ідентифікації коефіцієнтів ММ БА в статі [6], задовольняють вимогам до нього,
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки, 27 – 29 травня 2015 року

189

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ»

виходячи з чого можливо зробити висновок, що якість калібрування даного БА,
яка визначена умовою (3), була виконана. Цей висновок підтверджується
результатами перевірки якості калібрування БА наведеної в статті[6].
Таблиця 2
Числові похибки стендового обладнання

Вимоги до обладнання
Похибки використаного
обладнання

1  ðàä

 2  ðàä

3  ðàä

 4  ðàä U È  B 

1,5 104

3 103

15 103

4 104

2 104

2 105

2 105

4 104

4 105

3 104

Висновки. Підтверджено, що при калібруванні БА на ОПС [6], задана точність
цього калібрування (попередньо задається формулою (4)) забезпечується лише
при виконанні вимог до стендового обладнання, на якому здійснюється це
калібрування, визначених нерівностями (9).
Дослідження математичної моделі похибок калібрування БА (2) показало,
що в цій моделі найбільш впливовими джерелами інструментальних похибок є
похибка перевстановлення БА на площадці ОПС  3 та випадкова похибка
вимірювання вихідних сигналів БА  U И , числові значення яких в більшості
випадках визначають величину відповідних похибок калібрування. Для
зменшення цього впливу доцільно здійснювати групові вимірювання вихідних
сигналів БА в його тестових положеннях (зменшує вплив  U И ), та виконувати
перевстановлення БА на площадці ОПС з найбільш можливою точністю.
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ПРЕДАЧЕНКО К.О., ЛЕМКО О.Л.,
ОЦІНКА АЕРОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З
КРИЛОМ СКЛАДНОЇ ПРОСТОРОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина, thexhs@gmail.com

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 конструктивносилової схеми кесону [1].
Відомо декілька варіацій компоновки з складеним крилом, але відсутній їх
порівняльний аналіз, недосліджене питання стійкості та керованості ЛА с
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. Використання панельновихрового методу обмежує нас лише потенціальним потоком нев’язкої
нестисненої рідини, але для розрахунку підіймальної сили на малих кутах атаки
його точність достатня для ескізного проектування та пошуку оптимуму.
Обчислено характеристики ряду компоновок з різним взаємним розташуванням
консолей крила, які відрізнялись стрілоподібністю консолей (Рис.1), та кутом
поперечного V (Рис.2). Також компоновки варіювались положенням передньої
консолі відносно задньої – з виносом вгору чи вниз для дослідження взаємної
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інтерференції крил та пошуку оптимального положення. Таким чином всього
було розглянуто 16 компоновок – 4 варіанта стрілоподібності консолі, 2 варіанта
поперечного V (відповідно відомим в літературі компоновкам Box-wing та Joinedwing). Геометричні параметри компоновок наведені в Таблиці 1.

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
Таблиця 1
Геометричні параметри компоновок
Значення для різних варіантів
компоновок
Найменування параметру
а)
б)
в)
г)
2
Площа крила, м
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
0,43
0,33
0,63
0,77
Узагальнений параметр x
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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 K max Cy та відповідне йому значення c y яке
НВ

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 K max яке відповідає найбільшій тривалості польоту,
оскільки вона прямо залежить від витрати палива, яка визначається потрібною
тягою силової установки, що безпосередньо зв’язано з значенням K max
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.
Результати експерименту. Отримані залежності обраних критеріїв оцінки від
геометричних параметрів при М = 0.15 та Re = 106 зображено на Рис.3 та Рис.4.
K max

K max

Cy

x

Рис.3 Графік залежності Kmax  f ( x ) для
компоновок різних типів

x

Рис.4 Графік залежності K max
Cy  f ( x )
для компоновок різних типів
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Значення критеріїв K max та K max 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
з пар консолей крила (передня чи задня) має мінімальний кут стрілоподібності (в
ідеальному випадку – пряма), а інша відповідно максимальний, і відповідно
реалізують різне значення cy .
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 K max та K max Cy відповідає такому для Boxwing.
В той же час для Joined-wing майже відсутній вплив зміни взаємного
розміщення пар консолей по вертикалі, і на обох графіках залежності Kmax  f ( x )
та Kmax 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 K max та
K max Cy є розміщення переднього крила вище заднього. Для компоновки joined
wing вплив взаємного розміщення консолей по вертикалі не суттєвий.
2. Найкращою за цими критеріями 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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Введение.
Потребностью
в
совершенствовании
эксплуатационных
характеристик транспортных средств, более эффективном решении основной
транспортной задачи проектируемого изделия. Прогнозируемое увеличение
максимальных несущих свойств, крыла обеспечит существенное сокращение
потребных взлетных дистанций, улучшение взлетно-посадочных характеристик
летательных аппаратов (ЛА), увеличение перечня взлетно-посадочных площадок,
используемых в эксплуатации транспортного средства[3]. Также одной из
основных особенностей разработанной компоновки является значительно
большее отношение максимальной и минимальной скоростей полета в сравнении
с классической схемой, что позволяет более эффективно выполнять задачу
транспортировки полезной нагрузки.
В нашем исследовании выполнен сравнительный анализ возможных летнотехнических характеристик ЛА с несущими поверхностями различных типов.
Ниже представлено сравнение результатов численного моделирования и
физического эксперимента для трех различных типов несущих поверхностей:
прямого и дискообразного крыльев, кольцевой несущей поверхности замкнутого
типа, а также результатов трубных испытаний модели самолета общего
назначения классической схемы (Аэропракт А-20).
Постановка задачи. Провести численные исследования по следующим
направлениям:
 сравнение характеристик экспериментальных и расчетных моделей;
 сравнительный анализ возможных летно-технических характеристик ЛА с
несущими поверхностями различных типов при равной удельной нагрузке на
крыло G\S.
Критерии оценки изменение летно-технические характеристики. Для
адекватного сравнительного анализа в нашем исследовании приняты следующие
критерии оценки: [4]
– Производная коэффициента подъемной силы по углу атаки c y ЛА.
Значение производной является определяющим при расчете перегрузки,
действующей на конструкцию планера при полете в неспокойном воздухе.
Согласно [4] CS-VLA 341 составляющая перегрузки, вызванная нормированным
вертикальным порывом ветра определяться как:
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n 1

где:

Kg 

0,88 g
5,3   g

1 / 2oV K g U de
Mg / s

– коэффициент ослабления порыва;

 g

2( M / S )
Ca

–

коэффициент масс самолета; U de эффективная скорость порыва в соответствии
,m/s; o – плотность воздуха на уровне моря, kg/m3;  – плотность воздуха, kg/m3;
M/S – нагрузка на крыло, kg/m2; C – средняя геометрическая хорда, m; g –
ускорение свободного падения, m/s2; V – индикаторная скорость самолета, m/s; и
α – значение производной нормальной аэродинамической силы самолета в
радианах, являющейся эквивалентом критерия c y .
– Максимальное значение коэффициента подъемной силы cymax
Значение cymax определяет скорость сваливания VS, минимальную скорость
полета Vmin, максимальную маневренную скорость Vα и другие характерные
скорости согласно [4] CS-VLA 49, CS-VLA 201, CS-VLA 333 как:
VS  3.6

2G
C y max S

Vmin  f  VS ;
V  VS n э max() ;

где: C y max – максимальное значение коэффициента подъемной силы;
 – плотность.
– Значение критического угла атаки αS , соответствующее cymax и характер
протекания процесса сваливания
Согласно [4] CS-VLA 207, CS-VLA 201, CS-VLA 203 безопасность полета при
полете на критических режимах должна быть обеспечена возможность
управления в процессе сваливания. Характеристики сваливания в полете без
крена определяются путем отклонением рычага управления рулем высоты "на
себя" так, чтобы интенсивность торможения не превышала 1.8 км/ч в секунду,
уменьшением скорости самолета вплоть до сваливания, или до полного
отклонения рычага управления рулем высоты до упора, или до срабатывания
активного искусственного предотвращения сваливания. После сваливания
самолета допускается обычное использование рычага управления рулем высоты
для вывода из сваливания.
В прямолинейном и криволинейном полете предупреждение о приближении
сваливания обеспечиваться присущим самолету аэродинамическим свойствам,
предупреждение о приближении сваливания должно начинаться на скорости,
превышающей скорость сваливания не менее, чем на 9 км/ч, и не выше 18.5км/ч и
продолжаться до возникновения сваливания.
– Величина максимального аэродинамического качества Kmax .
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Значение производной определяет минимальное значение тяги, максимальную
продолжительность полета [1] :
1 1
1
t
K n
g Cp
1  T
где: Cp – удельный расход топлива в килограммах за один час на один киловатт
мощности, кг/(кВт·ч);
m
ξТ – коэффициент относительного запаса топлива;  T  T ;
mO
m O – полная заправляемая в самолет масса топлива.
– Величина критерия максимальной дальности (K/СУ0.5)max
 1
1
L  3.6
KM n
g Cp
1  T
При прочих равных условиях максимальная дальность будет достигнута при
максимальном значении аэродинамического совершенства самолета – величине,
равной произведению аэродинамического качества сбалансированного самолета
на число М.
Особенности аэродинамики крыла малого удлинения. Для решения
поставленных задач в нашем исследовании применяется панельно-вихревой
метод
симметричных
особенностей,
предназначенный
для
расчета
аэродинамических характеристик самолетов в дозвуковом потоке. Используемый
численный метод реализует возможность учета влияния сворачивания вихревой
пелены на аэродинамические характеристики и поля скоростей, учет влияния
струи.
На этом этапе проводился сравнение результатов численного моделирования
обтекания трех различных расчетных моделей несущих поверхностей: прямого
крыла с симметричным профилем СибНИА С-12[5] (удлинение  =5), модели
дискообразного крыла с этим же профилем (удлинение  =1.27), модели это
замкнутой несущей поверхности кольцевого типа, профиль на всех моделях
одинаков. Основные аэродинамические характеристики профиля С-12 приведены
на рис. 1 и в табл. 1:

Рис. 1. Аэродинамический профиль C-12
Таблица 1
Параметр
Значение

Аэродинамические характеристики профиля
cx0
α0
Re
Kmax
cyнаив.
6
0.0082
0
1.61×10
50
0.74
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Для несущей поверхности замкнутого типа также выполнена оценка влияния
относительной толщины профиля на его аэродинамические характеристики –
выполнен анализ для профилей, полученных из профиля С-12 с относительной
толщиной соответствии cmax = 10%, 8%, 6%, 5% и 4%. На рис. 2 – рис. 5
представлено сравнение полученных результатов : cу=f (α), mz =f(су) , К =f(су) ,
k/(cy)0.5 =f(су).

Рис. 2. Зависимость cу = f(α)

Рис. 4 Зависимость k/(cy)0.5 = cу

Рис. 3. Зависимость К =f(су)

Рис. 5 Зависимость mz = f( су)

Анализ приведенных зависимостей показали, что результаты сравнения
несущих поверхностей с заданным профилем 12% с параметром максимальной
дальности – самым выгодным является дискообразное крыло, которое
обеспечивает параметр k/(cy)0.5 выше, чем у прямого крыла. При этом кольцевое
крыло с такой толщиной профиля имеет в два раза меньше параметр, чем у
дискообразного крыла.
Поскольку кольцевое крыло не имеет преимущество перед дискообразным,
уменьшение толщины профиля до 4 % показывает увеличение максимальной
дальности в три раза выше, чем у дискообразного крыла.
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Сравнение с классической схемой . Ниже приводятся результаты сравнения
аэродинамических характеристик исследуемых моделей с данными модели
самолета классической схемы Аэропракт А-20. На рис. 6 – рис. 8 представлены
зависимости
cу =f (α), К =f(су) , k/(cy)0.5 =f(су).

Рис. 6 Зависимость су = f(α)

Рис. 7 Зависимость К =f(су)

Рис. 8 Зависимость k/(cy)0.5 = су

Выводы:
1. Представленные на рис. 2 – рис. 5 зависимости наглядно демонстрируют,
что для несущих поверхностей, образованных симметричным профилем
толщиной С=12%, по параметру максимальной дальности k/(cy)0.5 самым
выгодным является дискообразное крыло, которое обеспечивает параметр k/(cy)0.5
выше, чем прямого крыло. При этом кольцевое крыло с такой толщиной профиля
имеет в два раза меньше параметр, чем дискообразное;
2. При уменьшении толщины профиля кольцевого крыла до 4 % имеет место
значительное увеличение максимального значения параметра k/(cy)0.5 ≈ 220, т.е. в
три раза выше, чем у дискообразного крыла;
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3. Как следует из зависимостей mz (су) возможные балансировочные потери
несущих свойств крыла кольцевого типа будут значительно меньше, чем у
прямого и дискообразного крыльев.
4. Как следует из сравнения зависимостей cу (α), представленных на рис. 6
самое высокое значение c y , и соотв. самые большие аэродинамические нагрузки,
действующие на конструкцию имеет модель самолета классической схемы
Аэропракт А-20. При этом значение c y (и соответственно значения нагрузок на
конструкцию) для кольцевого крыла меньше ориентировочно в 2 раза;
5. Как следует из сравнения зависимостей cу (α), представленных на рис. 6 у
кольцевого крыла максимальные несущие свойства крыла, определяемые
значением Cymax выше, чем у самолета классической схемы. При этом характер
сваливания является значительно более плавным, а значение критического угла
атаки αS существенно большим, чем у самолета классической схемы. Как следует
из (2), это однозначно определяет меньшие значения характерных скоростей
полета и более высокие взлетно-посадочные характеристики ЛА;
6. Как следует из сравнения максимумов зависимостей К(cу) и К/cy0.5(cу),
представленных соотв. на рис. 7 и рис. 8 крыло кольцевого типа при равном
значении нагрузки на крыло способно обеспечить значительно большую
продолжительность и дальность полета, в сравнении с классической схемой. В
сравнении с данными А-20 при всех прочих равных условиях максимальная
дальность полета может быть увеличена до 4-х раз, а крейсерская скорость полета
может быть увеличена в 2 раза.
7. Применение в компоновке ЛА несущей поверхности замкнутого типа
обеспечивает однозначное преимущество в комплексе летных характеристик
изделия в сравнении с классической схемой и является исключительно
целесообразным.
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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]. Це пов’язана з 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 поділ несучої площі на дві площини дозволяє зменшити
навантаження на конструкцію.
В той же час питання вибору оптимальних параметрів літака з системою
несучих поверхонь в умовах нестаціонарного обтікання досліджені лише для
схеми «моноплан» [3-4]. Тому актуальним є дослідження впливу нестаціонарного
обтікання літака схеми «біплан» на його аеродинамічні характеристики і
враховувати його при розрахунку навантажень на конструкцію ЛА, при
рішенні прямих і зворотних задач динаміки польоту.
Постановка задачі. Метою статті є визначення геометричних параметрів
механізованого крила літака схеми «біплан» при нестаціонарному обтіканні, при
яких досягаються найкращі аеродинамічні характеристики.
Методика рішення. Роблячи припущення, що характер поширення відривного
потоку при нестаціонарному обтіканні крила дуже схожий з випадком відриву
потоку при стаціонарному обтіканні, використовується комп’ютерне
моделювання процесу стаціонарного обтікання системи несучих поверхонь, яке
дозволяє врахувати вплив інтерференції між несучими поверхнями, а саме
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шкідливий ефект затінення однієї несучої поверхні іншою. Знаючи аеродинамічні
характеристики такої системи, можна визначити коефіцієнт інтерференції, і
врахувати його при розрахунку нестаціонарних характеристик відомими
методами [3-4]. Для вирішення задачі використаємо панельно-вихровий метод
симетричного обтікання [5].
Розрахункова модель. Основні характеристики моделі наведені в табл. 1
Таблиця 1
№
1.
2.
3.
4.
5.

Характеристики моделі
Параметр
Профіль крила
Площа крила, м2
Хорда, м
Кут атаки, град
Число Рейнольдса

Значення
C-14u
2,36
0,424
20
5 105

Розрахункова модель системи несучих поверхонь зображена на рис.1

Рис. 1. Розрахункова схема моделі

Для визначення оптимальної схеми розташування несучих поверхонь виберемо
основні параметри, котрі будемо варіювати (рис 2).
До цих параметрів віднесемо відстань по вертикалі між несучими поверхнями
H (рис.2а) та по горизонталі X1 та X2 (рис.2б, 2в).

а

б

в

Рис. 2. 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
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Результати розрахунку та їх аналіз. Результат впливу параметрів H, X1 та X2
на аеродинамічні характеристик системи несучих поверхонь на рис.3, рис.3 та
рис.5.
Графіки залежностей К(Н/b), К(Х1/b) та К(Х2/b) для системи зображено на
рис.3,4,5 відповідно

Рис. 3. Залежність К(Н/b)

Рис. 4. Залежність К(Х1/b)

Рис. 5. Залежність К(Х2/b)

Використовуючи отримані дані, була створена математична модель (рис.6),
котра дозволяє визначити коефіцієнт інтерференції системи з двох несучих
H
X
поверхонь. Вхідними даними являються параметри
та
та K кр з
b
b
урахуванням нестаціонарних ефектів після чого за відомими даними (рис. 5, 6, 7)
H
H
задаємо в табличній формі відповідні функції cy ( ) та cx ( ) . Проміжні
b
b
значення знаходимо шляхом лінійної інтерполяції функцій. Знаючи значення c y та

cx при заданий параметрах знаходимо коефіцієнт інтерференції системи.
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Рис. 6. Математична модель визначення залежності К(Н,Х)

Висновок. Проведені дослідження дозволили встановити:
1) При збільшенні відстані по горизонталі між несучими поверхнями ( X1  b )
аеродинамічна якість майже не змінюється. При подальшому збільшенні X 1 ,
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 H  2b аеродинамічна
якість системи не змінюється, а при H  2b починає різко падати, що пов’язано з
початком впливу інтерференції.
3) Зміна параметру X 2 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 0  X1  b та H  2b .
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УДК 629.73
СЕМИДЕЛ П.С., БУРНАШЕВ В.В.
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ
ПРИЗЕМЛЕНИЕМ САМОЛЕТА НА ШАССИ
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт",
Киев, Украина, pavlo2006@meta.ua

Введение. Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко
используются в разных отраслях экономики и в сфере безопасности. От способа и
качества реализации посадки зависит их универсальность, ресурс и стоимость
эксплуатации. Поэтому актуально усовершенствование систем управления
посадкой.
В настоящее время используются различные способы посадки беспилотных
самолётов [1,2]. Классическая посадка на шасси не создаёт столь больших
нагрузок на конструктивные элементы самолёта по сравнению с другими видами
[3]. Однако при этом система управления должна обеспечить выполнение строгих
требований к параметрам движения [4], а также ограничение использования
органов управления. Потому необходимо создание эффективных законов
формирования траектории приземления и законов стабилизации, способных
обеспечить высокую точность управления.
Постановка задачи. Разработка и усовершенствование законов управления
автоматической посадкой беспилотного самолёта на шасси, обеспечивающих
необходимую точность при наиболее эффективном и ограниченном
использовании органов управления.
Траектория выравнивания беспилотного самолета. Траектории, описанные
в [1-5, 7, 8], обладают недостаточными характеристиками устойчивости к
параметрическим и к случайным возмущениям.
Получена траектория с помощью многократного моделирования полёта
самолёта на этапе посадки, при заданных случайных и параметрических
возмущениях. При некоторых возможных вариациях параметрических
возмущений и наличии случайных возмущений типа «ветер», протестированы
законы управления следующих видов. Законы управления, полученные как
интерполяция сплайном, как полином, как линейная интерполяция и как
кубическая интерполяция, при использовании от 2-х до 10-ти точек на каждую
траекторию, при случайном расчётном времени посадки до 10 секунд.
Наиболее подходящими оказались полученные законы управления
отклонением руля высоты в виде сплайна, базирующегося на 5-6 точках. Это
объясняется тем, что в сравнение параметров попало всего 4 основных критерия,
а большая размерность приводит к ещё большей колебательности закона
управления, следовательно, излишнему расходу органов управления. Меньшая
размерность (форма, базирующаяся на сплайнах с 4-х точек), также предполагает
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неплохие результаты, но увеличивает время посадки, что приводит к более
длительному влиянию случайных ветровых и других возмущений, что негативно
сказывается на разбросе параметров посадки, и увеличивает вероятность посадки
при нежелательных параметрах.
Критерий для минимизации вышеописанным способом многократного
моделирования имеет следующий вид:
1 N tP
K    H i dt  max (t ) PB i ,
N i 1 0.7tP

где H - вертикальная скорость; t p - время посадки;  PB - отклонение руля
высоты;  - отклонение угла наклона траектории от программного значения во
время і-той реализации; max – нахождение максимума, для каждого i-того
параметрического возмущения;
 - знак суммирования;  - знак
интегрирования, в заданных пределах (в данном случае – в последних 30%
траектории); под і-той реализацией также подразумевается не одна реализация, а
их набор для накопления статистической выборки.
Полученные значения вертикальной скорости, конечно, имеют некоторый
разброс конечных значений, но, тем не менее, сохраняют возможность
выполнения успешной посадки с вертикальной скоростью 0,4 м/с . В критерий
включен интеграл от модуля вертикальной скорости на последних 30% участка
траектории, что создаёт возможность успешного совершения посадки до
расчётного времени.
Синтез законов стабилизации самолета на траектории посадки.
Рассмотрено процедуру синтеза законов стабилизации методом аналитического
конструирования. Этот метод основан на минимизации интегральноквадратичного
критерия.
Одним
из
недостатков
метода
является
полуопределённый функционал. Метод определяет векторы состояния и
управления, но матрицы весовых коэффициентов, могут принимать различные
значения. При этом от значений матриц напрямую зависит качество управления.
В литературе предлагаются различные способы их нахождения, однако не
учитывается специфика режима посадки, и методы сводятся к угадыванию.
Матрицы коэффициентов функционала необходимо выбирать таким образом,
чтобы удовлетворить требованиям к точности стабилизации при посадке. На
основе этих требований целесообразно формулировать дополнительный критерий
для выбора матриц Q и R.
Ошибки стабилизации ограничиваются с учётом прочности планера, размеров и
качества покрытия взлетно-посадочной полосы, траектории выравнивания, а
также допустимой вероятности аварии. Эмпирическим путём определено, что
выполнению ограничений и повышению вероятности успешной посадки
способствует минимизация дополнительного критерия:
K  max  B  105  DL () ,
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Нахождение матриц функционала, соответствующих минимуму критерия,
аналитически является сложной вариационной задачей. При этом решение (если
вообще существует аналитическое решение) может не быть универсальным в
смысле применимости к функциям цели, отличным от данной. Поэтому
целесообразным представляется создание и последующее применение надежного
универсального алгоритма автоматизированного поиска численного решения.
Многомерная нелинейная оптимизация регулятора. Многомерная
нелинейная неограниченная оптимизационная задача в приближенном к практике
синтеза законов управления случае описывается следующим образом. Дана
нелинейная
функция
нескольких
переменных,
которую
необходимо
минимизировать. Функция может обладать произвольными свойствами
нелинейной функции, в том числе множеством локальных экстремумов и
разрывов. Так как параметры системы могут изменяться, необходимо найти
решение, близкое по величине к минимуму, в точке с большой окрестностью, в
которой функция цели принимает удовлетворительно малые значения (например,
другой локальный экстремум, с более пологими спусками). Такое решение будет
обладать повышенной грубостью, по сравнению со строго оптимальным.
Минимизация совершается путём поиска локальных экстремумов с последующим
выбором наименьшего. Выбранный экстремум может не быть глобальным, но
быть при этом близким к нему по величине и шире его. Задача разбивается на два
последовательных этапа: нахождение локальных экстремумов и выбор из массива
найденных результатов подходящего экстремума, с учётом ограничений.
Применение методов линейного программирования для нахождения каждого
локального экстремума в отдельности приводит к перебору всех возможных
начальных точек поиска, с некоторым шагом. Существующие методы
нелинейного поиска разработаны либо для конкретных задач, либо для задач,
близких к линейным, и поэтому также являются неприемлемыми.
На основе предложенного алгоритма разработана специальная программа,
подбора нелинейно зависимых параметров в неограниченной области значений. В
отличие от существующих алгоритмов, несёт в себе заложенные перспективные
возможности по применению для нелинейных многомерных функций цели.
Например: по выходу из зон овражности функции; по обходу областей, где
функция не существует, или не определена; по выбору более перспективного пика
функции; по робастности полученной системы. Тестирование алгоритма на
известных задачах подтвердило эффективность при многомерном поиске, в том
числе на границах областей неопределённости. В результате работы алгоритма
получены параметры функционала, а также законы управления, удовлетворяющие
требованиям точности стабилизации при посадке. Следует отметить, что
дисперсии ошибок стабилизации на траектории посадки самолета с регулятором,
полученным на основе разработанного алгоритма, получаются значительно
меньше, чем при использовании других коэффициентов матриц функционала.
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При этом также несколько уменьшается расход органов управления. Успешность
посадки определяется параметрами движения в точке касания.
Выводы. Получен закон формирования невозмущенной траектории
выравнивания беспилотного самолета, который позволяет обеспечить равенство
параметров движения в точке касания требуемым значениям.
Усовершенствована методика аналитического конструирования законов
стабилизации самолета на траектории посадки, которая позволяет получить
эффективные законы управления, реализуемые при ограниченном использовании
органов.
Показано, что предложенный эвристический критерий качества повышает
точность стабилизации самолёта на траектории посадки.
Установлено, что алгоритм автоматизированного поиска глобального
экстремума эвристического критерия качества на множестве параметров
функционала Калмана-Летова имеет улучшенную надёжность и повышенное
быстродействие. Он применим и для других задач поиска экстремума. Его
эффективность подтверждается
тестированием на задачах с известными
решениями.
Результаты имитационного моделирования автоматического приземления
беспилотного самолета при действии ветра свидетельствуют о работоспособности
полученных законов управления и целесообразности применения предложенных
методик.
Определён критерий выбора траектории посадки, который состоит в
минимизации интеграла модуля вертикальной скорости на конечном участке
траектории, и позволяет удовлетворить условиям робастности к параметрическим
возмущениям, а также даёт траектории запас по случайному уменьшению
времени касания и неровностям покрытия посадочной полосы.
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СУГАК Д. В.
CONTROL SYSTEM FOR GROUP OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут», Київ,
Україна, dmitriyqq@bigmir.net

Today, one of the most relevant research topics in the field of UAV operation is the
task of creating self-controlled group of aircraft. This work is essential, because in
today's world compact unmanned aviation is developing very rapidly and many
problems solved exactly using UAV.Currently gaining popularity management team of
unmanned aerial vehicles (UAV). With the advantages of a single UAV, such as low
cost and simple in use, no person on board, allowing you to perform tasks associated
with the loss of the aircraft, the group provides the ability to perform more complex
tasks through its division into several vehicles.
Another important advantage is that a group of UAVs increases the chances to
complete the task because, with the loss of a single UAV, the whole problem is
distributed between the groups. This control system can be used in several operations,
including mapping, monitoring the area or moving objects, and to perform search and
rescue operations.
From the analysis of the UK group UAV There are five main ways to control:
One presenter. This mode is implemented by "movement leader" or "escort" type of
control. It should be noted that the leading member of a group is not
necessarily constant;
Central management consistent. In this case, the control center is associated with
each element directly and step of the SU is one element of movement. Priority select
items for step may be different;
Central management parallel. In this case, the control center is also linked directly to
each item group and the step is simultaneous movement of all elements of the group.
Each item in this sub-purposes its movement. A new step begins only when each item
sold its sub-group movement in the previous step.
Distributed autonomous control. This type of management corresponds to the line
"ant intelligence." In this case, made a priori setting procedures for resolving each item
group. There is no information exchange between elements of the group.
Distributed control with information sharing. A sharing of information between the
elements of the group or its subsets. Management organized without hierarchical
subordination and information relating mainly characteristics of the environment. This
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exchange of information can be made if the group elements are fairly close to each other
or are within sight of each other, perhaps planning meeting places for exchange.
The most difficult, from the standpoint of implementation, is the last method; it may
be implemented as follows: the user loads a task to perform and map noise areas, which
will be carried out this task. The challenge for agents’ written high-level language, then
the whole problem is introduced into the microcomputer of each UAV, and then the
system allocates subtasks between. One of such systems is shown on figure 1.

Fig. 1. Multiagent system for UAV
Agents use a three-layer hierarchical process management. The top layer contains the
logic and switching communication method. Logic switch controls the distribution of
tasks and subtasks that define the behavior of an agent at any time. The process of
communication manages are the exchange of information on the status of tasks between
agents and also responsibility for logic switching control failures. If the agent is turned
off or lost connection with it, the other at the end of the critical period of waiting, will
assume its subtasks. The middle layer contains a trajectory planner, which uses a
modified potential field method to create a safe path for the UAV based on the noise
map and the current subtasks. The bottom layer contains the trajectory tracking
controller, which regulates the speed and provides maintenance for UAV trajectory.
Thus, the control system of the UAV team based multi-agent approach allows
extending the use of unmanned aircraft, reducing the cost of using multiple UAVs by
replacing the set of one aircraft each. This system can be used in both military and civil
purposes.
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СУХОВ В.В., КОЗЕЙ Я.С.
МЕТОДИКА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ КРИЛА ЛІТАКА НА СОНЯЧНІЙ
ЕНЕРГІЇ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, sukhovkpi@gmail.com, kozeiyaroslav@gmail.com

Вступ. Тривалість польоту безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з
електричною силовою установкою обмежена ємністю акумуляторної батареї.
Можливість використання енергії сонця дозволить збільшити час перебування
БпЛА в повітрі. Цілком можливим є варіант цілодобового польоту (при польоті в
світлий час доби відбувається заряджання акумуляторів, які в темну пору доби
віддають свій заряд двигунам)[1].
Ідея довготривалого польоту на відновлюваної енергії реалізована в численних
проектах безпілотних(Solara, Silent Falcon) та пілотованих (Solar Impulsе,
Sunseeker ) літальних апаратів. Як зазначено в публікаціях компаній «Titan
Aerospace» та «Solar Impulsе» такі літальні апарати необхідні для зв'язку і
розвідки, а також для спостереження в цивільних і наукових цілях і можуть бути
альтернативою супутникам[2-3].
Сонячні елементи мають певні конструктивні та експлуатаційні особливості
які необхідно враховувати при розробці та виготовленні літака. Розміщення на
поверхні крила сонячних елементів впливає на аеродинамічні характеристики
апарату в цілому. Особливі вимоги накладаються на конструктивно-силову схему
літака[4]. Дослідження вищесказаних особливостей, літаків на сонячній енергії, є
пріоритетною ціллю.
Постановка задачі. Через відсутність доступних, для загального користування,
алгоритмів та методик створення літака на сонячній енергії, пропонується
розробити алгоритм створення крила такого літака.
Методики створення крила літака на сонячній енергії. В основу наведеного
алгоритму створення крила лягли результати виконаних різнопланових
теоретичних, імітаційних та експериментальних досліджень.
Першим етапом створення крила літака є аналіз технічного завдання на літак,
вцілому та формування вхідних даних на проектування крила. Наступним етапом
є аеродинамічне проектування крила, яке дозволяє визначити всі геометричні
характеристики крила літака з урахуванням особливостей експлуатації сонячних
елементів. Далі виконується проектування та розрахунок робочих характеристик
сонячної енергоустановки літака. За умови отримання незадовільних
характеристик енергоустановки необхідно повернутися на етап аеродинамічного
проектування крила та внести відповідні зміни в геометрію крила. Після
отримання задовільних результатів в розрахунку характеристик енергоустановки
виконується підбір конструктивно силової схеми та схеми розміщення сонячних
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елементів. При отриманні незадовільного результату по параметрам маси та
міцності крила необхідно повернутися до етапу аеродинамічного проектування
крила, внести певні зміни та пройти алгоритм заново. Схема описаного алгоритму
наведена на рис.1.

Рис. 1. Алгоритм створення крила літака на сонячній енергії

Висновки. В роботі описано алгоритм створення крила літака на сонячній
енергії. Використовуючи даний алгоритм було спроектовано та побудовано
декілька зразків композитних та набірних крил. Наразі, результати досліджень
використовуються підприємством «Дослідно-конструкторське бюро авіації
загального призначення» при створенні безпілотного авіаційного комплексу
спеціального призначення.
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ПОВОРОТІВ В ГРАВІТАЦІЙНОМУ ПОЛІ ЗЕМЛІ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, teryokhin@live.com

Вступ. Під метрологічною моделлю (ММ) навігаційного акселерометра (НА)
розуміють математичну формулу для розрахунку з заданою точністю проекції
уявного прискорення на вимірювальну вісь НА за результатом вимірювання його
вихідного сигналу. Коефіцієнтами цієї моделі є індивідуальні паспортні
коефіцієнти НА, які ідентифікуються за результатами калібрування НА. Є багато
праць [1,2,3], присвячених проблемі ідентифікації коефіцієнтів ММ НА методом
тестових поворотів в гравітаційному полі Землі. Проте, досі не вирішиною є
проблема інструментальних похибок визначення коефіцієнтів такої моделі та
проблема забезпечення заданої точності ідентифікації.
Постановка задачі. Розробити математичну модель інструментаьлних похибок
ідентифікації коефіцієнтів нелінійної метрологічної моделі НА і забезпечити
задану точність ідентифікації.
Метрологічна модель НА і вирази для ідентифікації її коефіцієнтів.
Вирішимо поставлені задачі для метрологічної моделі отриманої в статті [3] для
маятникового НА. Дану модель в одиницях вимірюваного прискорення
представимо в вигляді
aiР  aˆi  k0  0,5k1A aˆi signaˆi  k2 aˆi2  k3aˆi3  o aˆ p   p aˆo  ip aˆi aˆ p ,[ g ],
(1)
k1A   K1  K1  K11 ,
де aiР - розраховане по ММ НА значення вимірюваного НА прискорення;
aо , a р - проекції уявного прискорення основи a на осі ОА та РА відповідно;
- результати вимірювання вихідного сигналу
НА, який
aˆ  Yˆ K
i

i

1

випробовується, в одиницях вимірюваного прискорення; aˆо( p )  Yˆo ( p ) K1 результати вимірювання вихідних сигналів в одиницях вимірюваного
прискорення інших акселерометрів, які входять до складу навігаційної системи і
вимірювальні осі яких розташовані паралельно осі маятника ( aˆ p ) та вихідній осі
( aˆo ) акселерометра, що калібрується; K1 - паспортний коефіцієнт перетворення
(КП) НА; K1 , K1 - його дійсні КП при ai  0 і ai  0 ; k1A - паспортний
коефіцієнт асиметрії КП; k0 - паспортний коефіцієнт зміщення нуля (ЗН); k2 , k3 паспортні коефіцієнти нелінійності ММ;  p , o - паспортні коефіцієнти адитивної
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похибки від перехресної чутливості (АП ПЧ); ip - паспортний коефіцієнт
мультиплікативної похибки від перехресної чутливості (МП ПЧ). Відповідно до
статті [3], коефіцієнти ММ НА (1) ідентифікуються методом тестових поворотів в
гравітаційному полі Землі, який описано в статті [2] і полягає в тому, що за
допомогою прецизійного одновісного поворотного стенду (наприклад оптичної
подільної головки (ОДГ)) задають 8 тестових положень (ТП) НА відносно площини горизонту (ПГ), кожне з яких формується поворотом НА відносно ПГ на
кут  j ,( j  1,8 , де j – номер тестового положення), починаючи з 1  0 з кроком
45°, який визначається за формулою

 j 1   j  45 , (j  1,7). В кожному

тестовому положенні реєструють числові значення вихідного сигналу НА Y j , які
у подальшому використовуються для знаходження числових значень відповідних
коефіцієнтів ММ НА (1) за наступними формулами:
1
K1 
[Y5  2(Y4  Y6 )  0,5(1  2 2) Y3  Y7 ],  B g ;
3g
1
K1  [Y1  2(Y2  Y8 )  0,5(1  2 2) Y3  Y7 ],  B g ;
3g
1
K1  0,5( K1  K1 ),  B g ; k2 
Y2  Y4  Y6  Y8  4K1k0 , [1 / g]; (2)
2 K1 g 2
k0  

Y3  Y7 
2 K1

,  g ; k3 

2 
Y  Y2  2 gK1 1  o   , [1 / g 2 ];
3  6
K1 g

Y7  Y3
1
, 1; ip 
Y8  Y4  Y2  Y6 , [1 / g].
2 K1 g
2 K1 g 2
Математична
модель
інструментальних
похибок
ідентифікації
коефіцієнтів ММ НА. Формули (2) отримані авторами статті [3] аналітично, без
наближень і числового вирішення систем рівнянь, тому значення відповідних
паспортних коефіцієнтів, що розраховуються за цими формулами, не містять
методичних похибок. В цьому разі, при ідентифікації шуканих коефіцієнтів ММ
НА за формулами (2) будуть лише інструментальні похибки, джерелом
виникнення яких є похибки відповідного стендового обладнання, що
використовується при його калібруванні. Відповідно до методу тестових
поворотів НА [2,3], існують лише три джерела шуканих інструментальних
похибок: похибки початкового горизонтування платформи з НА ( 1 , 2 ), похибка
задавання тестового положення НА відносно ПГ (  ) і похибка вимірювання
його вихідного сигналу( YB ). Сукупний вплив цих джерел призводить до того,
що фактичні значення вихідних сигналів НА у кожному тестовому положенні
відрізнятиметься від істинних (при відсутності вказаних вище похибок
позиціонування НА та вимірювання його вихідного сигналу) на величину Y j . Ця
o p  
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різниця спричиняє виникнення похибок ідентифікавції коефіцієнтів, які можна
описати наступними формулами:
 K1 

K 2 

( K1Ф  K1 )  ( K1Ф  K1 )
1 

Y1  Y5  2  Y2  Y8  Y4  Y6  , [1];
2 K1
12 K1 g 

1
2 K1k2 g

0 

Y2  Y4  Y6  Y8 ,[1];
2

Мір 

1
Y8  Y4  Y2  Y6 ,[1]; (3)
2 K1ір g 2

Y3  Y7
2
Y  Y3
, [ g ]; Mo( Mp )  7
, [1];  K 3 
 Y6  Y2 , [1].
2 K1
2 K1o  p  g
K1k3 g 3

В формулах (3) позначено:  K 1 - відносна похибка ідентифікації КП;
0 похибка ідентифікації коефіцієнту ЗН;  K 2 ,  K 3 - відносні похибки ідентифікації
відповідних коефіцієнтів нелінійності ММ НА;  Мо ,  Мр - відносні похибки
ідентифікації коефіцієнтів адитивної похибки від перехресної чутливості НА;
 Mip - відносна похибка ідентифікації коефіцієнту мультиплікативної похибки від
перехресної чутливості акселерометра.
В кожному тестовому положенні, залежність між різницями Y j та джерелами
виникнення похибок ( 1 , 2 ,  , YB ) визначається наступним чином:
Y j  K1 (k0  (1  0,5k1A signai )((2  )sin  j ) g  k2 ((2 

)sin  j )2 g 2  k3 ((2  )sin  j )3 g 3  o g ((2  )cos  j ) 

(4)

 p g1  ip ((2  )sin  j )((2  )cos  j ) g 2 )  YB ,[ B].
Далі визначимо вирази для похибок ідентифікації відповідних коефіцієнтів ММ
НА (1) в залежності від похибки вимірювання вихідних сигналів YB , похибок
початкового горизонтування 1 , 2 та похибки задавання тестового положення
(). Для цього підставимо формули (4) у вирази (3). Враховуючи випадковий
характер похибок YB та  замість алгебраїчної суми використовуватимемо
геометричну. При цьому, для кожного тестового положення вибираємо відповідне
значення кута  j . Як результат, у першому наближенні відносно величини
K1,отримаємо наступні вирази для розрахунку шуканих похибок ідентифікації:
1
1
2
1
K 2 
2 
YВ2 , [1];  K 3 
2  6 2 2 YВ2 ,
[1];
4
2
2
4
2
32
16 g K1 k2
g k3
g K1 k3
g2 2 1
1 2
1
1 2
1
2
  2 YВ2 ,[ g ]; Mip 
 K1 
 
YВ ,[1]; 0 
  4 2 2 YВ2 , [1]. (5)
2
2
8
18
32
8K1
27 g K1
16 g K1 ір

Мо( Mp )  2(1)

1
o ( p )



1
8о2( p )

2 

1
YВ2 ,
2 2 2
8 g K1 о( p )

[1]
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Вирази (5) є математичною моделлю інструментальних похибок ідентифікації
коефіцієнтів нелінійної ММ НА (1) методом тестових поворотів в гравітаційному
полі Землі
Забезпечення заданої точності ідентифікації коефіцієнтів ММ НА. У
випадку, якщо в завданні на калібрування НА сформовані вимоги до допустимих
похибок ідентифікації коефіцієнтів його метрологічної моделі (1), а саме
визначені: [ 0 ] - допустима похибка ідентифікації коефіцієнту ЗН; [ K 1 ] допустима відносна похибка ідентифікації КП; [ K 2 ] , [ K 3 ] - допустимі відносні
похибки ідентифікації коефіцієнтів нелінійності ММ; [Мо ] , [Мр ] - допустимі
відносні похибки ідентифікації коефіцієнтів АП ПЧ; [Mip ] - допустима відносна
похибка ідентифікації коефіцієнту МП ПЧ, вирази (5) дозволяють сформувати
вимоги до необхідної точності стендового обладнання, яке використовується при
цьому калібруванні. Визначимо ці вимоги. Для цього із (5) отримаємо вирази, які
пов’язують відповідні похибки стендового обладнання ( 1 , 2 ,  та YB ) з
заданими в завданні на калібрування НА допустимими похибками ідентифікації
коефіцієнтів його ММ. Спочатку сформуємо вимоги до точності задання ТП НА,
для цього у виразах (5) знехтуємо впливом похибок YB та 1 , 2 , що гарантовано
виконується при виконанні умов
А2 YВ2  0,1B2 2 ; С1(2)  B,
(6)
де А2,В2,C – відповідні коефіцієнти при YВ2 , 2 та 1(2) у виразах (5).
Виконання умов (6) дозволяє отримати наступну систему нерівностей, які
характеризують вимоги до величини випадкової похибки задавання тестового
положення  :
K1  3 2  K1 ; K 0 

g 2 k3

2 2
8
 0 ; K 2  K 2 ;
g
2

(7)

8
 Mip  ; Mo( Mp )  2 2 Mo ( Mp )  ;
2
2
В формулах (7) і далі нижні індекси «K0», «K1», «K2», «K3», «Мір», «Мо»,
«Мр» вказують на відповідний коефіцієнт метрологічної моделі, вимоги до
точності ідентифікації котрого визначає відповідна допустима похибка
стендового обладнання.
Для знаходження вимог до точності вимірювача вихідних сигналів НА та до
точності початкового горизонтування платформи з НА, вирішимо нерівності (6)
відносно YB та 1(2) для кожного коефіцієнту метрологічної моделі (1), в
результаті чого отримаємо наступні системи нерівностей, які задовольняють (6):
2 Мо  o Мо ; 1Мр   р Мр  ;
(8)
K 3 

К 3 ; Mip 
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YBK1  3 3gK1[ K1 ]; YBK 0  2 2K1[0 ]; YBK 2  4 g 2 K1k2 [K 2 ];

(9)

YBK 3  g 3 K1k3[ K 3 ]; YВMo( p )  2 2 gK1o( p ) [Мо( p ) ]; YВMip  4 g 2 K1ip [Mip ]
Системи нерівностей (7…9) дозволяють визначити вимоги до допустимих
похибок стендового обладнання, як джерел інструментальних похибок
ідентифікації коефіцієнтів ММ НА виду (1), якщо задані вимоги до точності
ідентифікації цих коефіцієнтів.
Приклад використання отриманих результатів. В якості прикладу
використання отриманих результатів розглянемо задачу калібрування з заданою
точністю за моделлю (1) навігаційного акселерометра з тензорезисторним
датчиком кута (ТДК), дослідженню якого присвячено статтю [2], де визначені
наступні числові значення паспортних коефіцієнтів його метрологічної моделі (1):
(10)
K1  1,5 B g ; k2  105 g g 2 ; k3  87 g g 3 ; o   p  ip  1,15 мрад.
Нехай, за умовою завдання на калібрування, необхідно забезпечити визначення
цих коефіцієнтів з наступними допустимими похибками:
(11)
[0 ]  50 мкg; K1   0,01%;  K 2(3)   5%; Мо( Мр,Мip )   1%.
Підставивши в формули (7…9) ці допустимі похибки та числові значення
коефіцієнтів ММ НА (11), запишемо всі обмеження на величини відповідних
похибок стендового обладнання:
K1  86; K 0  30; Мо( Mp )  1,7 ; K 2  16,8 ; K 3  6; Mip  3,3 1Мр  2,5;
2 Мо  2,5; YBМо( р )  49 мкВ; YBМір  70 мкВ; YBK1  0,75 мВ; YBK 0  40 мкВ; (12)
YBK 2  31мкВ; YBK 3  6 мкВ;
З нерівностей (12) слідує, що вимоги до точності калібрування (11) будуть
виконані, якщо відповідні похибки стендового обладнання не перевищать
наступних значень:
  K 3  6; 1  1Мр  2,5; 2  2 Мо  2,5; YB  YBK 3  6 мкВ. (13)

Вимоги (14) представляють собою числові значення максимально допустимих
похибок стендового обладнання, яке використовується для калібрування НА, що
досліджується в статті [2]. Із них слідує, що випадкові похибка задавання
тестових положень НА відносно ПГ  та похибка вимірювача вихідних сигналів
YB визначаються допустимою похибкою ідентифікації коефіцієнту кубічної

нелінійності   K 3  , а систематичні похибки горизонтування 1 , 2 – допустимою
похибкою ідентифікації коефіцієнтів адитивної похибки від перехресної
чутливості Мо , Мр  .
З метою експериментально підтвердження виконання вимог до точності
калібрування (11), якщо попередньо виконані умови (13) до стендового
обладнання, було проведено калібрування НА з ТДК з відомими заздалегідь
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(еталонними) значеннями коефіцієнтів його ММ. Калібрування було виконано за
методикою, яка описана в статті [3]. Під час проведення експерименту
визначалися коефіцієнти ММ НА, а потім розраховувалися похибки їх
ідентифікації шляхом віднімання від отриманих числових значень цих
коефіцієнтів відповідних еталонних значень (10). У першому випадку були
виконані умови (18). В другому випадку навмисно неточно задавалися тестові
положення НА відносно ПГ (   50 ), неточно виконувалося горизонтування
платформи ( 1(2)  20 ), а також використовувався більш грубий вольтметр з
похибкою YB  20 мкВ. Отримані в результаті значення похибок ідентифікації
коефіцієнтів ММ НА для кожного з випадків записані в таблицю 1.
Таблиця 1
Похибки ідентифікації коефіцієнтів
Похибки

 0 , [мкg]

 K1 , [%]

 K 2 ,[%]

 K 3 , [%]

Вип. 1.
Вип. 2.

12,3
70

0,001
0,005

1,5
20

4,5
53

Мо( р )

1
4

, [%]

 Мip

,[%]
0,005
0,02

Висновки. Отримана математична модель інструментальних похибок
ідентифікації коефіцієнтів нелінійної метрологічної моделі НА показує, що
похибки стендового обладнання  та YB впливають на точність ідентифікації
усіх коефіцієнтів ММ, а похибки 1 і 2 - лише на якість ідентифікації її
коефіцієнтів адитивної похибки від перехресної чутливості. При цьому, вплив
похибки  на результуючу похибку ідентифікації коефіцієнтів ММ НА майже
не залежить від їх числових значень, а вплив похибки YB - залежить оберненопропорційно від числових значень цих коефіцієнтів.
Вибір стендового обладнання за умовами при калібруванні НА за
нелінійною метрологічною моделлю забезпечує визначення з наперед заданою
точністю всіх коефіцієнтів його метрологічної моделі.
Література
1. М.Н.Устюгов. Калибровка акселерометра бесплатформенной инерциальной
навигационной системы / М.Н.Устюгов, М.A.Щипицына// ВестникЮУрГУ, №14,2006 – С. 140143.
2. Черняк Н.Г., Хазинедарлу Э. Калибровка навигационного маят-нико-вого акселерометра
методом тестовых поворотов в гравитационном поле Земли// МГС.- научн.-техн. збірник.Київ, 2009.-Вип. 20.- С.81-91.
3. Черняк Н.Г., Хазинедарлу Э. Исследование метрологических характеристик
навигационного маятникового компенсационного акселерометра с трансформаторным
датчиком угла// ІСМК.- наук.-техн. збірник.- Київ, 2009.-Вип. 3.- С.5-204.
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ТКАЧОВ С.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕТРОНІКИ МАЛОГО
БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, sergii.tkachov@outlook.com

Вступ. Система живлення є невід’ємною частиною будь-якого електронного
приладу чи системи. З підвищенням вимог до сучасної електроніки зростають і
вимоги до систем живлення. До звичних вимог стабільності, надійності,
ефективності додаються, і набувають більшого значення, вимоги щодо розміру,
ваги та рівня інтегрованості компонентів системи. Особливо гостро проблема
габаритів і ваги постає для малих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
В основі системи живлення малого (до 5 кг) БПЛА, як правило,
використовується понижуючий перетворювач постійного струму (ПППС, Buck
converter) чи лінійний регулятор з малим падінням напруги (LDO, Low-dropout
linear regulator). Такі прилади здатні перетворювати (знижувати) вхідну напругу у
широких межах: з 6-20 В, які визначаються параметрами основної батареї БПЛА,
до 3.3/5 В, що необхідні для роботи різної мікроелектроніки (МЕМС сенсори,
мікроконтролери, тощо) [1].
Основною задачею при проектуванні системи живлення є вибір правильної
концепції її побудови, що повинна задовольняти певним вимогам.
Постановка задачі. Сформувати вимоги до системи живлення малого БПЛА
нового покоління та обрати концепцію, яка б відповідала цим параметрам.
Визначення вимог до системи живлення малого БПЛА. Серед розмаїття
параметрів і характеристик, найголовнішими для будь-якої системи живлення є
діапазон вхідної напруги та максимальна вихідна потужність, що визначається
вихідною напругою і максимальним струмом навантаження. Вхідна напруга, у
випадку БПЛА, визначається основною батареєю. На даний момент для малих
БПЛА найбільш актуальним є використання літій-іонних акумуляторів на 2-4
елементи. Робочий діапазон одноелементної батареї складає 3-4.2В; відповідно
повний робочий діапазон вхідної напруги для різних БПЛА – 6-16.8В.
За основу визначення вихідної потужності приймемо вже існуючі рішення
автопілотів для БПЛА, таких як APM2.6, Pixhawk. Також до уваги візьмемо
одноплатні комп’ютери типу Raspberry PI, що можуть бути основою апаратнообчислювального комплексу БПЛА у майбутньому. Всі ці обчислювальні
пристрої мають стандартизоване живлення +5В з максимальним струмом
навантаження до 1А. Ці значення є типовими для всіх подібних систем і будуть
використані як мінімальні вимоги для нашої системи живлення.
Вибір концепції перетворювача системи живлення. Основою системи
живлення є один із зазначених перетворювачів напруги. Аналогічні
перетворювачі, такі як SEPIC, Чок перетворювач (Ćuk converter) та інші, мають
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більш складну структуру і вимагають більше пасивних компонентів не надаючи
жодних переваг в такому застосуванні. LDO та ПППС перетворювачі мають певні
плюси та мінуси (Таблиця 1).
Таблиця 1
Порівняння LDO та ПППС
LDO
Наявність зовнішніх
пасивних компонентів

Не обов’язково

Стабільність вихідної
напруги

При збільшенні струму навантаження
вихідна напруга зменшується

Пульсації вихідної напруги

Немає

Коефіцієнт корисної дії

Залежить від відношення вхідної і
вихідної напруги

ПППС
Обов’язково: котушка індуктивності і
2 конденсатори
При будь-якому струмі навантаження
вихідна напруга залишається
незмінною
Пульсація на частоті роботи
перетворювача
Близько 80-90%

З Таблиці 1 видно, що найбільшим недоліком LDO є змінний коефіцієнт
корисної дії (ККД), що визначається за формулою:
  Uвих

Uвх

Тобто, для вхідної напруги 16.8В (повністю заряджений 4-х елементний літійіонний акумулятор) та вихідній напрузі 5В, ККД складає менше 30%. Втрачена
енергія розсіюється у вигляді тепла на корпусі приладу, через що LDO потребує
зовнішнього радіатору. Низький ККД та виділення великої кількості тепла
призводять до більш активного використання саме ПППС.
Основними недоліками ПППС, порівняно з LDO, є більші розміри (через
необхідні пасивні компоненти) та пульсації у вихідний напрузі. Обидві ці
проблеми можна вирішити підвищивши частоту роботи перетворювача із типових
300кГц-2МГц до 10МГц і більше, що зменшить номінал і розміри пасивних
компонентів. Також це відсуне далі, в частотній області, пульсації, що створює
перетворювач, від частоти роботи споживачів.
Сьогодні активно розробляються подібні системи з повністю інтегрованими
компонентами. Проекти типу PowerSWIPE [2] відкриють нам можливість
використовувати ПППС з ККД до 97.5% [3] та будуть меншими за LDO. Дані
перетворювачі можуть стати основою всіх БПЛА нового покоління.
Висновки. В даній роботі розглянуто існуючі концепції систем живлення
малих БПЛА. Визначено бажані параметри вхідної напруги і максимальної
вихідної потужності. Обрано найкращу концепцію для задоволення цих
параметрів, а також надано опис ПППС, що може стати основою всіх сучасних
малих БПЛА вже в найближчому майбутньому.
Література
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Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol.45, no.4, pp. 1350 -1360, 2009
2. PowerSWIPE, European Commission, Seventh Framework Programme, FP7-ICT-2011-08,
Project Number: 318529 - http://www.powerswipe.eu/
3. Altera PowerSoC DC-DC Step-Down Converters products https://www.altera.com
/products/power/ devices/powersoc-dc-dc-step-down-converters.html
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УДК 629.73
ХАБІБУЛІН Р.Р., БУРНАШЕВ В.В.
СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДРОНУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО
ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ В УМОВАХ ЗБУРЕНЬ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, habi144@mail.ru

Вступ. Вимоги до точності керування заходом на посадку є більш жорсткими,
ніж на інших етапах польоту літака [1]. Посадка безпілотного літального апарата
(БПЛА) літакового типу малих розмірів класичним способом є аварійнонебезпечною навіть при дії невеликих вітрових збурень. Однією з необхідних
умов здійснення успішної посадки є забезпечення виконання вимог до параметрів
руху в точці початку приземлення. Її виконання залежить від якості керування на
етапі заходу на посадку [2]. Серед вирішених питань, пов’язаних із забезпеченням
потрібної точності автоматичного заходу на посадку, можна виділити синтез
законів стабілізації та траєкторного керування БПЛА при заданих рівнях і
характері параметричних та вітрових збурень з використанням окремих
регуляторів [3 – 6]. Деякі автори приділяють увагу визначенню допустимого рівня
точності інформації [2]. Однак, недостатньо повно висвітлено питання визначення
гранично допустимих швидкостей вітру для здійснення успішної посадки.
Мета дослідження. Метою є розробка та удосконалення законів керування
БПЛА при заході на посадку, а також визначення допустимих діапазонів вітрових
та інформаційних збурень.
Математична модель керування. Для синтезу системи керування
використовувалася лінеаризована модель поздовжнього руху літака [2] в просторі
станів

 X  A  X  B U  G W
,
(1)


Y  C  X  V
де X – вектор стану, що містить відхилення від програмних значень параметрів
просторового руху літака; U – вектор керувань (відомих вхідних впливів), що
містить кути повороту основних аеродинамічних органів і заслонки, або
керуючих органами сигналів; W – вектор збурень (невідомих вхідних впливів); A,
B, G – матриці коефіцієнтів лінеаризованих рівнянь математичної моделі; Y –
вектор вимірювання; V – вектор похибок навігаційної системи.
У вектор стану
X  [V ,  , z , H , X , ,Wysl ,W1 ,Wxls ]T
(2)
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входять відхилення від програмних на глісаді значень швидкості V , кута нахилу
траєкторії  , кутової швидкості тангажа z , висоти H , поздовжньої
координати X ,кутової швидкості гвинта  ; вертикальна Wysl та горизонтальна
Wxls

складові турбулентної швидкості вітру, а також допоміжна змінна

формуючого фільтра вертикальної турбулентності W1 .
Вектор керувань
(3)
U  [ B , T ]T
містить відхилення від балансувальних положень руля висоти  B , та органу
керування тягою  T .
У вектор збурень
(4)
W  [ y ,  x ,Wyreg ,Wxreg ]T
входять білі шуми  y ,  x , що породжують вертикальну та горизонтальну
турбулентність, а також постійні складові горизонтальної Wxreg та вертикальної

Wyreg швидкостей вітру.
В якості регулятора використовувався пропорційний зворотній зв'язок по
вектору стану, а також робастні регулятори .
Гранично допустима швидкість вітру для заходу на посадку безпілотного
літака. В якості критерію допустимості вітру була прийнята умова
неперевищення статистичних характеристик параметрів руху граничних значень.
А саме: сума математичного очікування (МО) і трьох середньоквадратичних
відхилень (СКВ) для похибки стабілізації висоти не повинна перевищувати 1,16
м; для похибки стабілізації поздовжньої координати – 25 м; для кута атаки вона
повинна знаходитись в межах від 0 до 15 .
Також в точці початку вирівнювання обмежувалася вертикальна швидкість.
Однак жодного разу вона не перевищила допустимого значення, якщо інші
параметри руху також були в допустимих межах. Найчастіше виникали
недопустимі значення похибок стабілізації кута атаки або поздовжньої
координати.
Визначення допустимої швидкості вітру відбувається за допомогою
розробленого пошукового алгоритму на основі методу ділення відрізку навпіл, а
також багаторазового моделювання системи (1) – (4) (рис. 1). Результати роботи
алгоритму наведені в табл.
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Рис. 1. Алгоритм пошуку гранично допустимого вітрового збурення
Таблиця
Похибки стабілізації БПЛА при дії гранично допустимого вітру
Інформаційні
Похибка стабілізації
Похибка
Похибка
Гранично
збурення
поздовжньої
стабілізації
стабілізації
допустимий
координати, м
висоти, м
вітер,
кута атаки, 
км/год
МО
СКВ
МО
СКВ
МО
СКВ
Відсутні
11,28
2,56
0,22
0,086
3,50
0,8
14,51
Із похибками
10,35
2,2
0,26
0,09
3,65
0,75
11,08
вимірювачів

Таблиця містить розрахунки похибок стабілізації безпілотного літака на глісаді
в умовах дії зустрічного вітру. Попутний вітер викликає більші випадкові
складові похибок (рис. 2). Однак оскільки балансувальне значення кута атаки
ближче до нижньої межі його допустимих значень, ніж до верхньої, допустима
швидкість попутного вітру склала 15,8 км/год. Збільшити допустиму швидкість
зустрічного вітру можна, якщо послабити вимоги до координати місця дотику, а
також за рахунок точного вимірювання повітряної швидкості польоту.
Висновки. Вимоги до точності керування під час заходу на посадку
визначаються обмеженнями на параметри руху в точці початку вирівнювання, а
також критичними значеннями швидкості та кута атаки на глісаді. За умови
необхідності короткої посадки, а також відсутності точної інформації про вектор
повітряної швидкості найскладніше забезпечити обмеження на кут атаки. При
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цьому визначено, що для досліджуваного безпілотного літака максимальна
допустима швидкість попутного вітру складає 15,8 км/год, а для зустрічного –
14,5 км/год. В разі використання грубої системи навігації і орієнтації обмеження
на вітер будуть ще більш суворими. Посадку на більші посадкові площадки
можна здійснювати за гірших погодних умов.

Рис. 2. Похибки стабілізації безпілотного літака на глісаді із попутним вітром
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ЗАДНЬОМУ КРИЛІ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ЗAMКHEHOЇ ПРОСТОРОВОЇ
СХЕМИ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
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Вступ. Робота присвячена дослідженню повздовжньої статичної стійкості
літального апарату (ЛА) замкненої просторової схеми в крейсерській польотній
конфігурації та з випущеними органами керування.
За допомогою панельно-вихрового методу симетричних особливостей
(PANSIM) [1] виконано комплекс параметричних досліджень впливу положення
центру тяжіння xT на значення діапазону центровок
xT ЛА замкненої
просторової схеми в залежності від зміни довжини органів керування l з .
Основна частина. В залежності від положення центру тяжіння в крейсерській
польотній конфігурації при  з  0 визначена задня центровка xT . з. , виходячи із
запасу поздовжньої статичної стійкості ( mz y  0,08...  0,1). Ознакою наявності у
ЛА поздовжньої статичної стійкості є від'ємний кутовий коефіцієнт нахилу
дотичної до кривої mz  f c y в точці балансування (рівноваги). Математично ця
c

 

умова записується у вигляді нерівності i означає умову поздовжньої статичної
стійкості ЛА [2,3]:
mz mz
c
mz y 

0
c y c y
.
Для кожної компоновки ЛА замкненої просторової схеми з відхиленими вниз
органами керування на  з  20 на передньому крилі та відхиленими вгору
органами керування на  з  20 на задньому крилі та в залежності від зміни їх
довжини по розмаху, визначено значення передньої центровки xT .п. .
Розрахунковим випадком для визначення передньої центровки є посадка з
відхиленими органами керування, так як в цьому випадку коефіцієнти підйомної
сили c y та моменту mz 0 мають найбільше значення, а скіс потоку – найменше.
Діапазон центровок ЛА замкненої просторової схеми в залежності від зміни
довжини відхилених органів керування на передньому та задньому крилі
визначено відповідно до співвідношення [2,3]:
x x
xT  T . з . T . п . ,
bA
де bA — 1,4 м – середня аеродинамічна хорда (САХ) крила (прийнята рівною
САХ крила ЛА А-20).
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Проблеми дослідження. Проблемою даного дослідження є питання
розміщення органів керування на передньому та задньому крилі ЛА замкненої
просторової схеми та вплив розміщення органів керування на значення діапазону
центровок ЛА замкненої просторової схеми.
Постановка задачі. Актуальність роботи визначається потребою в збільшенні
діапазону центровок шляхом реалізації ЛА замкненої просторової схеми, що
дозволить забезпечити виконання цільової функції ЛА з більшою ефективністю в
порівнянні з ЛА класичної схеми. Наукова новизна досліджень визначена
потребою у вдосконаленні науково-методичного апарату, що дозволяє виконати
аеродинамічне проектування нових компоновок ЛА замкненої просторової схеми.
Мета досліджень. Метою досліджень є визначення моментних характеристик
ЛА замкненої просторової схеми в порівнянні із класичною схемою. Аналіз
впливу розміщення органів керування на передньому та задньому крилі ЛА
замкненої просторової схеми на значення діапазону центровок ЛА.
Висновки. В ході проведення розрахункових параметричних досліджень можна
зробити наступні висновки:
Визначено вплив положення центру тяжіння ЛА замкненої просторової схеми
на значення задньої центровки в крейсерській польотній конфігурації та на
значення передньої центровки в залежності від зміни довжини відхилених органів
керування на передньому та задньому крилі.
Отримано діапазон центровок ЛА замкненої просторової схеми, всередині
якого може бути забезпечений стійкий політ по прямолінійній траєкторії.
Отриманий діапазон центровок ЛА замкненої просторової схеми, котрий
дорівнює від xT  19% САХ до xT  40% САХ в залежності від зміни довжини
відхилених органів керування на передньому та задньому крилі, має більше
значення в порівнянні з ЛА класичної схеми ( xT  18% САХ для ЛА А-20).
Розташування органів керування тільки на передньому крилі ЛА замкненої
просторової схеми (від lз  0,4lп.кр. до lз  0,9lп.кр. ) змінює діапазон центровок в
межах від xT  4% САХ до xT  8% САХ.
Розташування органів керування розмахом lз  0,9lз.кр. на передньому та їх
розташування на задньому крилі розмахом від від lз  0,4lз.кр. до lз  0,9lз.кр. ЛА
замкненої просторової схеми змінює діапазон центровок в межах від
САХ до xT  40% САХ відповідно.

xT  21%
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УДК 629.7.085.2
ЯНКОВ С.О., СУХОВ В.В.
МЕТОДИКА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ КАТАПУЛЬТНОЇ СИСТЕМИ СТАРТУ
ДЛЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ КОНТЕЙНЕРНОГО
СТАРТУ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, sukhovkpi@gmail.com, yankovsergiy@gmail.com

Вступ. На сьогодні сформувався клас безпілотних авіаційних комплексів
(БпАК) контейнерного старту, в яких безпілотний літальний апарат (БпЛА) та
пускова установка розміщені в єдиному транспортному контейнері і старт БпЛА
відбувається безпосередньо з контейнеру[1].
Висока мобільність забезпечується малими геометричними розмірами та
масою, що дає змогу транспортувати ЛА до місця запуску в невеликих
транспортних контейнерах і виконувати швидкий старт протягом 10…25 хв. після
збирання ЛА в льотну конфігурацію[2]. Ефективність швидкого та якісного
старту залежить в значній мірі від компонувальної схеми контейнеру для запуску
БпЛА.
Відомо [3] декілька варіацій стартового пристрою, але відсутній алгоритм та
методика їх розрахунку, порівняльний аналіз, недосліджене питання ідентифікації
характеристик перевантаження БпЛА в різних варіаціях компоновки контейнеру.
Постановка задачі. Для знаходження оптимальної компоновки контейнеру та
підвищення ефективності БпАК за мету ставиться розробка алгоритму створення
стартового контейнеру для БпЛА контейнерного старту.
Методика створення катапультної системи старту для БпЛА
контейнерного старту. Для створення потрібного алгоритму широко
використовувались
методи
математичної
оптимізації,
математичного
моделювання та практика імітаційних і експериментальних досліджень.
Проектування катапультної системи починаємо з аналізу технічного завдання.
На цьому етапі створюється ряд вимог до пускового контейнеру, формуються
вхідні дані для математичного моделювання та створюється максимальна
кількість альтернативних вирішень поставленої задачі. На наступному етапі
методом найкращої альтернативи обирається компонувальна схема, яка відповідає
поставленим в технічному завданні критеріям, після чого безпосередньо
відбувається математичне моделювання роботи стартового пристрою. Після
розраховуються робочі характеристики контейнеру і за умови незадовільного
результату, ми повертаємось на етап вибору компонувальної схеми. В разі
задовільних характеристик проводиться аналіз напружено-деформованого стану
контейнеру та паралельно виконуємо вибір потрібних матеріалів. В рамках різних
проектних обмежень на наступному етапі виконується аналіз всієї катапультної
системи за критерієм «вартість-ефективність», якщо результати незадовільні
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пропонується повернутись на етап вибору компонувальної схеми. Блок-схема
описаного алгоритму описана на рис.1.

Рис. 1. Алгоритм створення катапультної системи для безпілотного літального апарату
контейнерного запуску

Висновки. Приведений в роботі алгоритм дозволяє наступне: Спросити та
пришвидшити процес створення стартового контейнеру для БпАК контейнерного
старту; Створити програму для комп’ютерного вирішення поставленої задачі;
Показує важливість вибору компонувальної схеми для катупльтної системи
безпілотного літального апарату контейнерного старту.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА БПЛА КОРОТКОГО ВЗЛЕТА И
ПОСАДКИ
Національний технічний університет України «Киівський політехнічний інститут»,
Київ, Україна, doguk88@hotmail.com, dmitriy-22z@yandex.ru

Введение.
Поиск
дополнительных
возможностей
по
расширению
эксплуатационных характеристик летательных аппаратов всегда был самой
приоритетной задачей проектирования ЛА. Особенно актуальным является
решение вопроса о минимизации требований к базированию ЛА, что наиболее
актуально именно для беспилотных летательных аппаратов в виду специфики их
применения.
Реализация свойств короткого взлета и посадки для БПЛА реализуема только с
помощью обеспечения значительного увеличения несущих свойств крыла,
применения в компоновке механизации крыла, обдувки от струи работающего
винта, наличие интегрального эффекта от присоединенных вихрей, системы
управления пограничным слоем.
Постановка задачи. Для решения этой научной задачи в моей диссертации
рассмотрены максимальные несущие свойства крыла и способы их увеличения,
выполнен анализ приемлемости существующих методов математического
моделирования, с помощью методов математического моделирования выполнены
параметрические исследования характеристик компоновки, на основании анализа
результатов расчетных исследований расчетных моделей сформирован алгоритм
аэродинамического проектирования компоновки БПЛА короткого взлета и
посадки.
Методика решения. Для решения поставленной задачи был применен
панельно-вихревой метод симметричных особенностей, имеющий высокую
вычислительную эффективность при стабильной погрешности расчета, детально
описанный в [1]. В моей диссертационных исследованиях предложен алгоритм
коррекции результата исследования. В общем виде параметром коррекции
предлагается относительная функция вида :
FA ( x, y,...., n) 
X

Cp X _ Э ( x)
,
Cp X _ P ( x)

(1)

X

где : Cp _ P ( x); Cp _ Э ( x) - соответственно местные производные коэффициента
распределенного давления по хорде, полученные для численного и натурного
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эксперимента; FA ( x, y,...., n) - параметр коррекции, функция n параметров влияния –
таких как геометрия, состояние поверхности, внешние условия и прочее.
Значение производной коэффициента давления Ср, как это показано в [2],
является эквивалентом ускорения частицы:
Cpi x  

Lx  LTP x
 AV *( Lx  LTP x )  AV *( E  Ex ).
V 2 * x

(2)

Составляющие работы сил давления при реальном обтекании и принятые в
базовом численном методепредставлена схематически на рис.1.

Рис. 1. Составляющие работы сил давления при реальном обтекании и принятые в базовом
численном методе

Для определения эффективности системы управления пограничным слоем в
наших исследованиях была сформирована расчетная модель несущей
поверхности
БПЛА,
представленная
на
рис.2
и
соответствующая
экспериментальному образу, представленному там же:
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а

б

Рис. 2. Расчетная (а) и экспериментальная (б) модель крыла

Анализ результатов испытаний генераторов вихрей различных типов.
Сравнение результатов расчета и эксперимента было произведено по ряду
ключевых характеристик: - приращение максимального коэффициента подъемной
силы Сумах; - приращение критического угла атаки αS; - изменение
аэродинамического качества модели отсека крыла К/
Характерное влияние различных типов генераторов вихрей на несущие
свойства модели показано ниже на рис.3 и в табл.1 :

Рис. 3. Модель отсека крыла . Зависимость
Су(α). 1 – без вихрегенераторов;2- Генератор
вихрей №1;3- Генератор вихрей №2;4Генератор вихрей №3;5- Генератор вихрей
№4;

Рис. 4. Модель отсека крыла .
ЗависимостьК(α).
1 – без вихрегенераторов;2- Генератор вихрей
№1;3- Генератор вихрей №2;4- Генератор
вихрей №3;5- Генератор вихрей №4;
Таблица 1

Сравнение эффективности генераторов вихрей различных типов
Генератор вихрей
Суmax
α°S
ΔСуmax
Δα°S
0.67
21
0
0
№1
0.69
23.8
0.02
2.8
№2
0.74
25
0.07
4
№3
0.685
24
0.015
3
№4
0.675
23.5
0.005
2.5
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Характерное
влияние
различных
типов
генераторов
вихрей
аэродинамическое качество модели показано ниже на рис.4и в табл.2:

на

Таблица 2
Сравнение эффективности генераторов вихрей различных типов.
α
ΔК №1
ΔК №2
ΔК №3
ΔК №4
-4
-0.071
-0.06
0.022
-0.209
0
-0.476
-0.442
-0.302
-0.63
4
-0.365
-0.013
-0.065
-0.414
8
-0.252
-0.163
-0.05
-0.29
12
-0.131
0.192
0.012
-0.157
14
-0.158
0.239
-0.028
-0.19
16
-0.259
0.122
-0.131
-0.266
18
-0.203
0.146
-0.1
-0.226
20
-0.109
0.242
0.008
-0.115
22
-0.073
0.135
-0.025
-0.135
24
-0.232
0.181
0.008
-0.12
26
-0.106
0.377
0.287
0.081

Выводы:
1. Крупномасштабное перемешивание с помощью сравнительно больших и
далеко разнесенных генераторов вихрей значительно эффективнее, чем
мелкомасштабное. Таким образом, многорядные генераторы менее эффективны,
чем однорядные генераторы, размещенные соответствующим образом;
2. Применение генераторов вихрей в компоновке БПЛА позволит обеспечить
более продолжительный полет на меньшей скорости, как это следует из рис.4.
Максимально реализуемое значение прироста К составляет до +20%, что позволит
существенно повысить продолжительность и дальность полета БПЛА;
3. Полученное максимальное значение коэффициента подъемной силы несущей
поверхности в 0.7 единиц на предельно малых значениях числа Рейнольдса, как
это следует из рис.3, соответствует лучшим мировым аналогам БПЛА и позволяет
на 20 % потребную длину разбега летательного аппарата.
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