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Секція 1.
Комп’ютерно-інтегровані технології
та системи навігації і керування
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СЕКЦІЯ №1  КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ І КЕРУВАННЯ

УДК 621.311.61
В.О. Аксініченко, студент гр. ПГ-41, к.т.н., доц. Павловський О.М.
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АВІАЦІЙНА АВТОНОМНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ БОРТОВИХ
ПРИЛАДІВ
Анотація Для забезпечення живленням бортових авіаційних систем при відключених генераторах використовуються блоки акумуляторних батарей. Для них використовуються свинцево-кислотні, нікель-кадмієві та
срібно-цинкові акумулятори. В роботі запропоновано використовувати акумуляторний блок Li-Ionакумуляторів, що виготовлений за технологією LFP. Приведено порівняння існуючих акумуляторів із розробленим, яке показало, що ресурс нового акумулятора більш ніж у десять разів перевищує ресурс існуючих.
Ключові слова: акумулятор, Li-ion, авіаційна автономна система живлення, LiFePO4.

ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
На сучасних літаках сумарна потужність генераторів забезпечує резерв
до 100% від сумарної потужності працюючих споживачів. Навіть в разі виходу з ладу кількох генераторів політ можливий при відключенні частини споживачів. Роль акумуляторних батарей зводиться до покриття пікових навантажень в бортовій мережі, забезпечення живлення життєво важливих споживачів при повному знеструмленні бортової мережі в польоті, а також при керуванні по аеродрому з непрацюючими двигунами і постачання живлення
стартовим генераторам при автономному запуску двигунів [1].
На сьогоднішній день існує більше 30 різновидів акумуляторів при побудові яких використовуються два різних електрода, в авіації використовуються: свинцево-кислотні, нікель-кадмієві та срібно-цинкові [2-4]. Такі акумулятори виконують свої функції, але мають багато недоліків таких як високий саморозряд, низька щільність енергії, мала кількість циклів перезарядки.
Відносно новий тип – літій-іонні акумулятори мають цілий ряд переваг: вони
заряджаються на порядок швидше нікель-кадмієвих, мають більш тривалий
термін експлуатації і великий запас ємності. Li-ion-акумулятори набули поширення в сфері портативної електроніки, в них вдалося збільшити максимальні струми розряду, зробивши можливим використання цього типу акумуляторів і в середовищі потужного обладнання, у тому числі і авіаційного [2].
Акумулятори літій-іонного типу мають високу щільністю енергії і завдяки
цьому при компактному розмірі та легкій вазі забезпечують в 2-4 рази більшу
ємність порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
Таким чином, метою роботи є створення сучасної автономної системи
живлення бортових авіаційних приладів на базі Li-ion акумуляторних елементів.
ПОРІВННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА СТВОРЕННЯ БОРТОВОГО
ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ
В 1996 був застосований фосфат в якості катодного матеріалу для літієвих акумуляторів. Його модифікація Li3PO4, літій-фосфат має хороші електрохімічні характеристики, що дозволяє створювати ємнісні акумулятори із
низьким опором, великим робочим струмом і тривалим терміном служби [4].
Акумулятори виготовлені за технологією LFP (Літій-залізо-фосфатні 16
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LiFePO4), є більш стійкими до повного розряду і деградації ємності. На відміну від більшості використовуваних літієвих акумуляторів, LFP стійкі до
тривалого перезаряду, що підвищує вибухостійкість та пожежну безпеку, що
є одними із найважливіших вимог для авіаційної техніки. LiFePO4 забезпечує
стабільну напругу розряду - 3,2В, що дозволяє створювати батареї різної ємності і необхідної стабільної напруги, що в свою чергу дозволяє ефективно
замінювати свинцево-кислотні та срібно-цинкові батареї [4-6]. Літій-залізофосфатні акумулятори не містять електроліту, що також підвищує безпеку
експлуатації.
Порівняння характеристик розроблювального літієвого полімерного
твердотільного (метал-фосфатного) акумулятора DGF-320, та використовуваного срібно-цинкового акумулятора СЦ-300 з рідким електролітом наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Основні характеристики авіаційних батарей СЦ-300 та DGF-320
Характеристика

СЦ-300

Номінальна ємність, А*год.
Новий акумулятор, не менше ніж
300
На 5-му циклі заряду, не менше ніж
300
На 15-му циклі заряду, не менше ніж
220
На 100-му циклі заряду, не менше ніж
-*
На 200-му циклі заряду, не менше ніж
-*
* - не вказується виробником, так як перебільшує кількість
допустимих циклів експлуатації
Номінальна напруга, В
1,5
Напруга в кінці розряду, В
1,0
Номінальна потужність, Вт*год
375

DGF-320
320
320
320
270
220

3,2
2,4
896

Основними перевагами літієвого акумулятору перед срібно-цинковим є
відсутність електроліту, завдяки чому можлива будь-яка орієнтація в пристроях; У відповідності до даних наведених у табл.1. кількість циклів заряду
акумулятора DGF-320 більш ніж у десять разів перевищує кількість циклів
заряду СЦ-300. Час зарядки DGF-320 зменшений у 2,5 рази, а завдяки вбудованій схемі живлення, немає необхідності вилучати акумулятори з відсіків.
На Рис. 1 зображено енергетичну ланку акумулятору з 4 літій-залізофосфатних батарей DGF-320, змодельовану у середовищі SolidWorks. Вона
має зовнішній захисний кожух, який виконує окрім захисних функцій, функції тепловідводу та кріплення. Лицьові деталі корпусу виконані з склотекстоліту, в пази якого монтуються мідні контакти для підключення силових ліній.
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Рисунок 1. 3D модель літій-іонної енергетичної ланки

ВИСНОВКИ
Було розглянуто акумуляторні батареї, які використовуються на сьогоднішній день у авіаційній техніці, та проведено порівняння основних характеристик з новим розроблювальним блоком Li-Ion акумуляторів, створених за
технологією LFP. Основними перевагами нових акумуляторів є в 10 разів більша кількість циклів перезарядки, збільшена у 2,5 рази швидкість заряджання, та відсутність рідкого електроліту. Використання сучасних Li-Ion акумуляторів дає змогу збільшити час на передпольотну діагностику систем, за рахунок зменшення часу на обслуговування блоків застарілих акумуляторів, що
підвищить безпечність польотів в цілому.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авіаційні акумуляторні батареї [Електронний ресурс] – «Авиайр» Режим доступу: http://aviair.ru/istochniki-electroenergii-na-samolete/id/4/ – вільний доступ.
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ
КУРСОВЕРТИКАЛІ НА ОСНОВІ КВАТЕРНІОННИХ РІВНЯНЬ З
ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРА КАЛМАНА
Анотація. Запропоновано алгоритм роботи безплатформної курсовертикалі з використанням оптимального
фільтра Калмана. Цей підхід зменшує вплив шумів датчиків, а також дає змогу оцінити та компенсувати
зміщення нулів гіроскопів.
Ключові слова: системи орієнтації, кватерніони, фільтр Калмана, курсовертикаль.

ВСТУП
Безплатформні інерціальні системи орієнтації (БІСО) стали основою навігаційних комплексів сучасних рухомих об’єктів. Це обумовлено тим, що
вони дають повну та точну інформацію про орієнтацію (кутове положення)
об’єкта. При цьому вони повністю автономні, тобто не потребують інформації ззовні. Завдяки можливості визначати кутове положення об’єкта з високою точністю в будь-якому діапазоні кутів та з високою частотою видачі інформації, БІСО на даний час не мають альтернатив.
З появою на ринку мікромеханічних датчиків, стрімко зріс інтерес до
малогабаритних, порівняно недорогих систем орієнтації з точністю, достатньою для вирішення ряду нових задач у різноманітних сферах застосування:
в авіації та космонавтиці, судноплавстві (надводному і підводному), в
об’єктах спеціальної техніки (малогабаритні безпілотні апарати, робототехніка, системи стабілізації та керування тощо). При цьому існує два підходи
вирішення проблеми недостатньої точності мініатюрної системи орієнтації:
компенсуванням її системами, побудованими на інших фізичних принципах,
або розробленням алгоритмів підвищення точності з урахуванням специфіки
застосування. Дана робота присвячена алгоритмічному підходу підвищення
точності, що передбачає оптимальну оцінку похибок з її подальшим компенсуванням.
РІВНЯННЯ ОРІЄНТАЦІЇ
Розглянемо базовий алгоритм роботи безплатформної курсовертикалі на
базі тривісного блоку датчиків кутової швидкості (ДКШ), акселерометрів та
магнітометрів. Для визначення кутів орієнтації інтегрується кватерніонне рівняння орієнтації (1). За даними акселерометрів та магнітометрів проводиться початкова виставка курсовертикалі, та подальша корекція ДКШ.
Запишемо кватерніонне диференціальне рівняння орієнтації [1]:
0 
 0 x  y  z  0 
 1 2 3 
 

     x 
0
z  y   1 
1 x
3
2  
 1   1  0
 y   
   (1)
2  2  3 0 1    2  y z
0
x  2 
 

  

 z 
0   3 
 2 1 0 
z  y  x
 3 
В результаті інтегрування рівняння отримаємо значення елементів ква19
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терніону  , використовуючи які можна визначити матрицю напрямних косинусів:
С gb




xc

yc

   
2(03  12 )
2(13  02 )
2
0

2
1

2
2

2
3

zc

2(03  12 )
2(13  02 )
02  12  22  32 2(01  23 )
2(01  23 )
02  12  22  32

(2)

Використовуючи отримані напрямні косинуси (2) знайдемо шукані кути
орієнтації:
c
c
  arctg ( 12 ),   arctg ( 31 ),
c22
c33
(3)
c
  arcsin(c32 )  arctg ( 32 2 )
1  c32
РІВНЯННЯ СТАНУ
Дійсний кватерніон орієнтації  можна отримати в результаті кватерніонного множення:
~

    e ,

(4)

де  - оцінка кватерніону орієнтації (“  ” - оцінка), а  e - кватерніон похибки.
Продиференціювавши рівняння (4) приймаючи, що e  [1, e ] , після лінійної апроксимації отримаємо рівняння похибок:
1
 e   e  (   ) ,
(5)
2
де похибка оцінки кутової швидкості (   ) включає білий шум W1 (t ) та
зміщення нулів ДКШ B , що можуть бути представлені як випадкове блукання нуля B  W2 (t ) .
Сформуємо вектор стану та вектор шумів:
W (t ) 
 
X   e  , W (t )   1  .
 B 
W2 (t ) 
Запишемо рівняння стану:
X (t )  F (t ) X (t )  W (t ) ,
(6)
1
 ˆ

[ ]  I 33 
,
(7)
F (t )  
2


0
0
33 
 33
де [ˆ ] - кососиметрична матриця кутових швидкостей.
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МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАННЯ
Сформуємо вектор вимірювань:
  aˆ b 
(8)
Z   b,
 mˆ 
що включає в себе нормовані вектори вимірювань акселерометрів та магнітометрів:
 ax 
0
 mx 
 0 
 aˆ b   a y   C bg   0  ,  mˆ b   my   C bg   H  ,
 az 
 g 
 mz 
  Z 

а також сформуємо вектор шумів вимірювань:
V (t ) 
V (tk )   a k  .
Vm (tk ) 
Матрицю вимірювань сформуємо наступним чином:
 2[aˆ b ] 033 
H (tk )  
,
b
 2[mˆ ] 033 
де [aˆ b ] і [mˆ b ] - кососиметричні матриці вимірювань акселерометрів та магнітометрів.
В результаті запишемо рівняння вимірювань у матричній формі:
(9)
Z (tk )  H (tk ) X (tk )  V (tk ) .
ОЦІНКА І КОМПЕНСАЦІЯ ПОХИБОК ОРІЄНТАЦІЇ ЗА
ДОПОМОГОЮ ФІЛЬТРА КАЛМАНА
Для оцінювання похибок орієнтації, заданих векторною частиною кватерніону похибки  e , використаємо оптимальний фільтр Калмана (ОФК). При
цьому розіб’ємо алгоритм роботи на два етапи. На етапі прогнозування ОФК
екстраполює значення змінних стану (7), а також їх невизначеності. На другому етапі, за даними вимірювань (8) результат екстраполяції уточнюється.
Завдяки покроковому характеру алгоритму ОФК, він може в реальному часі
відстежувати стан об’єкта, використовуючи тільки поточні виміри і інформацію про попередній стан і його невизначеність [2].
Перейдемо від неперервної моделі похибок, що описується диференційним рівнянням стану (6), до еквівалентної дискретної моделі, що описується
різницевим рівнянням виду:
X (tk )  Ф(tk , tk 1 ) X (tk )  W * (tk 1 ) ,
(10)
де матриця Ф(tk , tk 1 ) наближено дорівнює:
Ф(tk )  I 66  F (tk )  t ,
(11)
де t - крок дискретизації.
Після цього на етапі прогнозування обраховується матриця коваріацій
P(tk 1 ) [2]:
21
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(12)
P(tk 1 )  Ф(tk )  P(tk )  ФТ (tk )  Qd ,
де Qd - коваріаційна матриця дисперсій шумів ДКШ.
На наступному кроці розраховується матриця коефіцієнтів підсилення
ОФК:
(13)
K  P(tk 1 )  H Т  ( H  P(tk 1 )  H Т  Rd )1 ,
де Rd -коваріаційна матриця дисперсій шумів акселерометрів і магнітометрів.
Далі здійснюється уточнення (корекція) матриці P(tk ) :
(14)
P(tk )  ( I 66  K  H )  P(tk 1 ) .
В результаті оцінка вектору стану знаходиться як:
ˆ (t ) 

Xˆ (tk )   e k   K  Z
ˆ
 B(tk ) 
,
(15)
звідки оцінка кватерніону орієнтації на поточному кроці знаходиться, як добуток кватерніону з попереднього кроку та кватерніону похибки поточного
кроку (5):
ˆ (t )  
ˆ (t )  [1, 
ˆ (t )] .
(16)

k
k 1
e k
Також оцінюється та компенсується дрейф ДКШ:
(17)
Bˆ (tk )  Bˆ (tk 1 )  Bˆ (tk ) ,
ˆ
ˆ
ˆ
(18)
 (t )   (t )  B(t ) .
k 1

k

k

ВИСНОВКИ
Запропонований алгоритм роботи безплатформної інерціальної системи
орієнтації дозволяє у реальному часі визначати орієнтацію рухомого об’єкта
з одночасним оцінюванням похибок орієнтації і їх компенсацією.
Напрямком подальших досліджень роботи є вибір параметрів фільтра
Калмана та дослідження їх впливу на основні показники системи орієнтації,
для досягнення максимальної точності системи у статиці та при різних умовах руху об’єкта.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Мелешко В.В. Бесплатформенные инерциальные навигационные системы : [Учебное пособие] / В.В. Мелешко, О.И. Нестеренко. –Кировоград:
Полимед-Сервис, 2011. – 172с.
2. Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. - М.: Наука, 1982. 200 с.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД З ВИСТАВКИ БІНС
Анотація. Дослідження безплатформених інерціальних навігаційних систем спрямовані передусім на вирішення двох основних завдань - на підвищення надійності і точності цих систем. Прогрес у мікроелектромеханічних системах дав можливість використовувати мініатюрні інерціальні і магнітні датчики в широкому
спектрі приладів споживчого ринку. Характеристики точності недорогих навігаційних приладів, побудованих на базі цих датчиків, незважаючи на високий ступінь автоматизації виробничого процесу, є недостатньо
високими. Для досягнення максимально можливої продуктивності таких систем потрібно приділити велику
увагу їх калібруванню а також правильної виставки перед експлуатацією, яке не потребувало б використання дорогого прецизійного обладнання.
Ключові слова: калібрування, гірокомпасування, БІНС, ІНС, ІВМ

ВСТУП
Виставка і калібрування інерційних систем, як навігаційних, так і систем
орієнтації, є невід'ємними і важливими етапами їх роботи. Незважаючи на
тривалий період досліджень виставки інерційних систем, застосування сучасної елементної бази та безплатформної інерційної технології стимулює
процес вдосконалення процесу виставки.
Також,одним з основних умов побудови безплатформенних інерціальних навігаційних систем (БІНС) є забезпечення їх високоточною калібровкою, яка полягає у визначенні систематичних похибок інерціальних вимірювачів (ІВ) системи з необхідною точністю.
Отже, розробка та дослідження методів і алгоритмів початкової виставки і калібрування, присвячених питанням підвищення точності визначення
систематичних похибок ІВ БІНС, є актуальною науково-технічною задачею.
ОГЛЯД ПОЧАТКОВОЇ ВИСТАВКИ БІНС
Зазвичай процес початкової виставки поділяють на грубу і точну виставки. Груба виставка складається з визначення вертикалі (аналітичне горизонтування) і визначення азимута (аналітичне гірокомпасування). Для горизонтування використовуються показання акселерометрів, а для гірокомпасування (ГК) – показання акселерометрів і гіроскопів. В роботі [1] отримана модифікована модель помилок БІНС а саме розглядається помилка ГК.
Системи орієнтації і навігації ракет різного призначення вимагають точної виставки бортових інерційних навігаційних систем (ІНС) для того, щоб
домогтися високої ймовірності виконання намічених цілей. Для системи, у
якій час не є критичним, цей процес виставки може бути виконаний до запуску з використанням навігаційних даних рухомого об'єкту і калібрування ІНС
ракети. Навпаки, для систем, що вимагають високої швидкодії, істотні затримки до запуску при виставці не припустимі. В цьому випадку, і процес виставки повинен бути виконаний після запуску під час польоту ракети. Виставка
в польоті використовує дані інерціального вимірювального модуля про прискорення і кутової швидкості, разом з даними, наданими від зовнішніх датчиків під час польоту. Відмінності між оцінками вектора стану ІНС і зовнішніх
даних використовуються в навігаційному фільтрі Калмана для корекції по23
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милок, які видаляють з плином часу. Для польотів достатньої тривалості, ці
помилки можуть бути приведені до допустимих рівнів до початку пуску ракети, коли точна виставка є необхідною [2].
Виставка в польоті для системи з великими кутами невиставки запропонована в [3]. Розроблено БІНС з одометром в якості зовнішнього джерела інформації і вимірювачем швидкості. Отримано нові моделі помилок, застосовні для виставки в польоті системи з великими похибками орієнтації.
Важливою частиною виставки є попередній процес калібровки чутливих
елементів навігаційних систем. У роботі [4] була розглянута виставка курсу
БІНС в режимі ГК. Отримано повне вираження помилки ГК в залежності від
помилок гіроскопів, акселерометрів і помилок визначення широти і показано,
що результати калібрування дозволяють компенсувати похибки ІВМ, і отже,
призводять до підвищення точності проведення ГК.
ОСНОВНІ МЕТОДИ КАЛІБРУВАННЯ БІНС
У статті [5] розглядається спосіб визначення калібрувальних коефіцієнтів з використанням математичної моделі похибок (ММП) БІНС. Запропонований спосіб заснований на здійсненні зa допомогою калібрувального столу
послідовності поворотів системи в потрібні фіксовані положення з наступним обчисленням калібрувальних коефіцієнтів.
Ідея використання ММП БІНС при калібруванні полягає в знаходженні
способу, за допомогою якого по виміряних вихідним сигналами системи можна визначити калібрувальні коефіцієнти ІВ. Реалізація такого способу стала
можливою з появою калібрувальних нахило-поворотних столів, які визначають орієнтацію БІНС з точністю до 2-3".
У статті [6] розглянуто комплексний підхід до автономного калібрування безплатформенного інерціально-вимірювального блоку (ІВБ), що поєднує
методи передстартової і траєкторної калібровки і враховує особливості застосування безпілотного літального апарату наземного базування.
На основі прийнятої ММП ІВБ проведена оцінка впливу цих похибок на
точність навігації безпілотного літального апарату. Показано що в результаті
комплексного підходу вдається не тільки оцінити сумарні систематичні (при
передстартовій калібровці) похибки ІВБ, але і знайти на ділянці траєкторії з
відсутністю уявного прискорення окремі їх складові: зміщення нульового сигналу і відхилення масштабних коефіцієнтів акселерометрів.
Запропоновано алгоритми корекції зчислення координат і швидкості
безпілотного літального апарату на величини накопичених до моменту, закінчення траєкторного калібрування, похибок ІВБ і алгоритми корекції параметрів орієнтації.
У статті [7] розглянута процедура калібрування БІНС будь-якого класу
точності, в якій здійснюється визначення коефіцієнтів ММП датчиків первинної інформації, встановлених в системі. Повнота даної ММП базується на
можливості найбільш точного передбачення поводжень вихідних сигналів
датчиків, а також точності обладнання, що використовувалося в процесі калібрування. Надмірне ускладнення і розширення ММП чутливих елементів
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навігаційної системи за відсутності методів їх надійного детектування може
не тільки не збільшити точність навігаційної системи в процесі її експлуатації, а й навпаки зменшити.
У даній статті описується методика визначення постійних і незмінних
протягом тривалого періоду часу зсувів сигналів датчиків кутової швидкості,
що входять до складу БІНС. Оцінка зазначених зсувів буде проводитися з використанням традиційного інерціального навігаційного алгоритму, в структурну схему якого введені коригувальні зворотні зв'язки, що дозволяють виділити та ідентифікувати похибки датчиків первинної інформації.
ВИСНОВКИ
Були розглянуті різні джерела з описом методів та алгоритмів
пов’язаних з кінцевою точністю ІНС. Для підвищення точності БІНС автори
використовують різні методи: об’єднання двох методів калібрування, використання стендів різних вимірів, розширення ММП ІНС, використання різних режимів калібрування та інше.
Зауважено, що результати калібрування дозволяють компенсувати похибки ІВМ, і отже, призводять до підвищення точності проведення процедури
ГК, яка необхідна при початковій виставці БІНС.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ КАЛИБРОВКА
Аннотация. В данной статье речь идет о температурной калибровке. Аппроксимация данных была произведена методом наименьших квадратов, результаты калибровки представлены в виде графиков температурной характеристики и таблиц с параметрами кубического полинома и погрешностей их определения.
Ключевые слова: температурная калибровка, температурная характеристика, метод наименьщих квадратов.

ВВЕДЕНИЕ
На выходной сигнал акселерометров влияет множество различных факторов, одним из которых является температура. Для определения влияния
температуры проводят климатические испытания. Основной целью таких испытаний является определение зависимости параметров акселерометра от
изменения температуры окружающей среды.
Рассматривая литературу на данную тему, выделить можно [1]. В данной работе описывается выходной сигнал акселерометра, его параметры и
методы калибровки. Подробней о температурной калибровке излагается в
статье [3]. В труде [2] описывается аппроксимация данных методом наименьших квадратов.
В данной статье рассмотрено влияние температуры на основные параметры модели выходного сигнала трехосного акселерометра, а также будет
произведена аппроксимация данных, при этом использовались данные с температурных испытаний, проведенных на КП СПБ «Арсенал». Испытания маятниковых акселерометров навигационного класса АКС-05 проводились в
камере Weiss 1000.
Целью работы является исследование зависимости основных параметров
исходного сигнала акселерометра от температуры и построение модели температурной характеристики.
Для построения модели температурной характеристики исходные данные аппроксимируются. Для этого воспользуемся методом наименьших квадратов, суть которого состоит в нахождении коэффициентов зависимости,
при которых функция двух переменных принимает наименьшее значение.
ПОСТРОЕНИЕ
МОДЕЛИ
ТЕМПЕРАТУРНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для построения модели температурной характеристики были обработаны экспериментальные данные, полученые с выходного измерительного
канала акселерометра АКС-05 во время температурных испытаний в диапазоне температур окружающей среды от минус 10 до 60°C. Экспериментально
полученая температурная характеристика представляет собой кривую параболического вида, которая весьма четко описывается полиномом 3 степени
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Полученая экспериментальная температурная характеристика АКС-05 и результаты моделирования температурной характеристики полиномом 3 степени.

На графике рис. 2 представлено так называемый остаток модели - разница между измерениями в экспериментальных данных и прогнозированными
значениями по полученной в результате аппроксимации модели. Такой остаток демонстрирует потенциальные возможности алгоритма корекции, который может быть построен на основе полученой модели температурной характеристики.

Рисунок 2 - Нормированное значение разницы модельних и експериментальних данных
АКС-05.

Для определения методической погрешности оценки параметров температурной характеристики было разработано соответствующее программное
обеспечение.
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В таблице 1 представлены результаты расчетов параметров модели, а
также абсолютной и относительной погрешностей оценок параметров:
Таблица 1 - Результаты расчетов параметров, и погрешностей апроксимации експериментальных данных
Параметр кубического полинома, a
a0
a1
a2
a3

Абсолютная погрешность аппроксимации, da
7.804e-04
1.090e-06
4.915e-10
7.173e-14

7.751e+00
2.681e-04
-6.386e-08
5.437e-12

Относительная
погрешность аппроксимации, %
0.01%
0.41%
0.77%
1.32%

В ТЗ на инерциальные датчики предусмотрены требования по максимально допустимим погрешностям, или точностные параметры. Одним из таких
основных требований для акселерометров является нестабильность дрейфа
ноля во время запуска. Из графика на рис.2 можно увидеть, что реальная нестабильность сигнала после компенсации температурной погрешности
меньше чем допустимая нестабильность, которая обозначена на графике пунктирными линиями. Однако, для корректного расчета погрешности оценки
параметров температурной характеристики необходимо учесть максимально
возможные погрешности исходного сигнала АК (Рис.2).

Рисунок 3 - Полученая теоретическая температурная характеристика АКС-05 на основе
ранее определенной модели.

Рисунок 4 - Разница теоретического исходного сигнала и модели температурной
характеристики АКС-05.

В таблице 2 представлены результаты расчетов допустимых погрешностей оценки параметров температурной характеристики АК.
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Таблиця 2 - Результаты расчетов допустимых погрешностей для параметров температурной характеристики АКС-05

a0
a1
a2
a3

Параметр кубиче- Абсолютная
поского полинома а
грешность аппроксимации da
7.748e+00
3.727e-03
2.720e-04
5.128e-06
-6.543e-08
2.283e-09
5.642e-12
3.295e-13

Относительная
погрешность
аппроксимации
0.05%
1.89%
3.49%
5.84%

ВЫВОД
В данной статье была рассмотрена аппроксимация методом наименьших
квадратов, были построены температурные характеристики и рассчитана погрешность аппроксимации.
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ДВОКОЛІСНИЙ АВТОБАЛАНСУЮЧИЙ РОБОТ З ВЕРХНЬОЮ
МАЯТНИКОВІСТЮ
Анотація. У даній статті розглядається використання двоколісних автобалансуючих роботів у повсякденному житті. Розглянуто різні методи керування нестійкими системами. Наведена математична модель системи. Був сконструйований макет двоколісного робота.
Ключові слова: автобалансуючий робот, зворотній маятник, закон керування, інклінометр.

ВСТУП
На сьогоднішній день самобалансуючі роботи є дуже динамічним напрямком розвитку систем робототехніки. Головне завдання даних роботів є
динамічна підтримка рівноваги. Відмінність цих роботів пов’язана з особливостями конструкції, у якій відсутня достатня кількість точок опори для підтримки статичної стійкості. На даний момент, одним з самих відомих прикладів систем такого класу є самобалансуючий скутер Segway (Рис. 1), створений Д. Кейменом. Після Segway в 2012 році була представлена нова розробка – Solowheel (Рис. 2). Solowheel– це електричний самобалансуючий моноцикл з одним колесом та розташованими по обидві сторони від колеса підніжками. [1]

Рисунок 1. Мобільна платформа Segway

Рисунок 2. Мобільна платформа Solowheel

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
Конструкція двоколісного робота містить продовгувате тіло з двома колесами прикріпленими до основи внизу. Для спрощення складання математичної моделі два колеса приймають за одне. Також припускається, що робот
їздить по прямій лінії. При правильному виборі спрощень можна значно
спростити складову моделювання та розробки апаратного забезпечення.
При обраних спрощеннях систему можна вважати, як тверде тіло з центром мас, який обертається у площині колеса. Надалі приведемо припущення,
які зроблені для спрощення моделювання:
 Колеса завжди в контакті з підлогою та обертаються без проковзування.
 Електричними та механічними втратами можна знехтувати.
 Електрична стала часу системи значно менша чим механічна. Тобто
динамікою електричної системи можна знехтувати.
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 Рух робота обмежений прямою лінією. Це значить, що система може
бути описана, як двовимірна, що здійснює лише планарний рух.
 Усі тіла є жорсткими.
 Кут нахилу від вертикалі верхньої частини тіла досить малий, щоб дозволити виконати лінеаризацію системи  sin  2   2  ;
 Кутова швидкість нахилу верхньої частини мала ( 22  0 ), отже можна
знехтувати доцентровим прискоренням.
При виконанні цих умов кінематична схема робот може бути зображена,
як на рис. 3. Рівняння руху у цьому випадку мають наступний вигляд [2]:
  H11  H 32  m2 rLsin  2  22
(1)
  H 31  H 22  m2 gLsin2 ,
де H1 ,H 2 і H 3 задаються матрицями:

2
 H H 2   m1  M 2  r  I1 m2 rLcos2 
(2)
H  1

,

m2 L2  I 2 
 H 2 H 3   m2 Lcos2
де I 1 , I 2  обертальні моменти інерції колеса та корпуса робота відповідно;
r  радіус колеса; L  довжина між центром маси тіла та осі колеса; m1 і m2
 маси коліс і тіла робота відповідно.
Після лінеаризації отримаємо наступні рівняння руху:
  H 31  H 32 ;
(3)
  H 31  H 22  m2 gL2 .
На основі цих рівнянь руху регулятор керування роботом виконує зміну крутного моменту двигуна  , а якості величин для контролю може бути або положення колеса 1 , або
кут нахилу тіла 2 . Для досягнення стабільності балансування необхідно слідкувати за кутом
нахилу корпуса 2 .
При розробці двоколісних роботів використовують різні закони керування моментом
Рисунок 3. Кінематична схема
двигуна: пропорційно-інтегральний (ПІ), дидвоколісного робота
ференціальний, інтегральний, пропорційнодиференціальний (ПД), пропорційний (П), пропорційно-інтегральнодиференціальний (ПІД) та закони нечіткої логіки. Для керування самбалансуючим роботом у даній роботи був вибраний ПІД-регулятор, так як він найбільш зручний і він найчастіше зустрічається [2].
Передатна функція ПІД-регулятора по крутному моменту  для керування кутом нахилу тіла 2 має вигляд:
  H1  H 3 

G2  s   2 
(4)

Ds 2  aH 1
Перспективним напрямком синтезу регуляторів є використання апарату
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нечіткої логіки, як наприклад, у роботі [3]. У ній був застосований алгоритм
керування, який містить в собі елементи теорії нечіткої логіки та лінійної теорії модального керування. Використана математична модель об’єкту була
наступною:
( M  m )  x  k  x  ml    cos   ml  2  sin   u
(5)

2
 ( J  ml )    c    ml  x  cos   mgl  sin   0
де m, M – маса маятника та платформи; g – прискорення вільного падіння; l –
відстань від точки кріплення до центру тяжіння маятника; J – момент інерції
маятника відносно центра тяжіння; c – коефіцієнт в’язкого тертя маятника; k
– коефіцієнт тертя платформи; u(t) – сила діюча на платформу; x(t)–
положення платформи;  (t) – кут відхилення маятника від вертикалі.
Загальні принципи запропонованого у роботі [3]алгоритму керування
наступні:
1. На етапі приведення маятника у вертикальне положення та його стабілізації, керування здійснюється на основі нечітких правил.
2. На етапі переміщення платформи модель (5) може бути наближена
лінійною моделлю, на основі якої здійснюється модальне керування
(по заданому розміщенню коренів характеристичного рівняння замкнутої системи).
3. У випадку втрати маятником стійкості внаслідок дії збурень, здійснюється його стабілізація у стійкому нижньому положенні за допомогою нечітких правил, після чого повторюються п. 1, 2.
ОПИС РОЗРОБЛЕННОГО МАКЕТУ
Було виконано 3D-проектування та конструювання макету робота власної оригінальної конструкції (рис.4, рис.5). Робот складається з трьох пластикових плат, нейлонових стійок, двох коліс з моторами постійного струму і
редуктором (передатне відношенням 48:1), блоку керування роботом, інклінометра, драйвера двигунів L298N та двох елементів живлення напругою 9В.

Рисунок 5. Побудований робот.

Рисунок 4. 3D модель робота

Конструкція робота наступна: до плати 1 з обох боків кріпляться мотори
з колесами 4 металевими гвинтами М3, також на цю плату встановлюється
блок керування 5. Нейлонові стійки 7 з’єднують базові плати 1, 2 та 3. На
плату 2 кріпиться драйвер 6, батареї живлення встановлюються на платі 3. На
рис. 6 показано фотографії покупних елементів робота.
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Робот оснащений системою орієнтацію на базі інклінометра власної розробки (інклінометр на базі акселерометрів та магнітометрів). Було виконано
калібрування чутливих елементів інклінометра. Спочатку було створена 3Dмодель корпусу приладу, яка потім була роздрукована на 3D принтері.

а)

г)

б)

в)

д)

Рисунок 6. Використані компоненти: а) колесо та двигун постійного струму, б)
драйвер L298N, в) Arduino Nano, г) GY-291 трьохосьовий акселерометр, д) GY271 трьохосьовий магнітометр

ВИСНОВОК
Виконано опис особливостей самобалансуючих двоколісних роботів. У
роботі приведена математична модель, яка дозволяє синтезувати певний закон керування системою. Розроблений самобалансуючий робот оригінальної
конструкції.
У майбутньому планується реалізувати цифровий регулятор у коді для
прошивки мікроконтролера, який буде управляти створеним механізмом.
Планується розширити функціональність модуля для переміщень робота по
довільній траєкторії яку обиратиме користувач.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. А. Шинтемиров, Практическая реализация самобалансирующего робота
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Саудабаев // Назарбаев Университет.
2. Bageant, M. R. (2011). Balancing a two-wheeled Segway robot (Doctoral
dissertation, Massachusetts Institute of Technology)
3. Исследование комбинированных методов управления нелинейными неустойчивыми механическими объектами / Д.А. Панкин, Н.В. Жукова //
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк. – 2009.
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МЕТОДИ РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ
КУРСОВЕРТИКАЛІ
Анотація. У даній статі описується проблема наявності перехресних зв’язків між каналами корекції безплатформної курсовертикалі для інерціальної системи захоплення руху. Кутове положення отримується шляхом інтегрування сигналів гіроскопу. Для усунення дрейфу використовуються алгоритми корекції по позиційних датчиках. Існуючі алгоритми не враховують наявність перехресних зв’язків у каналах корекції. У
статті на прикладі доповняльного кватерніонного фільтру показано можливість розділення каналів корекції.
Запропоновано методи реалізації. Приведені результати моделювання запропонованих підходів.
Ключові слова ; розділення каналів, кватерніон, корекція, безплатформна курсовертикаль

ВСТУП
При розробці алгоритму для безплатформної курсовертикалі, що входить до складу інерціальної системи захоплення руху людини (СЗРЛ), основною задачею є визначення кінематичних параметрів руху тіла в просторі. Як
відомо, кінематика таких систем найбільш природно описується за допомогою кутів Ейлера-Крилова. Однак, їх використання не завжди є раціональними через виродження результатів при кутах тангажу близьких до 90 та нераціональність використання тригонометричних перетворень, що знижує
швидкість роботи цифрової системи. Більш раціональним, з точки зору виконання програми, є використання в якості параметрів орієнтації кватерніон.
АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ
Проаналізувавши наявні підходи до визначення орієнтації, в якості базового алгоритму обрано доповняльний фільтр оцінки положення (ДФОП) Бахмана [1]. Фільтр оцінює одиничний кватерніон орієнтації сегменту q̂ , використовуючи інформацію з трьох незалежних датчиків. Вхідні дані фільтру
беруться з вимірів тривісного акселерометра (h1 h2 h3 ) , тривісного магнітометра (b1 b2 b3 ) та тривісного гіроскопа ( p q r ) , котрий є збіркою трьох датчиків кутових швидкостей (ДКШ)з взаємно перпендикулярними вісями чутливості. Кінематичне рівняння орієнтації в кватерніонній формі має вигляд
1 1 1
1
q  q(0, p, q, r )  q B  ,
(6)
2 2 2
2
де B   вектор вимірювання кутових швидкостей. Інтегруючи кватерніон q
, ми можемо отримати поточну оцінку кутового положення у кватерніонній
формі q̂ .
(7)
 q(t )dt  q(t )  C
Через наявність дрейфу гіроскопа, отриманий кватерніон правдивий лише протягом малого проміжку часу. Для оцінки орієнтації протягом тривалого часу, використовується доповнююча інформація з додаткових датчиків.
Блок-діаграма фільтра представлена на .
Акселерометр вимірює результуючу дії на тіло абсолютного прискорен34
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ня та прискорення сили тяжіння [2]
(8)
a  W  g .
А тому ідеально підходить для коректування оцінки орієнтації (по кутам крену і тангажу), отриманої за сигналами гіроскопів відповідно до рівнянь
(1)-(2): випадок W  0
Магнітометр
Для корекції в ази(b b b )
мутальному
напрямку
використовуються магАкселерометр
y
y (qˆ )
(qˆ mqˆ , qˆ nqˆ )
нітометри, що вимірю(h h h b b b )
( x y z )  (h h h )
ють проекції вектора ін  qˆ   y  qˆ   y
дукції магнітного поля
K
Землі (МПЗ). Надлишq
k
ДКШ
кова інформація вектора
q
( p q r)
q
q̂
qˆ
q̂
q
1
вимірювання y0 , що
q  qˆ 

q q
2
представлена вертикальною складовою МПЗ,
призводить до появи пеРисунок 1. Комплементарний фільтр Бахмана
ревизначеності в каналі
корекції по вертикальному (акселерометричному каналу) у рівнянні похибок
(qˆ ) вектора вимірювання y0 та вектору оцінки y (qˆ )
(9)
(qˆ )  y0  y(qˆ )
Суттєвим недоліком такого підходу є використання двох складових магнітного поля Землі (МПЗ) H та Z . Схильність МПЗ до девіації від впливу дії
магнітотвердого та магнітом’якого заліза, вносить додаткову не скомпенсовану похибку у вертикальний канал. На практиці це спостерігається, як перехресний зв’язок між акселерометричним та магнітометричним каналами.
Тобто збурення МПЗ впливають на точність визначення орієнтації об’єкта
відносно горизонту. Похибка може досягати декількох градусів.
Одним з методів підвищення точності є процедура розділення вертикальних та азимутальних каналів. У роботі [3] запропоновано не брати до уваги
вертикальну складову МПЗ при виконанні корекції курсовертикалі за сигналами магнітометрів. Запропонований метод використовується для матриці
напрямних косинусів. Через особливість алгебри кватерніонів, неможливо
використання запропонованого методу для поставленої задачі. K. Feng та ін.
[4] запропонували схожий метод онулення вертикальної складової. Однак,
нелінійні перетворення, наявні в цьому підході, зменшують точність та стимулюють до пошуку альтернативних методів.
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РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ КОРЕКЦІ
У ході проведення роботи запропоновано новий підхід для компенсації
впливу МПЗ на точність роботи СЗРЛ. Суть методу полягає в тому, що покази магнітометра проектуються в географічну систему координат (ГСК), у котрій онулюється вертикальна складова.
Представимо вимірювання магнітометра у вигляді кватерніона:
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(10)
b  0 b1 b2 b3  ,
де скалярна частина w нульова, а елементи b1 b2 b3 - покази магнітометра
по вісям X Y Z відповідно.
Для перепроектування показів магнітометра в площину горизонту, скористуємось кватерніоном орієнтації q̂ . При малих дискретах часу, запізнення
на 1 крок буде не суттєвим. У випадку низької частоти роботи слід додатково
використовувати прилад затримки даних. Поворот вектора b в площину горизонту описується кватерніонним рівнянням:
ˆ ˆ 1
(11)
bq  qbq
Отриманий кватерніон bq описує покази магнітометра в ГСК. Оскільки
для виконання корекції по азимутальному каналу достатньо інформації тільки по горизонтальним каналам вимірювань магнітометрів, то складову по вісі
Z прирівняємо до нуля:
(12)
bq  [0 q1 q2 0]
Прибравши вертикальну складову МПЗ, необхідно перепроектувати кватерніон bq із ГСК у вісі, зв’язані з тілом. Для цього виконаємо зворотній поворот bq на кватерніон q̂ :
(13)
bz  qˆ 1bqˆ
Такі маніпуляції з отриманими даними дозволяють позбутися перевизначеності даних та алгоритмічно розділити канали корекції по акселерометричному та магнітометричному каналах.
Операція онулення вертикальної складової описує задачу розкладу кватерніона на складові по заданому напрямку. В якості задаючого напрямку
слугують покази акселерометра, які показують проекції вектора місцевої вертикалі на вісі зв’язаної системи координат. Розглянемо довільний кватерніон
a , напрям якого у просторі можна описати напрямними косинусам k1, k2 , k3 .
У такому випадку кватерніон a можна представити у вигляді суми двох кватерніонів
a  ac  an .
(14)
Кватерніон ac колінеарний заданому напрямку і виражається формулою
ac  [a0 k1  vac k2  vac k3  vac] ,
(15)
vac  k1  a1  k2  a2  k3  a3 .
де
(16)
А другий кватерніон an нормальний до нього
an  a  ac
(17)
Таким чином, отриманий кватерніон an позбавлений інформації про вертикальну складову, що дає змогу обійти перевизначеність рівняння (9) та
зробити алгоритмічне розділення каналів.
Перевірка розглянутих методів проводилась шляхом математичного моделювання у середовищі Matlab. Для цього розроблено спеціальне програмне
забезпечення, що моделює кутовий рух тіла та сигнали датчиків ІВБ. Точність роботи системи перевірялась шляхом порівняння модельних значень
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кутів орієнтації та оцінених за допомогою розглянутого алгоритму. На Рисунок 2. а) видно вплив вертикальної складової МПЗ на кути оцінки горизонту.
Ця особливість проявляється у вигляді додатної похибки. На Рисунок 2. б)
видно, що система з розділенням каналів не має перехресних зв’язків та додаткових похибок по кутам визначення горизонту.
Алгоритмічні похибки оцінки орієнтації

Алгоритмічні похибки оцінки орієнтації
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Рисунок 2 а) Дія магнітного збурення на
вихідний алгоритм
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Рисунок 2 б) Дія магнітного збурення на
алгоритм з розділенням каналів

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто методи розділення каналів корекції в алгоритмі безплатформної курсовертикалі інерціальної системи захоплення руху людини.
Наглядно показано необхідність проведення розділення, оскільки магнітне
поле схильне до збурень від впливу навколишнього середовища. І в умовах
збурення МПЗ, через наявність перехресних зв’язків, система втрачає необхідну точність по всіх трьох кутах. Запропоновані алгоритми дають можливість підвищити завадостійкість системи. Доцільно використовувати другий
варіант запропонованого алгоритму, оскільки він використовує в 12 разів
(348 проти 29) менше операцій, ніж перший.
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ДВОХМАСОВИЙ МІКРОМЕХАНІЧНИЙ ГІРОСКОП
Анотація Робота присвячена розробці конструкції та дослідженню двохмасового мікромеханічного гіроскопа. Була використана математична модель гіроскопа L-L типу, що описує поведінку чутливого елемента
при повороті основи з відомою кутовою швидкістю. На основі математичної була створена програмна модель у середовищі Matlab. Це дозволило проводити дослідження гіроскопа при різному русі основи та підбирати параметри чутливого елемента. Разом з цим було розроблено конструкцію мікромеханічного гіроскопа у середовищі SolidWorks та імпортовано для подальших досліджень у Matlab за допомогою Simscape
Multibody.
Ключові слова: мікромеханічний гіроскоп, моделювання, Simscape Multibody.

ВСТУП
Розробка перспективних систем навігації й керування рухом об’єктів різного призначення пов’язана з мініатюризацією систем, зниження їхньої вартості, енергоспоживання й експлуатаційних витрат [1].
Мініатюризація навігаційних систем вимагає створення малогабаритних
гіроскопічних датчиків. Пошук нових можливостей створення інерційних датчиків з необхідними характеристиками й прогрес в області мікроелектроніки привели до появи нового класу приладів – мікромеханічних гіроскопів
(ММГ). У цей час питання створення й використання ММГ привертає все більшу увагу розроблювачів і споживачів малогабаритних датчиків параметрів
руху.
Сучасні ММГ значно уступають по точності традиційним електромеханічним гіроскопам, але перевищують їх по масо-габаритних характеристикам, показникам собівартості й енергоспоживання [2].
Істотне зниження масо-габаритних, вартісних і енергетичних характеристик відкриває нові шляхи використання ММГ у цивільній і військовій областях, де раніше їх застосування було неможливо через масо- габаритні обмеження або з економічних міркувань.
Серед можливих областей застосування ММГ як датчики параметрів руху можна назвати: автомобільна промисловість, навігаційне устаткування й
військова техніка, робототехніка, медицина, товари широкого вжитку [3].
ДВУХМАСОВИЙ МІКРОМЕХАНІЧНИЙ ГІРОСКОП L-L ТИПУ
Двохмасові мікрогіроскопи представляють собою, по суті, різні комбінації одномасового мікрогіроскопа з противофазним перемещенням інерційної маси в режимі переміщення і режимі чутливості.
Принципова схема ММГ розробки фірми The Charles Stark Draper
Laboratory (США) приведена на Рис. 1.
ММГ має дві інерційні маси (ІМ) 1, підвішені на пружних елементах 3
щодо жорстких, базових елементів 2. які за допомогою анкерів 6 укріплені на
деякій відстані від підкладки (підстави) 8. В режимі руху обидві ІМ переміщаються в противофазі допомогою електростатичних приводів 4, 7 (центральний і два бокових) гребінчастої структури уздовж осі X. При появі кутової
швидкості  , навколо осі Y виникають сили інерції Коріоліса, які виклика38
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ють протифазні переміщення інерційної маси уздовж осі Y з входом з площини XZ. Переміщення інерційної маси в режимі чутливості можуть бути
виміряні ємнісними вимірювачами, нерухомі електроди 5 яких розміщені на
підкладці, а рухливі сформовані пластинах інерційної маси.

Рис. 1. Принципова схема МР розробки фірми The Charles Stark Draper Laboratory:
1 – Інерційна маса; 2 базовий елемент конструкції підвісу; 3 - пружні елементи підвісу; 4,7
- електростатичні гребінчасті приводи; 5 - електроди вимірювачів переміщень; 6 - анкер; 8
- підкладка (основа)

найпростішому випадку за умови рівності ІМ m1  m2  m
, повної синхронності протифазних рухів в режимі переміщення і повної симетрії пружних властивостей підвісу рух кожної інерційної маси може бути описано системою рівнянь:

mx  bx x  Gx x  F0 sin t  2mv z
(1.1)


my  bx y  Gy y    F0 sin t    2mv z
Де координата x відповідає режиму переміщення, а координата y - режиму чутливості.
Технологія виготовлення гіроскопа основана на травленні кремнієвої
пластини. Структура, що отримується анодним зварюванням, прикріплюється до підкладки зі скла марки Pyrex, на якій розміщуються електроди. Для
отримання кінцевої структури використовуються реактивне іонне травлення і
дифузія бору.
Серійна технологія виготовлення гіроскопа була передана корпорації
Rockwell International (США). Для автомобільних застосувань гіроскоп має
смугу пропускання частот 50 Гц і діапазон вимірюваних швидкостей 50…500
 c.
Була розроблена конструкція двохмасового ММГ L-L типу. Конструктивна схема представлена на рис.2.
У
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Рис. 2. Мікромеханічний гіроскоп L-L типу

Загальним недоліком двохмассових гіроскопів, що мають незалежні
пружні підвіси кожної інерційної маси, є складність забезпечення рівності
їхніх власних частот і синхронності протифазних коливань. Можливо викривлення пластин. Плоскопаралельні переміщення електродів вимірювачів,
особливо при малих (1 ... 3 мкм) зазорах між ними, може призвести до електростатичного залипанию пластин інерційної маси. Природний шлях усунення
цього недоліку - збільшення жорсткості підвісу. Однак при цьому зменшується чутливість до вимірюваної кутової швидкості і змінюються частотні
характеристики мікрогіроскопа, так як у двомасових мікрогіроскопах переміщення пластин інерційної маси перпендикулярно до площини підкладки в
режимі чутливості, демпфування виявляється більш інтенсивним і менш передбачуваним через стискання і розрідження газового шару в порівнянні з
мікрогіроскопом, в яких ці переміщення паралельно підкладці.
Разом з тим, наявність двох інерційних мас, що виходять з площини і
рухаються в протифазі, дозволяє виконати прості операції виділення сигналів. Нехай, наприклад, в напрямку осі Y діє прискорення a z . Тоді на інерційній масі позначаються сили m(az  2v z ) і m(az  2v z ) . Якщо вихідні сигнали пропорційні діючим силам, віднімаються одне з іншого, тоді усувається
дія a z , а якщо ці сигнали підсумовуються, то на виході формується сигнал,
пропорційний прискоренню a z .
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ГІРОСТАБІЛІЗАТОРИ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ
Анотація. Дана стаття містить огляд сучасних рішень стабілізації фото та відео камер. Розглянуто декілька
принципів роботи стабілізуючих систем. Наведено типові технічні рішення розглянутої проблеми.
Ключові слова : Гіростабілізатор, малогабаритній стабілізатор, система стабілізації.

ВСТУП
З сучасним розвитком безпілотних літальних апаратів проблема фізичної стабілізації фото та відеокамер є досить актуальною. До сучасних стабілізуючих систем пред’являються жорсткі технічні умови, а необхідність їх
встановлення на безпілотних літальних апаратах вимагає суттєвого зменшення їх розмірів.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
На кафедрі точного приладобудування ІНК ТПУ розробляється тривісний гіростабілізатори (ГС) фотокамери для проведення ортофотозйомки з
легких або надлегких літальних апаратів (ЛА) [1]. У приладі реалізований
принцип двоступеневої стабілізації, коли одновісний ГС установлюється на
стабілізованій в площині горизонту рамі. Особливістю конструкції розробленого ГС є установка його платформи на рамі за допомогою одного шарикопідшипника А700084 полегшеної серії з великим посадковим діаметром внутрішнього кільця (120 мм). Таке рішення продиктоване необхідністю зберегти в центрі ГС вільний простір для розміщення там об'єктива фотокамери.
Автором була спроектована система стабілізації, яка за допомогою магнітного датчика визначає кут рискання та виставляє платформу на заданий
азимут, використовуючи для цього двигун та цифровий енкодер.
Задачею цієї роботи був пошук оптимальних з точки зору простоти реалізації та мінімізації габаритів характеристик функціональної схеми системи
автоматичного керування (САК) ГС. У якості магнітних датчиків використовувався диференціальний ферозонд типу ІД-6.
Автори розглянули декілька варіантів реалізації розробленої САК. Враховуючи сучасний розвиток мікроконтролерів та АЦП, автори вирішили скористатися варіантом для розробки експериментального прототипу, що передбачає переведення усіх аналогових сигналів у цифрові, та використання для
обрахунків мікроконтролер. Вихідний сигнал з якого подаватиметься напряму на драйвер двигуна.
У Каліфорнійському політехнічному університеті виконано розробку
двухвісного гіростабілізатора для портативної камери типу GoPro, чи мобільного телефону [2]. У якості обчислювача та пристрою керування даної системи було обрано мікроконтролер Mega 2560, у якості чутливого елементу
обрано тривісний інерційний вимірювальний модуль (ІВМ). Виконавчий двигун – безколекторний трифазний двигун. Використана матеріальна база є відносно дешевою в порівняні з аналогічними професійними системами. У ро41
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боті приведені переваги використання мікромеханічних датчиків для визначення орієнтації об’єктів у просторі.
У роботі [2] було розроблено програмне забезпечення та виготовлено
прототип ГС. Провівши ряд експериментів, було показано, що представлена
конструкція має хороші показники (хоч потребує певних покращень), а враховуючи її ціну – це дуже перспективний напрямок розвитку ГС. Автори підкреслюють, що необхідно виготовляти кардановий підвіс з надлегких матеріалів, для зменшення маси приладу, а блок електроніки необхідно встановлювати стаціонарно у корпусі, для запобігання втрати контакту у електричних
ланцюгах.
Автори іншої статті [3] представили процес розробки та виготовлення
прототипу системи багатовісної механічної стабілізації. В їхньому бачені ідея
стабілізації цифрової камери полягає в можливості отримання чіткого зображення з камери, встановленої на будь-якій рухомій платформі (наприклад, на
автомобілі). Процес стабілізації вони розділили на 3 рівні
 Механічна стабілізація – додавання сервомеханізмів або пружин
для зменшення завад, що погіршують відстеження об'єктів камерою самостійно.
 Оптична стабілізація – стабілізація системи проектування зображення за допомогою оптичних систем.
 Цифрова стабілізація – рух та обертання зображення, щоб компенсувати коливання на рівні пікселів.
Метою роботи [3] є експериментальне тестування та порівняння кількох
різних підходів керування для стабілізації камери. Для досягнення цієї мети
було підготовано спеціальній стенд-маятник для випробувань, на якому камера може обертатися навколо 2 осей. Для того, щоб зробити механічну стабілізацію, було виготовлено і встановлено 3 сервомеханізми для компенсації
обертання (хоча маятник має лише 2 ступеня свободи, третє обертання може
відбуватися, як складова частина двох інших). Крім того, для здійснення необхідних вимірювань встановлено два ІВМ. Один був поміщений безпосередньо на маятник, а другий на камеру.
Автори розглянули декілька варіантів алгоритму роботи системи з різними виконавчими елементами, а саме з сервомоторами та кроковими двигунами. Як стверджують автори [3], використання сервоприводу може призвести до збільшення сталої часу всієї системи, оскільки він вже обмежений зворотнім зв’язком з вбудованим датчиком кута. Кроковий двигун має меншу
сталу часу і чудово справляється з поставленою задачею, але він не дає можливості відслідковувати кут повороту платформи. Зважаючи на це, авторами
було вирішено використовувати сервоприводи, у парі з ПІД-регулятором.
ОГЛЯД ТИПОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГІРОСТАБІЛІЗАТОРІВ
На даний час існує декілька типових конструкцій ГС для різних приладів. Наприклад ручний ГС для мобільного телефону, як правило, будують у
вигляді консолі (Рис. 1).
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Така конструкція дозволяє значно
зменшити масогабаритні показники усієї
системи. Вона має 2 рухомі напіврамки,
які приводяться у рух безколекторним
двигуном постійного струму. Такі системи, як правило можуть забезпечити достатню точність стабілізації – приблизно
0,2°. Але разом з цим вони мають обмежені кути повороту напіврамок: в середньому 45°у кожну із сторін. Одним із недоліків цієї конструкції є невелика вантажопідйомність, в залежності від різних
реалізацій стабілізатора вона не перевищує 0,3 кг.
Інша типова конструкція гіростабіліРисунок. 1. Стабілізатор для мобільзатора (Рис. 2) є дещо громіздкою в поріного телефону.
вняні з попередніми. Вона розрахована на
роботу з напівпрофесійними відеокамерами та має можливість встановлення на динамічно рухомий об’єкт, наприклад,
на квадрокоптер.
ГС складається з платформи, що
кріпиться до замкнутої рамки. Таким чином формується одна вісь стабілізації.
Дві інші забезпечуються завдяки напіврамкам. Така конструкція дозволяє встановлювати камери вагою до 3 кг.
Сфера застосування таких пристроїв
вимагає від них технічних характеристик, що задовольняють жорстким умовам
експлуатації. Вони повинні бути економічними, мати мінімальний розмір та забезпечувати необхідну точність. Оскільки вони мають можливість встановлення
на літальні апарати, вони піддаються
прискоренням на віражах, що необхідно
Рисунок 2. Стабілізатор
враховувати при виборі чутливих елемедля відеокамери.
нтів та при розробці алгоритмів керування системи.
ВИСНОВОК
У подальшому планується розробити діючий прототип ГС для камер та
провести дослідження його характеристик. Враховуючи усе вище перелічене,
найперспективнішим напрямком для подальших досліджень обрано вдосконалення конструкції малогабаритного гіростабілізатор для камер вагою до 3
кг (з можливістю встановлення його на безпілотний літальній апарат) та син43
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тез покращених законів системи керування. Обробку сигналів планується
здійснювати на мікроконтролері AtMega 2560, у якості чутливого елементу
для оцінки орієнтації буде використовуватися інерціальний вимірювальний
модуль.
При розробці такого ГС велику увагу необхідно присвятити калібруванню ІВМ. Виконавчими двигунами будуть слугувати безколекторні двигуни
постійного струму, керування якими буде здійснюватися згідно сигналів
ПІД-регулятора. У якості найближчого прототипу планується використовувати конструкцію ГС, який показано на рис.2.
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ПОРІВНЯННЯ ЦИФРОВОГО ТА АНАЛОГОВОГО РЕГУЛЯТОРА У
СИСТЕМІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
Анотація. В роботі розв’язується завдання переходу до цифрового пропорційно-інтегро-диференцюючого
регулятора в каналі системи стабілізації обладнання на рухомому об’єкті. Визначено коефіцієнти регулятора, проведено моделювання регулятора, виконано порівняльний аналіз характеристик попередньо використаного та синтезованого регулятора.
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ВСТУП
На сьогоднішній день розробка та вдосконалення систем стабілізації та
наведення (ССН) обладнання є актуальною. Це пов’язано з великою кількістю сфер застосування ССН, наприклад, у військовій сфері для стабілізації
обладнання, яке встановлено на різних типах військового транспорту який
рухається по дорогам з різним профілем. Такі системи також знайшли широке застосування у кіноіндустрії. На даний час важко уявити будь-яку відеоабо фотозйомку без застосування систем стабілізації. Зараз широкої популярності набули безпілотні літальні апарати, які на собі можуть нести різні види обладнання, яке іноді потребує стабілізації. Існує ще багато сфер застосування ССН, але самі популярні були зазначені вище.
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основні шляхи вдосконалення систем стабілізації можна розділити на
два напрямки [1]. Перший напрямок, це безпосередньо вдосконалення елементної бази. В системах стабілізації зазвичай використовуються виконавчі
двигуни, редуктори, регулятори, різноманітні електроні компоненти, гіроскопи та інші навігаційні прилади. Всі вище зазначені компоненти постійно
вдосконалюються, що дозволяє постійно оновлювати елементну базу систем
стабілізації і покращувати характеристики цих систем.
Другий шлях, це вдосконалення алгоритмів керування. Наприклад перехід від аналогових систем до цифрових, або з використанням цифрових регуляторів, Одним із самих популярних цифрових регуляторів, е пропорційнийінтегруючий-диференційний (ПІД) регулятор. Близько 90…95% , як зазначено у роботі [2], регуляторів, що експлуатуються сьогодні, використовують
ПІД-алгоритм. Серед ПІД-регуляторів 64% займають одноконтурні регулятори і 36% – багатоконтурні. Цифрові системи мають більш високу завадозахищеність, вони є більш стійкими до збурень, мають менші габарити та вагу.
Закон керування реалізується програмно, що дозволяє швидко перелаштовувати параметри регуляторів, а при необхідності і їх структуру. Використання
мікропроцесорів дозволяє розширити функції керування, наприклад, контролювати роботу системи, слідкувати за коректністю роботи елементів системи. Перехід від аналогової системи до цифрової дозволяє зробити систему
адаптивною і підлаштовувати її параметри до різноманітних умов [1]. Тобто
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одна система може використовуватись при різноманітних умовах експлуатації. А завдяки використанню нечіткої логіки та нейромереж, ССН можуть самі підлаштовуватись під різноманітні умови при їх швидкій зміні.
Попередні дослідження, які присвячені моделюванню системи стабілізації обладнання з аналоговим регулятором, описані у роботі [3].
ПЕРЕХІД ДО ПІД-РЕГУЛЯТОРА
У даній роботі розглядається перехід від «нетипового» регулятора до
ПІД-регулятора. Для цього потрібно завдяки параметрам попереднього регулятора [3] розрахувати усі необхідні параметри ПІД-регулятора. На рис. 1
представлено структурну схему ПІД-регулятора.

Рисунок 1. Структурна схема ПІД-регулятора

Розрахуємо передатну функцію ПІД-регулятору, яка являє собою паралельне з’єднання пропорційної, інтегральної та диференціальної ланок. Передатна функція пропорційної ланки дорівнює:
(1)
Wп ( p)  Кп
Передатна функція інтегральної ланки дорівнює:
К
Wі ( p)  і
(2)
p
Передатна функція диференційної ланки описується виразом:
К p
Wд ( p)  д
(3)
T2 p  1
У формулах (1) – (3) позначено: Кп , Кі , Кд - коефіцієнти пропорційної,
інтегруючої і диференційної ланок, T2 - стала часу. Загальна передатна функція паралельно з’єднаних ланок дорівнює сумі усіх передатних функцій (1) –
(3):
К
К p
Wпід ( p)  К п  і  д
(4)
p T2 p  1
На рис. 2 представлена структурна схема попереднього регулятора [3].

46

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Рисунок 2. Структурна схема попереднього регулятора

Цей регулятор складається з двох ланок які описуються передатними
функціями W1 ( p) і W2 ( p) .
1  Kpr  Tin  p
W1 ( p) 
(5)
Tin  p
1  T1  p
(6)
W2 ( p) 
1  T2  p
Загальна передатна функція ланцюга регулятора дорівнює добутку передатних функцій (5) – (6), тому що вони з’єднані послідовно
1  Kpr  Tin  p 1  T1  p
(7)
Wрег ( p) 

Tin  p
1  T2  p
Тепер прирівняємо передатну функцію ПІД-регулятора (4) до передатної
функції попереднього регулятора (7), і розрахуємо коефіцієнти ПІДрегулятора.
Розраховані аналітично коефіцієнти ПІД-регулятора дорівнюють.
(8)
Кп  14.9; Кі  100; Кд  0.4851.
Але треба враховувати, що коефіцієнти, які розраховані аналітично не
завжди є оптимальними, тому що вони не враховують багатьох похибок, наприклад, похибок інтегрування. Для отримання більш коректних параметрів
необхідно проводити моделювання отриманого регулятора за допомогою
комп’ютерних програм.
Так як вже є регулятор і відомо як він відпрацьовує певні стандартні
впливи, то можна порівняти розрахований ПІД-регулятор з попереднім, за
допомогою програмного забезпечення Matlab, а також Simulink.
Цифровий регулятор було створено за допомогою стандартного блоку
«Discrete PID Controller» бібліотеки Simulink. Модель, створену у Simulink,
наведено на рис. 3. На рис. 4 наведено модель підсистеми «PID», яка моделює роботу аналогового ПІД-регулятора і попередньо була наведена на рис.
3.

Рисунок 3. Схема у Simulink

Рисунок 4. Підсистема PID

Результат моделювання схеми на рис. 3 представлено на рис. 5, і показує
порівняння відпрацювання гармонічного сигналу попереднім регулятором,
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розрахованим ПІД-регулятором, а також цифровим ПІД-регулятором. На рис.
6 наведено результат моделювання у збільшеному масштабі, для більш точної оцінки порівняння регуляторів.
Порівняння регуляторів

Порівняння регуляторів
40
Попередній регулятор
ПІД-регулятор
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Рисунок 5. Результат моделювання

2.36

2.365
2.37
Час, с

2.375

2.38

Рисунок 6. Збільшений масштаб

Як видно, різниця між сигналами які отримані на виході регуляторів,
при однаковому вхідному сигналі, сягає не більше 0,005 град, що є прийнятним результатом.
ВИСНОВКИ
У роботі було проведено розрахунок ПІД-регулятора за характеристиками попереднього регулятора [3]. Для перевірки адекватності розрахованого
регулятора було проведено моделювання у пакеті Simulink, з якого було
отримано результат, який показує, що регулятор розраховано правильно.
Цифрову модель, яка була створена на основі стандартного блоку у пакеті
Simulink, можна використовувати у створюваній системі стабілізації замість
попереднього аналогового регулятора. Це дозволить зробити систему більш
адаптивною до різних задач, які ставляться перед системою стабілізації, завдяки можливості підлаштування коефіцієнтів ПІД-регулятора.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЛАДОЧНИХ ПЛАТ
STM32DISCOVERY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ ПСОН
Анотація сучасні прилади для визначення положення у просторі і їх чутливі елементи, такі як гіроскопи,
акселерометри, магнітометри і т.д., представляють собою єдині модулі із цифровими або аналоговими виходами, тому, для отримання і обробки даних про перетворювані фізичні величини, необхідно використовувати єдине обчислювальне ядро у якості якого виступає мікроконтролер. Для швидкого і всебічного вивчення
можливостей мікроконтролерів використовують відладочні плати. У роботі описані переваги використання
відладочних плат серії Discovery, побудованих на базі ARM мікроконтролерів, у навчальному процесі на
кафедрі ПСОН КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Ключові слова: мікроконтролер, STM32, ARM, відладочна плата, безплатформна інерціальна навігаційна
система, цифрова обробка сигналів.

ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Сучасний ринок праці диктує жорсткі вимоги до спеціалістів у області
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих систем. Такими вимогами є
знання сучасної елементної бази, мов програмування та мікропроцесорної
техніки. Відповідно, більшість необхідного досвіду отримується студентом
під час навчання. Цьому сприяє не лише бажання розвиватися та швидко
знаходити рішення проблем, а також наявність обладнання, на якому можна
сформувати навички і закріпити отримані теоретичні знання на практиці. Таким чином, для формування зазначених знань та умінь майбутній фахівець
повинен вміти створювати пристрої із використанням сучасної мікропроцесорної техніки. У якості обчислювального ядра таких систем виступає мікроконтролер. Більш ніж 75% сучасної техніки (планшети, мобільні телефони,
GPS навігатори, дрони різного призначення, системах «розумний дім», компьютерах і т.п.) працює саме на ARM архітектурі [1]. І це означає, що на сучасному етапі розвитку автоматизації та мініатюризації виникає гостра необхідність саме в спеціалістах ARM-систем.
Для підключення до ПК, програмування і, відповідно, освоєння таких
мікроконтролерів необхідний цілий комплекс додаткових пристроїв таких як
модулі живлення, інтерфейсні плати зв’язку, програматор та ін. Саме тому,
найбільші мікроелектронні компанії випускають готові рішення, друковані
плати, з розміщеними всіма необхідними компонентами. Такі рішення називаються відладочними платами і вони призначені саме для швидкого освоєння можливостей мікроконтролерів. Одними із розповсюджених сучасних
відладочних плат, що використовують мікроконтролери на базі архітектури
ARM є відладочні плати фірми STMicroelectronics серії Discovery.
Таким чином, метою даної роботи є огляд відладочних плат серії Discovery, і їх застосування у навчальному процесі кафедри приладів і систем
орієнтації і навігації для створення сучасних пристроїв студентами спеціалізації “Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування”.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
В роботах [2,3] авторами пропонується використання апаратної платфо49
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рми ARDUINO у тому числі і для освітніх цілей. Проте, не дивлячись на ряд
переваг, серед яких простота створення керуючих програм, комунікація з ПК
та датчиками, запропонована платформа є застарілою, оскільки більшість
відладочних плат керується 8-бітним мікроконтролером серії ATMEGA.
Який є менш потужним та енергоефективним, окрім цього, відладочна плата
не містить додаткової периферії. В роботі [4], як приклад для навчання, приведена плата STM32F4DISCOVERY, але не розкриті її особливості використання саме у освітніх цілях. Також існують відладочні платформи Nucleo з
мікроконтроллером ARM STM32, які розглядаються в роботах [5 - 6] і рекомендуються для початкового знайомства з архітектурою ARM, проте Nucleo
досить компактна апаратна платформа, що не містить додаткових чутливих
елементів, що, у свою чергу, зменшує можливості вивчення інтерфейсів
зв’язку із зовнішніми пристроями.
ОГЛЯД І ПОРІВНЯННЯ ВІДЛАДОЧНИХ ПЛАТ СЕРІЇ
DISCOVERY
Відладочні плати серії Discovery STMicroelectronics керуються сучасними 32-бітними мікроконтролерами STM32 на базі архітектури ARM і забезпечують виконання широкого кола задач за рахунок наявної на платі периферії, призначеної для створення пристроїв визначення орієнтації і навігації
об’єктів у просторі, цифрової обробки сигналів, сенсорного керування і т.д.
Перевагою використання Discovery є те, що на платі, окрім самого мікроконтролера, встановлена периферія, необхідна для підключення модуля до ПК,
його програмування та відладки. В порівнянні з середовищем для програмування ARDUINO, середовище, що використовується для програмування Discovery, передбачає більш глибоке розуміння особливостей даних мікроконтролерів, за рахунок безпосереднього спілкування із керуючими структурами
та ядром мікроконтролера, окрім цього в наявності є вбудований відладчик,
що значно спрощує пошук помилок та фінальне тестування готового пристрою.
Не зважаючи на те, що існує більше десяти різновидів відладочних плат
серії Discovery, у роботі будуть розглянуті лише ті, що максимально забезпечують потреби і специфіку роботи кафедри приладів і систем орієнтації і навігації. Їх основні характеристики [7] представлені в таблиці 1.
Тепер розглянемо особливості кожної відладочної плати.
Плата STM32f3DISCOVERY керується 32-бітним мікроконтролером
STM32F303VCT6 сімейства Cortex-M4 з тактовою частотою 72 МГц. Із периферії присутній трьохвісьовий мікроелектромеханічний гіроскоп L3GD20,
комбінований трьохвісьовий акселерометр-магнітометр LSM303DLHC, 10
сервісних світлодіодів та 2 тактові кнопки. Такий комплект чутливих елементів дозволяє створити БІНС, а при додатковому підключенні безпровідної
передачі даних для з’єднання з ПК, маємо польотний контролер, наприклад,
квадрокоптера.
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Таблиця 1. Характеристики відладочних плат Discovery
STM32f3DISCOVERY 32F411EDISCOVERY
Відладочна
плата
32-бітний
32-бітний
Мікроконтролер

Тактова частота, МГц
Відладчикпрограматор
ПЗП, Кб
ОЗП, Кб
Периферія

STM32F303VCT6
сімейства Cortex-M4

STM32F411VET6
сімейства Cortex-M4

72

100

32F072B
DISCOVERY

32F429I
DISCOVERY

32-бітний
STM32F072RBT6
сімейства CortexM0
48

32-бітний
STM32F429ZIT6
сімейства
Cortex-M4
180

ST-LINK/V2
256
48

512
128
2048
128
16
256
Трьохвісьовий мікроелектромеханічний гіроскоп L3GD20
Мікроелектромеханічний акселерометр – магОдин лінійний
2.4" QVGA TFT
нітометр LSM303DLHC
датчик дотику(він
LCD
же розділений на
дисплей
4 сенсорні кнопки)
8 світлодіодів
4 світлодіода
4 світлодіода
2 світлодіода
Звуковий підсилювач
Додатковий
класа D CS43L22
модуль пам’яті
об’ємом 64 Мбіт
Цифровий мікрофон
MP45DT02
Кнопки user та reset

Для набуття навичок цифрової обробки сигналів орієнтовано плату
32F411EDISCOVERY. Окрім гіроскопа, акселерометра та магнітометра на
платі присутній цифровий мікрофон, звуковий підсилювач класу D та CRCмодуль. Останній необхідний для перевірки цілісності даних. Плата оснащена більш потужним мікроконтроллером (100МГЦ) і більшим об’ємом пам’яті
(512кб), що дозволяє більш ефективно працювати із складними алгоритмами.
32F072BDISCOVERY окрім гіроскопа, забезпечена лінійним сенсором
дотику, що може бути використаний у сучасних системах керування, наприклад, типу «розумний будинок».
Плата 32F429IDISCOVERY керується найпотужніший з представлених
мікроконтролерів - STM32F429ZIT6 з тактовою частотою 180МГц. Основною задачею відладочної плати є обмін інформацією з сенсорними системами. Плата має сенсорний 2.4 дюймовий дисплей і додаткову мікросхему
пам’яті об’ємом 64 МБ (яка використовується в якості ОЗУ або відеопам’яті).
Але цим функціонал даних відладочних плат не обмежується, оскільки
кожна з них має ЦАП, АЦП, багато виводів для підключення додаткової периферії, можливість працювати із інтерфейсами І2С, SPI і т.д. Кожна плата
має користувальницький інтерфейс USB для роботи у режимах відомий/ведучий. Також, необхідно відмітити наявність програматора типу STLINK, який використовується для швидкого програмування мікроконтролерів на відладочних платах, або зовнішніх мікроконтролерів сімейства ARM
Cortex STM32, що у свою чергу, ще більше розширює функціонал наведених
відладочних плат.
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ВИСНОВОК
Сучасний стан розвитку елементної бази і мікропроцесорної техніки показує необхідність в спеціалістах ARM-систем. Провівши аналіз ринку сучасних мікроконтролерів сімейства ARM, було запропоновано використання
відладочних плат серії Discovery фірми STMicroelectronics. Для забезпечення
потреб і специфіки роботи кафедри приладів і систем орієнтації і навігації,
для студентів спеціалізації “Комп'ютерно-інтегровані технології та системи
навігації і керування” рекомендовано використовувати відладочні плати
STM32f3DISCOVERY,
32F411EDISCOVERY,
32F072BDISCOVERY,
32F429IDISCOVERY. Наявна вбудована периферія така як, мікромеханічні
гіроскоп, акселерометр, магнітометр, сенсорні елементи та дисплеї, дозволяють створювати сучасні пристрої для визначення положення у просторі, навігації, обробки цифрових сигналів, оптимізації алгоритмів керування, що у
свою чергу дозволяє сформувати студента висококваліфікованим спеціалістом.
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КРОКОМІР НА МІКРОМЕХАНІЧНИХ ДАТЧИКАХ
Анотація. Описано галузі використання крокомірів. Приведено біомеханічну модель руху людини на прикладі рухів стопи. Описано алгоритми детектування кроку та визначення його довжини. Розроблена електрична схема та прототип конструкції пристрою, який можна розміщувати на руці людини.
Ключові слова : крокомір, біомеханічна модель.

ВСТУП
Швидкий розвиток технологій мікроелектромеханічних систем (МЕМС)
за останні роки дозволив створити пристрої, які мають малі розміри і можуть
бути корисними звичайним людям. Одним із таких пристроїв є крокомір,
який став невід’ємною частиною кожного смартфона. Він є основою фітнесбраслетів, які використовуються, як професіональними спортсменами, так і
людьми, що слідкують за станом свого здоров’я. Окрім того, крокоміри можуть використовуватися для пішохідних навігаційних систем. Інформація
про кількість кроків, їх довжину, та використання пристроїв, що дозволяють
визначити зміну напрямку під час руху, дає можливість визначити своє положення в заданій системі координат.
Метою даної роботи є розробка прототипу крокоміра. У даній статті
описано основні вихідні положення, показано розробка електричної схеми та
конструкції пристрою, приділено увагу щодо зручності обробки даних та налагодження виробу.
МОДЕЛЬ РУХУ
Головним призначенням крокоміру є вимірювання кількості пройдених
кроків та дистанції. Для визначення кроку використовуються МЕМС датчики, найчастіше акселерометри. Теоретичні основи побудови крокоміру на основі акселерометрів викладені в [1-3]. Вивчення моделі ходьби людини демонструє, що в більшості випадків характер ходьби є циклічним та постійним [2]. Графік вертикального прискорення, яке вимірює акселерометр під
час ходьби показано на Рис.1. На ньому видно, що прискорення під час ходьби є періодичним процесом з періодом рівним часу виконання кроку.

Рисунок 1. Залежність складових прискорення від часу

Для кращого розуміння принципів детектування кроку потрібно скористатися біомеханічною моделлю руху людини, яка пов’язує фази ходьби та
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складові прискорення. Одна з таких моделей, модель виконання одного кроку
у вигляді положень стопи, наведена на Рис. 2.

Рисунок 2. Фазова модель ходьби

Виділяють 4 фази ходьби: 1- відрив стопи, 2- переміщення стопи, 3- контакт з підлогою, 4- спокій. Всі 4 фази чітко виражені на Рис.1 та Рис.2, з яких
видно, що в момент удару-контакту стопи з підлогою прискорення досягає
свого максимального значення. Саме на детектуванні пікового значення прискорення базують алгоритми роботи крокоміру.
АЛГОРИТМ
Існує два способи захоплення кроку. Перший спосіб використовує номінальне, максимальне та мінімальне значення прискорення, що виникають при
ходьбі. Якщо в деякий момент часу поточне значення прискорення перевищує значення максимально можливого, заздалегідь закладеного у програмне
забезпечення, алгоритм зараховує це за крок (1).
(1)
Крок  (at  amax ) ,
де at , amax - поточне та максимальне значення прискорення.
Такий алгоритм має значні недоліки. Максимальне значення прискорення сильно залежить від характеру поверхні та способу руху людини (біг чи
ходьба по сходах). У такому випадку важко знайти оптимальне значення для
використання його, як порогового. Крім того, такий алгоритм потребує чіткої
орієнтації вимірювальної осі акселерометра, внаслідок чіткої прив’язки всього вимірювального модулю до конкретного місця на тілі [4].
Існує більш гнучкий алгоритм, що не має вимог до розташування вимірювального модуля на тілі Він підлаштовується під властивості ходьби людини та потребує використання трьохвісного акселерометра. Цей алгоритм
використовує перехід сигналу через нульовий рівень azero , що може бути визначений, як різниця модуля поточного прискорення та прискорення вільного
падіння g (2)
azero  ax2  a 2y  az2  g ,

(2)

де a x , a y , a z - значення прискорення трьох осей акселерометра.
Розрахунок довжини кроку L , заснований на емпіричному співвідношенні (3)
L  K  amax  amin  ,
(3)
де K - коефіцієнт, amax та amin максимальне та мінімальне значення прискорення відповідно.
Недоліком такого розрахунку є те, що при ходьбі по нерівній поверхні
чи сходах точність визначення довжини кроку різко погіршується [5].
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ОПИС ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ
Метою розробки була зручність електричної схеми при створенні пристрою для обробки даних та його налагодженні, а також для оцінки роботи
алгоритму – візуалізація результатів роботи пристрою на дисплей. У схемі
були використані такі елементи як: Arduino Nano на базі мікроконтроллера
ATmega328; інерціальний вимірювальний модуль GY-521 DOF, що містить в
собі трьохосьові акселерометр та гіроскопий; модуль для роботи з microSD
картою; графічний OLED дисплей.

Рисунок 3. Схема на макетній платі

Крокомір було зібрано на макетній платі ( Рис. 3). Наступним етапом
було виконано трасування друкованої плати в середовищі Sprint-Layout. Для
зручності користування пристроєм було вирішено друковану плату виконати
на двосторонньому текстоліті: екран та модуль microSD розміщено на фронтальній стороні плати (Рис. 4а), а усі інші компоненти – на тильній (Рис. 4б).

а) фронтальна сторона
б)тильна сторона
Рисунок 4. Трасування друкованої плати

Для живлення схеми від акумулятора напругою 3.7В був спроектований
підвищуючий стабілізатор напруги, схема якого наведена на Рис. 5. Стабілі55
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затор було реалізовано на окремій друкованій платі, трасування якої наведено на Рис. 6.

Рисунок 5. Принципова схема стабілізатора напруги

Рисунок 6. Трасування плати стабілізатора напруги

ВИСНОВОК
Було розглянуто призначення крокоміра. Приведено принцип його роботи, алгоритми детектування кроку та визначення його довжини. Виконано
прототипування пристрою на макетній платі, розроблено друковану плата
для нього. Виконано калібрування МЕМС датчиків пристрою та отримані
балансувальні матриці. У подальшому планується створити 3D-модель корпусу приладу, який буде виготовлено шляхом друку на 3D-принтері, та макетування розглянутої системи.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМОТЕХНІКИ ПРИСТРОЮ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПЛАТИ
Анотація. В даній статті розглянуто електричну схему пристрою живлення, запропоновано варіант її вдосконалення з використанням сучасної елементної бази.
Ключові слова : модуль перетворення, пристрій живлення, дискретний сигнал, блок, електрична схема.

ВСТУП
Розвиток електронної промисловості неможливий без вдосконалення її
елементної бази, невід’ємна частина яких – сучасні напівпровідникові вироби. Напівпровідники виготовляються як у вигляді одиничних дискретних виробів, так і у вигляді інтегральних схем, які можуть вміщувати мільярди напівпровідників, розміщених на одній підкладці [1]. Схему, що виконувалась
на дискретних елементах зараз можна замінити одним багатовивідним чіпом,
який зазвичай матиме стабільніші вихідні характеристики та буде менш чутливим до зовнішніх електромагнітних впливів. Сучасна тенденція у виготовленні мікросхем – це зменшення габаритів, зменшення тепловиділення, збільшення коефіцієнту корисної дії. Чіпи з часом можуть перевипускатися і
містити в собі ті ж самі функції що й раніше, але уже в меншому корпусі та з
більш ефективною схемотехнікою.
ЕЛЕКТРИЧНА
СХЕМА
МОДУЛЯ
ПЕРЕТВОРЕННЯ
АНАЛОГОВОГО СИГНАЛУ
Метою роботи є вдосконалення електричної схеми модуля перетворення
аналогового сигналу (АС) в цифровий вигляд з метою забезпечення зменшення впливу нестабільності напруги живлення, додаткових рівнів вихідних
напруг для живлення нових блоків обчислювального пристрою, зменшення
ваги та габаритів електричних компонентів на платі.
Модуль має забезпечувати прийом і обробку АС від термопари у вигляді
вхідної напруги від 0 до 50 мВ. Вихідним сигналом є видача дискретної команди (ДК) у вигляді «-27 В» (замикання на корпус об’єкту), якщо значення
температури, що вимірюється датчиком, не перевищує 380 °C, і зняття керуючої ДК (обрив) у випадку перевищення вказаної температури. Всередині
модулю має бути передбачений захист від ЕРС і самоіндукції. Характер вихідного навантаження активно-індуктивний, τ≤0,015 c, струм не перевищує 1 A
при номінальній напрузі 27 B.
Модуль складається з обчислювального пристрою та пристрою живлення (рис. 1). Пристрій живлення формує із вхідної напруги + 27 В вторинні
напруги для живлення обчислювача.
Обчислювальний пристрій структурно складається з:
 блоку перетворювача АС;
 процесорного блоку;
 блоку формування ДК;
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 блоку захисту.
Базою для нової схеми пристрою живлення слугувала робоча схема УПБХД-2 наведена на рис. 2, яка використовується на підприємстві ПАТ «НТК
«Електронприлад».

Блок живлення

Рисунок 1. Структурна схема МП-1

Схема містить в собі:
 паралельне з'єднання незалежних вхідних ліній напруги живлення через
розділові діоди VD1, VD2 (CD1408-R11000);
 фільтр електромагнітних шумів D1 (BNX024H01);
 модуль захисту від перенапруги на транзисторі VT1 (FZT1053A);
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 DC/DC гальванічно розв’язаний перетворювач із захистом від коротких
замикань D3 (TMR 3-2411)[2];
 схему розділення живлення для роботи пристрою від +5 В (USB) на діодах VD5, VD6;
 лінійний знижувальний регулятор напруги D6 (LM2937);
 блок вимірювання бортової мережі +27 В на інструментальному операційному підсилювачі D2 (AD8222);
 інвертор на мікросхемі D5, який формує -5 В з вхідної напруги + 5 В.

Рисунок 2. Схема пристрою живлення УП-БХД-2

У зв’язку з новими технічними вимогами на пристрій живлення, блок
вимірювання бортової мережі +27 В був видалений. Виключена можливість
роботи від +5 В (USB). Створено додаткову лінію вихідної напруги ±15 В для
живлення аналого-цифрового перетворювача AD5761, який буде розміщений
на обчислювальному пристрої при наступних модифікаціях модулю.
Остаточна схема набула вигляду, зображеного на рис. 3:
Нова схема має певні відмінності від попередньої:
 оновлений модуль захисту від перенапруги, виконаний на спеціалізованій мікросхемі D2 (LT4356IS) [3], яка шляхом керування затвору польового транзистору n-типу з індукованим каналом обмежує вихідну напругу в допустимому діапазоні;
 замінені діоди VD1, VD2 (30BQ100);
 ємнісний накопичувач заряду у вигляді конденсатора C4, що дозволяє
працювати схемі при короткочасних провалах вхідної напруги;
 схему плавного зарядку конденсатора виконану на струмообмежувальних резисторах R5…R9;
 розв'язку заряду та розряду конденсатора, виконану на діодах
VD3…VD5;
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 DC/DC гальванічно розв’язаний перетворювач D4 (TDN 1-2423).

Панель керування Рисунок 3. Схема вдосконаленого пристрою живленняРисунок 3. Схема
вдосконаленого пристрою живленняРисунок 3. Схема вдосконаленого пристрою живПісля розробки електричної схеми, виготовляється плата за попередньо
ленняРисунок 3. Схема вдосконаленого пристрою живлення

спроектованим шаблоном провідників і контактних полів та/або наскрізних
отворів, запаюються всі напівпровідникові компоненти. Зібраний пристрій
перевіряється на наявність коротких замикань, щоб уникнути можливих неправильно запаяних компонентів, і лише після цього на вхід подається напруга в певному діапазоні, в якому пристрій має безвідмовно працювати. Вихід навантажується від 0 до 100% від максимальної потужності, при цьому
знімаються осцилограми для спостереження пульсацій та оцінки впливу на
миттєве підключення та відключення навантаження.
ВИСНОВОК
В результаті тестів можна зробити висновок про якість вихідного електроживлення та відповідність пристрою заявленим характеристикам у процесі
проектування. Після перевірки пристрій живлення може бути використаний у
модулі перетворення аналогового сигналу термопари.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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КОМПЕНСАЦІЯ ПОХИБКИ АКСЕЛЕРОМЕТРА ЗА ДОПОМОГОЮ
ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РУХ ІНЕРЦІЙНОЇ МАСИ
Анотація. Для осьового мікромеханічного акселерометра з пружнім підвісом і зміщеним центром мас відносно геометричного центра проведена корекція похибки вихідного сигналу, яка виникає у вимірювача при
роботі в умовах просторової лінійної вібрації. Для формування сигналу корекції використано математичну
модель вібраційної похибки, отриману в роботі [1]. Особливістю датчика є наявність в схемі вторинних
вимірювачів, з яких отримується додаткова інформація про рух інерційного тіла (первинного перетворювача).

Ключові слова: осьовий мікромеханічний акселерометр, просторова вібрація, компенсація систематичної похибки .

ВСТУП
Розробка систем керування сучасними рухомими об’єктами вимагає втілення нових підходів до їх проектування, створення нової елементної бази та
використання нових інформаційних технологій. Не дивлячись на досягнуті
значні результати в плані розробки інерційних датчиків, подальше покращення їх характеристик традиційними методами з використанням відомих
конструктивних рішень, матеріалів і технологій стають надто обмежені.
В зв’язку з цим в останній час в наукових дослідженнях, промисловому
виробництві і більшості практичних застосувань велику увагу приділяють
дослідженню інтелектуальних датчиків в тому числі датчиків інформаційно –
вимірювальних систем визначення параметрів рухомих об’єктів.
Під терміном “ інтелектуальний датчик ” часто розуміють датчик, який
має спеціальне інформаційно – програмне оточення, що гарантує заявлені
характеристики вимірювача на протязі всього життєвого циклу. Таке оснащення повинно забезпечувати постійну адаптацію датчика до змінних внутрішніх і зовнішніх умов, проводити контроль, аналіз і синтез окремих складових системи і функціювання датчика в цілому.
Стаття присвячена розробці способу корекції вібраційної похибки осьового мікромеханічного акселерометра [2] на основі додаткової інформації
про рух чутливого елемента.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Питанням дослідження методів підвищення точності мікромеханічних
приладів в умовах інерційних збуренням присвячено багато робіт. В першу
чергу це робота [3], в якій представлена загальна класифікація методів підвищення стійкості даних приладів.
В роботі виділено структурно - конструктивний підклас методів, який
включає:
- зміну параметрів чутливого елемента (жорсткості елементів підвісу,
демпфування, зменшення нелінійності характеристики пружного підвісу);
- конструктивні методи, в основі яких - зміна кількості інерційних мас
та кінематичної схеми приладу.
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Підклас алгоритмічних методів, ґрунтуються на розробці:
- додаткових процедур перетворення сигналу в чутливому елементі
(ЧЕ);
- використання декількох ЧЕ;
- використання додаткових вимірювачів для обробки сигналів в реальному часі.
В роботі [4] докладно розглянуті питання алгоритмічної та схемної компенсації вібраційної похибки за рахунок додаткової інформації про зазор в
датчику переміщень чутливого елемента. Запропонована структурна схема
диференціального ємнісного датчика переміщень дозволяє виділити додаткову інформацію про зазор при дії вібрації та використати її для корекції показань приладу.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В даній роботі пропонується в якості засобу забезпечення зменшення
впливу вібрації на показання приладу, використати корекцію похибки на
основі комплексного використання структурно - алгоритмічний надлишковості [5].
Для цього, в першу чергу, була розроблена модель вібраційної похибки.
Пропонується використати модель постійної складової похибки визначення
прискорення осьовим мікромеханічним акселерометром в умовах вібрації у
вигляді [1]:
 a y  g

m2lz2 wy wz
2G ( G  J 2 )2  kд22

(1)

де wy  yBA2 , wz  zBA2 - амплітуди прискорень гармонійних вібрацій відповідно уздовж осей Оy ,Oz ; yBA , zBA - амплітуди вібропереміщень відповідно
уздовж осей Оy ,Oz ;  - частота вібрацій, m – маса чутливого елемента; Gβ –
жорсткість підвісу, l z – зміщення центра мас відносно геометричного центра.
Для визначення реакції осьового акселерометра на інерційне збурення, з
ціллю наступної компенсації похибки, структурна схема сенсора доповнена
датчиками переміщень, а також датчиками віброшвидкостей.
Для підвищення точності цього методу описана процедура калібровки
ЧЕ з метою визначення чутливості ММА до вібраційних збурень.
Знання коефіцієнтів чутливості до прискорень використовуються в подальшому в запропонованому алгоритмі при наступній компенсації. Представлені результати математичного моделювання, проведеного в MATLAB
Simulink, показали ефективність запропонованого методу, що дозволило
підвищити точність осьового мікромеханічного акселерометра при роботі в
умовах вібрації.
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ВИСНОВКИ
В роботі проведено дослідження методу корекції вібраційної похибки
осьового мікромеханічнного акселерометра. З метою корекції цієї похибки
запропоновано використовувати інформаційно – надлишковий датчик.
Корекція похибки здійснюється в режимі реального часу на основі розробленої моделі вібраційної похибки і додаткової інформації про рух чутливого елемента. Для отримання необхідної інформації структурна схема акселерометра доповнена додатковими датчиками переміщень і датчиками вимірювання віброшвидкостей.
Як показало математичне моделювання, комплексне використання структурно – алгоритмічної надлишковості дозволило зменшити похибку датчика та підвищити експлуатаційні характеристики осьового мікромеханічного
акселерометра зі зміщеним центром мас відносно центра підвісу при роботі
в умовах вібрації.
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ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБМІНУ
ІНФОРМАЦІЄЮ
Анотація. У роботі був проведений порівняльний аналіз сучасних бездротових технологій, таких як Wi-Fi,
ZigBee та Bluetooth. Представлені основні характеристики мереж, побудованих за цими технологіями. Наведені результати експерименту порівняння енергоефективності технологій Bluetooth 4.2/5.0 та ZigBee.
Сформовані рекомендації для вибору технології побудови мережі, в залежності від умов експлуатації та
призначення.
Ключові слова: Бездротові технології, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, BLE, IoT.

ВСТУП
Сучасні інтерфейси для бездротової передачі даних набули широкого
вжитку за рахунок їхньої компактності, простоти та загальнодоступності, вони все більше використовуються для заміни провідних комунікацій. Бездротові системи зв'язку легко встановлюються і експлуатуються на різних об'єктах, де використання кабелю неможливо, або економічно та технічно не вигідно. З урахуванням сучасних темпів розвитку бездротових мереж, можна
зробити прогноз, що в найближчому часі, бездротові технології замінять дротові мережі не лише на ринку мобільних пристроїв, а й у сфері виробництва
та промисловості. Таким чином, метою роботи є проведення порівняльного
аналізу сучасних бездротових технологій та формування рекомендацій для їх
використання в залежності від вирішуваних задач.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБМІНУ
В даний час в побуті та промисловості широко використовують наступні
бездротові технології - Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee [1-3]. Основні характеристики цих технологій представлені в таблиці 1.
Таблиця 1. Характеристики мереж бездротового обміну даними
Технологія передачі даних
(стандарт)

Bluetooth
(IEEE 802.15.1)
3.0

Частотный діапазон,
МГц
Пропускна здатність
Мах кількість вузлів
Діапазон дії, м

Wi-Fi
(IEEE 802.11ac)

5.0
2400-2483

24
Мбіт/с
7
10

2 Мбіт/с
Не обмежується
40

ZigBee
(IEEE 802.15.4)

2400-2483

2400-2483

6.93Гбіт/с

250 Kбіт/с

256
100

300
10-30

Розглянемо більш детально особливості і сфери використання кожної із
наведених технологій.
Мережа Wi-Fi, що працює за стандартом IEEE 802.11ac, дозволяє об'єд64
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нувати абонентів в локальну мережу з великою швидкістю передачі даних до
6.93Гбіт/с [1]. Ця мережа має найбільшу швидкість передачі із існуючих на
сьогодні. Із недоліків, варто відзначити високу вартість, велику енергоємність і, як наслідок, неможливість тривалої роботи від автономних джерел
живлення, що показує нецільовість застосування Wi-Fi мереж з пристроями,
що не мають високої швидкості передачі.
Мережі ZigBee представляють собою невеликі модулі з можливістю побудови мереж за москітною технологією, при цьому пристрої мають ультра
низьке споживання енергії, що дозволяє працювати одному модулю від автономного джерела живлення декілька років. Дані мережі доцільно використовувати в областях з пристроями малої швидкості передачі, таких як Home
Automation і Smart Energy [2]. Недоліком технології є невисока швидкість передачі даних та недоцільність використання малої кількості модулів для побудови мережі.
Технологія Bluetooth (стандарт IEEE 802.15.1) є проміжною, по характеристикам технологією, що поєднує риси технологій Wi-Fi (швидкодія до 24
Мбіт/с для версії 3.0) та ZigBee (низьке енергоспоживання, версії 4.0-5.0).
Bluetooth 5.0 (є розвитком технології Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth low
energy)) не має зворотної сумісності з версіями 3.0 і нижче. Основною перевагою даної технології є наднизьке енергоспоживання, що перевищує енергоефективність технології ZigBee [5], при значно вищій швидкості передачі даних. Варто відзначити, що ефективна швидкість обміну залежить не тільки
від фізичної пропускної здатності каналу передачі, але і від співвідношення
службової та корисної інформації в пакеті даних [3]. Висока енергоефективність досягається завдяки новому алгоритму передачі даних. Передавач сканує усі відомі пристрої в радіусі дії і зберігає їхні ідентифікатори. Після декількох операцій обміну, передавач вираховує послідовність і ймовірність ввімкнення, ймовірність виявлення пакету даних приймачем та швидкість підключення для різної кількості пристроїв. Далі, передавач вмикається лише під
час обміну даними. Отримані статистичні дані дозволяють зменшити швидкість підключення до мінімально необхідної і, як наслідок, отримати надвисоку енергоефективність каналу обміну інформацією [3-4].
У роботі [5] був проведений експериментальний замір споживання енергії від автономного джерела живлення CR2032 із номінальною напругою 3В.
Було проведено порівняння однотипних модулів, що використовують технології Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2 і ZigBee. Час проведення експерименту - 5
годин неперервної роботи приладу. Відстань між модулями прийомупередачі змінювалась від 1м до максимально можливого за умови стійкого
зв’язку у замкнутому приміщені та на відкритому просторі. Для передачі
обирався один пакет даних, що циклічно передавався на максимально можливій швидкості. Результати експерименту приведені у таблиці 2.
Результати експерименту показали, що при використанні зв’язку за технологією ZigBee, джерело живлення втратило свій заряд і пристрій вимкнувся. Для технологій Bluetooth 4.2/5, відбулася втрата ємності у середньому на
35% від номінальної, що підтвердило ефективність використання нових про65
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токолів технологій Bluetooth, у порівнянні із ZigBee.
Таблиця 2. Порівняння рівня заряду батареї у закритому та відкритому
просторі мереж малої енерговитратності.
Технологія передачі
Bluetooth 5.0
В приміщенні
Bluetooth 4.2
ZigBee
Bluetooth 5.0
На відкритому просBluetooth 4.2
торі
ZigBee

Напруга на батареї, В
2.7
1.89
0
2.12
1.77
0

Ступінь розряду батареї, %
31
37
100
29
41
100

ВИСНОВОК
У роботі було проведено огляд існуючих сучасних технологій бездротової передачі даних, таких як Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth. У результаті порівняння, можна сформувати рекомендації для вибору технології для бездротової
передачі даних в залежності від умов.
Для реалізації високошвидкісних мереж зі швидкістю обміну інформацією до 6.93Гбіт/с, при віддаленості вузлів зв’язку на відстань до 100м і при
наявності мережевого живлення, необхідно використовувати технологію WiFi.
Для побудови мереж, де швидкість передачі даних несуттєва, мереж із
високою енергоефективністю, або для побудови масиву автономних модулів
зв’язку запропоновано використовувати технології ZigBee та Bluetooth.
Проте, як показали наведені у [5] результати експерименту, енергоефективність мережі побудованої за технологією Bluetooth 5.0 набагато вища, ніж
у ZigBee. Це свідчить про можливе повне заміщення ZigBee технологіями
стандарта IEEE 802.15.1.
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АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ МІКРОМЕХАНІЧНИХ ГІРОСКОПІВ
СТОСОВНО ВПЛИВУ ДІЇ ПРИСКОРЕНЬ
Анотація. ММГ, які є за принципом дії вібраційними гіроскопами, мають високу чутливість до дії лінійного
прискорення. У роботі проводиться дослідження деяких розроблених конструкцій ММГ щодо впливу поступальних вібрацій. Охарактеризовано захищеність ММГ відносно дії зовнішніх завад. Описано основні
особливості конструкцій гіроскопів LL- та RR-типу, які мають понижені похибки із-за впливу прискорень
об’єкта установки. У роботі охарактеризовано та описано конструктивні і схемні рішення цих ММГ.
Ключові слова: мікромеханічний гіроскоп, чутливий елемент, конструкція, прискорення

ВСТУП
Завдяки малим габаритам та масі, низькій вартості та малому споживанні потужності мікромеханічні гіроскопи (ММГ) широко застосовуються в різних областях: управління рухом об’єктів, в системах навігації, в машинобудуванні і вимірювальної техніки, в робототехніці та ін.
Більшість ММГ за принципом дії є вібраційними гіроскопами, інерційне
тіло яких здійснює вимушені (первинні) коливання в певному напрямку. При
наявності зовнішньої кутової швидкості інерційне тіло здійснює додаткові
(вторинні) коливання, викликані коріолісовими прискореннями. У разі ММГ
LL-типу первинні і вторинні коливання є лінійними, в разі RR-типу - обертальними. Інерційне тіло ММГ LR-типу здійснює змішані коливання [1].
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ММГ ЩОДО ЇХ ЧУТЛИВОСТІ ДО ДІЇ
ЛІНІЙНИХ ПРИСКОРЕНЬ
Одним з найістотніших недоліків ММГ є висока чутливість до зовнішніх
поступальних прискорень – вібрацій та ударів. У роботі [2] приводиться одна
з конструктивних схем ММГ, в основу якої покладений виконаний з полікристалічного кремнію пружний підвіс чутливого елементу (ЧЕ) з двома поступальними ступенями свободи в площині підвісу. У конструкції гіроскопа використовуються два незалежних пружних підвіси двох ЧЕ на одній підкладці,
збуджуваних за допомогою гребінчастого електростатичного вібраційного
двигуна і об'єднаних диференціальною системою ємнісного зйому інформації
(створюється системою гребінчастих електродів ємнісного датчика кожного з
ЧЕ ММГ і системою електродів, розташованих на підкладці). Така конструкція ММГ забезпечує зниження похибки гіроскопа від лінійних прискорень, а
також від ударів та лінійних вібрацій основи. Перевагою даної конструкції
ММГ є висока захищеність від лінійних перевантажень, вібрацій і ударів. Це
забезпечується за рахунок повітряного демпфування у підвісі, за допомогою
диференціальної структури підвісів та ємнісної системи зйому.
У даній схемі сервісна електроніка розташовується в інтегральному виконанні на одній підкладці з механічною структурою в одному чіпі, що істотно знижує рівень паразитних і шумових сигналів у системі зйому. Як перевагу цієї конструкції ММГ слід також відзначити відсутність необхідності
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забезпечення вакууму в корпусі гіроскопа. Величина випадкового дрейфу нуля
складає ~ 0,3 град / с.
У роботах [2, 3] також розглянуто гіроскопи LL-типу з кільцевих резонатором
(КР). Перевагою подібних ММГ є їх стійкість до зовнішніх механічних впливів, що
забезпечується симетрією конструкції КР і
його підвісу. Конструкція забезпечує мінімізацію впливу паразитних ступенів свободи, а також температурну стабільність влаРисунок 1. Схема ММГ RR-типу
сної частоти резонатора і його добротності.
У відомих ММГ з КР, як правило, реалізується схема компенсаційного типу. Випадковий дрейф гіроскопа становить
величину порядку 0,2 град/с [2].
Одним з способів подолання чутливості до зовнішніх поступальних прискорень є використання ММГ, у яких збуджуються обертові первинні і вторинні коливання. Іншими словами, перевага ММГ RR-типу над ММГ
LL-типу полягає в нечутливості первинних коливань до поступальної вібрації. Однак експериментальні дослідження ММГ RR-типу розробки ЦНДІ
«Електроприлад» ( рис.1) показали резонансні підсилення у вихідному сигналі датчика при впливі поступальної вібрації на частотах, субкратних власним частотам обертових коливань [2].
Зараз вже розроблені модифікації ММГ RR-типу з системами управління прямого та компенсаційного перетворення. Різниця між цими двома модифікаціями приладу полягає у способі формування вихідного сигналу (у
першому випадку він формується на основі сигналу про зміни положення ротора з датчика кута, а в другому - з датчика моменту).
Раніше авторами проведено дослідження [3], в ході якого пояснюються
причини прояви резонансних підсилень на субкратних частотах для ММГ
RR-типу прямого перетворення. Показано, що причина виникнення небезпечних явищ полягає в кінцевій жорсткості пружного підвісу, що викликає зміни зазору між електродами ємнісних перетворювачів в системі управління і
збільшення нелінійності їх характеристик [3]. Очевидно, що застосування
системи управління компенсаційного перетворення в ММГ зменшує практично до нуля відносні переміщення електродів, знижує нелінійність ємнісних
перетворювачів і підвищує вібраційну стійкість датчика. Проте експериментальні дослідження ММГ RR-типу компенсаційного перетворення показали,
що такий датчик залишається чутливим до поступальних вібрацій і в його
вихідному сигналі також виявляються резонансні посилення [4]. У роботі [4]
сказано, що крім системи управління компенсаційного перетворення математична модель ММГ повинна враховувати цілий ряд факторів: динаміку інерційного тіла, електромеханічні нелінійні ефекти в ємнісних перетворювачах і
асиметрію їх параметрів в каналі вторинних коливань.
Конструкція ММГ камертоного типу [1, 2] представлена на рис.2. У
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цьому гіроскопі вимушений рух ЧЕ, який забезпечує вібраційний двигун, є
поступальним; інший рух, що є інформаційним - обертовий. Конструкція виконана з монокристалічного кремнію і являє собою камертон, реалізований у
вигляді двох інерційних мас 1, закріплених за допомогою пружних елементів
2 у зовнішній рамці 3 (рис.2). Рамка пов'язана з основою через пружні елементи 4, що забезпечують їй обертовий рух навколо осі 2.
За допомогою електростатичного вібраційного двигуна збуджуються протифазні поступальні коливання мас. При наявності кутової швидкості основи Ω, вектор якої збігається з вимірювальною віссю 2 обертання рамки,
виникають сили Коріоліса, які створюють
змінний момент, що приводить до кутових
коливань рамки навколо осі 2 з частотою, рівною частоті двигуна. Амплітуда коливань рамки є мірою вимірюваною кутової швидкості.
Вимірювання коливань рамки здійснюється
Рисунок 2. Конструкція гіроскопа
за допомогою ємнісного датчика, електроди
LR-типу
якого розташовані на підкладці під інерційними масами. Одна з основних похибок такого ММГ – квадратурна, яка породжується вібраційним двигуном внаслідок не перпендикулярності осі збудження і осі вимірювання.
Однією з перспективних
схем малочутливих до поступальних прискорень є схеми мультисенсорних датчиків на основі
ММГ з диференціальним виходом. Приклад такого датчика,
який реалізовано на основі серійного датчика ADXRS150 фіРис.3. Мікромеханічний датчик із системою
рми Analog Device показано на
зворотного зв’язку
рис. 3. Це досягається шляхом
ускладнення внутрішньої структури датчика [5], що дозволяє отримувати інформацію як про кутову швидкість так і про лінійне прискорення об’єкта.
Згідно з досліджень [6] була встановлена принципова можливість застосування ММГ планарного типу, побудованих за диференціальною схемою
для одночасного виміру лінійного прискорення й кутової швидкості рухомого об'єкта. На рис. 3 зображено мультисенсорний мікромеханічний датчик,
що містить два однакових ЧЕ1 та ЧЕ2. Кожен чутливий елемент складається
з інерційної маси 1, рамки 2, основи 3, системи збудження 4, ємнісного датчика 5, пристрою додавання вторинних коливань 6, пристрою віднімання
вторинних коливань 7. Також на рисунку позначено: u – вектор кутової швидкості, W - вектор лінійного прискорення, xyz – система координат зв’язана з
об’єктом, q – сигнал збудження первинних коливань, W – вихідний сигнал
лінійного прискорення, u - вихідний сигнал кутової швидкості.
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Таким чином, основними елементами розглянутої схеми є два механічно
незалежних чутливих елемента (ЧЕ1 та ЧЕ2), системи збудження 4, яких живляться від одного генератора (Г) так, що вимушені коливання їх чутливих
елементів здійснюються в противофазі з однаковою амплітудою і частотою l.
У мультисенсорному датчику [5, 6] переносна кутова швидкість вимірюється шляхом вирахування вихідних сигналів, а переносне лінійне прискорення – шляхом складання цих сигналів. Використання зворотного зв’язку за
сумою вихідних сигналів дозволяє здійснити рознесення частот фазних і протифазних коливань, що дає можливість значно зменшити деформацію підвісів під дією лінійних прискорень та зменшити їх вплив на формування вихідного сигналу. Наявність додаткових пружних сил не впливає на характер
протифазних коливань чутливих елементів, тобто на вимірювання кутової
швидкості обертання основи.
ВИСНОВКИ
У статті розглянуто декілька конструкцій ММГ LL- та RR-типу. Охарактеризовано особливості розглядуваних конструкцій, описано чутливість даних ММГ до дії поступальних прискорень. Приведені конструктивні та схемні рішення, що дозволяють зменшити вплив від дії завад, які створюються
при поступальних прискореннях об’єкта. Проаналізовано можливості зменшення впливу лінійних прискорень на похибку вимірювання ММГ різних
конструкцій.
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СЕНСОР ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация. В данной статье представлен экономичный сенсор поляризации для расчета отношения поляризованной части потока излучения к неполяризованной части.
Ключевые слова: поляризация, сенсор, фотодиод.

ВСТУПЛЕНИЕ
Для изучения поляризованного света, наличия лазерного излучения, необходимо иметь специальные приборы – сенсоры поляризационного излучения. Они позволяют выяснить какой свет пришел на приемник, вычислить
угол поляризации. Так же эти приборы могут помочь при управлении объектами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время существуют камеры, которые улавливают поляризованный свет. Поляризационная камера получает информацию о поляризации
от объекта. Свет содержит амплитуду (яркость), длину волны (цвет) и информацию о поляризации. Хотя люди способны ощущать яркость и цвет видимого света, мы не можем ощущать поляризационную информацию. Насекомые с составными глазами обладают способностью ощущать поляризацию,
и говорят, что они воспринимают мир, отличный от нашего. [1]
Приобретение информации о поляризации с нормальной камерой позволяет изменять только интенсивности, когда поляризационный фильтр вращается перед камерой для просмотра. Ricoh разработала поляризационную камеру, которая захватывает изображения поляризации в реальном времени без
механической настройки поляризационного фильтра или других параметров.
Поляризационная камера облегчает получение информации о поверхностной
ориентации трудно различимых одноцветных объектов и распознает трудно
различимые различия между прозрачными поверхностями и непрозрачными
поверхностями. Разумеется, возможен широкий спектр приложений, включая
автоматизацию производства, а также безопасность, фармацевтическую и
пищевую промышленность [1].
Благодаря точному формированию поляризованного фильтра с субволновой структурой на CMOS-датчике поляризационная камера Ricoh может
получать информацию о поляризации в реальном времени, что было трудно
сделать обычными камерами [1].
На рис.1, рис.2, рис.3 показаны фото с обычных камер (слева) и с поляризованных камер (справа).
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Рис.1 Фото детали с обычной камеры (слева) и с поляризованной (справа)

Рис.2 Фото штампованного знака на упаковке с обычной камеры (слева) и с поляризованной (справа)

Рис.3 Фото прозрачной обертки внутри бутылки с обычной камеры (справа) и с поляризованной (слева)

Сенсор поляризации состоит из бленды, поляризатора, двух фотодиодов
ФД1 и ФД2, которые подключены к усилителям У1 и У2. Выходы усилителей подключены к входам многоканального аналого-цифрового преобразователя ADC1 и ADC2 микроконтроллера МК. Микроконтроллер выполняет
цифровую обработку сигналов фотодиодов и выводит информацию о поляризации на дисплей (рис.4).
Сигналы на выходе усилителей У1 и У2 рассчитываются по формулам:
U1  ( a* Фпр  Фр )*  * S1 * K1
(1)
U 2  (Фпр  Фр )* S2 * K2 ,
где Фnp, Фp – неполяризованная и поляризационная части потока, α –
весовой коэффициент пропускания поляризатором части потока Фnp, τ –
коэффициент пропускания поляризатора, S1, S2 – интегральные чувствительности фотодиодов ФД1 и ФД2, К1, К2 – коэффициенты усиления усилите73
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лей У1 и У2.
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Фnp + Фp
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-
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ФД2

Дисплей с протоколом I2C

ADC2

+

Рис.4 Схема сенсора поляризации оптического излучения

Из системы уравнений (1) можно определить отношение потоков поляризационной составляющей к не поляризационной:
Фр U 1 * S2 * K 2  U 2 *  * a* S1 * K1
(2)

Фпр
U 2 *  * S 2 * K1  U 1 * S 2 * K 2
Выведем зависимость К1 от К2. Для этого представим, что Фр=0, а
U1=U2, тогда из формул (1) и (2) имеем:
K *S
(3)
K1  2 2
a*  * S1
Подставив (3) в (4) получим:
Фр a* (U 1  U 2 )
(5)

Фпр
U 2  a* U 1
Как видно с (5), отношение потоков зависит только от величины напряжения с усилителей и весового коэффициента пропускания поляризатором
части потока.
ВЫВОД
Полученный сенсор может быть использован для определения наличия
лазерного излучения, поляризации излучения, прошедшего атмосферу, научных исследованиях и образования.
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ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
Анотація. Розглянуто та проведено порівняння основних алгоритмів розрахунку кореляційної функції з
використанням сучасних 8-бітних мікроконтролерів сімейства AVR.
Ключові слова: кореляційна функція, перетворення Фур’є, алгоритми.

ВСТУП
У процесі розвитку та поширення мікропроцесорної техніки в різноманітних приладах і системах, постає питання в розробці оптимізованих алгоритмів для вирішення певних завдань в тій чи іншій галузі приладобудування.
До таких типових задач можна віднести кореляційний розрахунок цифрових
та аналогових сигналів, які мають місце в обробці зображень. Прикладом такої обробки є отримання інформації про швидкість та напрямок переміщення
контуру зображення, на матричному приймачі випромінювання, який формує
оптична система. Виходячи с того, що робота пристрою здійснюється в реальному часі, виникає потреба у виборі швидкого алгоритму для розрахунку
кореляційної функції.
Основна мета даної роботи полягає у визначенні кількості операцій здійснюваних на обробку автокореляційної функції в 8-бітних мікроконтролерах
сімейства AVR. В якості основних алгоритмів використовувався прямий розрахунок та за допомогою швидкого перетворення Фур’є (ШПФ). Вхідними
даними слугує перетворений у цифрову форму аналоговий сигнал.
МЕТОД ПРЯМОГО РОЗРАХУНКУ
Даний алгоритм передбачає циклічну поелементну операцію звернення
на адресу i-го елемента кожного масиву, їх перемноження та подальше сумування результату, що заноситься в j-ту комірку результуючого набору даних.
Використовуючи таблицю команд для арифметичних операцій можна порахувати загальну кількість тактів процесора [1]. При перемноженні та подальшому сумуванню кожного елементу масиву витрачається 2N-тактів і 2Nтактів на сумування та побітове зміщення адреси, що відповідає 4N операцій.
Для заповнення результуючого масиву необхідно виконати попередні розрахунки N-разів. Загальна кількість операцій, що виконуються в методі прямого розрахунку визначається наступною формулою:
Q = 4N 2 + N
(1)
де N = 8, 16, 32, 64, … – кількість вибірок
Нижче приведений текст функції написаний на мові програмування С.
for(int j = 0; j < N; j++)
{
for(int i = 0; i < N; i++)
{
result[ j ] += data_1[ i ] * data_2[ i ]; // Добуток значень сусідніх елементів та запис з додаванням до i-го елемента result
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}
for(int i = N - 1; i < 1; i--)
data_1[ i ] = data_1[ i – 1 ]; // Зміщення значення масиву data_1 вправо
}
unsigned short res_max = 0;
for(int i = 0; i < N; i++)
{
if(res_max < result[ i ])
{
res_max = result[ i ]; // Пошук максимального значення в масиві
res_index = i;
// Запис положення
}
}
МЕТОД З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є
Його сутність полягає в перемноженні пари значень на готові суми синуса та косинуса та використання графу метелика [2, 3]. Для розрахунку автокореляції розраховується подвійне ШПФ над векторами, операція циклічного поелементного добутку спектрів і обернене ШПФ, що суттєво збільшує
швидкість операцій і може бути пораховано за наступним співвідношенням:
Q = 21N ∗ log 2 (N) + 3N
(2)
Також нижче розміщений текст функції для розрахунку автокореляції з
ШПФ.
fft_input(data_1, bfly_buff); // Підготовка вхідних даних
навести код з поясненнями цієї функції
fft_execute(bfly_buff); // Основна функція обчислення за графом метелика опис якої наведений на мові Асемблер:
do_fft: ; Execute butterfly operations (not optimized)
ldi XH, 1
;u
ldi EL, FFT_N/2
; Розбиття масиву навпіл
df_l1: ldiw Z, BflyBuf ; Z = BflyBuf
ldiw Y, BflyBuf
; Y = BflyBuf + l * 4
muli EL, 4
;
addw Y, T0
;/
mul AL, XH
; T10L = u * 4
mov T10L, T0L
;/
mov XL, XH
;w=u
df_l2: clr T14L
; p=0
df_l3: lddw A, Z+0
; A = [Z+0] - [Y+0], [Z+0] += [Y+0]
movw CL, AL
; B = [Z+2] - [Y+2], [Z+2] += [Y+2]
lddw D, Y+0
;
subw A, D
;
addw C, D
;
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stw Z+, C
;
lddw B, Z+0
;
movw CL, BL
;
lddw D, Y+2
;
subw B, D
;
addw C, D
;
stw Z+, C
;/
movw T0L, ZL
movw ZL, T14L
;C = cos(p), D = sin(p)
addiw Z, t_cos_sin128*2 ;
lpmw C, Z+
;
lpmw D, Z+
;/
movw ZL, T0L
FMULS16 A, C, T4, T2 ;[Y+0] = A * C + B * D
FMULS16 B, D, T8, T6 ;[Y+2] = B * C - A * D
addw T2, T6
;
adcw T4, T8
;
stw Y+, T4
;
FMULS16 B, C, T4, T2 ;
FMULS16 A, D, T8, T6 ;
subw T2, T6
;
sbcw T4, T8
;
stw Y+, T4
;/
add T14L, T10L
;p += u
rjne df_l3
; перехід до df_l3
muli EL, 4
; Y += l * 4, Z += l * 4; (пропустити сегмент ділення)
addw Y, T0
addw Z, T0
dec XL
rjne df_l2
lsl XH
lsr EL
rjne df_l1
ret

;
;/
; --w
; перехід до df_l2
; u *= 2
; l /= 2
; перехід до df_l1

fft_output(bfly_buff, spektrum); // Запис дійсної частини в масив data_1
fft_input(data_2, bfly_buff);
fft_execute(bfly_buff);
fft_output(bfly_buff, spektrum);
for(int i = 0; i < N; i++)
data_3[ i ] = data_1[ i ] * data_2[ i ]; // Операція циклічного поелементного добутку спектрів
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ifft_input(data_3, bfly_buff); // Обернене ШПФ
ifft_execute(bfly_buff);
ifft_output(bfly_buff, result);
unsigned short res_max = 0;
for(int i = 0; i < N; i++)
{
if(res_max < result[ i ])
{
res_max = result[ i ]; // Пошук максимального значення в масиві
res_index = i;
// Запис положення
}
}
ПОРІВНЯННЯ ДВОХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ
В ході невеликого експерименту було встановлено приблизну кількість
операцій при різних значеннях вибірок. Значення розраховані за формулами
(1) та (2) можна побачити в табл. 1.
Таблиця 1. Порівняння кількості тактів
Кількість вибірок
8
16
32
64
128

Прямий метод
264
1040
4128
16448
65664

ШПФ
528
1392
3456
8256
19200

Таким чином при невеликих вибірках N < 64 треба користуватися прямим розрахунком автокореляційної функції, так як це дозволяє зекономити
обчислювальні ресурси мікроконтролера. У інших випадках треба використовувати алгоритм ШПФ.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ФІЗИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
ОПТИЧНИХ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ
Анотація. Данна стаття присвячена огляду математичного моделювання на основі теорії розробленої попередниками та подальша фізична реалізація оптичних сингулярностей. Запропоновано використання синтезованих голограм.
Ключові слова: оптична сингулярність, комп'ютерно синтезовані голограми, ЕОМ (електронно обчислювальна машина).

ВСТУП
Відносно нова область науки, яка об'єднує роботи по вивченню світлових хвиль з сингулярностями (фазовими, поляризаційними, сингулярностями
ступеня когерентності), називається кореляційною сингулярною оптикою [1].
В полях з гвинтовими фазовими сингулярностями відбувається циркуляція потоку світла, що створює оптичний вихор. Властивості таких вихорів
знаходять застосування в різних областях науки і техніки, наприклад "оптичний пінцет".
ОГЛЯД ТЕОРІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
Пучки з крайовими та гвинтовими фазовими сингулярностями є власними типами коливань (модами) лазерних резонаторів, мають чітко задану форму й описуються двома сімействами спеціальних функцій з різними типами
симетрії: пучки Ерміта-Гауса й Лагера-Гауса, при цьому нижчий тип коливань в цих сімействах однаковий і є відомою двовимірною функцією Гауса.
Збереження структури таких пучків при поширенні і фокусуванні можливо
асоціювати з одновимірними деформаціями розтягнення-стиснення - збіжні
та розбіжні пучки. Закономірно поставити питання: чи є якась оптична аналогія деформації кручення для пучків з неоднорідною розбіжністю чи складним розподілом фази? Дійсно, така аналогія виправдана через вихровий характер векторного поля потоку світлової енергії. Оскільки поле змінюється
при поширенні, постановкою задачі є його відновлення по інтенсивності та
похідної інтенсивності уздовж напрямку поширення. Порівняльний аналіз
цієї задачі для двомірного та одномірного полів показав радикальну відмінність цих двох випадків. Виявилось, що для двовимірного світлового поля
задача зводиться до відновлення векторного поля потока світлової енергії по
його дивергенції й ротору (відома задача Гельмгольца [2]). Таким чином, поле потоку світлової енергії має в загальному випадку вихровий характер, при
цьому найбільш яскраво вихрова природа потоку проявляється навколо точок
нульової амплітуди, котрі отримали назву оптичних вихорів. Характерно, що
ротор вектора потоку світлової енергії, подібно до самої енергії поля, підкоряється закону збереження: інтеграл від проекції ротора на напрям розповсюдження дорівнює нулю в будь-якій площині в зоні Френеля. В [3] також
показано, що вихрову складову не вдається знайти із вимірювань інтенсивності і її похідної та, відповідно, відновити вихідне поле. На якісному рівні це
79

СЕКЦІЯ №2  ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ

можливо пояснити наступним чином. Якщо в одномірному випадку ненульовий градієнт фази завжди викликає локальні зміни інтенсивності при поширенні (енергія виходить або вправо, або вліво), то в двовимірному випадку
через вихрову складову можлива циркулярна енергія,і у вигляді локальної
зміни інтенсивності це може і не проявитись. На користь цього говорить і той
факт, що двовимірне поле без вихрової складової, наприклад поле радіальносиметричного вигляду, при зміні інтенсивності відновлюється. Зміну таких
полів при розповсюдженні можливо асоціювати в деякому сенсі з деформацією розтягання (без кручення).
Оптичні вихори - це нулі комплексної амплітуди світлового поля, де
поширення фази має особливості. Вони носять назву дислокації хвильового
фронту. Першим цей термін використали Дж. Ф. Най та М. Беррі [4], з геометричних міркувань, де зверталась увага на принципову відмінність між нулями комплексної амплітуди хвильового поля в одномірному та двовимірному
випадках. Сенс такої різниці полягає в наступному. Якщо для одномірного
поля геометрична кількість нулів дійсної та уявної частини комплексної амплітуди поля - це набір точок, то для двовимірного поля нулі дійсної та уявної
частини - це лінії. Завдяки цьому поведінка ізольованих нулів амплітуди стає
різною при малих змінах (зсувах) поля: в одномірному випадку нульові точки
дійсної та уявної частини легко "втрачають" одна одну та нуль амплітуди
втрачається; в двовимірному полі нульові лінії дійсної та уявної частини деформуються, але точка їх перетину, тобто ізольований нуль амплітуди, залишається стійкою. Фаза поля не визначена в нулях його амплітуди, має в околі
кожного нуля гвинтову структуру, а циркуляція градієнта фази навколо них
кратна 2π. Такі ізольовані точки отримали назву дислокацій хвильового фронту, чи фазових сингулярностей. Знак дислокації хвильового фронту визначається знаком фазового набігу при обході навколо неї.
В праці [5] вивчалась щільність і знак дислокації випадкового світлового
поля (спекл-поля) і було показано, що в спекл-полі кількість дислокацій обох
знаків приблизно однаково, а щільність дислокацій складає одну дислокацію
на спекл (тобто характерний середній розмір неоднорідності поля).
В [6] було запропоновано метод комп'ютерно синтезованих голограм.
Така голограма є звичайною фазовою або амплітудною решіткою з вираженим точковим дефектом у вигляді "вилки". Світло, що падає на таку голограму дифрагує, утворюючи дифракційні порядки пучків, що переносять оптичні вихори. Перший і мінус перший порядки дифракції переносять позитивні і
негативні оптичні вихори, відповідно, з топологічним зарядом рівним індексу
дефекту дифракційної решітки. Типові голограми з індексом дефекту з p = 1,
і p = 8 наведені на Рис.1.1а. і Рис.1.1в. відповідно.
Наприклад, розподіл інтенсивності в першому порядку дифракції в пучку Лагерра-Гаусса з індексом m = 0 має вигляд, наведений на Рис. 1.1 б. і Рис.
1.1 г, для голограм з індексом дефектів p = 1 і p = 8 відповідно.
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Рисунок 1. Голограма оптичного вихору і дифракційна картина першого дифракційного
порядку на голограмі. а) голограма p = 1, б) вихор l = 1; в) голограма p = 8, г) вихор l = 8.

Щоб експериментально виявити наявність вихору і величину та знак топологічного заряду, необхідно накласти на сингулярний пучок звичайний гаусів пучок, або пучок, що не переносить сингулярність. Якщо осі предметного і опорного пучків складають деякий кут, то в інтерференційної картині
з'являється характерна "вилка" (Рис. 1.2 а.) Якщо предметний і опорний пучок поширюються в одному напрямку, але мають різну кривизну хвильового
фронту, то інтерференційна картина має вигляд інтерференційної спіралі
(Рис. 1.2 б.). Число гілок спіралі одно топологічному заряду вихору, а напрямок закрутки, як правило, визначає знак топологічного заряду. Цей метод дозволяє формувати "чисті сингулярні пучки", які переносять оптичні вихори зі
строго заданими дислокаціями хвильового фронту.

Рисунок 2. Експериментально спостережувані результати інтерференції оптичного вихору
з l = 1 і опорного гладкого гауссова пучка. а) інтерференційна "вилка"; б) інтерференційна
спіраль.

Звертаючи увагу на вихрову складову векторного поля потоку світлової
енергії, можна розширити поняття структурної стабільності й дослідити питання існування світлових полів, що зберігають форму інтенсивності при
поширенні з точністю до масштабу і обертання.
РЕЗУЛЬТУЮЧА ГІПОТЕЗА
Для фізичної реалізації мною запропоновано використання аподизованих синтезованих голограм. Це голограми, що мають властивості, аналогічні
оптичним отриманими голограмами, можна виготовити за допомогою
ЕОМ(електронно обчислювальна машина)[7]. Машинний метод отримання
голограм дозволяє досліджувати деякі голографічні явища шляхом їх математичного моделювання. При відновленні синтезованих голограм звичайними методами отримують оптичні хвилі, які реально не існують, наприклад, з
їх допомогою можна візуалізувати розраховані на ЕОМ двовимірні і триви81
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мірні математичні функції. Зауважу, що використання саме аподизованих синтезованих голограм відрізняється від фазових та бінарних голограм тим, що
формується лише перші порядки дифракції, що несуть «правильну» сингулярність.
ВИСНОВКИ
Сьогодні синтезовані голограми активно використовуються в офтальмології через їх велику точність і якість. Основною проблемою цих голограм
являється сам процес математичного моделювання. В минулому, коли розрахункові можливості машин були не великі і займали багато часу, а відповідно
і грошей. Доцільність такого використання була сумнівною. Але сьогодення
демонструє нам потужні ЕОМ, що суттєво зменшує витрати на математичне
моделювання голограми, і відповідно зменшує затрати в часі і кошті витраченими виробником.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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3. Спиральные пучки света / Е. Г. Абрамочкин, В. Г. Волостников // Успех физических наук. — 2004. — № 12. — С. 1274-1277.
4. J. F. Nye, M. V. Berry (1974). Dislocations in wave trains. Lond. A, 336,
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ПРОЕКТУВАННЯ РЕФРАКЦІЙНО-ДИФРАКЦІЙНИХ ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ
Анотація.Виконано абераційний аналіз дифракційної лінзи. Порівняні її характеристики з рефракційною
лінзою з віддаленню вихідною зіницею.
Ключові слова: непараксіальна дифракційна лінза, аберація кома.

ВСТУП
Дифракційні лінзи(ДЛ) можуть бути використані для зменшення числа
елементів в звичайних лінзових системах та для корекції аберацій.У першу
чергу такі елементи можуть бути успішно використані для корекції хроматизму рефракційної лінзи.Проте унікальні властивості ДЛ дозволяють значно розширити їх застосування при проектуванні оптичних систем[1, 2].
Оскільки використання ДЛ при проектуванні оптичних систем дозволяє значно зменшити габарити та масу, тому дослідження таких лінз є актуальною задачею.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є абераційний аналіз непараксіальної ДЛ та її порівняння
із рефракційною лінзою для подальшої розробки рекомендацій проектування
рефракційно-дифракційних оптичних систем з частково скорегованими монохроматичними абераціями.
Опис об’єкту дослідження
Оптичні властивості ДЛ визначаються параметрами її мікрорельєфу,
який має вигляд концентричних канавок із змінною глибиною. Тому розрахунок мікрорельєфу ДЛ полягає у тому, щоб визначити положення та глибину кожної канавки, які ще називаються дифракційними зонами.
Для розрахунку положення дифракційних зон лінзи слід застосувати
принцип Френеля: в межах однієї дифракційної зони оптична різниця ходу
має бути постійною і відрізнятися від оптичної різниці ходу сусідньої дифракційної зони на ціле значення довжини хвилі[1].
Згідно рис.1 можна легко знайти вираз для розрахунку радіального положення дифракційних зон такого елемента [2]:

rm  2 f0mλ0  mλ 0  ,
2

2

де f 0 − розрахункова фокусна відстань; λ 0  розрахункова довжина хвилі; mномер дифракційної зони. Для розрахунку глибини кожної канавки застосовують наступний вираз. [3]
hr  

r2
2 f 0 (n  1)

де n-показник заломлення.
В даній роботі було проведено абераційний аналізДЛ, а саме коми, яку
для ДЛ можна розрахувати як [3]:
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W131 

 t λ 3  λλ 02 λ 2  λ 0 λ 
1 R3
.
tg α 

2 f 02
λ 30
λ 02 
 f0

де R – половина лінійної апертури ДЛ; α – кут падіння; t – положення
апертурної діафрагми ДЛ; λ – розрахункова та робоча довжини хвиль ДЛ.
Тоді друга сума Зейделя розраховується як:
S II  2W131 .

Рис.1. До визначення положення дифракційних зон ДЛ

Було спроектовано ДЛ із наступними параметрами: R =5мм; f 0  100 мм;
t = 50мм; λ = 0.46мкм; λ 0 = 0.55мкм; α = 5°. Згідно представлених виразів ко-

ма даної ДЛ складає S II = -0.0003. Моделювання такої лінзи у програмі
ZEMAX підтвердило вірність отриманого розрахунку. Тому дана абераційна
модель коми ДЛ може бути успішно використана для розробки методів корекції аберації коми оптичних систем.
На рис. 2 представлені МПФ та точкова діаграма змодельованої ДЛ. Як
видно з рисунку, якість зображення такого елемента наближається до дифракційно-обмеженої.

Рис 2. МПФ та точкова діаграма ДЛ.
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Також було проведено порівняльний аналіз якості зображень, що створюють рефракційна та дифракційна лінзи з однаковими параметрами. На рис.
3 представлені МПФ та точкова діаграма плоско-випуклої рефракційної лінзи
з наступними параметрами: f=100мм, D=10мм, t = 50мм, α = 5° , Скло BK7,
R1=52мм, λ 0 = 0.55мкм λ = 0.46мкм. Як видно із отриманих результатів, якість зображення ДЛ значно вища.

Рис 3. МПФ та точкова діаграма рефракційної лінзи.

ВИСНОВКИ
В статті було проведено аналіз непараксиальноїДЛ. Було визначено, що
запропонованаабераційна модель є достатньо точною.Тому дану абераційнку
модель можна використовувати длярозробки методів корекції аберації коми
рефракційних оптичних ситем.
Якість зображення такої лінзи вища ніж у рефракційного аналога. Габарити та вага значно менші у ДЛ також, це дозволяє робити більш компактні
оптичні системи.
Наступним етапом дослідження є подальший абераційний аналіз непараксіальної ДЛ та удосокналення існуючих та розробка нових методів корекції аберації рефракційних оптичних систем з використанням ДЛ.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ
ФОТООБ’ЄКТИВА ЗІ ЗМЕНШЕНОЮ ДИСТОРСІЄЮ
Анотація. Метою статті є доведення можливості здійснення автоматизованого параметричного синтезу
оптичної системи фотооб’єктива зі значенням дисторсії, що не перевищує 0,5%. У статті розглянуто результати розрахунку, проведеного повністю в автоматичному режимі з використанням одного з сучасних методів глобальної оптимізації – адаптивного методу диференційної еволюції Коші. За якістю утворюваного
зображення синтезовані варіанти оптичних систем фотооб’єктива перевищують аналог з патентного джерела.
Ключові слова: фотооб’єктив, оптична система, аберація, дисторсія, глобальна оптимізація

ВСТУП
Сучасний розвиток засобів астроорієнтації літальних апаратів характеризується суттєвим поліпшенням їх функціональних параметрів. Раніше основною системою орієнтації були гірокомпаси. Проте з часом використання
гірокомпасів в багатьох приладах стало недоцільним через їхню неспроможність довго утримувати орієнтацію (явище прецесії під дією неврахованих
повністю зовнішніх факторів). З метою покращення якості орієнтації почали
все більше застосовувати зоряні датчики, зараз переважно з матричними
приймачами випромінювання. Такий прилади дозволяють визначити свою
орієнтацію по зображенню зірок, що потрапляють в поле зору [1]. Тому важливою складовою частиною зоряного датчика виступає оптична система
(ОС), яка відповідає за побудову зображення зоряного неба.
Для уникнення необхідності виправлення зображення цифровими методами в зоряних датчиках раціонально використовувати фотооб’єктиви з виправленою дисторсією. Однак, складність корекції дисторсії полягає в тому,
що ця аберація проявляється у викривленні зображення (порушенні геометричної подібності між зображенням та предметом) з нелінійною залежністю
від поля зору ОС [2, 3].
Відомі методи параметричного синтезу ОС, які ґрунтуються на теорії
аберацій 3-го або 5-го порядків [3, 4], або ж на локальній оптимізації ОС, відомих з патентних джерел або промислових каталогів. Недоліком першого
підходу є обмеженість розв’язку абераціями низьких порядків, а другого –
потреба у вихідній системі з задовільною якістю зображення. В зв’язку з цим,
бажано було б мати універсальний спосіб, який не потребував би якісної стартової системи, суттєвого досвіду та особливої кваліфікації конструктора.
ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ
Оскільки на сьогодні розв’язання задачі параметричного синтезу довільної ОС зі скоригованою дисторсією аналітичним способом не видається можливим, то на практиці доводиться все більше покладатися на використання
потужних комп’ютерів та спеціального програмного забезпечення. Останніми роками в різних галузях науки та техніки все більшої популярності набувають різні алгоритми глобальної оптимізації. Потенційно їх використання
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могло б значно покращити та пришвидшити розробку ОС (в тому числі й зі
зменшеною дисторсією).
У цій роботі досліджується автоматизований спосіб розрахунку ОС,
який базується на використанні одного з сучасних алгоритмів глобальної
безперервної оптимізації [5]. На прикладах розрахунку нижче буде показано,
що такий підхід суттєво полегшує розрахунок, спрощує його процедуру та
кардинально скорочує час на отримання нових чи покращення вже відомих
ОС.
Як приклад для проведення чисельного моделювання було обрано фотооб’єктив з патенту Японії [6]. Його оптична система має фокусну відстань
28,9 мм, кутове поле зору 73,8°, відносний отвір 1:2,88 (рис. 1, а). Фотооб’єктив призначений для роботи у видимому спектральному діапазоні
(0,48…0,644 мкм) з основною довжиною хвилі 0,546 мкм.
Під час його параметричного синтезу пошуковими змінними (параметрами оптимізації) виступали значення радіусів поверхонь та осьових товщин.
На старті процедури синтезу лінзи фактично мали форму плоскопаралельних пластинок. В окремому експерименті здійснювався пошук оптимальних марок скла.
В оціночній функції додатково встановлювалися обмеження на осьові
товщини лінз (від 1 мм і 3,5 мм), осьові повітряні проміжки (від 0,1 мм до 4
мм), мінімальні товщини лінз на краю (1 мм) та мінімальні товщини повітряних проміжків на краю (0,1 мм). Крім того, у всіх варіантах обмежувалася
максимальна довжина всієї ОС (45 мм), віддалення площини зображень (від
18 до 20 мм) та максимальне допустиме значення відносної дисторсії (0,5%).
РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Автоматизований розрахунок здійснювався для двох випадків розподілу
вагових коефіцієнтів предметних точок. В першому випадку була поставлена
задача отримати дещо вищу якість зображення в центрі поля зору (див. табл.
1, рис. 1), а в другому – досягти кращого балансування аберацій по всьому
полю зору (див. табл. 2).
Таблиця 1. СКВ-радіуси світлових плям, в площині зображень при різних вагових коефіцієнтах предметних точок
Величина
Ваговий
ОС з патенту [6] ОС, синтезована з ОС, синтезована з
предмету, коефіцієнт (після процедури
ідентичних серенових середовищ
градуси
предметної автофокусування)
довищ
(марок скла)
точки
(марок скла)
0
3
80,3
25,0
8,1
18

1

83,3

42,0

20,6

25,8

1

83,0

57,5

32,3

36,9

1

198,2

55,9

38,3
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Таблиця 2. СКВ-радіуси світлових плям, в площині зображень при однакових вагових коефіцієнтах предметних точок
Величина
Ваговий
ОС з патенту [6] ОС, синтезована з ОС, синтезована з
предмету, коефіцієнт (після процедури
ідентичних серенових середовищ
градуси
предметної автофокусування)
довищ
(марок скла)
точки
(марок скла)
0
1
85,4
30,0
12,5
18

1

88,6

38,3

18,2

25,8

1

84,8

49,2

28,1

36,9

1

188,3

53,5

32,7

а

б

в
Рисунок 1. Оптичні схеми фотооб’єктива, отримані при різних вагових коефіцієнтах предметних точок: а – варіант з патенту [6]; б – варіант, розрахований з ідентичними до патентного варіанту марками скла; в – варіант, отриманий з новими марками скла

Як й очікувалося, в усіх розрахованих системах відносна дисторсія не
перевищила задане обмеження (0,5%). Наведені результати свідчать, що в
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порівнянні з ОС фотооб’єктива з патентного джерела в усіх розрахованих варіантах поперечні аберації виправлені значно краще. Це підтверджує можливість здійснення автоматизованого розрахунку ОС фотооб’єктивів з урахуванням заданих користувачем обмежень на конструктивні параметри та значення аберацій.
ВИСНОВКИ
У даній роботі здійснено експериментальну перевірку можливості повної автоматизації процедури параметричного синтезу класичного фотооб’єктива з виправленою дисторcією. Отримані результати свідчать, що розраховані варіанти за якістю зображення суттєво переважають вихідну систему фотооб’єктива з патентного джерела.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СЕНСОРА ПОТОКУ
Анотація. Дана стаття присвячена математичному моделюванню оптико-електронної системи сенсора потоку, який дозволяє вирішувати питання оптичної навігації безпілотних літальних апаратів.
Ключові слова: сенсор потоку, БПЛА, камера подій, навігація БПЛА

ВСТУП
Безпілотні літальні апарати (далі БПЛА) набувають широкого застосування у різних сферах починаючи від спостереження за станом доріг та полів
і закінчуючи військовим спостереженням за діями супротивника. Стандартним методом навігації таких апаратів є використання координат GPS. Проте
існує можливість підроблення сигналу або створення радіоелектронних завад, що в свою чергу може призвести до втрати або перехоплення БПЛА.
Одним із методом вирішення цієї проблеми є застосування оптичних методів
навігації в якості додаткового або основного методу навігації. Основним сенсором для оптичної навігаціє є звичайна камера, проте вона має ряд недоліків: високе енергоспоживання, необхідність великих обчислювальних ресурсів для обробки відеопотоку та порівняно низький коефіцієнт ефективності
при поганому освітленні. Метою даної робити є формулювання математичної
моделі сенсора який не буде мати цих недоліків.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для математичного моделювання необхідно виділити основні компоненти системи через які буде проходити сигнал та досліди їх вплив на нього.
Основними компонентами цієї системи можна вважати наступні блоки:
 Оптичний блок – являє собою фільтр низьких частот за рахунок
дифракційних обмежень та геометричних аберацій. Ми розглядаємо обмежену дифракційну оптичну систему з круглою апертурою, тому розрахунок
проходження випромінювання зводиться до застосування відомих формул.
 Масив фотодіодів – являє собою 6 фотодіодів розташованих у формі правильного шестикутника. Є проміжним фільтром низьких частот, за
рахунок інтегрування сигналу по всій ділянці фоточутливих елементів. Також виконує просторову вибірку, яка викликана дискретною структурою клітин.
 Цифровий фільтр – повинен частково компенсувати спотворення,
що вводяться оптикою. Посилює амплітуди високочастотних гармонік. Реалізується програмно.
 Блок відновлення – це оптимальний інтерполятор, який перетворю
вихідне цифрове двомірне зображення в аналогове. Являє собою абстракцію
для спрощення математичного апарату.
Вихідний сигнал може бути як детермінованим так і стохастичним. Також проходження сигналу можна розглядати в площині зображень так і масштабувати до площини зображень. Всі елементи оптико-електронного тракту
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– оптика, приймачі, фільтр, блок обробки зображень та блок відновлення –
розглядається як лінійні просторові фільтри. Використання цього припущенням різко спрощує математичний опис.

Рисунок 1. Схематичне зображення основних блоків сенсора

Для скануючих оптико-електронних систем - координати та просторові
частоти можна розглядати як функції часу та часових частот:
x'  t   v'  cos     t  v   cos     t
y'  t   v'  sin     t  v   sin     t

vX  f  

f
f

v'  cos    v'   cos   

vy f  

f
f

v'  sin    v'   sin   

(1)

(2)

Де x, y – просторові координати у площині зображення; vX, vY – просторові частоти у площині зображення ; t – час; f - часова частота; vX, vY – швидкості переміщення площини предмета та площини зображення відносно
БПЛА, відповідно; β - лінійне збільшення оптики.
Трансформації сигналу в області просторових частот детермінованого
сигналу відносно площини об’єктів характеризується спектром вихідного сигналу:
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S  f   k  L   x  f  , y  f    exp  2  j  t d  f   H O   x , y  
H D   x , y   H F   x , y   H R   x , y 

(3)

де S ( f ) - спектр вихідного сигналу в області просторових частот; t d часова затримка; L( x , y ) - розподіл яскравості в площині об’єкту;
HO ( x , y ) , H D ( x , y ) , H F ( x , y ) , H R ( x , y ) - передавальні функції оптики,
приймача, фільтра та блоку відновлювання, відповідно.
Аналогічно можна виразити спектр розподілу сигналу в області просторових координат:
S t   k  L  x  t  t d  ,y  t  t d   * h O  x ,y  *
*h D  x ,y * h F  x ,y * h R  x ,y 

(4)

де S (t) - спектр вихідного сигналу в області просторових координат; * символ операції згортки; hO ( x , y ) , hD ( x , y ) , hF ( x , y ) , hR ( x , y ) - імпульсі
відгуки оптики, приймача, фільтра та блоку відновлювання, відповідно.
Розрахунок відклику систему на вхідний сигнал для стохастичного сигналу в області просторових частот визначається як результат операції згортка
автокореляційної функції вхідного сигналу та автокореляційної функції імпульсних відгугів елементів.

r '(t )  k  r  x(t ), y (t )  *  hO (x, y) hO (x, y)  *
* hD (x, y) hD * (x, y)  *  hF (x, y) hF * (x, y)  *

(5)

* hR (x, y) hR * (x, y) 
де r  x, y  - функція щільності просторової потужності в області просторових координат; - символ операції кореляція;
Аналогічно розраховується вихідний сигнал для області просторових частот:
G'( f )  k  G  x ( f ), y ( f )   H O ( x , y ) 
2

2

2

 H D ( x , y )  H F ( x , y )  H R ( x , y )

2

(6)

де G  f  , G'  f  - функції просторової щільності потужності вхідного та
вихідного сигналів, як функції часових частот, відповідно.
ВИСНОВКИ
В ході роботи було запропоновано математичну модель оптичної системи датчика швидкості відповідно поверхні для навігації БПЛА. Перевагою
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запропонованого математичного апарату є можливість моделювати вихідний
сигнал такого сенсору. Подальші дослідження плануються щодо створення
макету сенсора та постановки ряду екскрементів для перевірки якості роботи
сенсора.
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МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ КУТА ПОВОРОТУ ПЛОЩИНИ
ПОЛЯРИЗАЦІЇ В ЦУКРОВМІСНИХ РОЗЧИНАХ
Анотація. Розроблено метод вимірювання кута повороту площини поляризації в цукровмісних розчинах з
метою визначення в них концентрації цукру. Показано, що використання цифрової камери для спостереження розширює діапазон вимірювання приладу. Проведене експериментальне дослідження концентрацій
експериментальних зразків підтверджує адекватність методу.
Ключові слова: цукрометр, поворот площини поляризації, хіральні молекули, оптична активність

ВСТУП
Всесвітня організація охорони здоров’я настійно рекомендує вживати не
більше 25-50 грамів цукру щодня [1]. При цьому цукор міститься не лише у
солодощах, але й у багатьох інших продуктах, у соках і газованих напоях зокрема. Часто виробники занижують, або ж навіть приховують реальний вміст
цукру в продуктах. Зловживання цукром з часом може призвести до різноманітних захворювань, наприклад до надмірної ваги, ожиріння та карієсу. Тому
дослідження концентрації цукру у напоях є актуальною проблемою сьогодення. Одним із найпоширеніших приладів для визначення концентрації цукру у розчинах є цукрометр, принцип роботи якого оснований на здатності оптично активних речовин, до яких належать вуглеводи цукор та глюкоза, повертати площину поляризації при поширенні через неї [2-3]. Метою даної
статті є розробка методу вимірювання кута повороту площини поляризації в
цукровмісних розчинах з метою визначення в них концентрації цукру.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Розповсюдження електромагнітної хвилі в речовині супроводжується
розсіянням на молекулах речовини. Якщо молекули мають неправильну форму, то розсіяння на кожній із них різне в різних напрямках. Зазвичай ці різні
розсіювання в сумі призводять до сповільнення розповсюдження світла, але
не впливають на його поляризацію. Проте, якщо в розчин помістити молекули, які неоднаково розсіюють різні циклічні поляризації, то їх сумарний
ефект може призвести до того, що загальна поляризація світла зміниться. Для
цього необхідно, щоб кількість молекул, яка більше розсіює одну з поляризацій, переважала кількість молекул, яка більше розсіює іншу поляризацію.
При проходженні світла через такий розчин вектор його поляризації повертається на певний кут. Такі молекули називаються хіральними, тобто такими,
що не мають симетрії, окрім дзеркальної. А речовини, які можуть повертати
площину поляризації світла, називаються оптично активними.
Жан-Батіст Біо у 1815 році встановив закон обертання площини поляризації та відкрив існування право- і лівоповоротних речовин, виявив оптичну
активність у деяких органічних сполуках, зокрема в розчині цукру, та показав, що кут повороту площини поляризації пропорційний концентрації розчину, заклавши тим самим основу недеструктивного методу визначення кон94
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центрації цукру — цукрометрії.
На основі дослідів, проведених Біо з розчинами в 1831 році, встановлено
вираз для кута повороту площини поляризації в розчинах оптично активних
речовин в неактивних розчинниках [3]:
(1)
    d  c,
де [α] – питома стала повороту, d – шлях поляризованого світла в розчині, с –
концентрація розчину. Знаючи питому сталу повороту речовини та кут повороту площини поляризації, можна знайти концентрацію речовини в розчині і
навпаки, знаючи концентрацію та кут повороту, можна знайти питому сталу
повороту речовини.
Лабораторна установка була зібрана на базі приладу СУ-3 універсального цукрометру, який дозволяє з високою точністю вимірювати кут, на який
повертається площина поляризації електромагнітної світлової хвилі в оптично активному середовищі (рис. 1). Додатково до приладу приєднувалась цифрова фотокамера.

Рисунок 1. Схема експериментальної установки:
1 – вимірювальний вузол, 2 – освітлювальний вузол, 3 - траверса,
4 – камера для поляриметричної кювети, 5 – зорова труба, 6 – відлікова шкала,
7 – ручка для компенсації повороту площини поляризації, 8 –тумблер для ввімкнення
освітлювальної лампи, 9 – цифрова фотокамера

Принцип дії сахариметра складає наступне – світловий потік від лампи
перетворюється конденсором в пучок паралельних променів, які направляються в поляризаційну призму. Поляризаційна призма складається з двох
ідентичних поляризаційних призм , кожна з яких являє собою склейку. Обидві призми перетворюють природнє світло, яке на них падає, в лінійно поляризоване. Площини поляризації цих призм нахилені одне до одного на малий
кут у=2..3̊.
Якщо в кювету налити оптично активну рідину, то у відповідності з виразом (1) вона поверне площини поляризації на деякий кут  , при цьому ліва
і права половини призми уже не будуть однаково яскравими (рис. 2, а, в).
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а)

б)

в)

Рисунок 2. Зображення зміни яскравості

Вимірювання здійснюється в момент, коли права й ліва частини зрівноважуються (рис. 2, б). Для цього необхідно повернути площини поляризації
назад, тобто в те положення, яке вони займали при порожній кюветі. Цю задачу виконують клини.
У цукрометрі СУ-3 використовується міжнародна цукрова шкала. Одна
поділка цієї шкали відповідає куту повороту площини поляризації на 0,3462.
Таким чином, кут повороту площини поляризації можна визначити по формулі [3]
(2)
  0,3462  S ,
де S – відлік, знятий зі шкали.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Було проведене дослідження семи експериментальних зразків, серед
яких 1 водний розчин цукру, 1 водний розчин цукрозамінника, 3 цукровмісних зразки соків різних виробників, 1 зразок цукровмісного напою, 1 зразок
такого ж напою, але з цукрозамінником. Довжина кювети однакова l=6,5 см.
Були виміряні кути повороту площини поляризації у кожному зі зразків. Результати вимірювань оформлені в таблицю 1. Для темних та низькоконцентрованих зразків додатково використовувалася цифрова фотокамера.
Таблиця 1. Розрахункові результати вимірювань
№ зразку п/п

1

2

3

4

5

6

7

Кут повороту
площини поляризації, φ

18,92725

-0,30663

0,03462

4,45733

1,497315

3,508984

-5,25235

Питома постійна повороту [α]

11,6475

-11,794

11,6475

11,6475

11,6475

11,6475

-11,794

Концентрація с,
г/мл

0,25

0,004

0,00046

0,05887

0,019777

0,046348

0,068516

Прозорий

Світложовтий

Жовтий

Світложовтий

Темнокоричневий

Темнокоричневий

Колір розчину

Прозорий

Використання цифрової фотокамери дозволило зареєструвати малі коливання зміни яскравості, що спостерігалися у випадках дуже малих концентрацій, а також, коли було неможливо розрізнити зображення.
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Аналіз результатів дослідження показав, що пакет соку, об’ємом 200 мл,
містить у першому зразку соку 0,1 г цукру, у другому зразку – 12 г цукру, у
третьому зразку – 4 г цукру. У випадку цукровмісного напою, об’ємом 500
мл концентрація цукру становить 23 г.
Також виявлено, що цукрові розчини є правоповоротними, а розчини із
вмістом цукрозамінника – лівоповоротними.
ВИСНОВКИ
Розроблено метод вимірювання кута повороту площини поляризації в
цукровмісних розчинах на покращеному стенді із цифровою фотокамерою.
Він дозволяє якісно визначати концентрацію цукру, як у малопрозорих розчинах, так і в розчинах з малою концентрацією. Результати експерименту показують, що вміст цукру в досліджуваних зразках, перерахованих на разову
порцію, складають від 0,4% добової норми споживання цукру до 48% для соків, а також майже добову норму цукру у випадку цукровмісного напою. Подальші дослідження можна спрямувати на розробку портативного цукрометру для експрес-дослідження концентрації цукру в рідині.
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СИНТЕЗ ДИФРАКЦІЙНО-РЕФРАКЦІЙНОГО ОБ’ЄКТИВА
Анотація. Метою статті є доведення можливості здійснення автоматизованого параметричного синтезу
дифракційно-рефракційного об’єктива. У статті запропоновано методику синтезу нових оптичних систем,
зокрема об’єктивів з дифракційними оптичними поверхнями, на основі сучасного методу глобальної оптимізації – адаптивного методу диференційної еволюції Коші. В роботі синтезовано оптичну систему
об’єктива, яка містить дифракційну оптичну поверхню. Проведене порівняння з вихідною системою доводить ефективність та результативність запропонованого підходу.
Ключові слова: дифракція, об’єктив, оптична система, глобальна оптимізація, дифракційний елемент

ВСТУП
Сьогодні дифракційна оптика – це галузь досліджень, що швидко розвивається. Продовжують з’являтися доповіді конференцій та спеціальні випуски оптичних журналів, в яких публікуються авторитетні оцінки сучасного
стану та ствердження щодо майбутніх перспектив дифракційної оптики.
Цьому сприяють декілька факторів. Зокрема, дифракційні оптичні елементи
(ДОЕ) дозволяють маніпулювати світловими полями таким чином, як раніше
було неможливим з традиційною заломлюючою та відбиваючою оптикою.
Крім того, ДОЕ можуть бути дешевими та легкими у виробництві [1].
ДОЕ переважно використовують для зменшення габаритів й маси
об’єктивів. За рахунок дифракції світлового потоку на неперервному мікрорельєфі поверхні лінзи може досягатися ефект біфокальності у дифракційнорефракційних лінзах. При використанні ДОЕ стає можливим проектування
гібридних елементів для отримання ахроматичних скоригованих елементів за
рахунок того, що дифракційні поверхні мають від’ємний коефіцієнт дисперсії
[2].
Існуючі підходи до проектування подібних систем ґрунтуються на теорії
аберацій 3-го або 5-го порядку [3] або ж на оптимізації готових рішень. Подібні класичні методики мають ряд недоліків, тому й виникла необхідність в
універсальному підході, який не потребував би якісної вихідної системи та
досвіду висококваліфікованого розробника.
ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПІДХІД ТА ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

Для опису дифракційного елемента в даній роботі використовуються
дифракційні поверхні, фаза яких описується таким степеневим виразом:
N

  M  Ai 

2i

(1)

i 1

де N – кількість поліноміальних коефіцієнтів; Ai – коефіцієнт при ρ2; ρ – нормована радіальна координата апертури; M – порядок дифракції.
Для синтезу оптичної системи (ОС) об’єктива пропонується використовувати один із сучасних методів глобальної оптимізації – адаптивний метод
диференційної еволюції Коші [4, 5]. Особливістю цього методу є те, що кожен змінний пошуковий параметр має свої значення параметрів диференційної еволюції. Сутність такого підходу зводиться до того, що на кожній новій
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ітерації алгоритму його параметри визначаються на основі середніх значень
показників, отриманих під час попередніх ітерацій (тобто, фактично ці параметри адаптуються до реальної оціночної функції). Нові значення показників
генеруються на основі розподілу Коші, який дозволяє отримувати випадкові
значення з більшим відхиленням від середніх значень в порівнянні з гаусоподібним (нормальним) розподілом.
Як приклад для розрахунку було обрано об’єктив Tessar [6]. Його оптична система має фокусну відстань 100 мм, кутове поле зору 30°, апертуру
F/3,5 (рис. 1). Об’єктив призначений для роботи у спектральному діапазоні
0,48…0,644 мкм з основною довжиною хвилі 0,546 мкм (рисунок 1). Під час
його параметричного синтезу було встановлено додаткові обмеження на мінімальну та максимальну осьові товщини 2 мм і 8 мм, відповідно, мінімальну
товщину на краю – 0,2 мм та максимальне допустиме значення дисторсії –
0,15%.

а

б
Рисунок 1. Оптичні схеми об’єктивів з ходом променів:
а – оптимізований варіант з виключно сферичними поверхнями; б – розрахований варіант
з дифракційною поверхнею

На (рис. 1,б) показана оптична схема розробленого окуляра, а в (табл.1)
– його конструктивні параметри.
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Таблиця 1. Конструктивні параметри розрахованого об’єктива
Номер поверхні
Предмет
1
2
3
4 (дифракційна
поверхня)
5 (апертурна
діафрагма)
6
7
8
Зображення

Радіус кривизни
поверхні, мм
∞
33,303
-238,886
-61,018
30,264

∞
7,04
3,5
2
2,8

–
N-BAF10
–
N-F2
–

Світловий
діаметр,
мм
0
33,288
31,702
27,442
23,798

∞

2,8

–

23,628

-98,199
2
LF5
30,052
8,3
N-BAF10
-38,72
82,9
–
∞
0
–
Додаткові параметри дифракційної поверхні 4

25,218
29,106
29,848
51,604

Дифракційний Нормувальний
порядок
радіус, мм
1

Осьова товщина, мм

Середовище

Кількість
Коефіцієнт Коефіцієнт Коефіцієнт
при ρ2
при ρ4
при ρ6
фазових
коефіцієнтів

13

3

-5,557E+02

5,241E+02

-1,886E+02

Оскільки ОС з виключно сферичними поверхнями візуально подібна до
розрахованого варіанту з дифракційною поверхнею, то доречним буде порівняти числові значення основних аберацій цих систем (табл.2).
Таблиця 2. Порівняльна таблиця числових значень основних аберацій
Аберація

ОС з виключно сферичними поверхнями
0,041

ОС з дифракційною
поверхнею
0,013

0,053

0,018

0,738

0,158

1,081

0,305

Поперечна аберація на краю поля зору
для меридіонального та сагітального
пучків (для осн. довжини хвилі), мкм

84,828

75,134

Поперечна аберація на краю поля зору
для меридіонального та сагітального

89,018

96,227

Поперечна сферична аберація
(для осн. довжини хвилі), мм
Поперечна сферична аберація
(у всьому спектр. діапазоні), мм
Повздовжня сферична аберація
(для осн. довжини хвилі), мм
Повздовжня сферична аберація
(у всьому спектр. діапазоні), мм
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пучків (у всьому спектр. діапазоні),
мкм
Відносна дисторсія (для осн. довжини
хвилі), %

0,445

0,15

Астигматична різниця

0,614

0,279

Макс. перепад хвильової аберації в
центрі поля зору (для осн. довжини
хвилі)

2,682λ

1,716λ

Макс. перепад хвильової аберації на
краю поля зору (для осн. довжини
хвилі)

9,379λ

4,844λ

СКВ хвильової аберації в центрі поля
зору (для осн. довжини хвилі)

0,607λ

0,556λ

СКВ хвильової аберації на краю поля
зору (для осн. довжини хвилі)

2,169λ

1,051λ

У порівнянні з об’єктивом, який містить виключно сферичні заломлюючі поверхні, в ОС, що містить дифракційну поверхню, аберації виправлено
краще. Так, середньоквадратичний радіус світлової поліхроматичної плями
на осі дорівнює 8,52 мкм і на краю поля зору – 26,22 мкм (в оптимізованому
варіанті з виключно сферичними заломлюючими поверхнями – 29,99 мкм і
39,88 мкм, відповідно). Дисторсія розрахованого об’єктива по всьому полю
зору є меншою за 0,15%. Для осьового пучка та основної довжини хвилі перепад хвильового фронту не перевищує 1,716λ. Відповідні графіки поліхроматичних модуляційних передавальних функцій (МПФ) наведено на (рис. 2).
Контраст, відн.од.
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Рисунок 2. Графіки розрахованих поліхроматичних МПФ об’єктива
для осьового пучка в дифракційному наближенні

ВИСНОВКИ
У даній роботі здійснено перевірку можливості синтезу об’єктива з диф101
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ракційною оптичною поверхнею. Проведеним чисельним моделюванням доведено, що використання дифракційних поверхонь дозволяє покращити якість зображення ОС.
Отримані результати свідчать, що розрахована система дифракційнорефракційного об’єктива за якістю зображення переважає вихідну систему з
виключно сферичними заломлюючими поверхнями. Зокрема, середньоквадратичний радіус поліхроматичної плями в середньому по всьому полю зору є
майже втричі меншим, а значення МПФ суттєво поліпшені (особливо на середніх просторових частотах).
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ТІНЬОВИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ЗНОСУ КОНТАКТНОГО ДРОТУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Анотація. В статті приведені результати досліджень по використанню тіньового методу для визначення
ступені зносу контактного дроту залізничного транспорту. У зв’язку з шкідливим впливом електромагнітних полів, а також атмосферних завад запропоновано для переносу зображення в пересувну лабораторію
скористатися волоконно-оптичним джгутом. Приведені співвідношення що підтверджують незалежність
вимірювань від можливої зміни положення контактного дроту по відношенню до торців волоконнооптичного джгута.
Ключові слова: знос контактного дроту, тіньовий метод контролю,волоконно-оптичний джгут, лінійний
фотоприймач.

ВСТУП
Безпека експлуатації залізничного транспорту пов’язана з необхідністю
контролю зносу провода контактних мереж при терті о струмоприймач. Внаслідок безперервного тертя провід зношується, змінюється профіль його поперечного перерізу. Моніторинг треба проводити безконтактним методом оскільки
провід знаходиться під великою напругою. Для вирішення цієї задачі застосовується декілька методів. Так в працях [1 – 4] пропонується скористатися методом структурного опромінювання, а також лазерної проекційної системи для
автоматизованого дистанційного контролю геометрії і пошкоджень контактних
дротів. При вказаних авторами можливостях цього метода реалізація його
пов’язана з використанням складної оптико-механічної системи, що впливає на
точність вимірювання і надійність експлуатації в реальних умовах. Безперечним
ї те, що внаслідок зносу змінюється площа поперечного перерізу контактного
дроту і це може бути зареєстровано за допомогою тіньового метода.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Недоліком відомих тіньових методів є те, що фотоелектричний перетворювач лінійний прилад переносу заряду (ЛППЗ) розташований в зоні де діють електричне і магнітне поля обумовлені струмом високої напруги (до
30кВ), а також шкідливі атмосферні фактори. Це призводить до появи помилкових спрацювань фотоелектричного перетворювача, необхідності ретельного екранування вхідних ланцюгів електронного блоку. Крім того, розмір
тіні контактного дроту може перевищувати лінійний розмір існуючих ЛППЗ.
В зв’язку з цим було поставлене завдання усунення вказаних шкідливих факторів на роботу пристрою контролю зносу контактного дроту залізничного
транспорту.
ПРИНЦИП ДІЇ ТІНЬОВОГО ПРОЕКЦІЙНОГО МЕТОДУ
Можливості тіньового проекційного методу розглянуті в роботі [5]. Згідно цієї роботи протяжне джерело фонового освітлювача, що випромінює
дифузно-розсіяне світло, створює яскраво освітлений фон, необхідний для
отримання об’єктивом контрастного зображення об’єкта дослідження. Перед
лінійкою у робочій зоні вимірювальної головки рухається тест об’єкт діамет103
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ром D. Зображення дроту проектується об’єктивом у зменшеному вигляді на
багатоелементний фотоприймач, що вміщує в себе ряд фоточутливих елементів малого розміру. Принципова схема цього метода приведена на рис.1.

Рисунок. 1. Принцип вимірювання діаметра тіньовим проекційним методом.

Елементи фотоприймача розташовані в лінію, перпендикулярно вздовж
вісі об’єкта. Кількість елементів, закритих зображенням, визначає мікроконтролер вимірюваної голівки, що керує роботою фотоприймача. Виходячи з
кількості елементів, закритих зображенням, і розмірами пікселів, мікроконтролер розраховує розмір зображення провідника d1, а знаючи лінійне збільшення β об’єктива, визначає в міліметрах діаметр дроту D1. Недоліком цього
метода є складна конструкція джерела випромінювання і проекційного
об’єктива, що суттєво в умовах експлуатації пристрою на пересувній лабораторії залізничного транспорту. Знаходження фотоприймача в зоні вимірювань знижує надійність контролю. Крім того пересування контактного дроту
по відношенню до площини предметів проекційного об’єктива призводять до
появи значних похибок вимірювання розмірів зносу.
ЗАПРОПОНОВАНИЙ АВТОРАМИ МЕТОД
Для вирішення завдання покращення надійності і точності контролю
зносу контактного дроту залізничного транспорту нами запропонований метод, схема якого приведена на рис. 2. Метод забезпечує проведення контролю
в динаміці під час руху вагона-лабораторії. Оптико-електронні датчики кріпляться безпосередньо на струмоприймач вагона-лабораторії. Пристрій для
контролю зносу контактного дроту працює наступним чином. Оптична система з двох випромінювачів 1 і 2, формує промінь засвічення малої розбіжності, який опромінює контактний дріт 5. Внаслідок перетинання дротом пучка променів на поверхні стрічкових волоконно-оптичних джгутів 3 і 4 утворюється тіньове зображення розмірами В1 і В2 (рис.2). Тіньові зображення волоконно-оптичними джгутами переносяться на приймачі ЛППЗ 6 і 7. Якщо
розміри зображення перевищують лінійний розмір ЛППЗ, то за допомогою
ділення вихідного торця джгута на дві частини, ї можливість розділити тіньове зображення перетину контактного дроту на дві окремі лінійки ЛППЗ.
Волоконно-оптичні джгути є діелектричними елементами і вони жодним чином не реагують на електромагнітні поля, які завжди існують в зоні вимірювання. Довжина джгутів може бути взята такою щоб розташувати ЛППЗ в
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приміщенні вагона-лабораторії, яка захищена від дії зовнішніх електромагнітних полів і шкідливих атмосферних факторів . Властивості волоконнооптичних джгутів дозволяють перенести зображення тіней контактного дроту
з мінімальними енергетичними втратами і без спотворення. Блок-схема подальшої обробки сигналу сформованого ЛППЗ приведена на рис. 3. Блоки
зчитування 8 і 9 сигналу з ЛППЗ формують аналоговий електричний сигнал .
АЦП 10, 11 перетворюють цей сигнал на цифровий і направляють його на
входи а і б мікропроцесора 12. Мікропроцесор за розробленою програмою
визначає ступінь зносу контактного дроту обрахувавши висоту дроту h і передає цю інформацію на пристрій 13 документування результатів вимірювання. Якщо знос дроту перевищуює допустимий, то приймається рішення
про заміну цієї ділянки дроту.

Рисунок.3. Блок-схема обробки сигналу
Рисунок.2. Запропонована схема пристрою
для контролю зносу контактного дроту.

СПІВВІДНОШЕННЯ ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПРИНЦИП ДІЇ
Вимірювання висоти контактного дроту h запропонованим тіньовим методом проводиться на основі використання співвідношень наведених нижче.
Як видно з рис.2 за теоремою подібності трикутників зв'язок між розмірами
тіней В1 і В2 дроту і лінійними розмірами пристрою l1, l2 і L наступний:
h

B1 l1
L

;

h

B2  l 2
L

Під час руху вагона-лабораторії відстані l1 і l2 можуть змінюватись внаслідок зсуву контактного дроту відносно центра струмоприймача. Цей зсув
обумовлений поворотами залізничної колії на окремих ділянках дороги. Залежність між розмірами l1,і l2 і розмірами тіней, як видно з рис. 2 наступна:
l1 B2
Bl
 . Звідки: l1  2 2
l2 B1
B1

Оскільки існує зв'язок: L  l1  l2 , то отримаємо
L

 B 
l2 B2
 l2 . Тоді l2  L  1  2 
B1
B1 
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Остаточно отримаємо:

 B 
h  B2  1  2 
B1 


1

Останнє співвідношення свідчить про те, що значення розміру висоти
контактного дроту не залежить від його положення відносно торців приймального стрічкового волоконно-оптичного джгута. Мікропроцесор за розробленою програмою робить зшивання отриманих даних і визначає висоту
дроту на різних ділянках залізної дороги.
ВИСНОВКИ
1. Запропонований новий метод контролю зносу контактного дроту залізничного транспорту.
2. Використання волоконно-оптичного джгута дозволило підвищити надійність вимірювань, оскільки фотоприймальна частина пристрою знаходиться в захищеній від шкідливих факторів вагоні-лабораторії.
3. Результат вимірювань не залежить від розташування контактного дроту по відношенню до оптико-електронної частини пристрою.
4. Подальші дослідження будуть направлені на більш детальну оцінку
точності вимірювань.
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ПОКРАЩЕНА ОПТИЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ
ДОСЛІДУ АББЕ-ПОРТЕРА
Анотація. У статті описується покращена оптична установка для демонстрації експерименту Аббе-Портера.
Її ключовою особливістю є формування первинного і вторинного зображень (відповідно до теорії Аббе)
разом на одному екрані.

Ключові слова: експеримент Аббе-Портера, первинне зображення, спектр, вторинне зображення, теорія
Аббе, дифракційна гратка, мікрооб’єктив.

ВСТУП
У оригінальному досліді Аббе [1-3] вчений встановив періодичний
об’єкт – одновимірну дифракційну гратку – у площині предмету системи мікроскопу і освітлював її паралельним пучком світла. Частина пучків світла,
що пройшла крізь об’єкт і потрапила в оптичну систему, сфокусувалась у задній фокальній площині об’єктива мікроскопа, утворивши ряд яскравих дифракційних плям (первинне зображення або спектр об’єкту). В результаті накладання ці пучки інтерферують між собою і приймають участь в утворенні
так званого «вторинного зображення», що і є зображенням об’єкта, яке будує
мікроскоп у площині зображення системи. Встановивши в задньому фокусі
мікрооб’єктива (площині первинного зображення) маску, яка перекриває лише непарні максимуми, Аббе спостерігав подвоєння частоти штрихів у площині вторинного зображення
Пізніше такий дослід був повторений Портером [1-3] але для двовимірної решітки з перпендикулярно схрещеними штрихами. В задній фокальній
площині мікрооб’єктива в якості спектру з’явилась двовимірна сукупність
дифракційних максимумів, а в площині зображення – вторинне зображення
двовимірного об’єкту. Використовуючи в якості маски горизонтальну щілину, вторинне зображення утворює набір вертикальних штрихів, при вертикальній щілині – набір горизонтальних штрихів. Такий дослід увійшов в історію як дослід Аббе-Портера.
Сучасний експеримент Аббе-Портера повторюють, розміщуючи елементи на оптичній лаві і почергово споглядаючи або зображення, або спектр.
КОНСТРУКЦІЯ УСТАНОВКИ
Установка містить невелику металеву опорну плиту, джерело світла (зелений лазер), об'єкт (одно- або двовимірну решітку) з тримачем, об'єктив мікроскопа, в задній фокальній площині якого утворюється первинне зображення об’єкту (просторовий спектр), світлоподільну пластину, монокуляр,
який проектує первинне зображення зі збільшенням на екран, дзеркало і CCD
об'єктив, які будуються збільшене вторинне зображення у площині зображення – на екрані (рисунок 1). Вона компактна і економічна. Її перевагою є
можливість спостерігати первинне (просторовий спектр) і вторинне (збіль107
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шене зображення) зображення разом в одній площині з аналогічними розмірами. Це дає змогу відслідковувати, як наявність маски в задньому фокусі
мікрооб’єктива змінює структуру зображення об’єкта.

Рисунок 1. Покращена оптична установка для демонстрації досліду Аббе-Портера

ОДНОВИМІРНА ДИФРАКЦІЙНА ГРАТКА
При встановленні у площині предмету мікрооб’єктива одновимірної дифракційної гратки отримуємо її спектр – набір дискретних яскравих плям – у
задній фокальній площині мікрооб’єктива та її зображення – набір штрихів
решітки – у площині зображення мікрооб’єктива. Обидві картини перенесені
на один екран зі збільшенням (рисунок 2).

Рисунок 2. Спектр та зображення одновимірної гратки

ДВОВИМІРНА ДИФРАКЦІЙНА ГРАТКА
При встановленні у площині предмету об’єктива мікроскопа двовимірної дифракційної гратки у задній фокальній площині його отримуємо двовимірний набір окремих яскравих плям та зображення решітки у вигляді сітки у
площині його зображення, збільшені та перенесені на спільний екран (рисунок 3).
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Рисунок 3. Спектр та зображення двовимірної гратки

РЕЗУЛЬТАТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
При аналізі зображень у програмі Pixel Profile було отримано графіки:
профіль зрізу фрагмента спектру (рисунок 4) та профіль зрізу фрагмента зображення (рисунок 5).

Рисунок 4. Профіль зрізу фрагмента спектра

На графіку для спектру ясно видно яскраві періодичні ділянки –
дифракційні максимуми.

Рисунок 4. Профіль зрізу фрагмента зображення
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На графіку для зображення можна відслідкувати періодичність гратки та
профіль її фрагмента.
В результаті така система представляє собою економічний прилад в
компактному корпусі (рисунок 4), який дозволяє: 1) спостерігати первинне та
вторинне зображення об’єкту зі збільшенням поруч на спільному екрані; 2)
встановивши маску в задньому фокусі мікрооб’єктива, миттєво бачити результат такої фільтрації; 3) досягти однакової роздільної здатності обох зображень; 4) встановити в площині екрану цифрові камери для аналізу на
будь-якому електронному пристрої.

Рисунок 3. Покращена оптична установка під час роботи.
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ВИМІРЮВАННЯ МПФ КАМЕР МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ МЕТОДОМ
ПОХИЛОГО КРАЮ
Анотація. Модуляційно передавальна функція (МПФ) - це просторово частотна характеристика систем
зображень, і тепер вона розробляється для об'єктивної оцінки якості об'єктива та камери. В даному документі розглянуто метод похилого краю та його принцип для вимірювання МПФ цифрової камери.
Ключові слова: МПФ, цифрова камера, метод похилого краю.

ВСТУП
Модуляційно передавальна функція (МПФ) асоціюється з дослідженням
якості оптичних систем від впровадження лінійного системного аналізу у цій
області. Попит на оптичні системи з вищою роздільною здатністю росте, тому розробники, дослідники та метрологи все частіше звертаються до МПФ як
до універсального методу, що відображає просторово частотну характеристику зображувальних систем, та є об’єктивною метрикою для кількісної оцінки якості зображень цифрової камери. МПФ описує здатність камери фіксувати дрібні деталі, виявлені в оригінальній сцені. На сьогоднішній день запропоновано велику кількість методів для вимірювання МПФ цифрових камер. Серед них є лабораторні, що вимагають спеціального обладнання, та методи, які базуються на дослідженні вихідного зображення, отриманого при
фотографуванні тестових мір. При використанні синусоїдальної чи прямокутної міри для вимірювання через дискретну характеристику вибірки камери
ПЗЗ, виникає похибка реєстрації між зображенням ліній ґратки, утвореними
оптикою, і просторово-дискретними пікселями матриці у фокальній площині.
Щоб зменшити ефект від реєстраційної похибки, ми повинні провести велику
кількість вимірювань, переміщуючи міру та вибираючи максимальну вимірювану величину як значення МПФ системи камери з цією просторовою частотою. Переміщення має бути невеликим, відповідно до розміру пікселя, тому важко провести точне дослідження за допомогою цього традиційного методу. Крім того, вимірювання з вибраною решіткою може дати лише одне
або декілька значень МПФ на його основних або нижчих гармонічних частотах. Для того, щоб отримати всю криву МПФ, необхідно повторити дослідження з різними решітками із різними частотами. Порівняно з цим традиційним методом, метод похилої площини може ефективно збільшити частоту
дискретизації та зменшити ефект реєстраційної похибки на вимірювану МПФ
цифрової камери.
МЕТОД ПОХИЛОГО КРАЮ
Метод похилого краю полягає у формуванні краю на матриці, трохи нахиленому щодо піксельних рядків (або стовпчиків). МПФ – це модуль оптичної передавальної функції (ОПФ), що є прямим перетворенням Фур’є функції
розсіювання лінії (ФРЛ). ФРЛ можна отримати шляхом обчислення першої
похідної із функції розсіювання краю (ФРК) (англ. Edge spread function).
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МПФ камери отримується шляхом аналізу отриманих даних зображення поблизу нахиленої чорно-білої кромки.
АЛГОРИТМ ВИМІРЮВАННЯ МПФ
Спершу виготовляється тест міра у вигляді похилого краю (рис. 1.) із кутом нахилу 4-6 градусів від вертикалі чи горизонталі, та довжиною не менше
100 пікселів.

Рисунок 1 Похилий край (400х200 пікселів)

Розглянемо ФРЛ у отриманому зображенні. Скористаємось наступною
формулою:
E  i, j  

E '  i, j   B
W B .

(1)

де E (i, j) - сірі дані після обробки, E '(i, j) - дані зображень у вибраній
області, B - сіра інформація темного тла тест міри, W - сіра інформація білого
кольору фон тест міри.
Далі центроїд кожної лінії, що визначає положення краю, розраховується за формулою:
n 1

C  j 

 j   E  i, j  1  E  i, j 
j 1
n 1

  E  i, j  1  E  i, j 

(2)

j 1

Припустимо, що найкраща лінія:
Далі
b

y  a  bx

(3)

 x  y  m x y
  x   m x
i

i
2

i

i

i

2
i

(4)

де, m - кількість точок краю, xi - позиція рядка краю, yi - позиція стовпця краю. Відповідно до вибірки найкращої лінії знаходимо ФРК. Вибірка
ФРК диференційована, щоб отримати вибірку ФРЛ. Просторово частотна характеристика ПЗЗ-камери обчислюється дискретним перетворенням Фур'є
(ДПФ) даних ФРЛ. МПФ може бути виведена з просторово частотної характеристики відповідно до наступної формули:
МПФ  f  

SFR  f 
FRt arg et  f   Tderiv  f 

(5)

де SFR просторово частотна характеристика, FRtarget(f) є частотною харак112
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теристикою нахилу краю, Τderiv(f) є корекційним фактором, викликаний виведенням з трьох точок. Τderiv(f) визначається як
deriv  f   sin c  kf 

(6)

де δ - інтервал вибірки даних, k дорівнює 2 для триточкової похідної
ВИСНОВКИ
В ході роботи розглянуто традиційний метод прямокутного цільового
вимірювання МПФ цифрових камер. З огляду на виявлені недоліки було проведено пошук альтернативних методів дослідження МПФ. Обраний для подальшого дослідження метод базується на дослідженні кромки контрастного
зображення. В даному випадку гострий поздовжній край використовується
для побудови функції розсіювання лінії. ФРЛ в свою чергу отримується шляхом нормованої згортки першого порядку функції розсіювання краю. Даний
метод дозволяє отримати двовимірну функцію розсіювання точки, базуючись
на отриманих функціях розсіювання лінії за допомогою теореми Фур’є. В результаті порівнянь, отриманих МПФ камери за допомогою двох методів, можемо стверджувати, що за допомогою методу похилого краю можна досягнути більш точних результатів, ніж традиційний, що використовує прямокутні
цілі. Крім того, слід відзначити, що потрібно лише одне зображення для
отримання всієї кривої МПФ, це, в свою чергу, забезпечує швидкі вимірювання.
В подальшому планується підтвердити, що при невеликих кутах результати вимірювання МПФ практично не залежать від кута нахилу похилого
краю.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНОЇ ДАЛЬНОСТІ
РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ПРИЦІЛУ
Анотація. В даній роботі розроблено методику розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійним прицілом об’єкта спостереження, який розташований на рівномірному фоні. Отримано загальне рівняння для розрахунку максимальної дальності розпізнавання та розроблено алгоритм розрахунку, за допомогою якого встановлено, що максимальна дальність розпізнавання становить 2648м.
Ключові слова: тепловізійний приціл, максимальна дальність розпізнавання.

ВСТУП
На сьогоднішній день стрімко розвиваються системи оптикоелектронного спостереження до яких відноситься і тепловізійний приціл. Основна задача таких систем – це виявлення об’єкта спостереження на максимальній дальності розпізнавання. Тому при розробці тепловізійних прицілів
велику увагу приділяють максимальній дальності розпізнавання, що є однією
з важливих та визначальних характеристик, що визначає потенційні можливості приладу.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНОЇ ДАЛЬНОСТІ
РОЗПІЗНАВАННЯ
Максимальна дальність розпізнавання (MRR) R d – це максимальна дальність між тепловізійним прицілом і стандартним тест-об’єктом, при якій
тест-об’єкт виявляється на екрані дисплея[1]. Максимальна дальність розпізнавання залежить від наступних параметрів тепловізора[2]:
 просторова роздільна здатність,
 енергетична роздільна здатність,
 функція передачі сигналу,
 передавальна функція,
 еквівалентна шуму різниця температур,
 робочий спектральний діапазон.
Розглянемо випадок, коли тепловізійна система є контрастно обмеженою та має рівномірний фон, на який проектується об’єкт.
Для розпізнавання об’єкта необхідно, щоб уздовж його критичного розміру lcr розміщувалось Nr штрихів, тобто:
l  2 N V
(1)
cr

r

де Nr визначається конкретним критерієм розпізнавання.
Для двовимірної моделі зображення, в якій про об’єкт спостереження
зосереджена по усій площі об’єкта інформація, критичний розмір розраховують за наступною формулою:
lcr  VtWt
(2)
Згідно з критерієм Джонсона для розпізнавання об’єктів військового
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призначення потрібно, щоб Nr = 4 ± 1. Цей критерій був розроблений для
систем з великим відношенням сигнал/шум. Тобто такі тепловізійні системи
спостереження були обмежені контрастом, а критерій Джонсона буде справедливим тільки для контрастно обмежених систем.
Вихідним для розрахунку максимальної дальності розпізнавання контрастно обмеженої системи є рівняння, в якому кутову просторову частоту νres
визначають у просторі «дисплей – оператор»:
M s ( res )  CE ,th ( res )
,
(3)
де Ms (νres ) – модуляційна передавальна функція тепловізійної системи.
Модуляційна передавальна функція (МПВ) тепловізійної системи спостереження Ms (νres ) може мати максимальне значення, якщо оптична система є дифракційно обмеженою, а електронний тракт і дисплей не вносять додаткових спотворень у зображення об’єкта спостереження. У цьому випадку
радіус кружка розсіювання тепловізійної системи спостереження rs у формулі
2
M s ( res )  exp(2 2rs2 res
)
(4)
буде визначатися кутовими розмірами пікселя МПВ αD і βD . Для знаходження rs використовується наступне наближення [3]:
(5)
rs  0,28  D  D
Кутові розміри пікселя визначаються формулою:
A
V W
DD  D  D D
'2
f об
f об'2
′
де VD , WD – розміри пікселя, foб - фокусна відстань об’єктива.
З урахуванням формул [3]:
2
M s ( res )  exp(2 2rs2 res
)

CE
CE ,th ( res ) 
exp(c1 res )exp(c2 res )

(6)

(7)
(8)

запишемо рівняння:
M s ( res )  CE ,th ( res )

(9)

перепишемо дане рівняння
2
exp(2 2rs2 res
)  C ( )
E ,th res

(10)

або у наступному вигляді
2
exp(1,137 res
)

0,01033
exp(1,986 res )exp(5,673 res )

Максимальна дальність розпізнавання розраховується за формулою:
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Rd 

 reslcr Г
Nr

,
(12)
де Г – видиме збільшення, Nr – кількість штрихів.
Кількість штрихів уздовж критичного розміру об’єкта можна знайти в
таблиці для ймовірності розпізнавання, що знаходиться в [3].
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНОЇ ДАЛЬНОСТІ
РОЗПІЗНАВАННЯ
В якості прикладу застосування представленого методу розрахунку максимальної дальності розпізнавання R d розглянемо тепловізійний приціл, який
′
має наступні параметри: фокусна відстань об’єктива foб
- 81,3 мм, видиме
х
збільшення оптичної системи Г = 4 , розмір пікселя VD х WD = 25x25 мкм2.
Згідно стандарту НАТО 4347 тест - об’єкт являє собою квадрат розміром
Vt х Wt = 2.3x2.3 м2 з температурним контрастом ΔТ=5К і розташований на
рівномірному фоні Tb =303К. Імовірність розпізнавання об’єкта Pr = 0.979.
Алгоритм застосування методу наступний:
1. Критичний розмір об’єкта розрахуємо за формулою (2):
lcr  VtWt  2,3
2. Кутові розміри пікселя розрахуємо із співвідношення (6):
252 10 6
 0,4569 мрад2 .
f об'2
f об'2
81,32
3. Для знаходження rs скористаємося наближенням (5):

 DD 

AD



VDWD



rs  0,28  D  D  0,189 мрад

4. Скористаємося трансцендентним рівнянням (11) для знаходження
νres . Розв’язком цього рівняння є νres =1,49мрад-1.
5. Знаходимо кількість штрихів уздовж критичного розміру об’єкта із
таблиці [3]. Звідки Nr =5.
6. Розрахуємо максимальну дальність розпізнавання за формулою (12):

1,49103 2,34
 2648 м
5
Отже, отриманий результат R r = 2648м є максимальною дальністю
розпізнавання тепловізійного прицілу.
Rd 

ВИСНОВОК
Запропонована математична модель системи «об’єкт спостереження –
фон – тепловізійний приціл», дозволяє отримати рівняння для розрахунку
максимальної дальності розпізнавання об’єкта, що знаходиться на рівномірному фоні. Подальші дослідження слід спрямувати на оптимізацію параметрів тепловізійного прицілу з метою збільшення максимальної дальності розпізнавання
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СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ДІАПАЗОНІВ ПРИ
КОМПЛЕКСУВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ
Анотація. В даній статті здійснюється огляд популярних рішень реєстрації зображень, огляд недоліків та
переваг різних рішень. Проводиться вибір методу, що найліпше реалізується на базі університету.
Ключові слова: реєстрація зображень, багатоспектральні оптико-електронні системи.

ВСТУП
Дистанційне спостереження в умовах низької освітленності, або повної
відстутності освітленості є одним з найважливіших напрямків оптикоелектронного приладобудування. Сучасні досягнення в оптиці та обробці зображень сприяли до появи багатоканальних оптико-елетронних приладів дистанційного спостереження. Дані системи містять декілька інформаційних
каналів (як мінімум два – тепловізійний та телевізійний). Для об'єднання каналів застосовують комлексування сигналів.
Комплексування зображеннь показали істотну якісну і кількісну вигоду
у вирішенні задач виявлення, розрізнення, розпізнавання об'єктів, стеження
та цілевказання [1]. Комплексування дає змогу отримати більш інформативне
результуюче зображення, ніж від зображень, що отримані окремо, кожне своїм каналом. Це значно покращує якісь роботи оператора, що працює з ним.
Комплексування складається з таких етапів:
 реєстрація зображень;
 аналіз зображення та виділення цікавих нам зон на зображенні;
 власне компексування.
В данній роботі розглянуто різні методи реєстрації зображень в багатоканальних оптико-електронних системах; недоліки та переваги їхних конструкцій.
Метою даної роботи є аналіз відомих рішень реєстрації зображень для
подальшого створення макету на базі університету.
ОГЛЯД ІСНУЧИХ МЕТОДІВ
Найбільш простою схемою побудови двух- або багатоканальних оптикоелектронних систем спостереження є механічне об'єднання двух, або більше
автономних оптичних систем (Рисунок 1). [2]
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Рисунок 1. Схема з рознесеними спектральними каналами [2]. 1- об'єктив, 2 – світлофільтр, 3 – приймач випромінювання. a, b, c – різні спектральні діапазони

В такий системах простіше вирішити проблему виправлення аберацій,
адже кожен блок працює на своїй довжині хвилі.
Найчастіше візирні осі в таких схемах являються паралельними, що призводить до зміщення зображення об'єкту в площинах чутливого шару приймачів. Зведення зображень проводиться за допомогою цифрової обробки зображень. Знехтувати паралаксом можна, якщо відстань до об'єкту спостереження набагато менше відстаней між осями спектральних каналів.
Також доволі відомим рішенням являється використання одного об'єктиву зі змінними світлофільтрами, що знаходяться в поворотній оправі (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема зі спільним об'єктивом та змінними світлофільтрами [2]. 1 – об'єктив, 2
– змінний світлофільтр, 3 – приймач випромінювання

В даних схемах просто контролювати активний спектральний діапазон
за допомогою оправи зі змінними світлофільтрами. Також вдається позбутися паралаксу, оскільки ми маємо лише один об'єктив. Через складність підібрати оптичні матеріали для об'єктиву, щоб він працював у широкому діапазоні використовують дзеркальні об'єктиви (за схемами Кассагрена, Грегорі,
інші).
Недоліками схеми зі змінними світлофільтрами є наявність рухомих частин та встановлення приймального блоку із широким спектральним діапазоном. Також можуть виникнути труднощі з обробкою і зведенням одержуваної спектральної інформації при часових та просторових зрушеннях об'єкту,
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за яким ведеться спостереження, що відбуваються при переході від одного
спектрального діапазону до іншого.
Великої популярності набула схема із суміщенням каналів (Рисунок 3)
[3]. В даній схемі вдалося позбутися паралаксу за допомогою суміщення оптичних каналів. Також відсутні часові та просторові зрушення зображення
об'єкту. Недоліком цієї системи є втрати випромінювання при проходження
крізь світодільники(адже багатоканальна оптико-електронна система може
містити більше ніж два канали), складність юстування та розробки конструкції системи.

Рисунок 3. Схема з суміщенням каналів [3]. 1 – спектродільник, 2 – об'єктив, 3 – приймач
випромінювання, 4 – дзеркало.

Ще одним рішенням для двоканальних оптико-електронних систем спостереження є використання схеми з суміщенням каналів разом з спільним
фокусуючим об'єктивом (Рисунок 4) [2].

Рисунок 4. Схема двохдіпазанної ОЕС зі спільним об'єктивом [2]. 1 – спільний об'єктив,
2 – спектродільник, 3 – компоненти для компенсіції аберацій,
4 – приймач випромінювання.

Компоненти 3 використовуються для компенсації аберацій та узгодження параметрів об'єктиву та приймачів випромінювання. В якості спільного об'єктиву використовуються дзеркальний об'єктив, адже він не вносить
хроматичних аберацій. Також ця схема вирішує часові та просторові неузгодження.
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Недоліками даного способу є складність узгодження оптичних осей.
ВИСНОВОК
В результаті проведеного огляду відомих рішень було визначено, що для
наших цілий, в умовах університету, найбільше підходять схеми з рознесеними спектральними каналами та з суміщеними каналами (Рисунок 1, Рисунок 3).
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ВПЛИВ АБЕРАЦІЙ ФУР'Є-ОБ'ЄКТИВА НА ПРОСТОРОВУ
СПЕКТРАЛЬНУ РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОГЕРЕНТНОГО
ОПТИЧНОГО СПЕКТРОАНАЛІЗАТОРА
Анотація. В даній статі досліджується вплив аберацій Фур’є-об’єктива на просторову спектральну роздільну здатність когерентного оптичного спектроаналізатора (КОС). Для визначення просторової роздільної
здатності Фур'є-об'єктива запропоновано використовувати критерій, аналогічний критерію Релея, згідно з
яким зображення двох прилеглих точок спостерігатися окремо, якщо контраст між ними дорівнює контрасту
зображення, сформованого дифракційно обмеженим об'єктивом.
Ключові слова: когерентний оптичний спектроаналізатор, аберації Фур'є-об'єктива, просторова роздільна
здатність.

ВСТУП
Потенційні можливості оптичних методів обробки інформації, в тому
числі і зображень, значно перевершують сучасний стан її практичного застосування [1,2]. Більшість оптичних процесорів використовують в своєму складі когерентні оптичні спектроаналізатори (КОС), призначені для перетворення двовимірного розподілу амплітуди поля в просторовий спектр цього
розподілу [3]. Обмеження ефективності оптичних систем обробки інформації
обумовлено пристроями введення і виведення оброблюваних сигналів [1]. В
сучасних КОС в якості пристрою введення оптичної інформації (зображення)
використовують матричні просторово-часові модулятори світла (ПЧМС),
пропускання або відбивання пікселів яких визначається досліджуваним сигналом [4,5]. Вихідний сигнал реєструється матричних приймачем випромінювання (МПВ) з подальшою комп'ютерною обробкою, що значно розширює
функціональні можливості КОС [5,6].
Матричні структури пристроїв введення сигналу в КОС та реєстрації вихідного сигналу, а також аберації Фур'є-об'єктива призводять до значних
спотворень вхідного сигналу і погіршення спектральної роздільної здатності
КОС.
Таким чином дослідження впливу аберацій Фур’є-об’єктива на просторову спектральну роздільну здатність когерентного оптичного спектроаналізатора є актуальною науковою задачею.
УЗАГАЛЬНЕНА СХЕМА КОС
Узагальнена схема КОС складається з послідовно розташованих елементів:джерело когерентного випромінювання (лазер);модулятор, що характеризується амплітудним коефіцієнтом пропускання; об’єктив та МПВ.Об’єктив,
що використовується для здійснення спектрального аналізу, називають
фур’є-об’єктивом.
Принцип роботи КОС полягає в спектральному розкладанні просторового сигналу. Він дозволяє аналізувати одночасно амплітудні та фазові спектри
як одновимірних, так і двовимірних просторових сигналів. Світлова хвиля від
джерела випромінювання падає на модулятор, що має певний коефіцієнт
пропускання, де відбувається дифракція світла. За допомогою фур’є122
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об’єктива формується просторовий спектр вхідного сигналу. Далі фотоприймачем реєструється розподіл освітленості та проводиться аналіз параметрів
спектру. Сигнал на виході оптичної системи з точністю до постійного множника співпадає із просторовим спектром вхідного сигналу.
Вважатимемо, що на шляху поширення випромінювання між площинами спостерігається дифракція Френеля [3]:
V ( xi , yi )   i 1,i {V ( xi 1 , yi 1 )}  AF

 

  V ( xi 1 , yi 1 ) 

 




 exp  j
( xi  xi 1 ) 2  ( yi  xi 1 ) 2 dxi 1dyi 1
 li 1,i

,
(1)
де  i1,i { } − оператор, який описує дифракцію Френеля на ділянці вільного про-





стору товщиною li 1,i ;V ( xi , yi ) і V ( xi1, yi1 ) – розподіл комплексної амплітуди
поля в i-й та i − 1-йплощинах відповідно; AF − комплексна стала.
Найбільш поширеною схемою побудови спектроаналізатора є схема, в
якій модулятор розташований передфур'є-об'єктивом (рис.1).Втакій системі
вилучені квадратичні фазові спотворення спектра сигналу (при розташуванні
вхідного транспаранта в передній фокальній площині фур’є-об’єктива), а юстуванням оптичної системи досягається мінімум спотворень його просторових і енергетичних параметрів.

Рисунок 1. Схема КОС: 1 – лазер; 2 – оптична система, що формує паралельний пучок
променів; 3 – вхідний модулятор прямокутної форми;
4 – фур’є-об’єктив; 5 – МПВ

ВПЛИВ АБЕРАЦІЙ ФУР'Є-ОБ'ЄКТИВА НА ПРОСТОРОВУ
СПЕКТРАЛЬНУ РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОС
Просторова спектральна роздільна здатність приладу  vc визначається як
здатність приладу відображати окремо дві спектральні гармоніки однакової
амплітуди, які мають близькі просторові частоти vx і vx   vc
Для знаходження параметра  vc розглянемо рівняння (2), яке визначає
сигнал на виході МПВ[7]
I
2
uD ( x3 )  2 p 2  F tm 0 ( x1 )ts ( x1 )  h0 ( x3 )   RD ( x3 ) ,
 f
(2)



де I p  Vp

2



– інтенсивність лазерного пучка, який освітлює модулятор;  –
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довжина хвилі лазерного випромінювання; f – фокусна відстань фур'єоб’єктива; F   – оператор одновимірного перетворення Фур’є;  – оператор одновимірної згортки.
В області просторових частот vx в задній фокальній площині фур'єоб'єктива це рівняння має вигляд
I
uD (vx )  2 p 2 M m (vx ) M o (vx ) M D (vx ),
 f
(3)
де M m (vx ), M o (vx ), M D (vx ) – модуляційні передавальні функції (МПФ) модулятора, фур'є-об’єктива і МПВ відповідно.
Для багатокомпонентної системи нормовану функцію (3), що представляє собою МПФ спектроаналізатора, будемо апроксимувати функцією Гауса
[7]
M c (vx )  exp(22rc2vx2 ) ,
(4)
де rc – радіус функції розсіювання точки КОС, при якому вона зменшується
до рівня 0,606 від максимального значення.
Якщо МПФ модулятора, фур'є-об'єктива і МПВ апроксимувати функціями Гауса (4), а положення їх функцій розсіювання точок в фокальній площині фур'є-об'єктива є незалежними, то радіус кружка розсіювання КОС визначається як
rc  rm2  ro2  rd2

,
(5)
rm , r0 , rd – радіуси кружків розсіювання модулятора, фур'є-об'єктива і МПВ
відповідно.
Тоді спектральну роздільну здатність КОС визначимо аналогічно критерію Релея як відстань  x3 між максимумами амплітуд гармонік з частотами
vx і vx   vc , при якому дифракційний максимум однієї гармоніки збігається c
першим мінімумом іншої гармоніки, тобто (рис. 2).
x
Тоді згідно vx  3 маємо
f
r
 vc  c
(6)
f
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Рисунок 2. Критерій Релея

ВИСНОВКИ
1. Відомо ряд монографій і статей, присвячених фізичним основам роботи когерентних (лазерних) спектроаналізаторів. В той же час практично відсутня науково-технічна література, що присвячена методам проектування
оптичних систем, покладених в основу таких спектроаналізаторів.
2. Для визначення просторової роздільної здатності КОС запропоновано
використовувати критерій, аналогічний критерію Релея, згідно з яким зображення двох прилеглих точок спостерігатися окремо, якщо контраст між ними
дорівнює контрасту зображення, сформованого дифракційно обмеженим об'єктивом. Отримані формули (5) і (6) дозволяють дослідити вплив аберацій
Фур’є-об’єктива на просторову спектральну роздільну здатність КОС.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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5. Kuz'min M.S., Rogov M.S. Optical Fourier processor with a liquid-crystal information-input device. Journal of Optical Technology. 2015. Vol. 83(3). P.
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МАЛОГАБАРИТНИЙ ДАТЧИК ЗОРЯНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ
НАНОСУПУТНИКІВ
Анотація. В останні роки швидко зростає число мікро- і наносупутників - космічних апаратів з масами в
десятки і одиниці кілограм. Також як і «великі» супутники малі космічні апарати потребують прилади для
визначення - гіроскопи, зоряні датчики, датчики направлення на Сонце і на центр Землі. Причому ці датчики
повинні бути істотно більш легкими, компактними і, найголовніше, більш дешевими, ніж їх «великі брати».
І при цьому ці датчики повинні залишатись досить точними. Деякі з цих приладів - гіроскопи, датчики Сонця і Землі - вже присутні на ринку малих космічних апаратів, але зоряних датчиків, особливо для наносупутників, там поки немає.
Ключові слова: зоряні датчики орієнтації, малі космічні апарати.

ВСТУП
В даний час швидко зростає кількість запусків наносупутників (наносупутники відносяться до малих супутників (англ. Nanosatellite, nanosat), мають
масу від 1 до 10 кг) різного призначення, наприклад, в стандарті CubeSat [1].
Для ряду виконуваних ними завдань необхідне знання орієнтації в інерціальній системі координат.
З найбільшою точністю і на необмеженому інтервалі часу це можна зробити за допомогою зоряних датчиків орієнтації.
Датчик для наносупутників повинен мати масу не більше 100 г, розміри
менше 60 × 60 × 60 мм, енергоспоживання не вище 0,25 Вт і, найголовніше низьку ціну [2].
Подібні розробки ведуться в Канаді, США та Німеччині [3]. Малогабаритний зоряний датчик канадської фірми Sinclair Interplanetary восени 2013
був вперше виведений в космос [4]. В Україні подібних розробок до сих пір
не було.
Розробляємий малогабаритний датчик зоряної орієнтації (Рисунок 1) має
масу менше 100 г з габаритами по корпусу 40 × 40 × 60 мм, передбачувана
точність якого 10 ... 15 кутових секунд. Поле зору датчика новними навігаційними об'єктами для такого поля зору є зірки до 5,2m. Бортовий каталог зоряного датчика містить при цьому близько 2000 зірок. Енергоспоживання датчика в режимі безперервного визначення орієнтації, при
відключеному охолоджувачі становить 0,25 Вт, в режимі калібрування - 0,5
Вт. Включення термоелектричного охолоджувача підвищує споживання енергії на 1 Вт.
Особливості даного датчика:
• використання алгоритмів підвищення точності визначення
орієнтації;
• принципово нова «колодязна» компоновка датчика;
• малий розмір матричного фотоприймача;
Крім цього в конструкції датчика передбачені опції, спрямовані на збільшення терміну активного існування в умовах відкритого космосу, в тому
числі на підвищення радіаційної стійкості пристрою.
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Рисунок 1. Зоряний датчик (зовнішній вигляд)

ВИКОРИСТОВУВАНІ АЛГОРИТМИ
Датчик повністю автономний і видає інформацію про свою орієнтацію у
вигляді кватерніона.
Похибка визначення орієнтації датчика складає 10 ... 15 кут. с, що в 2535 разів менше кутового розміру проекції пікселя фотоприймача на небесну
сферу. Для досягнення такої високої точності використовуються вдосконалені алгоритми [5].
Виявилося, що метод «паспортів зірок» погано працює для каталогів малого обсягу. Тому для початкової орієнтації був застосований метод розпізнавання зоряних конфігурацій шляхом порівняння пар зірок у варіанті без
використання інформації про їх блиск. Для каталогу обсягом близько 2000
зірок цей метод показує як високу надійність (більше 98%), так і швидкодію.
Бортовий каталог зірок був створений на основі координатної інформації з каталогів Tycho-2 і Hipparcos [6].
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДАТЧИКА
Відправною точкою при розробці конструкції датчика був вибір фотоприймача. Як фотоприймач був обраний КМОП UIC1203 в корпусі PLCC-48
виробництва фірми Uniqueics. Інші компоненти: процесор 1986ВЕ94Т, ОЗУ
1645РУ4АУ3, ПЗУ 1636РР2У і ряд інших мікросхем виробництва фірми
«Milandr».
Розширення КМОП-матриці становить 128 × 128 пікс при розмірі фоточутливої області 2,56 × 2,56 мм (розмір пікселя 20 мкм). Матриця має скло
товщиною 0,5 мм.
Для збільшення терміну активного існування в умовах відкритого космосу в датчику реалізовані наступні технічні рішення.
Об'єктив виконаний з радіаційностійкого скла (100-200 серії).
У зв'язку з деградацією фотоприймача під дією радіації необхідно періодично проводити його калібрування, в першу чергу по темновому струму.
Для зниження рівня темнових струмів, які суттєво зростають при опроміненні, можлива установка охолоджувача для КМОП-матриці.
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Для зменшення габаритів датчика, а також для забезпечення найкращого
відводу тепла від фотоприймача, процесора, ОЗУ і ряду інших електронних
компонентів, була запропонована «колодязна» компоновка. У ній матриця і
об'єктив розташовуються в нижній частині корпусу датчика, а бленда - всередині корпуса.
Єдина електронна плата виконана за спеціальною технологією і має гнучкі ділянки. Це дозволяє робити вигин плати так, щоб основні тепловиділяючі мікросхеми і фотоприймач були розташовані на чотирьох субплатах (Рисунок 2).
Кріплення та притиснення субплат до корпусу здійснюється гвинтами
М2 з потайною головкою, що встановлюються зовні корпусу. Нижня субплата безпосередньо під фотоприймачем має вікно. З нього виступає встановлений на теплопровідному клеї на тильну поверхню фотоприймача термоелектричний охолоджувач (Рисунок 3). Охолоджувач включається в тому випадку,
коли температура посадочних місць перевищить верхній температурний рівень допустимих.

Рисунок 2. Плата датчика з гнучкими ділянками перед установкою

Рисунок 3. Термоелектричний охолоджувач на платі.

Об'єктив датчика чотирьохлінзовий, виконаний з радіаційностійкого
скла 100-200-й серії. Поле зору датчика складає 19,5по діагоналі кадру при
діаметрі вхідної зіниці 9 мм.
ВИСНОВКИ
Розробка данного зоряного датчика сприяє вирішенню важливої проблеми створення малогабаритного датчика зоряної орієнтації для наносупут128
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ників. Використання алгоритмів підвищення точності визначення орієнтації
дозволяє отримати похибку в 10 ... 15 кут. с, що в 25-35 разів менше кутового
розміру проекції пікселя фотоприймача на небесну сферу. Нова «колодязна»
компоновка датчика дозволяє зменшити габарити датчика, а також покращити відвод тепла від фотоприймача, процесора, ОЗУ. Об'єктив виконаний з радіаційностійкого скла дозволяє збільшити термін активного існування в умовах відкритого космосу. Всі ці характеристики роблять даний зоряний датчик
чудовим пристроєм для ринку малих космічних апаратів.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИФРАКЦІЙНИХ ЛІНЗ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СФЕРИЧНОЇ
АБЕРАЦІЇ
Анотація. Удосконаленометод корекції сферичної аберації рефракційної лінзи шляхом поєднання її з непараксіальною дифракційною, що має малу оптичну силу.
Ключові слова: дифракційна лінза,сферична аберація.

ВСТУП
Великого розповсюдження в наш час набувають дифракційні лінзи (ДЛ),
що застосовуються для проектування оптичних систем, а саме для корекції
хроматизму та термічної аберації. Найчастіше такі ДЛ розраховуються у параксіальному наближенні і практично не впливають на оптичну силу системи. Проте важливим є дослідження непараксіальних ДЛ, які дають змогу виконувати корекцію монохроматичних аберацій.
Абераційна модель непараксіальної ДЛ базується на представленні хвильових аберацій, розрахунок яких проводиться через порівняння ідеального і
абераційного хвильових фронтів, що дає змогу використовувати її для корекції монохроматичних аберацій.
Постановка задачі
Метою роботи є удосконалення методу корекція сферичної аберації рефракційної лінзи за допомогою непараксіальної дифракційної лінзи та перевірка результатів в програмному забезпеченні ZEMAX.
Опис об’єкту дослідження
ДЛ – це фазова голограма, в якій фазова модуляція здійснюється за рахунок мікрорельєфу поверхні (рис. 1).
Поверхня ДЛ складається із концентричних зон змінної ширини (зі збільшенням порядку ширина зони зменшується). Періоди зон розраховуються
за допомогою принципу Френеля таким чином, щоб різниця оптичних довжин шляху від осьової фокальної точки до країв сусідніх зон відрізнялася на
ціле значення довжини хвилі. Для забезпечення постійної оптичної довжини
шляху кожна зона має вигляд канавки змінної глибини[1].

Рисунок 1. Схема отримання кіноформа.
а). тонка сферична лінза; б). профіль рельєфу кіноформа; в). хід променів в кіноформі для
випадку осьового освітлення плоскою хвилею.
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Перша сума Зейделя, що описию сферичну аберацію непараксіальної ДЛ
має вигляд [2]:
2
r 4  λ 3  λλ 0 
S   3 
3

f0  λ0
,
де λ 0 – розрахункова довжина хвилі; f 0 – розрахункова фокусна відстань; λ –
довжина хвилі; r – радіус ДЛ. Даний вираз вказує, що непараксіальна ДЛ для
світла із розрахунковою довжиною хвилі λ 0 створює ідеальний сферичній
хвильовий фронт і не вносить сферичну аберацію. Щоб це перевірити у програмі ZEMAX було змодельовано ДЛ з такими параметрами: f 0  100мм ,
D  20мм , λ0  0,55 мкм. На (рис.2) представдені діаграма аберацій та МПФ
такої лінзи. Як видно з графіків, сферична аберація практично відсутня і
МПФ співпадає із дифракційно-обмеженою.

Рисунок 2. МПФ та діаграма аберацій дифракційної лінзи з виправленою сферичною аберацією

Таким чином, такий елемент здатен формувати асферичний хвильовий
фронт, що можна використати для корекції сферичної аберації. В статті [3]
коригували сферичну аберацію германієвої лінзи оптично сильною ДЛ. Недоліками такого підходу є те, що ДЛ дуже сильно впливає на оптичну силу
отриманого гібридного елемента та велика кількість дифракційних зон ДЛ,
що ускладнює застосування такого підходу для видимої області спектру. Тому запропоновано удосконалити цей підхід шляхом коригування сферичної
аберації оптично слабкою ДЛ, яка практично не змінюватиме оптичну силу
рефракційної лінзи.
За допомогою дифракційної лінзи усунемо сферичну аберацію у рефракційній лінзі. Візьмемо рефракційну плоско-випуклу лінзу з такими параметрами: f  100мм , D  20мм , R1  51,8мм , d  3мм , матеріал - ВК 7 . На рис. 3
представлені діаграма аберацій та МПФ такої лінзи.
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Рисунок 3. МПФ та діаграма аберацій рефракційної лінзи.

Якщо поєднати рефракційну лінзу з дифракційною можна усунути сферичну аберацію. Для цього на другу плоску поверхню рефракційної лінзи
можна нанести дифракційну. На рис.4. представлені діаграма аберацій та
МПФ отриманої рефракційно-дифракційної лінзи. Як видно із графіків, МПФ
такої лінзи на відміну від рефракційного аналога є дифракціно-обмеженою,
оскільки сферична аберація скоригована дифракційною поверхнею.

Рисунок 4. МПФ та діаграма аберацій рефракційно-дифракційної лінзи.

Дифракційна поверхня отриманої лінзи складається лише із 5 дифракційних зон, радіуси яких представлені у Таблиці 1. Тому такий підхід корекції сферичної аберації є технологічно значно привабливішим.
Таблиця 1.Радіуси дифракційних зон.
m Радіус,
мм
ь
6,588348
1
7,834860
2
8,670673
3
9,317230
4
9,851760
5

132

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

ВИСНОВКИ
В статті був удосконалений метод корекції сферичної аберації за допомогою непараксіальної дифракційної лінзи з малою оптичною силою.
Удосконалений метод корекції сферичної аберації рефракційної лінзи
шляхом поєднання її з дифракційною дає можливість створювати одноелементні світлосильні оптичні системи з високою якістю зображення. Дифракційна лінза має дуже малу оптичну силу, відповідно складається із незначної
кількості дифракційних зон, що значно спрощує її виготовлення.
Проте для ДЛ характерна значна залежність її оптичних характеристик
від довжини хвилі. Тому подальшим завданням є удосконалення методу корекції сферичної аберації в широкому спектральному діапазоні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Burralli D.A.Opticalperformanceofholographickinoforms / D. A. Burralli,
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ВАРІООБ’ЄКТИВИ ТРАНСФОКАТОРИ
Анотація. Представлено результати огляду об'єктивів зі змінними параметрами, а саме варіоб'єктивів трансфокаторів. Розглянуті найбільш вживані афокальні дзеркальні систем трансфокаторів, наведені формули
розрахунку положення вихідної зіниці цих систем.
Ключові слова: об'єктиви зі змінними параметрами, варіоб'єктиви, трансфокатори, афокальні дзеркальні
насадки,система Мерсена.

ВСТУП
Розвиток нових оптико-електронних приладів, які вирішують різноманітні науково-технічні завдання, накладає певні вимоги на вибір схемних рішень оптики.
На сьогодні удосконалення технології виробництва оптичних систем та
розвиток методів їх розрахунку дозволило розробити і ввести в практику об'єктиви із змінною фокусною відстанню.
Найчастіше в таких об'єктивах використовується дзеркальна оптика.
Вона дає можливість розширити спектральний діапазон та знизити вагові
характеристики оптичних систем.
Задачею цієї статті є аналіз найпоширеніших афокальних дзеркальних
систем трансфокатора, який є різновидом об'єктива зі змінними параметрами.
На сьогодні серед різних типів по використанню дзеркальних систем афокальні дзеркальні системи знайшли широке застосування при проектуванні
схем телескопів, що складаються з телескопічних секцій та фокусуючого об'єктива.
ВАРІООБ’ЄКТИВИ,
ТРАНСФОКАТОРИ,
АФОКАЛЬНІ
НАСАДКИ
Перші конструкції об'єктивів, які забезпечують плавну зміну фокусної
відстані і кута поля зору, були не зовсім досконалими і не могли створити
високоякісне зображення. Це було зумовлено тим, що для отримання задовільної корекції для широкого кута поля зображення та для всіх значень фокусних відстаней при досить великому відносному отворі представляє значні
труднощі. Оптимальне виправлення всієї аберації може бути досягнуто лише
при якомусь одному значенні масштабу зображення. При всіх інших значеннях фокусної відстані абераційний стан оптичної системи погіршується, а,
отже, знижується і якість одержуваного зображення [1].
По пристрою і за методом корекції аберацій всі об'єктиви зі змінною фокусною відстанню можуть бути розділені на дві групи.
До першої групи належать так звані варіооб'єктиви, що представляють
собою єдину оптичну систему, в якій корекція всіх аберацій виконується для
всієї системи, а зміна фокусної відстані здійснюється при взаємному пересуванні компонентів і збереженні різкості зображення об'єкту, що знімається.
Найпростішу конструкцію варіооб'єктива можна зібрати з двох склеєних
лінз (рис. 1).
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Рис.1 Найпростіша конструкція варіооб'єктива (1- перший компонент, 2- другий компонент)

Зміна фокусної відстані досягається роздільним переміщенням кожного
компонента (1, 2). Еквівалентна фокусна відстань та задній фокальний відрізок визначається з рівнянь [1]:
f '1 f ' 2
f '
'
f '1  f ' 2 d
(1)

S' f '

f '1 d
,
f '1

(2)
де f '1 , f ' 2 – фокусні відстані компонентів; d – відстань між задньою головною точкою першого компонента та передньою головною точкою другого
компонента; f ' – еквівалентна, нова фокусна відстань; S ' – відстань між
останньою поверхнею другого компонента та площиною зображення.
Як видно з рівнянь, в двокомпонентній системі зміна фокусної відстані
відбувається зі зміною d . При цьому найбільший діапазон зміни значень фокусних відстаней дає система, що складається з позитивних і негативних лінз
приблизно однаковою оптичної сили. В цьому випадку сума f '1  f ' 2 дорівнює або майже дорівнює нулю і тому навіть невелика зміна величини дає
значну зміну фокусної відстані f ' варіооб'єктива [1,4].
Другу групу об'єктивів із змінною фокусною відстанню складають трансфокатори (рис. 2), що представляють собою поєднання афокальної (телескопічної) насадки (1) і об'єктива (2), в яких фокусна відстань системи змінюється пересуванням окремих компонентів афокальної (телескопічної) групи, яка
перебудовується. У такій конструкції аберації об'єктива і афокальної групи
трансфокатора виправляються окремо [1, 2].
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Рис. 2 Оптична схема трансфокатора

Фокусна відстань всієї системи f ' пропорційна кутовому збільшенню
афокальної насадки:
f '  f ' o .
(3)
Найбільше застосовуються афокальні насадки, які засновані на використанні класичних систем Мерсена. Відомо, що зображення, утворене системою конфокальних відбиваючих параболоїдів (системою Мерсена), вільне
від сферичної аберації, коми та астигматизму, але не виправлене від кривизни зображення [2,4].
При порушенні конфокальності поверхонь в системі Мерсена фокусна
відстань перетвореної системи набуває кінцеве значення. Таким шляхом з
системи Мерсена кеплерівського типу отримуємо дводзеркальну систему
Грегорі (рис. 3,а), а з системи Мерсена галілеївського типу – систему Касегрена (рис. 3,б).

Рис.3 Афокальні дзеркальні оптичні системи Мерсена: а)кеплерівського типу; б) галілеївського типу.

У зображення, яке утворене цими системами, виникає деяка сферична
аберація. Для її усунення потрібно змінити форму поверхні вторинного дзеркала на еліптичну в системі Грегорі, а в системі Касегрена на гіперболічну
[2,3].
Якщо в системі Мерсена кеплерівського типу прийняти оправу головного дзеркала в якості апертурної діафрагми і вхідної зіниці, то її зображення, утворене вторинним дзеркалом системи, буде вихідною зіницею, яка буде
віддалена від фокусу головного дзеркала на відстань:
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( f '2 ) 2
| ( f '1 ) | ,
(4)
де f '2 – задній фокус вторинного дзеркала, f '1 – задній фокус головного
дзеркала.
А в системі Мерсена галілеївського типу зображення вхідної зіниці,
утворене вторинним дзеркалом системи, буде віддалене від фокусу головного дзеркала на відстані:
( f '2 ) 2
 z' 
| ( f '1 ) | .
(5)
z' 

Найкращою афокальною системою є та, яка має розташування вихідної
зіниці ближче до вхідної зіниці об'єктиву, а в найкращому випадку коли вихідна зіниця афокальної насадки співпадає з вхідною зіницею об'єктиву. Це
дозволяє уникати суттєвого він’єтування нахилених до осі пучків променів.
Із аналізу двох типів систем Мерсена, з використанням формул (4), (5), витікає, що кращою є система кеплерівського типу. Для корегування положення
зіниці можна застосувати введення в систему коригуючого елементу - третього дзеркала. Коригуюче дзеркало не тільки змінить положення вихідної
зіниці афокальної системи, а й зменшить габаритні розміри афокальної насадки та зменшить аберації системи.
Трансфокатори з афокальною дзеркальною системою мають головну
перевагу – вони можуть забезпечувати два або навіть три значення фокусної
відстані об’єктиву без істотного ускладнення механічної частини. Але для
досягнення високої якості зображення вони потребують використання асферичних поверхонь, що утворює технологічні проблеми. Тому актуальною залишається задача схемотехніки і оптимізації конструктивних параметрів оптичної системи трансфокаторів при збереженні мінімальної технологічної
собівартості таких систем.
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ОПТИЧНИМ
МЕТОДОМ
Анотація. У статті приводиться огляд методів виявлення вибухових речовин. Показано, що найбільш чутливим і точним є ІК - лазерний спектроскопічний метод. Виконано розрахунок спектрів поглинання деяких
вибухових речовин.
Ключові слова: вибухові речовини, інфрачервоний перебудованний лазер, диференціальне поглинання і
розсіяння.

ВСТУП
Вибухова речовина (ВР) - хімічна сполука або їх суміш, здатна в результаті певних зовнішніх впливів або внутрішніх процесів вибухати, виділяючи
тепло і утворюючи сильно нагріті гази. В даний час відомі і легально застосовуються безліч ВР, найбільш відомі з них наведені в табл. 1.
Таблиця 1. Основні властивості вибухових речовин
Назва

Тротил
(TNT)
Гексоген
(RDX)
Октоген
(HMX)
Нітроглицерин (NM)
ТЕН (PETN)

Теплота Швидкість Тиск в точці ТемпераГустина вибуху, стаціонар- Чемпена- тура плавкДж/кг ної детонаЖуге,
ління, °C
ції, Км/с
ГПа
Тринітротолуол 1,06-1,64 3570-4330 5,25-6,95
11,0-19,0
80,85
Склад

Ціклотріметілентрінітрамін
Ціклотріметілентрінітрамін
Нітрометан

1,00-1,80 5000-5530 5,98-8,75

10,8-34,7

204,1

1,90

5460

9,10

39,3

278,5—280

1,128

4640

6,29

14,1

13

Пентаеритрит
тетранітрат

1,00-1,77 5440-5870 5,48-8,30

8,7-33

140

Зростання числа злочинів із застосуванням вибухових пристроїв становить серйозну загрозу громадській безпеці. Для припинення подібних злочинів необхідно виконання комплексу заходів, одним з яких є оснащення відповідних служб сучасними технічними засобами виявлення вибухових пристроїв і вибухових речовин.
Грамотне застосування технічних засобів, для пошуку вибухових речовин може сприяти зниженню ймовірності проведення терористичних актів із
застосуванням вибухових пристроїв.
В наш час можна виділити кілька груп технічних засобів для виявлення
ВР:
• рентгенівські установки з можливістю аналізу речовин в багажі; детектори парів ВР методом хімічного аналізу;
• системи виявлення ВР на основі ядерних методів; комплексні системи;
• лазерні методи [1].
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РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МЕТОД
Для виявлення вибухових речовин існує кілька типів рентгенівських установок.
Звичайні, типу HI-SCAN, LINESCAN дозволяють виявляти зброю і деталі ВП завдяки їх великої щільності. Однак саме ВР через відносно малої
щільності може бути непоміченим, а компоненти ВП можуть бути закамуфльовані або затеснени щільними побутовими предматами.
Дворакурсні установки, що дозволяють отримувати два рентгенівських
зображення під різними кутами опромінення об'єкта за його один прохід через контрольовану зону. У даних установках використовується принцип дуальної енергії: реєстрація сигналів в двох діапазонах енергії рентгенівського
випромінювання і наближене визначення ефективного атомного номера речовини.
Однак роздільна здатність установки за визначення атомного номера речовини недостатня для виявлення конкретної речовини.
Двосканерна установка повинна мати наступні характеристики:
• типи виявляються військових і промислових ВР: тротил, октоген, нітрогліцерин, тен, гексоген, тетрил;
• мінімальна маса виявляються ВР 50-100 г .;
• очікувана ймовірність виявлення ВР - не менше 98%;
• час прийняття рішення про наявність ВР процесором установки, не більше 1 сек.
В установці реалізується метод виявлення ВР за значеннями Zеф і щільності, що забезпечує практично 100% вірогідність виявлення ВР. При цьому
практично не знижується швидкість контролю об'єктів і забезпечується вимога щодо граничної дози опромінення об'єкта, тому що другий сканер дає
невеликий внесок в загальну дозу і крім того він включається тільки при необхідності перевірки на наявність ВР [2]
ДЕТЕКТОРИ ПАРІВ ВР МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Детектор парів ВР являє собою прилад, призначений для виявлення парів ВР при аналізі проб повітря з поверхні і з внутрішнього об’єму негерметизованих об'єктів.
Детектор оснащений пристроєм вихрового пробовідбіру, який створює
закручений потік повітря, що забезпечує стабільний захват проби з відстані
50-80мм. Аналізоване повітря із зони обстеження надходить в аналізуючу
головку ручного блоку приладу, іонізується тритієвим джерелом бета - випромінювання і проходить через камеру, де відбувається селекція іонів за рухливістю, після чого вони потрапляють на колектор. Сигнал, отриманий з колектора іонів, посилюється і реєструється електронною схемою приладу. При
наявності в досліджуваному об'єкті парів ВР прилад реагує світловим і звуковим сигналом тривоги. У табл. 2 наведені основні технічні характеристики
детектора парів.
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Таблиця 2. Технічні характеристики детектора парів
Технічні характеристики
Типи виявляємих ВР

Нітрогліцерин, ТЕН,
тринітротолуол, гексоген

Мінімальна маса виявленої закладки ВР, г
Ймовірність виявлення ВР, %
Продуктивність контролю, Дм3/год
Максимальні розміри контрольованого об'єкта, мм

30
95
50
355х225х12,5

Основною проблемою даного методу є те, що рухливість іонів є складною і недостатньо специфічною характеристикою. Помилкові спрацьовування детектора викликають парфумерні препарати, пари оліфи, оцтової кислоти
і деяких інших речовин побутової хімії [3].
ЛАЗЕРНИЙ МЕТОД
Одним з високочутливих і оперативних методів дистанційної діагностики органічних речовин в даний час є лазерне зондування, засноване на принципі диференціального поглинання і розсіяння (ДПР).
Результати досліджень свідчать, що основні коливально-обертальні смуги поглинання випромінювання легально застосовуваними ВР припадають на
ближній і середній інфрачервоний (ІЧ) діапазон довжин хвиль (від 1 до 8
мкм). У зв'язку з цим роль плавно лаштованного ІЧ-параметричного лазера в
даному діапазоні довжин хвиль неоціненно зростає. Крім того, спектри поглинання вибуховими речовинами, такими як тріацетонатріпероксід (TATP),
динітротолуол (DNT) представляють собою вузькі смуги складної форми з
напівшириною, рівній декільком одиницям см-1. Тому дистанційне дослідження спектрів поглинання потрібно проводити високомонохроматічним
параметричних лазером із плавним та (або) дискретною перебудовою частоти
випромінювання, спектральна ширина якої (Δνвип) повинна бути менше спектральної ширини смуги поглинання шуканої молекули (Δνпогл).
Розробка методу детектування ВР за допомогою ІК - параметричного лазера є комплексним завданням, що включає:
1) теоретичні дослідження і аналіз експериментально виміряних параметрів спектральних смуг поглинання (λ = 1 ÷ 8 мкм) молекулами речовин,
отриманих різними прямими способами, в тому числі біологічними і оптичними;
2) розробку і створення перебудованного ИЧ - параметричного генератора світла (ПГС) в діапазоні довжин хвиль від 1,41 до 8,8 мкм, подальші дослідження і поліпшення просторово-часових і енергетичних характеристик
ПГС.
Дослідження спектрів поглинання вибуховими речовинами можна проводити також непрямим способом. Практично всі молекули ВР мають слабкі
СH (вуглецеві) зв'язки, які при нормальних умовах атмосфери руйнуються, а
при збільшені температури від 30 до 60 С° концентрація парів з деяких вибухових речовин збільшується майже на порядок. Обертальні спектри парів
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мають досить інтенсивні ізольовані лінії в діапазоні довжин хвиль від 1,4 до
4,2 мкм, отже, їх можна ідентифікувати за допомогою ІЧ - ПГС, що працює в
такому ж діапазоні.
У публікаціях наведено повідомлення про розробку, створення і випробуванні автоматизованого диференціального лазерного комплексу (рис.1) на
основі параметричного генератора світла, перебудованного в ближній і середній інфрачервоній області спектра, для вимірювання малих концентрацій
атмосферних газів [4].

Рис.1. Оптична схема експериментальної установки для дослідження структури, складу і
концентрації вибухових речовин

На рис. 1 YAG: Nd3+- лазер накачки; НК – нелінійний кристал із
LiNbO3; М1, М2, М3 – дзеркала; ЕФП – еталон Фабрі-Перо; ПГ – поглинач
основного випромінення; ωс, ωх, ωн – сигнальна, холоста і основна частоти
лазерного випромінюванняя; ОР – органічна речовина; АЦП – аналоговоцифровий перетворювач; ПК - персональний комп’ютер.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФРАКЦІЇ ФРАУНГОФЕРА НА БАЗІ
КОГЕРЕНТНОГО ОПТИЧНОГО СПЕКТРОАНАЛІЗАТОРА
Анотація. У даній статті розглянуто дифракцію Фраунгофера на щілині, принципи побудови приладів для
дослідження оптичних систем обробки інформації, де використовується когерентне випромінювання. Створено лабораторний стенд для дослідження дифракції Фраунгофера, проведені експериментальні дослідження.
Ключові слова: когерентний оптичний спектроаналізатор, оптична обробка інформації, дифракція Фраунгофера, дифракція на щілині.

ВСТУП
В наш час досить актуальним для таких галузей техніки, які мають безпосереднє відношення до передачі, обробки та отримання інформації, є питання збільшення швидкості цих процесів. Для вирішення цієї задачі було
обрано використання двовимірного сигналу, що забезпечує більшу ємність, в
порівнянні з одновимірним. Це досягається оптичною обробкою інформації,
оскільки саме параметри світлового поля змінюються в часі і просторі.
Сучасні системи обробки інформації можна розділити на дві групи: аналогові (оптичні) і цифрові. Між собою вони відрізняються способом обробки
інформації. В аналогових системах обробки зображень використовуються
когерентні та некогерентні обчислювальні пристрої. Цифрова ж обробка зображень передбачає використання електронних обчислювальних машин
(ЕОМ). В наш час все частіше зустрічаються так звані гібридні системи, які
використовують ЕОМ і оптичні процесори.
Оптичні системи обробки зображень отримали широке розповсюдження
після винайдення джерел когерентного випромінювання – лазерів. Обробка
зображень в системах з когерентними джерелами випромінювання заснована
на можливості реалізації математичних перетворень і операцій над зображеннями, такими, як перетворення Фур’є, що більш детально висвітлено в
роботах [1-3]. Основою оптичної системи обробки інформації є когерентний
оптичний аналізатор, який призначений для отримання спектрів просторових
оптичних сигналів (дифракційних картин Фраунгофера).
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
Як відомо [4], явище відхилення світлових хвиль від прямолінійного
поширення при проходженні отворів і поблизу країв екранів називається дифракцією. Залежно від відстані, з якого спостерігається хвиля за предметом,
на якому відбувається дифракція, розрізняють дифракцію Фраунгофера або
Френеля. Їх різниця в наступному: якщо дифракційна картина спостерігається на кінцевій відстані від предмета, що викликає дифракцію і треба враховувати кривизну хвильового фронту, то говорять про дифракцію Френеля, а
якщо ж хвильові фронти плоскі (промені паралельні) і дифракційна картина
спостерігається на нескінченно великій відстані (для цього використовують
лінзи) - дифракцію Фраунгофера.
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Розглянемо дифракцію Фраунгофера від нескінченно довгої вузької щілини. Нехай плоска хвиля падає нормально на екран, в якому є щілина
(рис. 1). Виберемо хвильову поверхню, що збігається з площиною щілини.
Відкрита ділянка цієї поверхні виступає джерелом вторинних хвиль. Дифракційну картину спостерігатимемо в фокальній площині збиральної лінзи.

Рисунок 1. Принцип дифракції на одній щілині

Оптична різниця ходу між крайніми променями MC і ND, що йдуть від
щілини в напрямку кута φ, дорівнює
  a  sin  ,
(1)
Їй відповідає різниця фаз   2 /   2  a  sin( ) /  .
Розіб’ємо щілину MN на зони Френеля, що мають вигляд смуг, паралельних краям щілини. Ширина зон обирається таким чином, щоб різниця ходу
від країв цих зон дорівнювала λ/2. Тоді на ширині щілини вміститься 2Δ/λ
зон. Відповідно до (1) це число залежить від кута φ.
Всі точки в площині щілини здійснюють коливання з однаковою фазою.
Амплітуди вторинних хвиль в площині щілини також рівні, оскільки зони
Френеля мають однакові площі і однаково нахилені до напрямку спостереження. При інтерференції світла від кожної пари сусідніх зон Френеля, результуюча амплітуда рівна нулю, оскільки коливання від них приходять в
точку В в протифазі і гасять один одного.
Відповідно, якщо число зон Френеля парне
a  sin   2m( / 2),
(2)
то в точці екрану В буде спостерігатися дифракційний мінімум. Якщо ж число зон Френеля непарне, то
a  sin   (2m  1)  ( / 2),
3)
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тобто в точці екрана В буде спостерігатися дифракційний максимум, що відповідає дії однієї не скомпенсованої зони Френеля.
Оптична система когерентного спектроаналізатора може бути виконана
за двома наступними схемами [4]:
- Вхідний транспарант розміщений перед об’єктивом;
- Вхідний транспарант розміщений за об’єктивом.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В ході роботи було створено лабораторний стенд, взявши за основу когерентний оптичний спекроаналізатор, вхідний транспарант якого (щілина)
розміщений перед об’єктивом. Схема установки показана на (рис. 2).

Рисунок 2. Схема лабораторної установки

Пучок когерентного випромінювання з He-Ne лазера нормально падає на
вхідний транспарант. Після дифракції світла на щілині формуються паралельні пучки, які відхиляються на кут φ, який визначається рівнянням (3).
Об’єктив формує в своїй задній фокальній площині (відстань, де знаходиться
екран) дифракційні максимуми. За екраном знаходиться електронний мікроскоп, що містить ПЗЗ-матрицю, яка реєструє і передає зображення на ПК.
Вигляд лабораторної установки показано на (рис. 3).

Рисунок 3. Загальний вигляд лабораторної Рисунок 4. Зображення дифракційної картиустановки для спостереження дифракції
ни на екрані комп’ютера
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За допомогою відкаліброваного електронного штанген-циркулю можна
отримати досить точні результати вимірювання відстаней між максимумами,
які необхідні для визначення ширини щілини (рис. 4).
В ході вимірювань було визначено, що при звуженні щілини центральний максимум розпливається, а його яскравість зменшується. Те ж саме відноситься й до інших максимумів. І, навпаки, чим щілина ширше, тим картина
яскравіша, але дифракційні смуги вужчі, а число самих смуг більше. Коли
ширина щілини набагато більша довжини хвилі He-Ne лазера, то в центрі екрану отримується різке зображення джерела випромінювання.
ВИСНОВКИ
Ширина і число дифракційних смуг будуть залежати від відношення довжини хвилі λ до ширини щілини a.
Якщо щілина дуже вузька (a << λ), то вся поверхня щілини є лише невеликою частиною зони Френеля, і коливання від усіх її точок будуть з будьякого напрямку поширюватися майже в однаковій фазі. В результаті у всіх
точках екран буде дуже слабо рівномірно освітлений. Можна сказати, що світло через щілину практично не проходить.
Якщо щілина дуже широка (a >> λ), то вже перший мінімум буде відповідати дуже малому відхиленню від прямолінійного поширення під кутом.
Тому на екрані отримаємо геометричне зображення щілини, оточене по краях
тонкими темними і світлими смужками, що чергуються.
Чіткі дифракційні максимуми і мінімуми будуть спостерігатися тільки в
проміжному випадку, коли на ширині щілини a вкладеться кілька зон Френеля.
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АТЕРМАЛІЗАЦІЯ ТА АХРОМАТИЗАЦІЯ ГІБРИДНИХ ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ
Анотація. У роботі проведена адаптація відомого методу атермалізації та ахроматизації рефракційних оптичних систем у світлі сучасних досягнень у галузі дифракційних оптичних елементів. Продемонстровано
актуальність підходу для проектування систем для роботи в інфрачервоному діапазоні за суворих температурних умов.
Ключові слова: дифракційний елемент, атермалізація, ахроматизація, інфрачервоні оптичні системи, термооптична стала, хроматизм.

ВСТУП
Інфрачервона (ІЧ) техніка – стратегічна галузь національної оптичної
промисловості. ІЧ оптичні системи (ОС) знаходять широке застосування у
ракетобудуванні, військовій промисловості, медицині, сільському господарстві, тому покращення їхньої якості – одне із пріоритетних завдань сучасного
приладобудування. Зазвичай ІЧ системи експлуатуються у складних умовах
навколишнього середовища. В першу чергу це стосується температурного
діапазону, який згідно із типовими технічними умовами може становити  60
 . Зміна температури викликає зміну оптичних характеристик матеріалів та
конструктивних параметрів системи, що спричинені лінійним розширенням.
Це в свою чергу викликає терморозфокусування та появу додаткових аберацій, що призводить до значного погіршення якості на краях температурнрго
діапазону.
Відомо кілька підходів до компенсації теплових впливів. Найбільшими
перевагами серед них відрізняється пасивна оптична термокомпенсація. Її
сенс полягає у підборі такої композиції оптичних матеріалів та матеріалів
корпусів і оправ, щоб сумарна зміна оптичної сили системи зі зміною температури була мінімальною. Однак для ІЧ діапазону задача підбору атермальних комбінацій ускладнюється через відносно невелику номенклатуру матеріалів, значні відмінності їх дісперсійних характеристик та теплових властивостей, у порівнянні із матеріалом корпуса.
ОГЛЯД ВИХІДНОГО МЕТОДУ
Із розвитком теорії та технології виготовлення дифракційних оптичних
елементів (ДОЕ) та поверхонь, з’явилася можливість створювати рефракційно-дифракційні, так звані гібридні системи. Виготовлені із відомих матеріалів для ІЧ діапазону, ДОЕ мають аналогічні до рефракційних за фізичним
змістом, але відмінні за величиною параметри. У роботі пропонується розширення одного із відомих методів атермалізації та ахроматизації оптичних
систем із врахуванням ДОЕ. Надаються методики синтезу двох- та трьохкомпонентних систем.
Згідно із оригінальним методом атермалізації та ахроматизації ІЧ ОС [1],
задача полягає у виборі матеріалів, розрахунку оптичних сил компонентів і
подальшому підборі шляхом оптимізації їх товщин. Розрахунок здійснюється
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для моделі тонких лінз, відстань між окремими компонентами вважається
нехтовно малою. Для вирішення цього завдання формують систему рівнянь,
які по суті є умовами, що повинні виконуватися для досягнення атермалізації
та ахроматизації системи. В неї входять умова масштабу, умова виправлення
хроматизму положення та умова атермалізації, яка виражена із використанням термооптичних сталих. Аналіз цих умов дозволяє стверджувати, що завдання вирішується із трьохкомпонентною ОС, величини оптичних сил компонентів якої є розв’язками системи:
1   2   3  1

1 /  1   2 /  2   3 /  3  0 ,
 V   V   V 
 0
2 t2
3 t3
 1 t1

(1)

де  1 , 2 , 3 – коефіцієнти дисперсії матеріалів оптичних компонентів, V t1 ,
V t 2 , V t 3 - його термооптична стала, а  0 - температурний коефіцієнт лінійного
розширення (ТКЛР) матеріалу оправи.
Для зручності стистему перетворюють, вводячи нормовану оптичну силу компонента X , залишковий хроматизм X , що є часткою нормованої оптичної сили компонента та коефіцієнта дисперсії матеріалу. Також добуток
термооптичної сталої та коефіцієнта дисперсії оптичного матеріалу позначають через K . Після вищевказаних перетворень система рівнянь (1) має вигляд:
 1   X 1   2   X 2   3   X 3  1

 X 1   X 2   X 3  0
K   X  K   X  K   X 
 0
1
2
2
3
3
 1

(2)

Ця система рівнянь може бути вирішена відносно змінних
, X 2
,
. Оригінальний метод [1] використовує графічне представлення властивостей матеріалів на діаграмі   V  для підбору композиції матеріалів трьохкомпонентної системи із ненульовим детермінантом, щоб виконати її подальший аналіз. Через нелінійні властивості термооптичних сталих, для кожного температурного та спектрального діапазонів необхідно формувати окрему
діаграму.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Хроматизм та температурні властивості ДОЕ характеризуються аналогічними за фізичним змістом величинами [2,3]. Отже, можна використовувати
системи (1), (2) не тільки для вирішення задач розробки атермалізованих та
ахроматизованих трьохкомпонентних ІЧ ОС, а і для проектування двохкомпонентних систем, які складаються із одного рефракційного та одного гібридного компонентів, а також трьохкомпонентних систем із двох рефракційних та одного суто дифракційного компонента. Термооптична стала ДОЕ:
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V td  

1
n0

   2 ,

(4)

де   – температурний коефіцієнт приросту показника заломлення матеріалу
для довжини хвилі випромінювання  ,  – ТКРЛ оптичного матеріалу, n0 показник заломлення матеріалу на центральній хвилі діапазону. Термооптична стала суто рефракційних компонентів визначається як:
V tr 



n0  1



(5)

Кофіцієнт дисперсії рефракційних компонентів:

r 

n0  1
,
n 2  n1

(6)

де n1 та n 2 - показники заломлення матеріалу для довшої та коротшої довжин
хвиль 1 та  2 відповідно. Коефіцієнт дисперсії ДОЕ:

d 

0 ,
1   2

(7)

де  0 - довжина хвилі випромінювання середини діапазону.
Аналіз виразів (4)-(7) показує, що термооптичні сталі та коефіцієнти дисперсії рефракційних копонентів і ДОЕ в загальному випадку відрізняються
знаком. Також було встановлено, що термооптичні сталі рефракційних компонентів в середньому на кілька порядків більші, за сталі ДОЕ. Тож на існуючій діаграмі   V  ДОЕ будуть репрезентовані массивом близьких до нульової позначки точок, що лежать на одній вертикалі.
Це надає нові можливості для синтезу систем за методом [1], що будуть
особливо цінними у спектральному діапазоні 8-14 мкм. Оновлені діаграми
матеріалів для гібридних систем матимуть незначні відмінності будови, які
зумовлені природою ДОЕ. Зокрема, для систем із гібридним компонентом,
відбуватиметься вибір не трьох точок на діаграмі, а точки і лінії, яка репрезентує рефракційно-дифракційний компонент. Також зростає вага обраного
спектрального діапазону, через хроматичні властивості ДОЕ.
На Рис.1 показано діаграму   V  для діапазону 8-14 мкм, що містить
оптичні матеріали, які в ній використовуються. Дифракційні компоненти, виконані з кожного матеріалу репрезентовані точкою ДОЕ. Лінії поєднують
найбільш перспективні комбінації для дослідження: Ge-ДОЕ/Ge/ZnS та Ge
ДОЕ/Ge/ИКС25. Також можливий синтез аналогічних трьохкомпонентних
систем, де одним виступає суто дифракційний компонент із будь-якого оптичного матеріалу.
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Рисунок 1. Діаграма матеріалів ІЧ-діапазону 8-14 мкм

ВИСНОВКИ
Завдання проектування ахроматичної та атермалізованої ОС ІЧ діапазону є комплексним і залежить як від характеристик оптичних компонентів, так
і від параметрів несучої конструкції. Нелінійний характер залежності параметрів матеріалів зумовлює різний вибір композицій для різних умов роботи
ОС.
Використання дифракційних поверхонь розширює можливості проектування атермалізованих та ахроматизованих систем, при незмінній номенклатурі матеріалів і використанні традиційних методів.
Через специфіку ДОЕ точки, які на діаграмі відповідають дифракційним
поверхням і елементам, формують скупчення, тому надання переваги одному
із матеріалів для синтезу трьохкомпонентної системи із одним компонентом,
що має оптичну силу виключно дифракційної природи, несуттєво вплине на
якість системи.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ДИНАМІЧНОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА МЕТОД
ПІДВИЩЕННЯ КІЛЬКОСТІ КАНАЛІВ АКУСТООПТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Анотація Розглядається модернізація оптико-електронних систем виявлення та ідентифікації об’єктів за
допомогою акустооптичного процесора. Описана експериментальна установка, що дозволяє проаналізувати
амплітудно-просторові характеристики об’єкта та фону та розрахувати контраст зображення. Запропонований метод підвищення ефективності акустооптичної фільтрації, що полягає у збільшенні кількості спектральних каналів.
Ключові слова: акустооптика, дифракція Брега, динамічна спектральна фільтрація.

ВСТУП
Для виявлення та ідентифікації об'єктів, для візуалізації та аналізу їх
структури використовують спектральну фільтрацію зображень. Особлива риса спектральних зображень полягає в тому, що структурні властивості об'єкта
виявляються шляхом зміни контрасту зображень, отриманих в певних спектральних інтервалах [1]. Для забезпечення спектральної селекції зображень
використовують акустооптичні світлофільтри, які дозволяють формувати зображення об'єктів в широкому спектральному інтервалі.
Метод динамічної спектральної фільтрації являє собою узгоджену фільтрацію в оптичному діапазоні. На основі апріорної інформації про спектральні характеристики випромінювання об'єкта і фону забезпечується селекція
корисного сигналу з метою підвищення контрасту зображення.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
В оптико-електронних системах з динамічною спектральною фільтрацією випромінювання розкладається в спектр за допомогою пристрою селекції.
Також, він забезпечує керовану зміну коефіцієнта пропускання спектральних
складових таким чином, щоб забезпечити максимальне підсилення випромінювання об’єкту та пригнічення спектральних складових фону. В роботі [2]
розглянуті питання спектральної фільтрації та показано, що роздільна здатність акустооптичного процесора визначається лінійною і кутовою апертурами елемента селекції, а також довжиною хвилі світлового випромінювання.
Експериментальним дослідженням динамічної спектральної фільтрації
присвячена робота [3]. Ефективність процесу спектральної фільтрації визначалася за величиною контрасту сигналів, що належать об'єкту і фону до і після фільтрації.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Максимальна кількість елементів зображення, за критерієм Релея, визначається кутовою апертурою акустооптичного спектрометру, пов’язаною з
розходимістю звукового пучка  , лінійною апертурою  і довжиною хвилі
світла  0 . Контраст зображення K оцінюється за допомогою співвідношення
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TB
,
(1)
TB
де T та B - спектральні складові об'єкту та фону відповідно.
Підвищення контрасту зображень забезпечується шляхом зменшення
коефіцієнта пропускання для спектральних складових, які належать фону з
мінімальним його зменшенням для спектральних складових об'єкту.
Процес спектральної фільтрації був досліджений з використанням векторного уявлення оптичного випромінювання. При цьому спектральні складові сигналу подаються у вигляді векторів в евклідовому спектральному просторі, величина яких визначає спектральну яскравість оптичного сигналу.
Математичною основою спектральної селекції фонової компоненти є
операція обчислення скалярного добутку векторів фону і фільтра. При перпендикулярному розташуванні цих векторів скалярний добуток дорівнює нулю. Вектор фільтра обчислюють з використанням апріорної інформації про
спектральні характеристики векторівоб’єкту
 і фону за формулою (2).
 Т  NB
F 
(2)
 ,
Т  NB
K

тут N – проекція вектору об’єкту на вектор фону.
У багатовимірному спектральному просторі вектор фільтру буде мати,
принаймні, одну негативну координату. Це означає, що інтенсивність випромінювання в деякому спектральному інтервалі має від'ємне значення. Оскільки інтенсивність світлового випромінювання може мати тільки позитивне
значення, то для реалізації спектральної фільтрації використовують операцію
віднімання зображень, отриманих шляхом пропускання через фільтри. Акустооптичні світлофільтри із змінним коефіцієнтом пропускання можна розглядати як елемент акустооптичного процесора.
Фізичною реалізацією цієї операції є дифракція оптичного випромінювання на багаточастотній керованій по амплітуді ультразвуковій хвилі. Оптичний сигнал на виході системи є результатом скалярного добутку сигналу на
вході і коефіцієнта пропускання. При цьому управління величиною дифракційної ефективності здійснюється шляхом зміни амплітуди звукової хвилі.
Контрастність зображення на виході акустооптичного процесора залежить від апаратної функції (вектору фільтра), обчисленої на основі апріорних
відомостей про спектральні характеристики зображення об'єкта і фону, а також від відповідності апаратної функції спектральним властивостям мети і
фону. У роботі проведені дослідження процесу динамічної фільтрації оптичних зображень, що відрізняються різними спектральними властивостями при
різних значеннях апаратної функції.
При дослідженнях амплітудно-просторові характеристики зображень на
виході акустооптичного спектрометра був забезпечений бреггівський режим
акустооптичної взаємодії багаточастотної ультразвукової хвилі з лазерним
випромінюванням трьох ділянок спектра при фіксованому куті взаємодії світлової та звукової хвилі.
151

СЕКЦІЯ №2  ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ

Встановлена кількісна залежність між дифракційною ефективністю акустооптичного спектрометра і величиною напруги на його вході для кожної з
трьох компонент поліхроматичного лазерного випромінювання.
Оптичне випромінювання реєструвалося матричним фотоприймачем і
відображалося на екрані ЕОМ, що дозволяє результати спектральної фільтрації зображень уявити у вигляді амплітудно-просторових характеристик.
Структурна схема експериментальної установки (рис. 1) містить три функціональні блоки: оптичний канал формування зображення; акустооптичний
процесор; канал обробки зображень.

Рисунок 1. Структурна схема експериментальної установки по дослідженню спектральної
фільтрації оптичних зображень
1. Лазерний блок
2. Атенюатори
3. Деркала
4. Змішувач оптичного випромінювання
5. Матове скло
6. Телескопічна система
7. Транспарант
8. Світлофільтри
9. Блок живлення ФЕП
10. Акустооптичний фільтр

11. Суматор напруги
12. Поглинач світлового випромінювання
13. Напівпрозоре дзеркало
14. Приймач випромінювання ФЕП
15. Блок вольтметрів
16. Об’єктив
17. Прилад із зарядовим зв’язком
18. Блок регулювання
19. Електронно-обчислювальна машина
20. Блок генераторів високої частоти

Був проведений аналіз амплітудно-просторових характеристик зображення на виході акустооптичного процесора при різних співвідношеннях
спектральних складових об’єкту та фону, результати аналізу описані в роботі
[4]. З результатів було помітно, що коли характеристики об’єкту та фону істотно відрізняються, то забезпечується ефективна спектральна селекція корисного сигналу. Однак при незначній різниці між характеристиками цілі та
фону значного підвищення контрасту досягти не вдається. Автори статті
пов’язали таку різницю між результатами з малою кількістю керованих каналів акустооптичної взаємодії.
Число каналів акустооптичної взаємодії в оптико-електронних пристроях обмежена, перш за все, двома факторами - потужністю та інтермодуляцій152
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ними спотвореннями. За великої дифракційної ефективності та при близьких
частотах ультразвукових сигналів виникають промені, що належать комбінаційною частотам, так звані «паразитні промені». Інтенсивність таких променів буде тим менше, чим далі один від одного частоти керуючого звукового
сигналу. Ефективна фільтрація досягається при використанні не більше десятка спектральних каналів. Так, як при збільшенні числа спектральних каналів
збільшується інформаційність та ймовірність виявлення, є актуальним вирішення завдання збільшення числа спектральних каналів. Для цього запропонований метод збільшення числа спектральних каналів акустооптичного
процесора з динамічною спектральної фільтрацією. Він полягає у поєднанні
преддетекторної та післядетекторної обробки оптичних сигналів, для чого
спектральний діапазон розбивається на інтервали, які послідовно піддаються
фільтрації з подальшою комп'ютерною обробкою. В процесі післядетекторної
обробки результати фільтрації перетворюються в електронні сигнали і проводиться їх підсумовування.
ВИСНОВКИ
В роботі проведені дослідження динамічної спектральної фільтрації оптичних зображень з різними спектральними властивостями із застосуванням
акустооптичного процесора. Побудована експериментальна установка для
аналізу амплітудно-просторові характеристики зображень на виході акустооптичного спектрометра при різних співвідношеннях параметрів об’єкту та
фону. Запропонований метод підвищення числа спектральних каналів, для
підвищення ефективності акустооптичної фільтрації.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ТОЧНОСТІ БАЗУВАННЯ
ІНФРАЧЕРВОНИХ ОБ’ЄКТИВІВ ПРИ ВИМІРЮВАННІ
МОДУЛЯЦІЙНОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
Анотація. В роботі визначаються вимоги до точності базування інфрачервоних об’єктивів при вимірюванні
модуляційної передавальної функції (МПФ). Важливість питання пов’язана з поширенням інфрачервоної
техніки, зокрема до якості зображення, що створюють інфрачервоні об’єктиви. Основною характеристикою
якості зображення є МПФ. При базуванні об’єктива в стенді для визначення МПФ можливі похибки розташування аналізатора якості зображення по відношенню до площини найкращою установки. Автори визначають вимоги до точності базування типових інфрачервоних об’єктивів в стенді вимірювання МПФ.
Ключові слова: інфрачервоні об’єктиви, модуляційна передавальна функція, стенди вимірювання МПФ,
точність вимірювання.

ВСТУП
Стрімкий розвиток та застосування інфрачервоних (ІЧ) оптичних систем
у вимірювальній, навігаційній, аграрній, військовій та авіаційно-космічній
техніці для отримання точної та детальної інформації про об’єкт спостереження супроводжується проблемою передачі високоякісного зображення через оптичну систему (ОС) в цій спектральній області. Такі системи передбачають використання об’єктивів з високою, майже дифракційною якістю зображення. Для контролю якості побудови зображення об’єктивом використовують атестаційні стенди. Принцип дії сучасних стендів побудований на вимірюванні функції розсіювання об’єктива з подальшим застосуванням перетворення Фур’є для визначення МПФ. МПФ універсальний критерій, який
повністю характеризує якість ОС. Вона показує, як ОС відтворює різні просторові частоти. Міжнародна організація по стандартизації (International
Organization for Standardization - ISO) прийняла його як основний для оцінки
якості ОС.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В роботі було поставлене завдання визначити які вимоги слід встановити при установці типових ІЧ об’єктивів в стенд для вимірювання МПФ, щоб
похибка її визначення не перевищувала 5%. Для досліджень були використані запатентовані схеми ІЧ об’єктивів з різними значеннями фокусних відстаней та кутів поля зору [2–4]. Похибка, вплив якої аналізувався, стосувалася
можливого зсуву об’єктива вздовж вісі вимірювального стенда, що приводить до розфокусування фотоприймального аналізатора якості зображення.
ПРИНЦИП ВИМІРЮВАННЯ МПФ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ
ПОЛОЖЕННЯ
Математично оптична передавальна функція (ОПФ), складовою якої є
МПФ є Фур’є-перетворенням від функції розсіювання крапки або лінії. При
визначенні ФРЛ за допомогою матричного приймача використовується дискретне Фур’є-перетворення згідно співвідношення [1]:
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(1)
де: T – період дискретизації значень ФРЛ; S xk – нормоване значення ФРЛ;
k  0,1,2...N  1 – номер відліку у масиві ФРЛ; m  0,1,2... – номер дискретного
значення просторової частоти; x – лінійна координата в площині зображення.
З урахуванням (1) та формули Ейлера МПФ, як модуль ОПФ дорівнює:
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Вимірювання МПФ проводяться на стенді, схема якого представлена на
рис.1.

Рисунок. 1. Схема стенду для вимірювання МПФ об’єктивів для ІЧ спектру.

Принцип вимірювання заснований на тому, що потік випромінювання
від джерела випромінювання 1 ІЧ діапазону спектру конденсором 2 через
світлофільтр 3, виділяє ділянку спектра необхідного спектрального діапазону, направляється на щілину 4, яка розташована у фокальній площині коліматорного об’єктива 5. Випробувальний об’єктив 6 розташований у паралельному пучку променів та встановлений на автоматизований привід 7, який керується через контролер 8 комп’ютером 11 Мікрооб’єктив 12 переносить зображення з фокальної площини випробувального об’єктива на аналізатор зображення мікроболометричну матрицю 9. Сигнал з матриці обробляється мікропроцесором 10, вводиться у комп’ютер 11, який по заданому алгоритму
розраховує значення МПФ випробувального об’єктива.
У вимірювальних стендах для контролю зборки та юстування ІЧоб’єктивів можуть мати місце дефокусування, тобто неточність у взаємному
положенні випробувального об’єктива та площини аналізатора зображення.
Ці дефокусування можуть призвести до помилкових результатів при вимірюванні МПФ та можуть бути сприйняті як результат похибки пов’язаної з зборкою об’єктива.
МПФ при дефокусуванні випадку симетричної зіничній функції, може
бути розрахована наступним чином [5]:
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де R   K – просторова частота у відносних одиницях,  – дефокусування,  – просторова частота в лініях/мм,  – робоча довжина хвилі
f'
R
об’єктива, K 
– діафрагмове число, a 
,   arccos R, n – порядок
D
K 2
ф-ції Беселя J n (a) .
З (3) видно, що дефокусування має значний вплив на вимірювальну
МПФ ІЧ-об’єктива.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для визначення вимог до точності базування ІЧ об’єктивів при вимірюванні МПФ у стендах контроля якості збірки та юстуванні ІЧ об’єктивів було
проведено комп’ютерне моделювання, яке дозволяє оцінити вплив дефокусування на похибку вимірювання МПФ. Для моделювання були взяті конструктивні параметри трьох типових ІЧ об’єктивів, які працюють в діапазоні довжин хвиль 8-12 мкм. Значення цих параметрів показані в табл. 1-3. [2–4]
Таблиця1. Конструктивні параметри випробувального об’єктива з
f '  36,98 мм, діафрагмове число K  1:1, 24 , поле зору 2  12 .
Номер поверхні
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Радіус кривизни, мм
56,4
85,0
-23,0
-26,658
23,0
27,0
∞
∞

Товщина по осі, мм
6,59
5,42
3,59
43,32
7,15
8,19
1,0
2,366

Матеріал
Ge
Ge
Ge
Ge

Таблиця 2. Конструктивні параметри випробувального об’єктива з
f '  50,1 мм, діафрагмове число K  1:1 , поле зору 2  12 .
Номер поверхні
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Радіус кривизни, мм
55,56
158,63
505,84
92,63
20,65
21,41

Товщина по осі, мм
6,59
5,42
3,59
43,32
7,15
8,19

Матеріал
ІКС25
ZnSe
ІКС25

Таблиця 3. Конструктивні параметри другого випробувального
об’єктива з f '  85, 77 мм, діафрагмове число K  1:1 , поле зору 2  8 .
Номер поверхні
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Радіус кривизни, мм
90,92
291,28
1017,81
151,95
30,92
31,17

Товщина по осі, мм
10,54
8,88
6,13
71,90
5,55
13,89
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ІКС25
ZnSe
Ge
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Моделювання проводилося з використанням програми ZEMAX. Розрахунки відхилень значення МПФ в залежності від розфокосувань проводилося
на частоті Найквіста. Максимально допустимий зсув мікроболометричної
матриці фотоприймального пристрою визначався з припущення, що похибка
вимірювання МПФ не повинна перевищувати ±5%. На рис. 2–4 представлені
графіки МПФ при розрахунковому положенні приймача і при можливих розфокусуваннях.

Рисунок 2. Графіки МПФ при 1 – розрахункове положення приймача, 2 – при розфокусуванні в -0,026мм, 3 – при розфокусуванні
в +0,018мм.

Рисунок 3. Графіки МПФ при 1 – розрахункове положення приймача, 2 – при розфокусуванні в -0,005мм, 3 – при розфокусуванні
в +0,007мм.

Рисунок 4. Графіки МПФ при 1 – в розрахункове положення приймача,2 – при розфокусуванні в -0,01971мм, 3 – при розфокусуванні в
+0,0166мм.

Як видно з графіків, при похибці визначення МПФ на частоті
Найквіста 5% допустимі розфокусування складають:
– для об’єктива з f '  36,98 ,
z  0.044 мм;
– для об’єктива з f '  50,1 ,
z  0.012 мм;
– для об’єктива з f '  85, 77 ,
z  0.03635 мм;

ВИСНОВКИ
Похибка базування об’єктива у вимірювальному стенді суттєво впливає
на результат вимірювання МПФ. Найбільш шкідливим є можливе пересування матричного приймача в напрямку до об’єктива який досліджується.
Допустимі значення похибок базування знаходяться в межах від 0.005мм до
0.026мм при зсуві матриці до об’єктива і від 0.007мм до 0.018мм при зсуві в
протилежному напрямку. Подальші дослідження будуть спрямовані на оцінку інших похибок вимірювального стенда.
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ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ
НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ
Анотація. Розглянуто типові характеристики багатоканальних всепогодних оптико-електронних систем
огляду навколишнього простору спеціального призначення та обґрунтовано шляхи підвищення ефективності існуючих рішень шляхом суміщення декількох каналів у складі приладу (телевізійного та тепловізійного),
в першу чергу – для рухомої наземної техніки.
Ключові слова: оглядово-візирна система, телевізійні канали, тепловізійні канали, багатоканальні оптикоелектронні системи.

ВСТУП
В Україні збільшується попит на всепогодні оптико-електронні системи
(ВОЕС) для різних видів наземної техніки.
Провідні вітчизняні виробники оптичної продукції: КП СПБ «Арсенал»,
ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ВАТ «Вінницький оптикомеханічний завод» не в змозі задовільнити в повному обсязі цей попит. Підприємства, які спеціалізуються у сфері виробництва оптичних матеріалів мають всі можливості збільшення обсягів продажів. Одним з доцільних рішень
може стати кооперація з найбільшими світовими виробниками у виробленій
продукції яких будуть використані передові вітчизняні розробки.
Сучасні умови вимагають використання багатоканальних ВОЕС огляду
навколишнього простору. Для вирішення різних конкретних задач необхідне
використання різних технічних рішень – телевізійної (ТВ) та тепловізійної
(ТПВ) камер.
Одним із пріоритетних напрямів є створення оптико-електронних систем спостереження спеціального призначення, в першу чергу – для рухомої
наземної техніки [6].
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Переважною тенденцією в удосконаленні ВОЕС є створення приладів,
які засновані на використанні сукупності різних фізичних принципів виявлення цілей (візуальний, ТВ, ТПВ та ін.). Оскільки ВОЕС, побудовані на одному принципі, не в змозі задовольнити вищенаведеним вимогам, необхідно
раціональне їх комбінування в складі ВОЕС, що забезпечує підвищення пошукових можливостей, що і є однією з найактуальніших завдань. Завдання
розробників полягає в створенні ВОЕС такого рівня інтеграції, які найбільш
повно відповідали б сучасним вимогам.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
ВОЕС для використання в рухомих наземних засобах формуються на
основі ТВ та ТПВ каналів. Функціонування системи на невеликих відстанях
(до 2000 м) вдень і вночі вимагає наявності ширококутного та вузькокутного
каналів спостереження. На попередньому етапі розроблення такої системи
необхідно обґрунтувати принципове рішення щодо огляду і основних харак159
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теристик каналів. Наприклад, для санітарних автомобілів, які працюють за
складних зовнішніх умов, необхідно враховувати те, що вітчизняне приладобудування не розробляло таких систем раніше, тому доцільно в якості аналогів взяти подібні системи, що були розроблені для бронетанкової техніки
(БТТ) [3].
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За оцінками закордонних фахівців найбільш перспективним напрямом в
підвищенні ефективності ВОЕС БТТ є розробка багатоканальних панорамних
ВОЕС спостереження, до складу яких входять декілька каналів. Характерним
прикладом таких комплексних систем є панорамні ВОЕС французької фірми
SAGEM: HL-15, HL 120, VS580, MVS580, німецької фірми «ZEISS Optronik»
PERI-CDR, PERI-R12, PERI-R17, PERIRTW-90, які встановлені на сучасній
БТТ «Leclerc», «Leopard-2», Т-72МП.
Технічні характеристики ВОЕС української розробки і кращі зарубіжні
аналоги наведені в (Таблиці 1) [5].
У напрямі розвитку комплексів ВОЕС БТТ спостерігається тенденція
створення незалежних панорамних ВОЕС з наявністю ТПВ каналу. Такі ВОЕС впроваджені на даний момент тільки у французькому «Leclerc» (HL120)
та американському М1А2 (CPS-1) [1].
Серійна БТТ «Abrams», «Leopard-2», «Leclerk», «Chelendger-2», оснащена комбінованими ВОЕС, у складі яких конструктивно об'єднані денний візуальний канал, тепловізійний канал і лазерний далекомір.
Це диктує необхідність заміни нічного каналу на основі ЕОП на ТПВ.
Прилади, до складу яких входить ТПВ канал, мають ряд переваг: використання в будь-який час доби і при будь-якій погоді; вищі технічні характеристики по дальностям виявлення і розпізнавання цілей вночі і вдень, а також в
умовах дощу, туману, запиленості і т.д., за умови контрастності цілі по нагріванню в порівнянні з навколишнім фоном (GPS-1, PERIRTW-90, HL-120,
MVS-580, PERI-R17, VS-580, ORP90). На БТТ «Leclerk» в комбінованій ВОЕС крім ТПВ каналу введений ще й ТВ канал [2].
Інформація від ТПВ та ТВ каналів піддається спільній обробці та виводиться на дисплеї навідника і командира. Спільна обробка зображення, отримана від різних каналів підвищує ймовірність виявлення та ідентифікації цілей. Крім того, чималу частку в скороченні часу пошуку і виявлення цілі несе
можливість забезпечення кругового огляду місцевості, яким володіють панорамні прилади.
Так у системах «Abrams», «Leopard-2», «Leclerk», «Chelendger-2»,
«Moderna» встановлено ВОЕС, що мають точність стабілізації 0,03-0,1 мрад.
Тоді як на вітчизняній БТТ встановлено ВОЕС (ПНК-4с, ПНК-5), що мають
одноплощинну стабілізацію по вертикалі з точністю стабілізації 0,2 мрад.
Застосування в конструкції приладу волоконнооптичних гіроскопів замість поплавцевих (ПНК-4с, ПНК-5) дозволяє зменшити габаритні розміри (в
діаметрі) і масу приладу, підвищити його точність і надійність, що і було використано в комплексі ПНК-6.
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Розроблена комбінована ВОЕС ТКН-6 (комплекс ПНК-6) втілила в себе
кращі ідеї розробників ВОЕС і забезпечила технічні характеристики вітчизняної БТТ на рівні кращих світових зразків [1, 2, 4].
ВИСНОВКИ
Аналіз ВОЕС сучасної БТТ дозволяє зробити висновок, що найбільш перспективним напрямком в підвищенні ефективності ВОЕС є розробка багатоканальних систем з ТВ і ТПВ каналами.
Таким чином, шляхи розвитку вітчизняних розробок ВОЕС на найближчий час, з урахуванням тенденцій побудови аналогічних систем провідних
країн світу і наявного в Україні науково-технічного доробку, доцільно розвивати в напрямі створення багатоканальних систем з комплексуванням інформації в каналах та з можливістю забезпечення змінного поля зору. Це дозволить забезпечити технічні характеристики української техніки на рівні кращих світових зразків, а також підвищить її експортну привабливість.
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ЗМЕНШЕННЯ ШУМІВ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО КАНАЛУ
ОГЛЯДОВИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ МЕТОДОМ
ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБЕШІ
Анотація. На основі вейвлет-перетворення Добеші 4-го порядку створений фільтр для поліпшення якості
зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних пристроїв. Фільтр є лінійною комбінацією
вейвлет-перетворених сигналів з максимальним та мінімальним очищенням від шуму. За допомогою оцінки
метрики PSNR знайдені оптимальні коефіцієнти лінійної комбінації вихідного та вейвлет перетворюваних
сигналів. Даний фільтр пропонується використовувати для зменшення шумів будь-якого двовимірного зображення.
Ключові слова: тепловізор, цифрова обробка зображення, фільтр, вейвлет-перетворення Добеші

ВСТУП
Для отримання тепловізійного зображення використовується власне випромінювання об’єкта в інфрачервоній області спектра електромагнітного
випромінювання. Тепловізійне зображення формується у тепловізорах у вигляді растра, тобто попіксельно [1]. Рівень сигналу кожного пікселя тепловізійного датчика визначається інтенсивністю теплового випромінювання, формуючи розподіл температур в площині зображення об'єкта. На формування
зображення в тепловізорі впливає ряд факторів, пов’язаних як з методом формування сигналу, так і з технологічними похибками, що виникають під час
виготовлення тепловізіонного датчика. Тому перед подачею сигналу з тепловізійного датчика на пристрій відображення, його необхідно позбавити від
шуму та «поганих» пікселів [1,2]. Одним з методів, що дозволяє покращити
якість 2Д зображень, є метод вейвлет-аналізу [3]. Основи вейвлет-аналізу були розроблені, як аналог віконного перетворення Фур'є. Вейвлет-аналіз використовують для дослідження часових (просторових) рядів із різко вираженою
неоднорідністю. Тому може бути доцільним розробка системи цифрової фільтрації тепловізійного зображення на основі вейвлет-аналізу.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є створення та аналіз ефективності роботи цифрового фільтру для зменшення шумів у тепловізійних зображеннях на основі
прямого та зворотного перетворення Добеші 4-го порядка.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРУ В ПРОГРАМНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD
Є багато математичних пакетів, в яких можна реалізувати вейвлетперетворення - Mathcad, MatLab, Mathematica. Для поставленої задачі був обраний Mathcad, як програма, що має інтуїтивний і простий для використання
інтерфейс користувача [4]. Пряме та зворотнє перетворення Добеші в
Mathcad здійснюється функціями wave(M) та iwave(M), де M – матриця інтенсивностей для чорно-білого зображення, в якій кількість стовбців та рядів
матриці M дорівнює 2N, де N – ціле число. Оскільки остання умова для зо163
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бражень може не виконуватись, створена функція R1(M) R1 M  , рис. 1, яка
доповнює матрицю інтенсивностей M нулями до необхідного розміру. В тілі
функції використовується створена функція ceil2pow(n) від довжини масиву
n, яка повертає найближче до n число 2N > n, де N – ціле число.
Для зменшення шуму 2Д зображення створена функція D1(M,thresh) , в
якій вхідними параметрами є M – матриця інтенсивностей для чорно-білого
зображення і thresh, яким можна задавати ступінь гасіння шумів на фотографіях. Параметр thresh може приймати значення від 1 до 90, де 1 – мінімально
очищене від шуму зображення, тобто співпадає з початковим, а 90 - максимально очищене від шуму зображення, яке ще не є достатньо спотвореним. В
тілі функції D1(M,thresh) використовуються як вбудовані в Mathcad функції
операцій над матрицями (wave(M), cols(M), rows(M), floor(x),
submarix(A,m1,mN1,n1,nN2) [4]), так і створені допоміжні функції, рис. 3, а
саме:
conv2D(f,A) – виокремлює вектори стовпців матриці А і виконує над
ними дію функції f і перетворені вектори знов збирає до матриці;
matr2vect(A) – доповнює матрицю А однією колонкою;
small2zero(x,th) – виставляє границю чутливості елементу х – повертає
значення х, якщо x> th, інакше x=0;
Threshold(A, th) – векторизує функцію small2zero(x,th) для вектору А.

Рисунок 1. Лістінг з програми
Mathcad функції R1 M  , яка доповнює матрицю інтенсивностей
зображення M нулями до необхідного розміру

Рисунок 2. Лістінг з програми Mathcad функції

D1 M  , яка здійснює пряме і зворотне перетворення Добеші 4-го порядку
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Рисунок 3. Лістінг з програми Mathcad допоміжних функцій

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ФІЛЬТРУ
На рис. 4 представлені початкова фотографія (а), і фотографії після зворотного перетворення Добеші з 2-ма різними ступенями гасіння шуму – (б) з thresh=10 і (в) - з thresh=88. В якості тестової, була взята фотографія з тепловізора FLIR FC cерії S.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 4. Фотографія з тепловізора FLIR FC cерії S
(а) – початкова та після зворотного перетворення Добеші з thresh=10, (б) з thresh=88

Візуальні відмінності між фотографіями (а)-(в) майже не помітні, тому
для кількісної характеристики ступеню очищення фотографій від шумів обираємо статистичний критерій - метрику PSNR (peak signal-to-noise ratio - пікове співвідношення сигнал/шум) [2-3], яка визначається формулою:

1 N
2 
PSNR  xi , yi   10  log10  255
d  xi , yi  
(1)



N i 1


де d  xi , yi  – різниця між значеннями пікселів xi , yi , де xi - пікселі в початковому зображенні, yi - пікселі в перетвореному зображенні, N - загальне число пікселів у кожному зображенні. PSNR  xi , yi  вимірюється у ДБ і чим
ближче відфільтроване зображення до оригіналу, тим більше значення PSNR,
і тим вище вважається якість роботи алгоритму. У якості тестового зображення в Mathcd сгенеруємо чорно-біле зображення за формулою:
M p,q  1000  cos  p 100   sin  q 100 
(2)
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Додаємо на зображення шум вбудованою в Mathcad функцією
addnoise(A,s,N), яка повертає матрицю пікселів з шумом, розподіленим за Гаусом з дисперсією s і кількістю ушкоджених пікселів N. Виконаємо вейвлетперетворення тестового зображення і розрахуємо для отриманих перетворених зображень значення PSNR  xi , yi  . Для тестового зображення з’ясовано,
що PSNR  xi , yi  для видалення шуму з thresh=10 становить 10,188 ДБ, а для
видалення шуму з thresh=88 – 18,021 ДБ. Зміна діапазону значення thresh в
менший бік не призводить до зміни значення PSNR  xi , yi  , а зростання цього
значення призводить до розмиття зображення, що видно з рис. 5 (в) та
рис. 5 (а). Тому для покращення очищення зображення від шуму запропоновано використати фільтр f , що є лінійною комбінацією вейвлет перетворюваних сигналів y1i - з thresh=10 і y2i - з thresh=88 :
(3)
f  xi   a1  y1i  a2  y2i
де сума a1 ,a2 коефіцієнтів складає одиницю. Останнє потрібно для того, щоб
інтенсивність пікселів не перевищувала стандартного значення 255 (255 –
білий колір, 0-чорний). На рис. 5 представлені фотографії тестового зображення (а) і зображень після операцій над ним – додавання шуму, розподіленого за Гаусом (б) та фільтрації від нього (в)-(г). Як показали розрахунки метрики PSNR  xi , yi  , табл. 1, найбільше значення PSNR=12,055 Дб відповідає
коефіцієнтам a1  0.1 , a2  0.9 .
Таблиця 1. Розрахунки PSNR  xi , yi  для фільтру f при різних значеннях коефіцієнтів фільтру a1 ,a2 .
номер фільтру

a1
a2
PSNR  xi , yi  , ДБ

(а)

1

1
0

2

3
0,13

4
0,12

0,1

6
0,09

0

1

0,87

0,88

0,9

0,91

10,188

12,021

12,053

12,055

12,055

12,054

(б)

(в)

5

(г)

Рисунок 5. Фотографія тестового зображення:
(а) – генерованого формулою (2), (б) – з додаванням шуму, розподіленого за Гаусом з дисперсією 0,1 і кількістю пікселів шуму 300, (в) та (г) – зображення, відфільтровані вейвлетперетворенням Добеші з thresh=10 і thresh=88 відповідно .
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Застосуємо фільтр
(3) з коефіцієнтами
a1  0,1 , a2  0,9 для
фільтрації від шумів
тепловізійного зображення рис. 4 (а). Результат фільтрації зображено на рис. 6 (б).
Порівнюючи
фотографії (а) і (б) рис. 6,
видно (виділено прямокутником), що після
(а)
(б)
дії фільтру ділянки
Рисунок 6. Збільшена ділянка фотографії з тепловізора FLIR
зображення є більш
FC cерії S: (а) – початкова та (б) –після дії фільтру (3)з оподнорідними за кольо
тимальними коефіцієнтами a1  0,1 , a2  0,9
ром. З одного боку,
видалення шумів сприяє покращенню зображень, з іншого боку – ступінь
очищення зображень не повинно призводити до втрати корисної інформації.
ВИСНОВОК
Встановлено, що за метрикою PSNR  xi , yi  найбільш ефективним для
зменшення шумів в тепловізійному зображенні, методом вейвлетперетворення Добеші 4-го порядку, є фільтр f  xi   0,1  y1i  0,9  y2i , де y1i
та y2i - вейвлет перетворювані сигнали з параметрами thresh=10 і з thresh=88,
що відповідають мінімально можливому та максимально можливому ступеням очищення зображення. Даний фільтр пропонується використовувати для
зменшення шумів будь-якого двовимірного зображення, зокрема для зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних пристроїв.
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ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОКА
Анотація. Розглянуто різні фізичні моделі ока, які відтворюють анатомічні та оптичні властивості середньостатистичного людського ока. Проаналізовані моделі ока, що призначені для тестування і калібрування
офтальмологічних рефрактометрів та аберометрів. Найбільша увага приділена моделям, що використовуються для тестування інтраокулярних лінз (ІОЛ) різних моделей. Головною задачею було виявлення моделей, які дозволяють досліджувати вплив децентрування ІОЛ в оці людини на якість ретинального зображення.
Ключові слова: фізична модель ока, аберації ІОЛ, аберометрія ІОЛ, in vitro.

ВСТУП
Імплантація інтраокулярних лінз (ІОЛ) в око людини є ефективним методом лікування катаракти, тому ІОЛ є найбільш розповсюдженими протезами серед усіх імплантуючих медичних пристроїв. В даний час в арсеналі лікаря офтальмолога знаходиться велика кількість однотипних моделей ІОЛ,
які виготовляються різними фірмами, що ставить лікаря перед необхідністю
вибору кращої моделі.
Точне знання оптичних властивостей інтраокулярних лінз є необхідним
для отримання гарної візуальної якості після імплантації ІОЛ. В даний час
найбільш поширеним методом аналізу рефракції ока після імплантації ІОЛ є
дослідження ретинального зображення на штучному оці. Мотивом до цього є
визначення можливих наслідків децентрації ІОЛ у кришталиковому міхурі
після її імплантації, що викликає суттєве погіршення якості ретинального зображення та зміщення у просторі візуальної осі. Це може статися навіть тоді,
коли імплантація завершилася успішно. Залежно від дизайну IOЛ, це неправильне розташування може призвести до суттєвих відмінностей у кінцевій
оптичній якості відносно однієї і тієі ж ІОЛ. Для здійснення такого дослідження потрібна фізична модель оптичної системи ока, в якій ІОЛ має можливість переміщуватись вздовж оптичної осі моделі, перпендикулярно до неї
та повертатися навколо однієї з осей, перпендикулярної до оптичної осі моделі.
ОГЛЯД ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОКА
Фізичні моделі оптичної системи ока розглянуті в роботах [1–4]. В роботі [1] представлена модель (рис. 1), перевагою якої є можливість оцінки
впливу децентрування на оптичну якість ретинального зображення при різних конструкціях ІОЛ, можливість порівняння впливу децентрування на оптичну якість рефракційно-дифракційної асферичної мультифокальної лінзи,
можливість вимірювання модуляційної передавальної функції на сітківці для
різних ІОЛ при їх переміщеннях у оці.
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Рисунок 1. Схема вимірювання передавальної модуляційної функції простих рефракційних та дифракційних інтраокулярних лінз

Модель оптичної системи ока (рис.2), представлена в [2], використовується для визначення якості ретинального зображення та впливу на рефракцію ока нахилу або децентрації ІОЛ.

Рисунок 2. Штучне око, що використовується в методі.

Переваги такої моделі: 1) вимірювання хвильового фронту можна зробити дуже швидко (протягом мілісекунд); 2) похибки оцінки оптичної сили ІОЛ
не перевищують 1.5%; 3) хвильовий фронт можна отримати для будь-якого
бажаного діаметра зіниці (коли він не перевищує значення ІОЛ); 4) вимірювання оптичних характеристик ІОЛ при розташуванні об'єктів спостережень
на різних відстанях від ока (до 7 см), що дозволяє імітувати умови ближнього
зору; 5) існує можливість використання моделі для досліджень в режимі реального часу з центруванням приладу відносно ока; 6) нахил ІОЛ може здійснюватися по трьом координатам XYZ [2].
Метод контролю хвильових аберацій ІОЛ заснований на вимірюванні
величини RMS за рахунок зміщення (децентрування та нахилів) ІОЛ в моделі
ока (рис.3).
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Рисунок 3. Функціональна схема моделі ока: 1 - лінза, що імітує рогівку; 2 - оправа, для
установки ІОЛ; 3 - імітатор сітківки; 4 - привод переміщення імітатора сітківки вздовж
оптичної осі, 5 - привод переміщення (децентрації) ІОЛ уздовж осі ОХ; 6 - привод для
децентрації ІОЛ поворотом навколо осі OY; N - передня вузлова точка ІОЛ.

Перевагою такої моделі є: 1) можливість встановлювати вплив на якість
ретинального зображення реальних технологічних похибок виготовлення
ІОЛ, а саме: оптичних неоднорідностей матеріалів, з яких вони виготовляються, можливих відступів від номінальних значень геометричних і оптичних параметрів, спотворень форми оптичних поверхонь; 2) можливість моделювання потрібних величин хвильової аберації за величинами та спектром
мод, що потрібно для тестування аберометрів та рефрактометрів і що досягається тривимірним переміщенням імітатора кришталика [3].
Перевагою наступної оптико-механічної моделі ока з монофокальною
ІОЛ (рис. 4) є те, що вона може бути використана для дослідження оптичних
характеристик різних типів інтраокулярних лінз і дозволяє врахувати зміщення (поздовжнє та поперечне) та нахил імпланта. Модель дозволяє забезпечувати різні кути нахилу до оптичної осі вхідного пучка, щоб імітувати оптичну роботу поза віссю і аналізувати оптичну якість на периферії сітківки
[4].
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Рисунок 4. Оптомеханічна модель людського ока.

ВИСНОВКИ
Було розглянуто існуючі фізичні моделі оптичної системи ока, які мають
в своєму складі ІОЛ. При цьому виявлено, що моделі ока, які представлені в
роботах [2, 3] лише частково задовольняють поставленій задачі, але ні одна з
розглянутих моделей не забезпечує потрібну в даний час кількість степенів
свободи. Тому актуальною залишається задача створення моделі, яка б забезпечувала достатню кількість вказаних степенів для проведення більш детального експериментального дослідження впливу децентрувань ІОЛ в оці людини на якість ретинального зображення та положення візуальної осі.
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ОПТИЧНІ ТА РАДІОЧАСТОТНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ
БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ
Анотація. В даній роботі досліджено способи і методи протидії безпілотним літальним апаратам, а також
вивчені існуючі технічні рішення країн світу. Важливість питання зростає з кожним роком у зв'язку з поширенням безпілотних літальних апаратів в комерції, тому гостро стоїть питання про безпеку їх використання.
У зв'язку з підвищенням попиту відбулося зниження цін на складові, а також поширилось програмне забезпечення, що полегшує діяльність по створенню серій апаратів для військового застосування, але в той же
час і збільшилася кількість у терористичних групах.
Ключові слова: безпілотні літальні апарати, оптичні та радіочастотні методи протидії.

ВСТУП
Безпілотні літальні апарати (БПЛА) все більше знаходять широке застосування в нашому житті. Зокрема, в сільському господарстві БПЛА з GPSнавігацією використовуються при запиленні полів, чим досягається значна
економія хімікатів і більш ретельна обробка посівів у порівнянні з традиційною пілотованою авіацією.
БПЛА використовуються для доставки медикаментів і гуманітарних вантажів в важкодоступні райони. Вони можуть застосовуватися для перевірки
ліній електропередач і трубопроводів. ДСНС використовує дрони для моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій та контролю за небезпечними об'єктами. Відстеження пробок на дорогах і заторів на річках під час льодоходу це мала частина того, що можна доручити беспілотникам.
На жаль, технічний прогрес в області безпілотної літальної техніки має і
зворотний бік – існує можливість використання БПЛА в терористичних і розвідувальних цілях. В останні роки БПЛА активно розвиваються як напрям
авіаційної військової техніки як в країнах Заходу, так і в нашій країні. Відсутність екіпажу, а значить і складних систем життєзабезпечення на борту, дає
можливість БПЛА збільшувати дальність і тривалість польоту і корисне навантаження. Поява безпілотних апаратів є загальною тенденцією роботизації
в збройних силах різних країн. БПЛА також стають засобом боротьби з міжнародним тероризмом, що досить сильно змінює традиційні методи ведення
війни.
МЕТОДИ ПРОТИДІЇ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ
В зв'язку з масовим поширенням дронів, багато структур, що забезпечують безпеку своїх країн, стали розробляти нові технології протидії літальним
апаратам, але спочатку ціль потрібно виявити. Сучасні системи виявлення
літальних апаратів представляють собою комплекс із радіолокаційних та оптичних систем. Перший елемент системи – це радар, що працює SHF(СВЧ)діапазоні, невеликої потужності, але цього цілком вистачає, щоб виявляти
цілі на відстані в декілька кілометрів. Далі в справу вступає спеціальна відеоспостережувальна система далекого виявлення, яка складається з декількох
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камер, що можуть працювати в інфрачервоному та видимому діапазоні. Камери розпізнають відстежені радаром цілі, і передають інформацію для подальшої обробки оператором [1].
Одним з недоліків у дронів є конструктивна вразливість гіроскопів. Без
цього пристрою не обходиться практично жоден дрон – без нього неможливий стійкий політ, і воно відповідає за зміни в просторової орієнтації. Гіроскоп, як механічна система має резонансну частоту, якщо її підібрати, то пристрій увійде в резонанс і буде видавати невірні показання, які приведуть до
аварії [2].
ВМФ США проводять випробування малопотужної лазерної системи,
яка здатна виявляти, відстежувати і знищувати рухомі повітряні цілі на полі
бою. Система розроблена компанією Boeing і здатна знищувати цілі, які наближаються до корабля: дрони, артилерійські снаряди та невеликі літаки, що
низько летять. Такі системи прийнято називати LWS (Laser Weapon System),
це одна з найбільш компактних систем лазерного захисту з числа розроблюваних в даний час, що забезпечує їй високу мобільність. Лазер здатний виявляти цілі на відстані до 35 км, ефективна зона ураження радіусом до 1.6 км
[3].
Основою системи є твердотільний лазер, який працює в інфрачервоному
діапазоні. Також він може працювати і в низькоенергетичному режимі для
виведення з ладу сенсорів цілі, або в високоенергетичному – для знищення.
Потужність до 30 кВт. Час знищення цілі – близько 2 секунд.
Зараз на озброєнні багатьох армій є велика кількість різноманітних систем радіоелектронної боротьби. Для успішного виведення з ладу ворожого
дрона потрібно встановити частоти, на яких здійснюється управління апаратом, а потім «забити» їх перешкодами. У деяких дронів передбачений варіант
обриву зв'язку з оператором [4]. У цьому випадку, якщо канал зв'язку втрачений, дрон переходить у відповідний режим роботи – автоматика перестає реагувати на всі сигнали ззовні і відповідно до заданої програми веде БПЛА до
заздалегідь визначеного місця посадки, використовуючи систему GPS або
ГЛОНАСС. Апарат використовує супутникову навігацію і визначає своє місце розташування, напрямок руху, відстань до оператора або точки посадки,
щоб мати можливість повернутися на базу.
Щоб не допустити «евакуацію» дрона, засоби радіоелектронної боротьби повинні придушувати не тільки канал управління, але і сигнали навігаційної системи. В результаті успішного «глушіння» всіх цих сигналів противник, з високою ймовірністю, позбудеться техніки, що потрапила в зону дії
системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Варто виділити зростаючий
спектр засобів мобільних систем РЕБ, які часом називають "кібер гвинтівками". І не дивлячись на простоту і відносну дешевизну в порівнянні зі станціями РЕБ у неї є досить істотний недолік - вона використовує можливість передачі сигналів на частоті каналу керування безпілотника. Так можна вивести
з ладу лише деякі моделі дронів, а не будь-який існуючий апарат. Автономним беспілотникам, які не отримують будь-якого сигналу ззовні, така система не загрожує.
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Системи перехоплення управління безпілотних літальних апаратів зазвичай доповнюють системи РЕБ або є самостійними комплексами, розгорнутими в певних межах міста. Серед основних способів злому БПЛА можна
перерахувати наступні:
1. Злом шифрованого каналу або підміна даних авторизації і отримання
за рахунок цього доступу до управління дроном.
2. Використання вразливостей програмного забезпечення, в тому числі
переповнення буфера.
3. Використання інтерфейсів і каналів даних оригінального програмного
забезпечення для "протягування" стороннього коду.
Дорогі БПЛА, які використовуються поліцією або іншими державними
структурами, службами ДСНС і окремими компаніями в приватному секторі,
досить просто зламати і викрасти.
Існують лише дві основні вразливості, завдяки яким можливе перехоплення керування БПЛА:
1. Для зв'язку по Wi-Fi між модулем контролю безпілотного апарату і
пристроєм управління як правило використовується дуже слабке шифрування, так як відомо, що WEP (Wired Equivalent Privacy) можна зламати за кілька
секунд. Причому атакуючий може досить просто потрапити в з'єднання між
дроном і оператором, перебуваючи на відстані близько ста метрів, і послати
БПЛА неправдиву команду або відключити його від вихідної мережі.
2. Чіп Xbee, який використовується багатьма моделями дронів, небезпечний. Незважаючи на те, що Xbee підтримує шифрування, але через проблеми з продуктивністю і для виключення затримок між командами оператора і
реакцією БПЛА, воно вимикається.
Внаслідок чого зловмисник має можливість здійснити атаку man-in-themiddle, перебуваючи на відстані двох кілометрів від дрона. Атакуючий може
перенаправити пакети, заблокувати справжнього оператора, або пропускати
всі пакети через себе, але найчастіше відбувається перехоплення керування
та викрадення дрона.
Також для протидії використовують «тяжке» озброєння – ракети з головками самонаведення. Інфрачервона головка самонаведення – це оптикоелектронний пристрій, що працює на принципі виявлення світлових хвиль
інфрачервоного діапазону, випромінюваних ціллю, призначений для ідентифікації цілі на навколишньому фоні і видачі в автоматичний прицільний пристрій сигнал захоплення, а також для вимірювання і видачі в автопілот сигналу кутової швидкості лінії візування. Оптична система, що представляє собою дзеркально-лінзовий об'єктив, встановлений на роторі гіроскопа і обертається разом з ним, збирає теплову енергію, що випромінюється ціллю, в
фокальній площині об'єктива, де розташований модулюючий диск (радіально-щілинний растр). Безпосередньо за растром розташований іммерсійний
приймач випромінювання, закріплений на внутрішній рамці карданного підвісу. Тепловий потік від цілі фокусується на растрі у вигляді плями. Завдяки
нахилу приймального дзеркала при обертанні ротора гіроскопа пляма розсіювання «переноситься» по колу сканування на поверхні растра. На фото174
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приймач падають «пачки» імпульсів теплового випромінювання, період проходження яких дорівнює періоду обертання (огинає частота) гіроскопа. Фотоприймач перетворює імпульси теплового випромінювання в електричний
сигнал, який несе в собі інформацію про величину і напрямку кутової неузгодженості між оптичною віссю об'єктива і лінією візування мети.
ВИСНОВОК
Підводячи підсумок застосовуваних методів і способів протидії, можна
дати досить високу оцінку існуючої у світі можливості протистояти дронам.
які вже кілька років успішно використовуються у військовій сфері. Існуючі
розробки, оптичних та радіочастотних засобів протидії безпілотним літальним апаратам здатні досить ефективно боротися з порушниками, але все ж
таки існують певні труднощі у їх виявленні, насамперед, це стосується невеликих за габаритами БПЛА та тих які використовують засоби маскування.
Також, все ще гостро стоїть питання в області захисту приватності громадян
у зв'язку з масовим поширенням дронів, які часто застосовують для зйомки
великих груп людей під час заходів. Тому питання про відстеження БПЛА і
контролем за дозволеної для них діяльністю на сьогоднішній момент залишається одним з найактуальніших.
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МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЕПЛОВИЗИОННОМУ
ИЗОБРАЖЕНИЮ
Аннотация. Представлен подход к исследованию тепловизионных изображений с целью распознавания
человека для задач интеллектуального видеонаблюдения, медицинских, охранных, картографических целей.
Предложен метод автоматического выделения (распознавания) лица и определения температуры человека в
инфракрасном (ИК) спектре излучения, приведены результаты алгоритма и осуществлён анализ эффективности. Анализ показал высокую эффективность работы алгоритма – 90% успешно распознанных изображений.
Ключевые слова: тепловизор, распознавание образов; совмещение изображений.

ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящее время для широкого круга задач, таких как видеонаблюдение, медицина, охрана, картографирование, применяются приборы, работающие в ИК-области спектра, а также методы и способы обработки таких
изображений. Для получения термографических изображений используются
специальные тепловизионные камеры (тепловизоры или термографы). По
сравнению с видеокамерами, работающими в видимом диапазоне, они обладают такими преимуществами:
• нечувствительность к внешнему освещению и способность работать в
полной темноте;
• способность давать вполне приемлемое для опознавания изображение
даже при значительном удалении от человека;
• нечувствительность к внешней маскировке (например, элементам
макияжа).
Эти отличительные черты позволяют применять термографию в тех случаях, когда использование обычных видеокамер не эффективно, недостаточно для реализации поставленных целей [1,2].
ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ РАБОТ
Работы, связанные с задачами распознавания лиц, определением температуры в ИК-диапазоне активно ведутся последние 10 лет [2] и решаются с
помощью высокочувствительных видеокамер, работающих в отраженном
ИК-диапазоне. Возможность применять тепловизионные камеры для данного
рода исследований появилась недавно.
Сейчас существует небольшое количество алгоритмов опознания человека на изображении и определения его температуры [3]. К их недостаткам
можно отнести: сложность реализации, большое время обработки. Исходя из
этого в рамках данного исследования был разработан и отлажен алгоритм
распознавания температуры человека по комбинации термографического
изображения и изображения в видимом диапазоне. При этом были опробованы разные алгоритмы наложения двух изображений и выбран оптимальный.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведено исследование физиологических особенностей лица человека
с целью выделения универсальной и стабильной температурной области, которую можно использовать как область привязки при выделении области лица.
В результате исследования было выяснено, что внутренний уголок глаза
здорового человека дает наиболее интенсивное излучение в ИК-диапазоне
(Рисунок 1). Экспериментально были замечены некоторые отклонения от
общей тенденции. Основные причины: симметричные зоны, связанные с гипертермией на границе открытых и закрытых участков тела (Рисунок 1, б), с
воспалительными процессами (Рисунок 1, в), с вегетососудистой дистонией
(Рисунок 1, г) [4,5]. Результаты наблюдений были учтены при разработке алгоритма детектирования области глаз и определения температуры. Поэтому в
качестве опорных точек области интереса были выбраны точки внутренних
углов глаз. Использование данных меток эффективно потому, что с их помощью можно наиболее эффективно определить температуру тела человека.

Рисунок 1. Изображения лица, полученное термографом:
(а) гипертермия области внутренних углов глаз (норма); (б) симметричная гипертермия в
области ключиц, на границе с одеждой; (в) гипертермия в области носа и рта; (г) гипертермия в области лба, частично разрываемая волосами

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
 Первый этап: наложение изображения
Первым этапом является предварительная обработка изображения наложением изображения, полученного в видимом спектре излучения на термографическое (Рисунок 2). Это необходимо для корректного определения области глаз.

Рисунок 2. Термографическое изображение и изображение в видимом спектре

Оптимальным является наложение двух изображений по подобию (Рисунок 3). При этом происходит преобразование подобия, состоящее из наложения, вращения и масштабирования изображения.
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Рисунок 3. Наложение по подобию

 Второй этап: нахождение области глаз
На втором этапе находится область глаз. Для этого применяется детектор каскадного объекта vision.CascadeObjectDetector в среде MatLab [3], использующий алгоритм Виолы-Джонса для обнаружения лиц, носов, глаз, рта
или верхней части лица. В общем случае этот алгоритм обнаруживает пару
глаз. Эта модель обучена находить на изображении область глаз.
 Третий этап: определение температуры
На третьем этапе определяется температура в области глаз (выделенного
прямоугольника). Измерение температуры происходит по термографическому изображению путём подсчёта среднего значения массива пикселей [6].
Далее происходит конвертация в градусы Цельсия и введение значения температуры тела на исходное изображение в видимом диапазоне (Рисунок 4).
Возможна конвертация значения температуры в другие шкалы и встраивание
на любое изображение.

Рисунок 4. Результат работы алгоритма определения температуры

ВЫВОДЫ
Предложен алгоритм автоматического наложения и совмещения двух
изображений, а также алгоритм автоматического определения области глаз и
температуры человека. Данный алгоритм основывается на поиске внутренних уголков глаз, которые являются стабильной гипертермической областью
на лице человека. Высокий показатель правильного распознавания лица
(90%) подтвердил эффективность представленного алгоритма. Необходимо
отметить, что данный алгоритм можно использовать как алгоритм автомати178
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ческого определения присутствия человека в кадре, например, для систем
контроля доступа и охраны периметра; автоматического определения температуры, например, в медицинских целях. В дальнейшем рассмотренный подход можно применять для идентификации личности в интеллектуальных системах видеонаблюдения.
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТЕКТОР ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
Аннотация. В данной работе рассмотрены и проанализированы существующие конструкции оптикоэлектронных систем активной безопасности, помощи вождению, основные причины возникновения ДТП,
концепции автономного вождения, предложена разработка собственного универсального оптикоэлектронного прибора для всех типов автомобилей. Основным недостатком таких систем является отсутствие мобильности. Анализ существующих систем активной безопасности выявил ряд бесспорных преимуществ оптико-электронных систем, а также доказал эффективность их применения.
Ключевые слова: ADAS, Autonomous Driving Car, SLAM, LIDAR, SAE, обработка изображений.

ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящее время компьютеризация в автомобилестроении развивается
быстрыми темпами и играет огромную роль в безопасности дорожного движения. При помощи компьютерных технологий автоматизируется широкий
круг процессов, которые в недалеком прошлом возлагались на человека.
Актуальной, востребованной и интересной темой этого исследования
является анализ и разработка собственного универсального прибора «консультирования» водителя (ADAS) в вопросе активной безопасности.
ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ РАБОТ
При движении автомобиль находится в своей полосе и не должен из нее
выезжать, но водитель может потерять контроль над автомобилем, вследствие чего транспортное средство может начать перемещаться на соседнюю
полосу, что может привести к особо печальным последствиям в случае перемещения на встречную полосу. По статистике National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA), 40-60% всех аварий на трассах прямо или косвенно
связаны с тем, что автомобиль покидает свою полосу [1,2].
Недостаток рыночных решений – отсутствие мобильности и универсальности. Каждый автопроизводитель разрабатывает подобные системы исключительно под свой модельный ряд и доступны данные системы для автомобилей премиального сегмента. А на дорогах общего пользования их количество не превышает 5% [3].
Исходя из данной статистики был сделан вывод о том, что наиболее опасным и распространённым является выход автомобиля за пределы своей полосы движения, что, в свою очередь, провоцирует серьёзные ДТП. В связи с
этим было принято решение о разработке прибора, предупреждающего водителя о сходе с полосы движения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате данного исследования был разработан и отлажен алгоритм
обнаружения дорожной разметки и определения положения автомобиля относительно этой разметки. Было опробовано два алгоритма поиска дорожной
разметки: статистический анализ изображения и преобразование Хафа.
Рассмотрим этапы обнаружения разметки каждым алгоритмом:
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1) Предобработка
Эти алгоритмы требуют преобразования полноцветного изображения в
бинарное. Бинарное изображение (двухуровневое, двоичное) — разновидность цифровых растровых изображений, когда каждый пиксель может представлять только один из двух цветов [4]. Также необходимо произвести предобработку изображений (осветление/затемнение, удаление шумов, удаление
неинформативных участков).

Рисунок 1. Эталонное изображение

Рисунок 2. Бинарный эталон после обработки

2) Преобразование Хафа
Преобразование Хафа (Hough Transform) — алгоритм, численный метод,
применяемый для извлечения элементов из изображения (патент 1962 г. Поля
Хафа). Используется в анализе изображений, цифровой обработке изображений и компьютерном зрении. Предназначен для поиска объектов, принадлежащих определённому классу фигур [5].

Рисунок 3. Результат работы алгоритма с применением преобразования Хафа

3) Статистический анализ изображения
По такому же принципу реализуем статистический алгоритм, который
определяет полосы движения по эксцентриситету эллипса. Предобработка не
отличается от приведенной выше. На бинарном изображении алгоритм находит оставшиеся после предобработки элементы и выделяет их.
Далее анализируем эксцентриситет (соотношение осей) объектов.
Экспериментальным путём был установлен оптимальный эксцентриситет ξ =
5. Затем выделяем объекты, удовлетворяющие данному условию.
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Рисунок. 4. Нахождение полос движения статистическим анализом

Однако это модель, «тепличные условия». Перейдём к реальным дорожным ситуациям. После статичных изображений необходимо перейти к потоковой обработке кадров – видео. Преобразование Хафа трудно применимо к
видеоряду, поскольку оно накладывает выделенные полосы на статичное
изображение. Для обработки видео используем статистический анализ, помимо анализа эксцентриситета будем искать узкие вытянутые объекты.
Смещение автомобиля относительно полосы движения будем оценивать
при помощи вспомогательной горизонтальной линии, которая разбита на секторы. По краям зелёная область – авто в пределах своей полосы. Жёлтая зона – наезд колеса на разметку. Красная зона – выезд из своей полосы. Оценка
смещения происходит при помощи координат разметки полосы по отношению к положению «индикационной» прямой.

Рисунок 5. Определение положение автомобиля по отношению к полосе движения путём
потоковой обработки информации
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ВЫВОДЫ
В рамках этого исследования был разработан и отлажен прибор, который должен уменьшить количество ДТП, связанных с невнимательностью
водителя. Устройство хорошо зарекомендовало себя в полевых испытаниях.
Данная система может использоваться как составляющая автономного автомобиля. Система помощи движению по полосам - это качественный шаг к
приближению автономного вождения и повышению безопасности на дорогах
общего пользования. Дальнейшее развитие подобных систем является обязательным, поскольку они уже контролируют ситуацию на дороге и обеспечивают безопасное передвижение. Такие системы работают крайне незаметно
для водителя, но вносят дополнительную ясность в вождении.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ДЗЕРКАЛЬНІ ПАНКРАТИЧНІ ОБ’ЄКТИВИ
Анотація. Розглянуті оптичні системи дзеркальних об’єктивів із змінною фокусною відстанню. Вказані
переваги та недоліки систем з одним та декількома рухомими дзеркалами.
Ключові слова: панкратичні об'єктиви, фокусна відстань, афокальна насадка.

ВСТУП
Панкратичні об’єктиви в даний час використовуються в багатьох областях науки і техніки, де необхідно мати плавну зміну збільшення. Вони отримали широке поширення в кінематографії та телебаченні, завдяки можливості безперервної зміни масштабу зображення. Сучасний телевізійний панкратичний об'єктив являє собою складний оптичний прилад, в якому використовуються різні досягнення технологічного прогресу.
Задачею даної статті є огляд дзеркальних оптичних систем панкратичних об’єктивів, призначених для роботи у широкому спектральному діапазоні – від видимого до далекого інфрачервоного, в яких зміна фокусної відстані здійснюється плавно в заданих межах і які мають в своєму складі дзеркала зі складними законами руху.
ПАНКРАТИЧНІ ОБ'ЄКТИВИ
Дзеркальні панкратичні об’єктиви розділяються на типи залежно від кількості використаних дзеркал та кількості рухомих дзеркал. У дводзеркальних панкратичних об'єктивах по типу Касегрена чи Грегорі з одним рухомим
дзеркалом перепад збільшення зображення забезпечується за рахунок переміщення першого головного дзеркала вздовж оптичної осі по лінійному закону. Рухомим є лише один компонент, тому площина зображення теж зміщується при зміні фокусної відстані разом із зміною заднього фокального відрізку, що є недоліком таких систем
В тридзеркальних об'єктивах, (рис.1), з одним рухомим дзеркалом базовим модулєм слугує класична система Касегрена (два перших нерухомих
дзеркала), третє дзеркало – рухоме. Всі дзеркала асферичні: перше і третє
мають форму параболоїда, а друге - гіперболоїда. Як показано в роботі [1]
такий об'єктив відноситься до анастигматів і забезпечує високу якість зображення при зміні фокусної відстані в межах (1056 – 672) мм при діаметрі вхідної зіниці D = 48 мм і полі зору 2ω = (0.15 – 0.5)°.
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Рис. 1 Тридзеркальний об’єктив з одним рухомим дзеркалом

Інші моделі панкратичних об'єктивів від дводзеркальних до шестидзеркальних відрізняються кількістю дзеркал, що змінюють своє положення [2].
Так системи з двох дзеркал по схемі Касегрена, (рис 2а) та по схемі Грегорі,
(рис. 2б), забезпечують нерухомість площини зображення за рахунок осьових
переміщень двох дзеркал за складним законом. Ці закони можна знайти з
умови незмінності положення площини зображень в системі координат, в
яких одночасно задані осьові координати дзеркал і зображення.
При механічній стабілізації площини зображення вздовж оптичної осі
(за допомогою незалежного переміщення двох компонентів уздовж оптичної
осі) складно отримувати великий перепад значень фокусної відстані, проте
забезпечена незмінність положення фотоприймача відносно конструкції
об’єктиву є безумовною перевагою таких систем [1, 3].

а)

б)

Рис. 2 Об’єктиви з двома рухомими дзеркалами: а) оптична схема Касегрена, б) оптична
схема Грегорі

Ще одним способом зміни фокусної області дводзеркальних систем є
приєднання до них спереду дзеркальної афокальної насадки по типу системи
Мерсена галілеївського типу, (рис.3). Завдяки такому приєднанню вдається
забезпечити два дискретних значення фокусної відстані (одне – з насадкою,
друге – без насадки), зберігаючи при цьому високу якість зображення в обох
випадках).
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Рис. 3 Оптична система Касегрена з афокальною насадкою
за системою Мерсенна галілеївського типу

Еквівалентна фокусна відстань системи з насадкою розраховується за
формулою :
f екв  f 'об  Г ,
де Г – кутове збільшення афокальної насадки,
f 'об – фокусна відстань системи Касегрена.
Метод поєднання оптичних систем Касегрена та афокальної насадки системи Мерсенна галілеївського типу, який дозволяє отримати досить надійний і ефективний варіант зміни фокусної відстані, є найбільш поширеним у
практичному застосуванні.
Розглянуті системи дають достатню уяву про стан і тенденції розвитку
дзеркальних панкратичних об’єктивів, що сприятиме їх обгрунтованому вибору при створенні оптичних приладів з широким робочим спектральним діапазоном.
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Секція 3.
Комп’ютерно-інтегровані технології
виробництва приладів. Обробка
металів і металознавство
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРКИ
ВИРОБІВ В МАЛОСЕРІЙНОМУ ПРИЛАДОБУДУВАННІ
Анотація. Створено алгоритми і імітаційні логіко-лінгвістичні моделі структурно-параметричного синтезу
системи малосерійної зборки складних приладобудівних виробів. Розроблено мережу зв'язку функціональних характеристик в системі малосерійної зборки, представлена інформаційна модель процесу проектування
зборки. Також була описана узагальнена модель системи 3D моделювання зборки.
Ключові слова: динамічна модель, семантична мережа, 3D моделювання зборки, малосерійне приладобудування.

ВСТУП
Сучасне індустріальне виробництво характеризується складними приладобудівними виробами. У всьому обсязі операцій, зборка складання становить найбільший обсяг. Рівень механізації та автоматизації дуже низький
(близько 10 %), тому заздалегідь передбачити яким буде трудомісткість
складального процесу для такого роду виробів досить важко, якщо не змоделювати його. Продуктивність праці в малосерійному складальному виробництві складних приладобудівних виробів також є залежною від суб'єктивних
чинників, а її рівень має тенденцію до періодичної зміни [1]. Ефективність
складального процесу визначається наступними складовими: якістю зборки;
продуктивністю системи зборки; витратами на реалізацію складального процесу. Управління цими параметрами реалізується на етапах конструкторської
підготовки виробу, технологічної підготовки виробничого процесу, організаційної і технічної підготовки процесу зборки [2].
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ
Математичне моделювання дозволяє розкрити функції проектування через функції опису станів, які в процесі проектування утворюють послідовність, і функції переходу від одного стану до іншого (Рис. 1). При цьому процес зборки характеризується зміною складу виробу, який підкоряється закономірностям взаємного положення деталей і їх поверхонь в тривимірному
просторі. Порядок зборки визначається властивостями виробу: усі деталі обмежені в переміщеннях по усіх напрямах; одні деталі закривають доступ до
інших; кожна деталь орієнтована відносно іншої [3].
Таким чином, динамічна модель дозволяє визначити простір зміни стану
і основні множини, та характер зміни, таким чином основний закон перетворення одного стану в інше. У загальному випадку, динамічна модель оцінює
завдання проектування в головному, а саме: динамічна модель дозволяє визначити основну властивість, що характеризує процес проектування; крім
того, через цю властивість виражається поняття зміни, через яку може бути
виражена зміна будь-якого об'єкту проектування технології приладобудування. Наявність загальної основної властивості дає можливість різнохарактерні
елементи, що беруть участь в завданнях проектування, представити як єдине
змінюване ціле.
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Рис. 1 – Семантична мережа зв’язку функціональних характеристик в системі малосерійної зборки

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ
Інформаційна модель процесу проектування зборки характерна трьома
етапами перетворень (Рис 2.). На першому етапі розглядаються будь-які впорядковані пари деталей. Розглянуті інформаційні моделі представляють завдання проектування у вигляді послідовності математичних завдань проектування інформації з вказівкою для кожного завдання початкових і отримуваних великих кількостей. Інформаційна модель дозволила розглянути порядок
перетворення інформації при рішенні завдань. Кожен етап перетворення в
інформаційній моделі представлений Декартовим добутком, що означає необхідність визначення подальших умов (функцій, процедур) формування підмножин з елементів розглянутих Декартових добутків. Інформаційна модель дозволила виявити основні математичні категорії завдання. Таким чином, інформаційна модель стає необхідним етапом для побудови формальної
схеми рішення задачі, що поставлена.
Для семантичної мережі сформовано низку правил у вигляді логіколінгвістичних моделей, які визначають стан елементів системи зборки, але й
так само переходу з одного стану в інший. Зрештою логіко-лінгвістична модель дає опис затверджень технології в математичній формі за допомогою
логічних функцій, що виражають технологічні взаємодії через класи взаємодій.
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Рис. 2 – Інформаційна модель процесу проектування зборки

Розглянуті властивості конструкції вироби, необхідні для вирішення завдання автоматизації конструювання і проектування процесів зборки. Враховуючи інформаційну, семантичну і логіко-лінгвістичну моделі процесу зборки, була розроблена узагальнена структура системи імітаційного 3D моделювання складального процесу, яка реалізується на тривимірних моделях його
елементів, переходів системи з одного стану в інший.
Таким чином, узагальнену модель системи 3D моделювання зборки вузла можна представити у вигляді опису станів її елементів в різні моменти часу на допустимій множині станів (1).
(1)
T , X ,U , Ω, Y, Γ, H, G



де: T - множина моментів часу, на яких аналізується виробнича система;
X - множина станів елементів виробничої системи (робоче місце складальника, транспортна система, склад);
U - вхідні дії на робочому місці складальника (РМС), у транспортній системі
(ТС), на складі (С) (команди на зборку, завантаження, розвантаження та ін.);
- множина допустимих вхідних дій на РМС, у ТС, на С;
Y, G - миттєві значення реакцій на РМС, у ТС, на С на допустимі вхідні дії;
G - моделі перетворення вхідних сигналів РМС, ТС, С, СС у вихідні;
H - вектор миттєвих станів системи складання (СС):
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АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
ПРИЛАДІВ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
Анотація. У даній статті розглядається модель вібраційної системи, яка базується на вимірюванні сигналу
віброакустичної емісії. Вона дозволяє контролювати інтенсивність зношування різального інструменту та
прогнозувати його працездатність, що дає можливість підвищити точність, якість та ефективність механообробки. Після цього адаптивною системою керування здійснюється генеруючий сигнал на корекцію режимів
різання для запобігання поломки інструменту та забезпеченню необхідної якості продукції.
Ключові слова: адаптивне керування, процес різання, зношення інструменту, віброакустична емісія.

ВСТУП
Виробничі обсяги на даний момент мають чітку тенденцію до зростання,
вимоги до нової продукції змушують шукати нові технології виробництва та
вдосконалювати вже відомі. У таких умовах, для виготовлення якісної продукції у великих кількостях, необхідно проводити ретельний моніторинг і
контроль виробництва на всіх етапах виготовлення виробів. Надзвичайно важливою складовою є діагностика різального інструменту на зношення безпосередньо в момент процесу механічної обробки деталі та коректування за допомогою адаптивної системи режимів різання згідно цих даних. В даний час
існує безліч систем діагностики різального інструменту, заснованих на вимірі
сигналу акустичної емісії, сили різання, електричних параметрів і ін., які дозволяють відслідковувати стан різального інструменту безпосередньо в процесі різання. Але, незважаючи на все це, проблема підвищення надійності,
точності, швидкодії, а також простоти технічного використання систем діагностики залишається актуальним. Вдосконалення існуючих систем діагностики має бути орієнтовано на підвищенні точності, надійності технічної простоти реалізації в умовах автоматизованого виробництва [1].
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі механічної обробки, робочі поверхні різального інструменту
піддаються впливу дій різного роду факторів, таких як фізико-механічного,
та хімічного складу, що зменшує працездатність різального інструменту через вплив пластичної деформації, пошкодження чи зношення інструменту.
Поступово зростаючий розмір зношення, як по задній, так і по передній поверхні інструменту призводить до руйнування конструктивних елементів різального інструменту. В результаті, знижується якість і точність механічної
обробки, зростає відсоток браку, знижується продуктивність. Виробництво
стає недоцільним і економічно збитковим [2].
Тому вкрай необхідним є використання діагностики різального інструменту, безпосередньо в процесі механічної обробки, що дасть можливість
своєчасно проводити заміну різального інструменту, а також виключить можливість непередбаченого виходу з ладу самого інструменту, втрати працездатності та корекція режимів різання на основі вимірюваних параметрів за
допомогою адаптивної системи керування.
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Модель діагностики різального інструменту повинна забезпечувати
отримання точної інформації про стан різального інструменту, проводити
контроль стану різального інструменту в режимі реального часу, виключати
непередбачені відмови в своїй роботі, а також знизити ймовірність неправильної оцінки працездатності різального інструменту, і невірних дій системи
автоматизованого контролю процесу обробки. Також модель діагностики повинна мати можливість використання в умовах автоматизованого виробництва без особливих конструктивних змін технологічно-оброблювальних систем
(TOC) [3].
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ
При побудові математичної моделі були прийняті наступні допущення:
• динамічна система складається з двох наведених мас – різця та заготовки;
• різець і заготовка мають по 3 ступеня свободи (різець може переміщатися уздовж осей x, y і z, заготовка – переміщатися уздовж осей y і z і обертатися навколо своєї осі);
• в системі відсутні випадкові збурення.
Різець і заготовка здійснюють малі коливальні переміщення. Ці переміщення та їх швидкості визначають миттєві режими різання, відхиляючи їх
значення від номінальних. Виходячи з цього, були виведені залежності миттєвих режимів різання від малих переміщень і їх швидкостей [4]:
Vф  (   2 )  ( z1  z2 )2   R0  t0  y1  y2   z1  z2
2

tф  R0  ( z1  z2 )2   R0  t0  y1  y2 

2

,
(1)
де – кутова швидкість обертання заготовки; ,
– номінальні значення
глибини різання і подачі; , ,
– фактичні значення швидкості, глибини
різання і подачі;
– номінальне значення радіусу заготовки.
Знайдені залежності були підставлені в емпіричні формули для визначення складових сил різання. Виходячи з цього, була складена система рівнянь (2), що описує коливання при точінні:
m1 z1  b1 z1  c1 z1  Pz  z1 ,z2 , y1 , y2 ,x1 ,z1 ,z2 ,2  ,
m z  b z  c z   Pz  z ,z , y , y ,x ,z ,z ,  ,
1 2 1 2 1 1 2
2
 2 2 2 2 2 2
m1 y1  b1 y1  c1 y1   Py  z1 ,z2 , y1 , y2 ,x1 ,z1 ,z2 ,2  ,
(2)

m2 y2  b2 y2  c2 y2  Py  z1 ,z2 , y1 , y2 ,x1 ,z1 ,z2 ,2  ,
m1 x1  b1 x1  c1 x1   Px  z1 ,z2 , y1 , y2 ,x1 ,z1 ,z2 ,2  ,
 J   b   c   M  z ,z , y , y ,x ,z ,z ,  .
1 2 1 2 1 1 2
2
 1 1 1 1 1 1
де , , – приведена маса, коефіцієнт дисипації і коефіцієнт жорсткості різця (1) і заготівки (2);
,
,
– осьова, радіальна і тангенціальна складові
зусилля різання;
=
– крутний момент;
–
крутний момент на двигуні;
– фактичний радіус деталі.
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Система рівнянь вирішувалася чисельно центрованим методом Ейлера з
кроком інтегрування 10 5 . Отримані результати порівнювалися з досвідченими даними, за кількома критеріями. Для стислості викладу наведемо порівняння тільки по двох з них.
Згідно з результатами експериментів, сила різання при відштовхуванні
різця від заготівлі більше, ніж при врізанні. А значить, сила різання не визначається однозначно відносним становищем різця і заготовки. Цей же результат отримано нами теоретично (Рис. 1).

Рисунок 1. Залежність радіальної сили від відносних радіальних переміщень різця і заготовки

Крім того, згідно дослідним даним, максимум сили Pz при різанні збігається з максимумом сили Py, тобто радіальна і тангенціальна сили змінюються синфазно, що також випливає з розробленої теоретичної моделі (рис. 2).

Рисунок 2. Графік, що ілюструє синфазність радіальної і тангенціальною складових сили
різання

З вищевикладеного можна зробити висновок, що розроблена математична модель не суперечить результатам експериментів за наступними критеріями:
1. радіальна сила при врізання більше, ніж при відштовхуванні, тобто не
визначається однозначно відносними радіальними переміщеннями різця і заготовки;
2. радіальна і тангенціальна сили в процесі різання змінюються синфазно.
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ВИСНОВКИ
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що створена математична модель досить точно описує динамічну систему точіння, оскільки
отримані теоретичні результати не суперечать практичним даним інших авторів. Вона підтверджує припущення про те, що вібрації при різанні металу
не є вимушеними (крім випадків, коли присутня зовнішня збуджувальна сила), а являють собою процес, обумовлений самим різанням. Тобто вібрації
при різанні є автоколиваннями.
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ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ АСК ТП МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
ЗА ДОПОМОГОЮ SCADA-СИСТЕМИ В ПОРІВНЯННІ З DCS- ТА PLCСИСТЕМАМИ
Анотація. Реалізація автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСК ТП) механічної
обробки потребує розробки достатньо великої кількості прикладного програмного забезпечення. Ця трудомістка задача в багатьох випадках вирішується спеціалістами підрозділів автоматизації виробництва. Проте
існує інший підхід до вирішення даної проблеми. В роботі висвітлено переваги розробки АСК ТП механічної обробки на базі SCADA-системи в порівнянні з DCS- та PLC-системами.
Ключові слова: АСК ТП механічної обробки, SCADA, DCS, PLC.

ВСТУП
Сучасна інформатизація суспільства вимагає використання сучасних автоматизованих систем управління різними об'єктами. Стрімкий розвиток науки та техніки потребує прогресивних рішень та пошуку нових моделей, методів і засобів побудови сучасних засобів автоматизації та комп'ютеризованих систем управління.
Так, використання автоматизованих систем управління обумовлене бажанням людства автоматизувати свою роботу з метою оптимізації та полегшення праці. На підприємствах з підвищеними ризиками небезпеки виключення участі людини у технологічних процесах є необхідністю, а не примхою. Сучасні підприємства та установи застосовують автоматизовані системи, як для управління підприємства, так, і для автоматизації технологічних
процесів. Основною тенденцією при цьому є використання та адаптація стандартних рішень з автоматизації з доопрацюванням і налаштуванням під конкретні потреби суб’єкта управління із врахуванням його особливостей
об’єкта управління. Основним та найбільш перспективним методом автоматизованого управління складними динамічними системами та процесами в
життєво-важливих і критичних з точки зору безпеки та надійності галузях
(областях) є диспетчерське управління та збір даних (моніторинг та диспетчеризація) – SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) – системи. На
принципах SCADA-систем будуються великі автоматизовані системи в промисловості, енергетиці, транспорті, в космічній та військових галузях, при
автоматизації будівель та споруд, тощо.
Однак використання систем диспетчерського управління та методів ідентифікації об’єктів при механічній обробці виробів обмежене, що зумовлене
складністю побудови систем автоматизації при виготовлені виробів. Тому
актуальним є розроблення системи автоматизованого управління технологічними процесами механічної обробки з використанням методів ідентифікації.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДІВ
Технологічний процес механічної обробки це сукупність операцій з об195
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робки або перетворення сировини, реалізованих на спеціальному обладнанні
з метою отримання продукту за заданими споживчими властивостями. Будьякий технологічний процес характеризується набором параметрів, за значеннями яких можна сказати про його протікання. Найчастіше це температура,
тиск, витрата речовини та енергії.
Теоретично, при розробці нових технологічних процесів передбачається,
що вони протікають в стаціонарному режимі, тобто їх параметри з часом не
змінюються. Насправді стаціонарний режим забезпечити неможливо, внаслідок зміни характеристик сировини, властивостей обладнання, тощо.
Наприклад, підвищення температури електродвигуна призводить до падіння потужності і навіть виходу його з ладу. В загальному випадку вхідні і
вихідні параметри впливу можуть описуватися певними функціями (операторами об’єкта). Оператор об'єкта є його математичною характеристикою, тобто математичною моделлю об'єкта.
Математично оператори визначаються у відповідних просторах, тобто
на множинах елементів, над якими здійснюються перетворення. Множина
вхідних і вихідних сигналів об'єктів і систем можуть розглядатися як ті чи
інші метричні простори [1]. Формально оператор характеризується структурою і параметрами. Таким чином, завдання ідентифікації в загальному вигляді можна ставити як задачу визначення оператора об'єкта, що перетворює
вхідні впливи у вихідні в рамках автоматизованої системи керування.
Під автоматизованою системою керування технологічного процесу
(АСК ТП) зазвичай розуміють комплексне рішення, що забезпечує автоматизацію основних технологічних операцій на виробництві в цілому або якійсь
його ділянці, що випускає відносно завершений продукт.
АСК ТП здійснює контроль параметрів впливів на об'єкт керування за
перебігом технологічного процесу, тобто в реальному часі, та при цьому забезпечує керування об'єктом в цілому, а дані отримані з технічних засобів,
які входять до системи, використовуються для керування виробничими процесами. Тобто АСК ТП якісно відрізняється від традиційних систем автоматичного керування (САК), які представляють собою технічні засоби для автоматизації дій людини на окремих ділянках технологічного процесу та призначені для роботи без будь-якого контролю з боку людини та повністю автономні. На відміну від цього в АСК ТП реалізується автоматизований процес прийняття рішень з керування технологічним процесом як єдиним цілим,
для чого в ній застосовують різне «інтелектуальне» автоматичне обладнання
обробки інформації, в першу чергу сучасні багатофункціональні, високопродуктивні промислові комп'ютери.
Усі АСК ТП поділяться на три класи:
SCADA (англ. Supervisory Control And Data Acquisition) — диспетчерське управління і збір даних. Основне призначення системи — контроль і моніторинг об'єктів за участю диспетчера. У вузькому сенсі під терміном
«SCADA» розуміють програмний пакет візуалізації технологічного процесу.
У широкому розумінні — це клас автоматизованих систем керування технологічним процесом.
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Застосування SCADA технологій дозволяє досягти високого рівня автоматизації у вирішенні завдань розробки систем управління, збору, обробки,
передачі, зберігання та відображення інформації. Термін SCADA має двояке
тлумачення. Найбільш широко поширене розуміння SCADA - як додатку,
тобто програмного комплексу, що забезпечує виконання зазначених функцій,
а також інструментальних засобів для розробки цього програмного забезпечення. Однак часто під SCADA-системою мають на увазі програмноапаратний комплекс [2].
В силу тих вимог, які пред'являються до систем SCADA, спектр їх функціональних можливостей визначено і реалізовано практично у всіх пакетах.
Основні функціональні можливості властиві всім системам перераховані нижче, розрізняються вони тільки технічними особливостями реалізації:
1) автоматизована розробка, що дозволяє створення прикладної програми врядування та моніторингу системи автоматизації без реального програмування;
2) ресурси збору первинної інформації від пристроїв нижнього рівня;
3) засоби управління і реєстрації сигналів про аварійні ситуації;
4) ресурси зберігання інформації з можливістю обробки (СУБД і генератори звітів);
5) засоби обробки первинної інформації;
6) засоби візуалізації інформації у вигляді графіків, гістограм, тощо;
7) можливість роботи прикладної системи з наборами параметрів, що
розглядаються як "єдине ціле" ( "Recipe" або "Установки")
DCS (англ. Distributed Control System) — розподілена система керування
(РСК). Це система керування технологічним процесом, що характеризується
побудовою розподіленої системи вводу/виводу та децентралізацією обробки
даних. РСК застосовуються переважно для керування неперервними і гібридними технологічними процесами. У першу чергу це стосується процесів, що
тривають місяцями і навіть роками, при цьому зупинка процесу, навіть на
короткочасний період, може привести до псування продукції, що виготовляється, поломки технологічного устаткування чи нещасних випадків [3].
Основною відмінністю DCS від звичайної SCADA-системи є глибока інтеграція засобів розробки коду для рівня візуалізації та рівня управління. Наприклад, зміна в алгоритмі управління процесом автоматично дублюється в
програмі відображення цього процесу. Основною сферою застосування РСК
є виробництва з циклічними процесами, коли необхідно виготовити певну
партію товару.
PLC (англ. Programmable Logic Controller) — програмований логічний
контролер (ПЛК). У вузькому розумінні це — апаратний модуль для реалізації алгоритмів автоматизованого керування з використанням логічних операцій, таймерів, і (в деяких моделях) неперервне регулювання відповідно до
заданого закону. У широкому розумінні під ПЛК розуміється клас систем.
Хоча ПЛК і може управляти компонентами системи, що використовуються в
SCADA і DCS системах, вони часто є основним компонентом у структурах
невеликих систем керування у багатьох галузях виробництва [4].
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Розробка АСК ТП для механічної обробки зазвичай обмежується застосуванням програмованого логічного контролера (ПЛК), де основним принципом дії є циклічна робота, у якій контролер виконує по черзі окремі команди у такій послідовності, в якій вони записані у програмі. На початку кожного циклу програма зчитує «картину» стану входів контролера та записує їх
стани (таблиця стану входів процесу). Після виконання всіх команд і визначення (підрахунку) актуального для даної ситуації стану виходів, контролер
вписує стани виходів до пам'яті, що є таблицею стану виходів процесу, а
операційна система виставляє відповідні сигнали на виходи, які управляють
виконавчими механізмами. Отже всі сигнальні комбінації подаються у вхідний модуль контролера, а програма відслідковує їх картину та реагує зміною
станів виходів на основі закладеного алгоритму. Дана технологія не може забезпечити контроль і моніторинг всіх систем технологічного процесу через
відсутність можливості зберігання інформації з подальшою обробкою. Це
можливо забезпечити застосував SCADA-систему, що дає змогу збирати та
ідентифікувати поточну інформацію про роботу устаткування з датчиків та
контролерів, первинно перетворювати зібрану інформацію та її збереження,
представлення поточної інформації у вигляді гістограм, таблиць, графіків.
Також SCADA-система дає змогу друку звітів і протоколів про роботу одиниць устаткування, передачі і введення в пристрої керування команд диспетчера, використання поточної інформації для вирішення завдань управління
виробництвом, організація зв'язку з пристроями, підключеними до інформаційної мережі.
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MES-СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Анотація. В роботі розглянуто питання використання MES-системи керування виробництвом, наведено
рівні керування виробництвом, структура «витягаючої» системи керування. Обґрунтовано використання
даної системи при плануванні механоскладального виробництва.
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ВСТУП
Основна задача керування виробництвом та його планування – це надання інформації про те, коли буде завершено виготовлення виробів та коли
починати кожну технологічну операцію технологічного процесу виготовлення. Так? створення плану виробництва потребує великого масиву вхідних даних про склад виробу, технологічний процес виготовлення, завантажені обладнання тощо. Тобто ручна процедура створення плану виробництва на підприємствах, де продукція має складовий характер та оброблюється на великий кількості обладнання є трудоємкою та мало оперативною. Дану задачу
можна вирішити використанням автоматизованих систем керування виробництва з врахуванням інформаційних потоків, які впливають як на технологічний процес, так й на виробництво в цілому.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Структуру сучасних автоматизованих систем керування виробництвом
можна представити у вигляді багаторівневої системи керування (рис. 1), де на
першому рівні (системи ERP (Enterprise Resource Planning)) вирішуються задачі стратегічного характеру, на другому рівні (MES-системи (Manufacturing
Execution Systems)) вирішуються задачі керування тактичного характеру,
такі як, керування та оптимізація виробництва. На третьому рівні знаходять
системи, які відповідають за автоматизацію та контроль виконання технологічних процесів виготовлення (SCADA-системи (Supervisory Control And Data
Acquisition)) [1].
При цьому ERP-система формує об’ємні плани випуску, тоді як за допомогою сесій MES-системи кожен цех формує детальний розклад виготовлення.
Рівень MES-системи керування виробництвом можна реалізувати способом, що представляє собою систему організації виробництва, при який предмети праці, які потрапляють на наступну технологічну операцію з попередньої за мірою необхідності, як це показано на рис. 2. Така система носить назву «витягуюча» система [2].
Дана система заснована на «витяганні» предмету праці наступної операції з попередньої в той момент коли, наступна операція готова до роботи.
Тобто коли в ході однієї операції закінчується обробка одиниці продукції,
надсилається сигнал-вимога на попередню.
Планування в технологічному ланцюгу ведеться в напрямку, ходу тех199
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нологічного процесу, відштовхуючись від запланованого до кінця періоду
обсягу випуску кінцевих виробів.

Рисунок 1. Рівні керування виробництвом

Так для механоскладального виробництва при використанні «витягаючої» системи керування виконується розрахунок та створення на його основі
оборотних заділів на всіх дільницях технологічного процесу. Значення цих
заділів визначається середньою потребою в виробах на короткий термін – від
місяця до трьох. Процесом виготовлення керує центральний орган, який формує графік складання кінцевих виробів та відправляє його на головну дільницю складання. Головна дільниця складання, згідно представленого графіку, відбирає необхідні для складання напівфабрикати (деталі, вузли, тощо) з
попередніх дільниць та складів [3].
Система керування
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Дільниця
1
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Рис. 2. Структура «витягаючої» системи керування виробництвом

Керування виробництвом за допомогою «витягаючої» системи дозволяє
керувати не тільки виробництвом в цілому, а й конструкторською та технологічною підготовкою виробництва, матеріальними об'єктами та ресурсами
задіяними в оперативному плануванні. Тобто створюється єдиний інформа200
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ційний простір, який підтримується існуючими інформаційними технологіями, що забезпечують: реінжиніринг процесів виробництва та технологічної
підготовки виробництва, опис та візуальне представлення структури виробу,
керування процесами виробництва та його технічної підготовки.
Розглянемо принцип роботи даної системи. MES-система отримує завдання на планування виготовлення визначеного виробу та проводить його
аналіз. Аналіз завдання визначає: чи можливо виготовити даний виріб, наявність необхідного обладнання, технології, комплектації пріоритетність виготовлення окремих деталей та вузлів. При цьому MES-система використовує
різні бази даних (технологічних процесів, обладнання, персоналу, матеріалу,
нормативно-довідкову інформацію). На наступному етапі у систему формується модель планування виробництва, при цьому обирається тип моделі,
критерії та обмеження, які актуальні на момент планування, технологічний
процес виготовлення та організація виробництва у цехах, що задіяні у виробництві. Після чого проводиться розрахунок оперативного плану роботи підприємства. Тобто все виробництво підпорядковується розробленому плану, до
тих пір поки він не буде виконаний або не надійде нова інформація. В процесі роботи MES-система фіксує хід виконання запланованих робіт, при цьому
фіксуються: відмови обладнання, брак при виготовленні, відхилення від запланованого часу виготовлення тощо. Це дозволяє проводити оперативну
зміну плану в разу необхідності, забезпечувати стійкість виконання завдань,
навіть при виникненні збурень в технологічному середовищі.
ВИСНОВОК
Таким чином використання «витягаючої» системи виробництва дозволяє
в режимі реального часу, корегувати план роботи підприємства по виготовленню виробів, оскільки вона реагує на збурення як внутрішнього так і зовнішнього характеру, що забезпечує стійкість виконання завдань при нестійкому характері виробничого середовища.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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2004. - 208 с.
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ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ
Анотація . В даній статті описано переваги та недоліки термічної обробки вуглецевих сталей та її підвидів.
Короткий опис кожного виду термічної обробки сталі. Проблематика та види термічної оброки вуглецевих
сталей.
Ключові слова : вуглецева сталь, обробка вуглецевих сталей, види термічної обробки вуглецевої сталі,
проблематика обробки вуглецевої сталі

ВСТУП
В даній статті буде розібрано види термічної обробки вуглецевих сталей,
якими способами, за допомогою яких інструментів та при яких обставинах їх
обробляють, та спершу розберемось, що таке вуглецеві сталі.
Вуглецевими сталями являють собою сплави заліза з вуглецем, містять
до 2% вуглецю. Зазвичай вміст вуглецю у таких сплавах не перевищує 1,3%;
адже при більшому його вмісті сильно збільшуються твердість і крихкість
таких сплавів і практичного застосування вже не мають.
З вуглецевих сталей в наш час в основному виготовляють деталі машин,
конструкцій та інструментів. У багатьох стандартах на метали, зокрема вітчизняних і закордонних, вуглецеві сталі представлені великою кількістю різних марок. Порівнюючи з легованими сталями, а також з кольоровими металами і їх сплавами, вуглецеві сталі є найбільш дешевим матеріалом.
Вуглецеві сталі застосовують для виготовлення інструментів, конструкцій та деталей машин. Розглянемо основні види вуглецевих сталей. За призначенням сталь поділяють на конструкційну та інструментальну.
Конструкційну сталь застосовують для виготовлення деталей машин і
конструкцій. Вона повинна мати задовільні технологічні властивості й досить
високу міцність, пластичність і в'язкість.
Інструментальну сталь (містить 0,65...1,35 % С) використовують для виготовлення різних інструментів для обробки металів і металевих сплавів, а
також деревини.
За якістю, сталі є звичайної якості з вмістом сірки до 0,06 % і фосфору
до 0,07 %, якісні — сірки не більше ніж 0,04 % і фосфору не більше ніж 0,035
%, високоякісні — сірки не більш як 0,025 % і фосфору не більше ніж
0,018%.
Термічна обробка представлена на прикладі сталі У8.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ.
Термічною обробкою сталі називається технологічний процес, який полягає в нагріванні сталі до певної температури, витримки та наступного охолодження з певною швидкістю. При термічній обробці отримують необхідні
властивості сталі, змінюючи її структуру без зміни хімічного складу. Біля 40
% сталі, яка споживається у машинобудуванні для виготовлення деталей машин, приладів, устаткування, піддають різноманітним видам термічної обробки. Оскільки основними чинниками при термічній обробці є температура і
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час, то будь-який процес термічної обробки можна подати в цих координатах.
Термічна обробка поділяється на власне термічну, хіміко-термічну і деформаційно-термічну. Перша в свою чергу включає чотири основні групи:
відпал першого роду, відпал другого роду, гартування, відпуск.
Відпал — це процес при якому метал буде нагріватися та повільно охолоджуватись для переведення із нестійкого в стійкий стан. Мета відпалювання - поліпшення структури й властивості сталі, зняти наклеп та внутрішні
напруження, підготувати структуру до подальшої термічної обробки, що забезпечується внаслідок розпаду аустеніту. Відпалювання буває першого та
другого роду.
Відпалювання першого роду не зв’язане з поліморфним перетворенням і призначене для зняття внутрішніх напружень і наклепу у виробах, зменшення хімічної неоднорідності сталі в перерізі зерна. Таке відпалювання
виконується за температури, яка нижча або вища від фазових перетворень
(критичних точок). Розрізняють відпалювання для зняття кінцевих напружень, рекристалізаційне та дифузійне (гомогенізація). Температурний режим
відпалювання визначають за діаграмою «залізо-вуглець» (рис. 1).
Відпалювання другого роду (фазова перекристалізація) – термічна обробка, що включає нагрівання сталі до температур, що перевищують
Аc1 або Ac3, витримку і повільне охолодження, метою якого є забезпечення
фазових перетворень і досягнення практично рівноважних (відповідно до діаграми стану системи Fe – Fe3C) структурного і фазового станів. Після відпалу
структура сталей є наступною: доевтектоїдних – Ф + П, евтектоїдних – П;
заевтектоїдних – П + ЦІІ. Оскільки такий відпал забезпечує найкращу оброблюваність і мінімальну твердість сталі різанням, як правило, він є підготовчою термічною обробкою перед обробкою різанням. Проте в деяких окремих
випадках (наприклад, для масштабних виливків) він може бути й фінальним
видом обробки. Розрізняють такі основні види відпалу другого роду: повний,
неповний, ізотермічний, нормалізаційний.
При неповному відпалі температура нагрівання сталі на 20 ... 30 °С вище Аc1, але не перевищує Ac3 або Accm. Після витримки сталь повільно охолоджують разом із піччю. При нагріванні відбувається часткова (неповна)
перекристалізація сталі (в початковій структурі Ф + П або П + Ц ІІ, при нагріванні тільки перліт перетворюється в аустеніт). Неповний відпал, проведений
для заевтектоїдних сталей, називають сфероїдизацією. Він дозволяє одержувати сталь із структурою зернистого перліту. Така сталь має більш низьку
твердість, вищу пластичність і кращу оброблюваність різанням, ніж сталь із
пластинчастим перлітом. Для доевтектоїдних сталей неповний відпал також
застосовують з метою покращення оброблюваності різанням.
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Рисунок 1 - Температурний режим відпалювання сталі

Загартування полягає в нагріванні сталі вище фазових перетворень, витримуванні за цих температур та наступному швидкому охолодженні. В основі загартування сталі лежать поліморфні перетворення заліза, пов'язані з
різкою зміною розчинності в ньому вуглецю. Так, переходячи через критичну
точку Ас1 (727°С), розчинність вуглецю збільшується у 40 разів (із 0,02 до
0,8%) при нагріванні й у стільки ж разів зменшується при охолодженні. Тому
одержані сталі за швидкого охолодження мають метастабільну структуру і є
перенасиченими вуглецем.
Температура нагрівання, яка вибирається під загартування (рис. 2) залежить від кількості вуглецю в сталі й вибирається на 30–50 °С вище за критичну точку Ас3 для доевтектоїдних сталей (повне загартування) і на 30–50
°С вищою за критичну точку Ас1 для заевтектоїдних сталей (неповне загартування). Мета загартування - максимальне підвищення твердості виробу.
Неповне загартування доевтектоїдної сталі звичайно ж не використовується,
тому що при нагріванні під загартування до температури, нижчої від точки
Ас3, в сталі за вихідною перлітоферитною структурою перетворюються на
аустеніт лише зерна перліту, а ферит залишається без зміни.

Рисунок 2. - Температура нагрівання сталі під загартування
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Структури сталі після загартування — сорбіт, тростит, мартенсит —
це різні стадії перетворення аустеніту. Вони залежать від швидкості охолодження та температури його розпаду. Із збільшенням швидкості охолодження
й пониженням температури розпаду аустеніту, буде дрібніша утворюватися
феритоцементитна структура (рис. 3). За малої швидкості охолодження утворюється перліт, за підвищеної — сорбіт, а потім троостит. Зі збільшенням
дисперсності структури підвищується і твердість сталі.
Відпуск – операція термічної обробки, яка полягає в нагріванні загартованої сталі до температур нижче точки Ас1, витримці при цій температурі,
охолодженні. Мета відпуску – зменшити внутрішні напруження у металі й
одержати необхідну структуру й властивості.

Рисунок 3. - Діаграма ізотермічного розпаду аустеніту в сталі У8

ВИСНОВОК
В даній науковій статті було пояснено які бувають види термічної обробки вуглецевої сталі, як вони проводяться та для чого потрібен кожний з них.
На прикладі сталі У8 було показані графік та дослідження термічної обробки,
як протікає кожний процес та які будуть результати.
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ДІАГНОСТИКА СТІЙКОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ В УМОВАХ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
Анотація. У даній роботі розглядається метод оцінки стійкості різального інструменту для верстатів з ЧПУ
в умовах автоматизації виробництва, який ґрунтується на можливостях віброакустичної діагностики і дозволяє прогнозувати стійкість інструменту безпосередньо в процесі різання. Основу методу складає апроксимаційна модель, одним з параметрів якої є прогнозована стійкість інструменту, що дозволяє оцінювати ступінь
зносу інструменту, що, в свою чергу дає додаткову інформацію при прийнятті рішення про його своєчасну
заміну.
Ключові слова: стійкість різального інструменту, апроксимаційна модель, віброакустична діагностика

ВСТУП
Впровадження в приладобудуванні систем адаптивного управління верстатами з ЧПК в умовах автоматизації виробництва є важливим фактором, необхідним для підвищення продуктивності обробки[1]. Використання адаптивної системи потребує впровадження діагностичного контролю стану системи інструмент – пристосування – заготовка. При цьому ріжучий інструмент,
будучи найслабшим елементом даної системи, суттєво впливає на якість,
продуктивність та економічність обробки деталей приладів[2].
Контроль стану ріжучої частини інструменту безпосередньо в процесі
механообробки досить ускладнений, оскільки потребує, як правило, переривання обробки, що в свою чергу знижує її ефективність[3]. Ця обставина
змушує використовувати непрямі методи контролю стану різального інструменту.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначальним параметром, який характеризує якість є стійкість інструменту T, яка, в свою чергу, пов’язана з його зносостійкістю I. Зносостійкість
ріжучого інструменту – обернена величина інтенсивності зносу Q( I  1/ Q) [4]:
h h 3
(1)
 10 ,
L v
Де h – знос різального інструменту, мм; L – шлях, який проходить інQ

струмент в процесі механообробки, мм;  h – швидкість зносу різального інструменту, мм/хв;  – швидкість різання, м/хв.
Тут і надалі під зносом мається на увазі знос по задній головній поверхні інструменту h3 . В період стійкого зносу вираз (1) можна представити в наступному вигляді:
Q

hi  h0
h h
 max i ,
(i  0 ) (T  i )

(2)

де hi , h0 , hmax – абсолютний знос відповідно: поточний, що спостерігається в
момент часу i ; початковий, що фіксується після приробітку інструменту на
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протязі часу 0 ; максимальний, відповідний гранично допустимому зносу інструменту, що визначається після експлуатації інструменту протягом часу,
рівному його стійкості T .
В часовому інтервалі 0  T , що відповідає часу бездефектній експлуатації інструменту, інтенсивність зносу постійна (Q  const ) . Тому вираз (2) можна переписати наступним чином:
hi  h0
  0
 i
.
hmax  hi T  i

(3)

Перетворимо дану рівність відносно поточного зносу hi :
hi  h0

T  i
  0
 hmax i
.
T  0
T  0

(4)

Нехтуючи початковим зносом h0 або прийняти цю величину за точку
відліку, то вираз (4) можна спростити:
hi  hmax

i   0
.
T  0

(5)

Для зручності використання виразу (5) на практиці різання його необхідно представити в безрозмірному вигляді:
hi  hmax

i   0
.
T  0

(6)

Вираз (6) змінюється від 0 до 1 і дозволяє за відомого значення зносу hi і
вказаним, як правило, середньостатистичним значенням гранично допустимого зносу hmax визначати міру критичності поточного стану інструменту.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Встановимо зв’язок між часовими даними зносу інструменту і віброакустичним сигналом, що супроводжує процес механообробки.
Спочатку отримаємо аналітичний вираз, що описуватиме рівень віброакустичного сигналу. Вважаємо, що він являє собою криву, що змінюється з
плином часу.
Оберемо на цій кривій три характерні точки: початкову з координатами
Pзв.0 , 0 ; поточну Pзв.i , i , кінцеву, що відповідає виходу інструменту з ладу, Pзв.пр , T . Опишемо вищезгадану криву ступеневими функціями[4]:
Pзв.i  Pзв.0   i (i  0 ) ;
(7)

(8)
Pзв.пр  Pзв.і   пр (T  i ) .
У цьому випадку повинні бути постійними градієнти ( i   пр ) і показники ступеня (   ) . Опираючись на це, замінивши рівняння (7) і (8) одним,
для чого ставимов рівняннях справа тільки час і поділимо отриману першу
рівність на другу:


Pзв.i  Pзв.0  i  0 

 .
Pзв.пр  Pзв.i  T  i 

Далі приведемо вираз (9) до наступного вигляду:
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Pзв.i  Pзв.0  ( Pзв.пр  Pзв.i )  i 0  .
(10)
 T  i 
Вираз (10) має три невідомих параметра: Pзв.пр ,  , і T . Знайти ці парамет-

ри можна в процесі мінімізації функції нев'язки фактично зареєстрованих рівнів звуку і їх розрахункових значень, одержуваних по даній формулі. Для
полегшення процедури мінімізації використовуємо таку підстановку[4]:
 Pзв.0  Pзв.пр  Pзв.i . Тоді з урахуванням цієї заміни отримаємо вираз (11) для апроксимаційної функції (апроксимаційної моделі):


   
Pзв.  Pзв.0   Pзв.0  i 0  .
 T  i 

(11)

Функція нев’язки набуде вигляду[4]:



   0 
U ( Pзв. , T ,  ,  )    Pзв.i   Pзв.0   Pзв.0  i


i 
 T  i 


m

2


 ,



(12)

де m - кількість вимірювань рівня віброакустичного сигналу, проведених за
весь час контролю стану інструменту; Pзв.i - фактичний рівень віброакустичного сигналу, реєстрований в довільний (поточний) момент часу; Pзв.0 - фактичний рівень віброакустичного сигналу, який реєструється на початку різання;
 ,  ,T - параметри апроксимаційної моделі.
Мінімум функції нев'язки визначався методом випадкового пошуку в фізично реалізованих діапазонах зміни досліджуваних параметрів,  ,  і T . Період попередження по часу при прогнозі стійкості T дорівнював типовому
середньостатистичному значенню стійкості ріжучого інструменту - 120 хв.
Експериментальні дані про рівень віброакустичного сигналу, на основі
яких знаходився мінімум нев’язки, реєструвалися кожні 2 хв. Причому прогноз стійкості T проводився після отримання третього виміру, тобто з 6-ї хв
від початку різання. Це пояснюється тим, що апроксимаційна модель (11) містить три невідомих параметра, для знаходження яких необхідно використовувати не менше трьох експериментальних даних.
Безрозмірний рівень віброакустичного сигналу[4]:
P зв. 

Pзв.i  Pзв.0
.
Pзв.пр  Pзв.0

(13)

Використовуючи відому підстановку Pзв.пр  Pзв.i   Pзв.0 , отримаємо наступну розрахункову формулу для визначення безрозмірного рівня віброакустичного сигналу:
1

P зв. 
1

 Pзв.0

.

(14)

Pзв.i  Pзв.0

Ступінь кореляції безрозмірного зносу і рівня віброакустичного сигналу
характеризується коефіцієнтом кореляції R  0,804 , а ступінь кореляції між
безрозмірними зносом і рівнем віброакустичного сигналу дещо вище R  0,814 , що свідчить про високе значення кореляції ступеня зносу. При
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цьому форма представлення рівня віброакустичного сигналу не грає ніякої
ролі.
Таким чином, проведені досліди показали принципову можливість використання віброакустичного сигналу, супроводжуючого різання, для оцінки
стійкості інструменту і ступеня його зносу. Це дозволяє перейти до індивідуального прогнозу стійкості ріжучого інструменту і відмовитися від практики
використання з цією метою середньостатистичних даних щодо стійкості ріжучого інструменту.
ВИСНОВКИ
Основу запропонованого методу, заснованого на можливостях віброакустичної діагностики складає апроксимаційна модель, одним з параметрів якої
є прогнозована стійкість інструменту. Цей параметр знаходиться в результаті
апроксимації даних про зміну рівня віброакустичного сигналу під час різання.
Прогнозне значення стійкості інструменту дозволяє, в свою чергу, оцінити ступінь зносу інструменту, що дає додаткову інформацію при прийнятті
рішення про своєчасну заміну інструменту.
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ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ, НА
ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ
УПРАВЛІННЯМ
Анотація . В даній статті описано переваги та недоліки діагностики обробки кінцевими фрезами на верстатах ЧПУ. Пояснення вибору методу діагностування, і його застосування та його переваги.
Ключові слова: Діагностика процесу обробки, кінцеві фрези, верстат з ЧПУ.

ВСТУП
Надійність будь-яких технічних засобів, а тим більше коштів, що працюють в автоматизованому або автоматичному режимі, є одним з основних
властивостей, за яким оцінюється доцільність застосування цих засобів у виробництві. Надійність (за ГОСТ 27.002-83) - властивість об'єкта зберігати в
часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування. Надійність складається з поєднання властивостей: безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і зберігання. Для кількісної характеристики надійності технологічного обладнання в даний час прийнято використовувати середній наробіток на відмову (характеризує безвідмовність) - відношення тривалості роботи відновлюваного обладнання до математичного сподівання числа
відмов протягом цього напрацювання, і коефіцієнт технічного використання
(комплексний показник, що характеризує всі властивості надійності) - відношення математичного очікування інтервалів часу перебування в працездатному стані за деякий період експлуатації до суми математичних очікувань
інтервалів часу, перебування в працездатному стані, простоїв, обумовлених
технічним обслуговуванням, і ремонтів за той же період експлуатації. [1]
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ.
Сучасний ріжучий інструмент досить дорогий і має значний недолік в
тому, що він не реагує на стан протікання самого процесу механічної обробки, не має зворотного зв'язку технічного стану процесом механічної обробки,
його безвідмовністю. Це часто призводить до збоїв у виробництві та аварійних ситуацій на верстатах.
Щоб уникнути виникнення відмов і підвищити якість виготовлення деталей пропонується розробка системи прогнозування стану процесу механічної обробки, яка за рахунок діагностування процесу обробки кінцевими фрезами корпусних деталей, в реальному часі, відслідковує технічний стан механічної обробки деталей, на фрезерних верстатах, за результатами якої і робиться прогнозування ймовірності відмови інструменту.
Системи діагностування лінійної частини можуть бути автономними або
складовою системою автоматичного управління точністю. Такі системи можуть діагностувати: 1) знос ріжучого інструменту; 2) стан процесу різання; 3)
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точні відмови; 4) функціональні відмови.
Відмова інструменту є найбільш часто відмовою в механообробні і визначається можливістю його експлуатації. Більше число способів діагностування відмови інструменту базується на силових параметрах, термо-ЕДС, високо частотної емісії. [3]
При експлуатації фрезерних верстатів з числовим програмним управлінням, актуальною стає завдання діагностування стану металорізального інструменту, а саме кінцевих фрез, з різною кількістю різальних крайок. З цілю
його зміни або під налагодження, пов'язані із зносом ріжучої кромки інструменту. Існують методи діагностування стану інструменту при обробці на
фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням базуються, як правило, на вимірі е ріжучої поверхні між циклами обробки [4], або примусову
заміну інструменту через розрахований період часу, знайдений на основі апріорної інформації [5]. Але ці методи не досить ефективні оскільки призводять до не до використання ріжучого інструменту, кінцевих фрез, і зниження
продуктивності обробки за рахунок збільшення не циклових втрат. [2]
Основними видами відмов різального інструменту при фрезеруванні є:
знос ріжучої кромки, сколювання і поломки фрез. Внаслідок відмови ріжучого інструменту підвищується відповідно відсоток браку і зменшується продуктивність всього технологічного процесу, призводить до зростання витрат
на відновлення порушень в технологічній системі.
Крім руйнування інструменту, на надійність процесу фрезерування може
вплинути зниження якості обробленої поверхні. Найбільш важливим параметром якості обробленої поверхні є шорсткість. Однак дія випадкових факторів може привести до збільшення шорсткості понад допустиму межу і, отже,
в шлюб, що виник у встановлений період стійкості різального інструменту.
Для процесу обробки кінцевими фрезами при оцінці їх якості роботи основну роль грають показники, пов'язані з точністю обробки, хвилястість, і
шорсткістю оброблюваних поверхонь.
Точність роботи фрезерного верстата ЧПУ безпосередньо пов'язана і з
іншими основними його показником - продуктивності. Чим більше є запас по
точності, тим вищі режими обробки можна застосовувати на верстаті, відповідно може бути досягнуто більш високий рівень продуктивності.
Найбільш важливим показником надійності фрези і фрезерного верстата,
є відсутність відмов при його функціонуванні (безвідмовність), тому, що відмова може призвести до тяжких наслідків. Система діагностування, завдяки
ранньому виявленню дефектів і збоїв шляхом моніторингу, дозволяє усунути
подібні відмови в процесі технічного обслуговування і ремонту, підвищує
надійність і ефективність експлуатації багатоцільових верстатів.
Для вибору найбільш інформативних методів діагностики процесів обробки кольорових металів обґрунтовано використання інформаційних технологій, які вирішують питання ідентифікації дефектів і прогнозу їх розвитку
на базі неруйнівного методів контролю і функціонального діагностування.
Серед інформаційних технологій функціональної діагностики процесів різання кращими є ті, які будуються на вимірі величини сигналів в контрольних
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точках і порівнянні їх з граничними значеннями; на частотних технологіях
виділення з вимірюваного сигналу складових у певних частотних діапазонах
і подальший енергетичний аналіз виділених складових; на спектральних технологіях, заснованих на вузько смуговим спектральному аналізі сигналів.
Серед методів діагностики стану процесу механічної обробки, найбільш
придатними є методи діагностування і прогнозування по вимірах акустичного сигналу з зони обробки. Більшість дефектів починають впливати на акустичний сигнал заздалегідь до настання перед аварійної ситуації. Вони можуть
виявитися на будь-якому етапі життєвого циклу процесу механічної обробки
деталі, і за короткий термін розвинутися в аварійно небезпечних значень.
Для вирішення питання діагностики процесу фрезерування кінцевими
фрезами алюмінієвих сплавів на верстатах з ЧПУ, авторами був розроблений
метод діагностики, на основі даних сигналів акустичної емісії. Акустична
емісія (АЕ), тобто утворення пружних хвиль напруги в процесі навантаження
пружних тіл [5], включає в себе інформацію про фізичні процеси, що відбуваються при терті, деформації та руйнуванні матеріалу.
Сигнал АЕ несе в собі дві складові: стаціонарну і не стаціонарну. У стаціонарній складової сигналу укладена інформація про знос інструменту і про
отримання в процесі різання шорсткості обробленої поверхні Ra. Головні
труднощі для аналізу представляє нестаціонарна складова, в якій зосереджена не періодичні сигнали, що виникають в результаті можливих мікро, відколів ріжучої кромки і випадкових процесів утворення стружки - ударів стружки об оброблювану деталь і інструмент, а також зривів наростів на фрезі.
Джерелами сигналів АЕ при фрезеруванні є три зони. Сигнал з області
зрушення містить інформацію про пластичну і (в зменшеному ступеня) пружною деформації зсуву і руйнування на поверхні зрушення, а саме сигнал від
двох поверхонь діляться на: фреза-стружка і фреза-оброблювана деталь несуть інформацію про контактну взаємодію, в тому числі про тертя на цих поверхнях.
Процес механічної обробки, як об'єкт контролю, розділяється на ряд функціонально не пов'язаних між собою блоків або блоків, функціональними
зв'язками яких з достатньою для практики точністю можна знехтувати, тоді є
ефективним застосування матричного принципу уявлення просторового стану [6].
Матричний метод розпізнавання в більшості випадків застосовується
для діагностування таких процесів, і об'єктів контролю, працездатність яких з
необхідною точністю може бути визначена функцією зміна одного з найбільш інформативних параметрів в часі, або об'єктів, для оцінки працездатності яких необхідно паралельне знімання інформації за кількома параметрами в строго фіксований момент часу. В даному випадку стан процесу механічної обробки описується системою матриць з числом рядків n1, рівним на
кількість рівнів квантування значень амплітуди аналогового сигналу, що знімається з одного датчика системи діагностування, або числу одночасно фіксованих параметрів. Відповідно число стовпців n2 таких матриць приймається рівним числу точок квантування аналогового сигналу за часом або кількіс212
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тю фіксованих моментів часу паралельного знімання інформації з декількох
датчиків діагностування процесу механічної обробки.
Відповідно за n приймається сумарна кількість класів станів, що підлягають розпізнаванню, один з яких характерно для працездатного стану процесу, а всі інші для процесу, втратив працездатність через виникнення в ньому певного виду несправностей, то в загальному випадку процес розпізнавання відповідного стану процесу механічної обробки будуть представлені у
вигляді порівняння фактичних результатів функції по кожній з її еталонних
реалізацій і процесу знаходження значення функції.
ВИСНОВОК
Проводячи діагностування механічного процесу обробки кінцевими
фрезами на фрезерних верстатах з ЧПУ, в реальному часі, і проводячи процес
розпізнавання сигналу з еталонним значенням, отримуємо чітку картину стану протікання процесу, при зміні показників, якого можемо говорити про наближення до перед аварійного або аварійного станів.
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ОБРОБКА ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ
Анотація . В даній статті описано переваги та недоліки обробки легованих сталей. Пояснення вибору сплаву заліза та вуглецю, легуючих елементів, від інших, при виборі матеріалу для заготовки. Проблематика та
види оброки легованих сталей.
Ключові слова : легована сталь, обробка легованих сталей, види обробки легованих сталей, проблематика
обробки легованих сталей.

ВСТУП
Легована сталь - це сталь, хімічні та фізичні властивості якої покращуються завдяки додаванню легувальних елементів до складу. Така сталь вважається міцнішою, корозійностійкою, її застосовують в різних областях, а
також створюють конструкції, які надалі оброблюються при високих температурах.
Основним показником якості сталі є вміст в ній карбону. Вуглець - один
з основних елементів, що входить до складу сталі. Також не менш важливим
елементом є залізо. Для покращення властивостей матеріалу додають домішки, а саме – нікель, мідь, хром, ванадій та ін. Легувальні елементи діляться на
дві групи: карбідо утворювальні (Mn, Cr, W, Zn, Nb, Mo, Ті, V) та елементи,
що не утворюють карбідів (Si, Cu, Co, Ni, Al). Завдяки додаванню легувальних елементів до складу сталі термічна обробка стає якіснішою, тому що аустеніт стає більш стійким.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ.
Вплив певних легувальних елементів на властивості матеріалу:
• Нікель – цей елемент дає можливість зробити матеріал корозійностійким, а також міцним і пластичним;
• Хром – додавання цього елементу робить сталь твердою і міцною, в результаті отримуємо нержавіючу корозійностійку сталь;
• Ванадій – за допомогою додавання цього елемента змінюється структура сталі, вона стає щільною, дрібнозернистою;
• Вольфрам – при нагріванні дає змогу матеріалу залишатися твердим;
• Марганець – елемент, що відповідає за зносостійкість;
• Кремній – легувальний елемент, завдяки якому метал стає пружним,
також він відповідає за магнетизм;
• Алюміній – ця домішка дозволяє матеріалу ставати жаростійким.
Розбираючись із маркуванням сталі, варто враховувати, що в Україні,
Росії прийнята літерно-цифрова система позначень марок сталей і сплавів.
Маркування конструкційних сталей за Євронормами залежить від основних
ознак, які вводяться в позначення сталі. Наприклад, гарантована мінімальна
границя текучості або гарантований мінімальний тимчасовий опір розриву.
Основою маркування може бути хімічний склад. У Німеччині сталі поставляють за національними стандартами DIN (Deutsche Industrienorm). У США
сталі поставляють за національними стандартами Американського суспільст214
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ва з випробувань матеріалів ASTM (American Society for Testing and
Materials). У Японії конструкційні леговані сталі поставляють за JIS. Позначення марки починається з букви S, після якої вказують основні легуючі елементи і потім цифри. У Великобританії і Японії для маркування корозійно стійких сталей використовують цифрову систему маркування, прийняту в
США. Відмінністю є додавання до тризначних цифр. Ці додавання вказують
на належність до національних стандартів
Які зміни відбуваються зі структурою матеріалу, коли додаються різні
домішки? Під час введення цих домішок руйнується кристалічна ґратка матеріалу, тому що наявні відмінності у формах електронів, а також різняться
атомні величини. В залежності від складу матеріалу, характеристики сталі
можуть змінюватися. У складі певної сталі легованих елементів може бути
два, три та навіть більше. У такому разі відбувається складне легування. А
властивості сталі будуть залежати від взаємодії легувальних домішок між собою. Також до складу можуть входити такі домішки як: молібден, кобальт,
титан. Вони відповідають за твердість, міцність і пластичність матеріалу,
який після термічної обробки набуває всі вище перераховані властивості.
При зварюванні легованих сталей обов’язково треба звернути увагу на
деякі моменти та врахувати їх, оскільки певні елементи можуть вигоряти,
при цьому відбувається виділення карбідів, а через низький рівень теплопровідності можуть виникати тріщини
Для того, щоб процес зварювання відбувався правильно обов’язково потрібно дотримуватися певного температурного режиму. Тоді ймовірність того, що конструкція перегріється, буде мізерною. Також повинні застосовуватися флюси різного складу. Якість зварювання буде кращою в тому випадку,
коли показник вмісту вуглецю в сталі буде найнижчим. Завдяки низькому
вмісту вуглецю хромиста нержавіюча сталь добре зварюється. Для того, щоб
така сталь не вигорала, поверхні виробу захищають. Термічна обробка легованої сталі хромом обов’язково має здійснюватися при високій температурі.
В залежності від кількості хрому визначається температура обробки: чим більше цього елемента, тим вищою буде температура.
При обробці високими температурами нержавіючої хромонікелевої сталі, втрачаються карбіди хрому і відповідно зменшується корозійна
стійкість цієї сталі. Щоб забезпечити певні властивості для сталі вводять
спеціальні домішки. Наприклад, для збереження нержавіючих властивостей
додають ніобій або титан, для стійкості до іржавіння проводять відпал і загартування шва. Аби уникнути тріскання швів марганцевого металу, зварювання проводять за допомогою електродів, які мають аналогічний склад як і метал, що зварюється. Такі сталі схильні до утворення внутрішніх тріщин, через
високий вміст нікелю ускладнюється термічна обробка, а також обробка різанням.
Цементовані сталі (0,1 - 0,3% C) використовуються після гартування та
низького відпуску, тобто у момент,коли матеріал найбільш міцний. Робочі
поверхні деталей цементуються для того, щоб отримати високу зносостійкість самої деталі. Після термічної обробки твердість робочої поверхні 58...62
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НRС, а серцевини — 30...42 НRС.
ВИСНОВОК
Для того, щоб створити конструкцію, яка б мала певні переваги в експлуатації можна використовувати леговані сталі. Ці сталі мають прогресивні
характеристики. Головним орієнтиром при виготовленні легованої сталі є кінцевий продукт, тобто матеріал з певним набором характеристик, який треба
отримати. Відштовхуючись від того де і яким чином буде використовуватись
цей матеріал, обирається кількість і об’єм домішок. При термічній обробці
легованої сталі потрібно обов’язково враховувати особливості певних елементів. Тому для кращої термічної обробки необхідно прочистити всі поверхні.
Видалити усі шлаки, окалини й мастило. А сама обробка легованої сталі має
відбуватися безперервно і дуже швидко.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ В УМОВАХ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
Анотація. Описаний метод запобігання виходу з ладу різального інструменту в умовах автоматизованого
виробництва за допомогою вимірювання та аналізу інфрачервоних випромінювань зони різання та вимірювання ЕРС різання. Цей метод описує прогнозування стану і втрату працездатності різального інструменту і
цим дає можливість провести якісну, точну та ефективну механообробку.
Ключові слова: контроль, процес різання, автоматизація, стан різального інструменту, зношення різального
інструменту.

ВСТУП
Головними питаннями обробки деталей приладів в умовах автоматизованого виробництва беззаперечно є якість та надійність. Задля того, щоб забезпечити ці параметри при автоматизованому виробництві потрібно правильно, точно та вчасно прийняти рішення у визначених випадках. Як показує
досвід, різальний інструмент виходить з ладу, залежно від умов експлуатації,
в половині випадків. І для того, щоб ліквідувати проблему необхідно витратити велику частину робочого часу. Але ліквідування однієї проблеми не дає
гарантії, що не виникне інша і не стане причиною, в кращому випадку, бракованої продукції або й взагалі відмови верстату [1].
Непередбачувані випадки та аварійні ситуації виникають у наслідок відсутності або недостовірності інформації про стан різального інструменту на
теперішній час. Щоб передбачити незаплановані події необхідно вчасно знешкоджувати причину погрішностей, прогнозуючи на декілька кроків вперед
затуплення інструменту та, залежно від стану різального інструменту, правильно корегувати режимами різання. Саме через це процес різання потрібно
розглядати на фізичному рівні й досліджувати взаємозв’язок між різальним
інструментом та деталлю [2].
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Електричні, механічні, теплові, адгезійні, дифузійні й ін. явища являються основними параметрами, які виникають під час процесу різання. При
взаємодії інструменту із заготівкою ці явища можуть проявлятися в таких
граничних умовах, які, зазвичай, не можна відтворити штучно. Тому електричні сигнали й електромагнітне випромінювання є особливими параметрами, за допомогою яких потрібно проводити діагностику різального інструменту.
Розглянемо основні причини виникнення електричних сигналів і їх взаємозв’язок з видами зношування інструменту.
Як відомо, електрон має власну енергію, яка дорівнює сумі нульової та
теплової енергій. Нульова енергіє виникає наступним чином - пластична деформація, яка з’являється в процесі різання металів має властивість змінювати величину ефективної маси щільності стану електронів, збільшуючи щільність дислокацій, що, в свою чергу, дозволяє не великій частині електронів
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отримати енергію, яка є достатньою для виходу на границю поділу між інструментом та деталлю. Теплова ж енергія залежить від температури, яка виникла в зоні різання. Слід відмітити що при різанні матеріалів, коли температура в зоні контакту не перевищує температуру плавлення, енергія електрона
визначається нульовою енергією, яка залежить від ступеня пластичної деформації. Температура й ступінь пластичної деформації, концентрація електронів матеріалів інструменту та деталі є основними причинами утворення енергії електрона [3].
Отже, процес генерування електричних сигналів при різанні металів
безпосередньо залежить від ступені пластичної деформації, температури та
електронної будови контактуючої пари, що спричиняє їхній взаємозв’язок.
Основні методи діагностики різального інструменту ґрунтуються на цих взаємозв’язках, тому що наслідками пластичної деформації, під дією високого
тиску, є підвищення температури й виникнення різниці потенціалів між заготівкою та різальним інструментом, ефективним, в цих випадках, є вимір електрорушійної сили (ЕРС) різання [4].
ПРИНЦИП РОБОТИ
Завдання вимірювання ЕРС різання до сьогодення є складним, а також
до кінця не вирішеним. Зазвичай, змінну складову ЕРС вимірюють струмоз’ємним пристроєм, перед цим ізолюючи різальний інструмент та деталь
від маси верстату, але даний метод вимірювання ЕРС не практичний, так як
його технічно важко реалізувати й неможливо промислово впровадити цю
систему контролю зношування інструменту.
Єдиним рішенням в цьому випадку є розробка пристрою для вимірювання ЕРС різання без використовування струмознімача, ізоляцію деталі та
інструменту від маси верстату й, найголовніше, дати можливість широко використовувати його в промисловості.
Головною деталлю даного пристрою є магнітний тороїдальний феритовий сердечник, який встановлений в різцетримачі, охоплюючи державку різального інструменту. Котушка обмотки встановлена на іншому кінці магнітного сердечника. Змінний струм, який генерується в обробній системі через
те, що в процесі різання виникла ЕРС, наводить змінний магнітний потік у
сердечнику. Особливим є те, що при вимірюванні використовують режим
холостого ходу трансформатору струму. При таких умовах магнітний потік
має властивість збільшуватись, через те, що немає струмів розмагнічування,
що в свою чергу є причиною збільшення ЕРС у вторинній обмотці. Число
витків вторинної обмотки, сила струму, яка проходить по різцю та частота
зміни магнітного потоку є основними конструктивними параметрами сердечника, які, в свою чергу, впливають на електрорушійну силу, яка генерується у
вторинні обмотці.
Для того щоб збільшити точність досліджень використовують другий
параметр діагностики – інфрачервоне випромінювання, згенероване в зоні
контакту заготівка-різець.
ІЧ-спектри випускають збуджені атоми або іони при переходах між бли218
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зько розташованими електронними рівнями енергії, що відбувається внаслідок адгезії [5]. Смугасті ІЧ-спектри спостерігаються в спектрах випущення
збуджених молекул, що виникають при переходах між коливальними й обертальними рівнями енергії. Коливальні й коливально-обертальні спектри розташовані головним чином у середній, а чисто обертальні - у далекій ІЧобласті. Безперервний ІЧ-спектр випромінюють нагріті тверді й рідкі тіла.
Абсолютна й відносна частка ІЧ випромінювання нагрітого твердого тіла залежить від його температури. При температурах нижче 500 К, випромінювання майже цілком розташоване в ІЧ-області (тіло здається темним). Однак
повна енергія випромінювання при таких температурах мала. При підвищенні температури частка випромінювання у видимій області збільшується, тіло
стає темно-червоним, потім червоним, жовтим і, нарешті, при температурах
вище 5000 К, білим. Сувора залежність енергії випромінювання нагрітих тіл
від температури існує тільки для абсолютно чорного тіла.
Система діагностики різального інструменту складається із пристрою
вимірювання ЕРС різання й пристрою вимірювання потоку інфрачервоного
випромінювання із зони різання, які паралельно підключені через підсилювачі електричних сигналів до датчика торкання різального інструменту з оброблюваною деталлю, датчика поломки й датчика зношування різального інструменту. Перший вихід датчика торкання, а так само виходи датчика поломки й датчика зношування різального інструменту приєднаного до блоку керування приводом подачі металорізального верстату. Другий вихід датчика
торкання підключений до входу блоку «кінець уведення» пристрою числового програмного керування, що у свою чергу підключений до блоку керування
приводом подачі верстату.
ВИСНОВКИ
Експериментальні дослідження показали, що для зношеного інструменту
(зношування по задній поверхні дорівнює 0.5 мм) інтегральний рівень сигналу ЕРС різання збільшується майже в 2 рази в порівнянні з інтегральним рівнем сигналу, що відповідає незношеному інструменту. Це пояснюється тим,
що зі збільшенням зношування інструменту по задній поверхні збільшується
фактична площа контакту інструменту з деталлю, де відбувається взаємодія
інструментального й оброблюваного матеріалів. У результаті цієї взаємодії
на поверхні контакту відбуваються процеси обміну електронами, що супроводжується виникненням імпульсу сигналу. Тому, зі збільшенням зношування інструменту збільшується фактична площа контакту, зростає частота виникнення сплеску сигналу, а також його загальний рівень.
Рівень сигналу, пропорційний потоку інфрачервоного випромінювання
із зони різання зростає приблизно в 1.7 рази при збільшенні зношування від
0.05 мм до 0.3 мм і в 1.6 рази при збільшенні зношування від 0.3 мм
до 0.6 мм.
Метод, заснований на вимірі й аналізі ІЧ випромінювань зони різання, у
свою чергу, дає широкі можливості по запобіганню виходу з ладу різального
інструменту, і тим самим, уникнути промислового браку за рахунок точного
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контролю необхідної кількості місць робочої зони (заготівка, різець у цілому,
ріжуча частина й т.д.).
Промислова апробація систем діагностики різального інструменту на
основі ЕРС різання й ІЧ-випромінювання показала високу експлуатаційну
надійність і точність, що дозволяє ефективно використати їх у пристроях автоматичного керування процесом обробки матеріалів на верстатах з ЧПК.
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ПОСТ-ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ ПІСЛЯ FDM–ДРУКУ
Анотація: Розглянуто найбільш поширені методи пост–обробки після 3D–друку методом екструзії пластику (Fused deposition modeling FDM). Наведено переваги та недоліки основних методів пост-обробки деталей. Показано необхідність застосування та основні етапи пост-обробки для деталей, що виготовлені
за допомогою FDM–друку.
Ключові слова: прототипування, FDM-друк, 3D–принтер, полімерні матеріали.

ВСТУП
Метод пошарового наплавлення являється найбільш широкодоступним
видом 3D-друку, в основному, застосовується для виготовлення деталі з заданими параметрами за короткий проміжок часу, а саме – швидкого прототипування. Широкого поширення FDM–друк набув в останні роки через свою
дешевизну та простоту, при цьому застосовуються багато матеріалів для 3D–
друку: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), coPET, Polyamide (PA),
Polyoxymethylene (POM), Elastin тощо. Як правило, використання різноманітних матеріалів надає можливість отримувати деталі з заданими характеристиками міцності і температурними характеристиками. Вказані умови дозволяють швидко виготовляти різноманітні деталі з потрібними властивостями.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Не зважаючи на високу гнучкість, FDM–технології мають певні обмеження при роботі з витратним матеріалом. Оскільки процес наплавлення виконується пошарово, під кожним наступним шаром повинен бути присутній
матеріал, оскільки не можливо здійснювати наплавлення в повітрі. Тому, при
даній технології можливе створення структур з невеликим кутом нахилу, але
у випадку з великим кутом нахилу необхідне використання підтримуючих
елементів, що як правило, створюються в процесі друку і відокремлюються
від моделі після завершення процесу, а місця стику потребують інтенсивнішої обробки. FDM найкраще підходить для економічно ефективних прототипів, які повинні бути виготовленні за короткий термін. Як правило, 3D–друк
дає незадовільний показник шорсткості (рис. 1), що ускладнює обробку поверхні та зумовлює додатковий етап обробки поверхні заготовки при виготовленні прототипу [1].

Рисунок 1. Приклад поверхні деталей під час виготовлення [1]

Першим етапом обробки деталі отриманої FMD–друком є видалення
підтримуючих елементів (рис 2а), які необхідні для точного виготовлення
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деталей (рис 2б). Видалення опор є обов’язковим етапом обробки деталі. Цю
процедуру можливо здійснити за допомогою двох способів: механічного або
хімічного. При застосуванні механічного методу опора усувається без
значних зусиль. У важкодоступних місцях, наприклад, в отворах та порожнинах, опора видаляється за допомогою плоскогубців або стоматологічних
фіксаторів. Недоліками цього методу є наявність пошарових ліній та виступів
на поверхні деталі. Хімічне видалення опор здійснюється у спеціальних контейнерах з розчинником, але для опор, що виготовлені із розчинного пластику, дану процедуру не можливо реалізувати на всіх
3D–принтерах,
оскільки така процедура вимагає заміни на екструдер спеціальної конструкції
[2].

Рисунок 2. Вигляд деталі в процесі обробки: а) - до видалення опор, б) - після видалення
опор, с) - після попередньої обробки [2]

Часто використовують такі види обробки поверхні заготовки з полімерних матеріалів: заповнення розривів, шліфування, полірування, фарбування,
покриття епоксидною смолою [2].
Як показано на рис. 3, оброблюючи заготовку з полімерного матеріалу
різними методами, можна отримати результат показника шорсткості поверхні, які відрізняються один від одного. Найпростішим з них є шліфування, що
виконується наждачним папером чи тканиною. Після видалення підтримуючих елементів, виступи що від них залишились, видаляються шліфувальним
папером різної градації до отримання необхідного результату. Пил, що утворюється в процесі, видаляють мильною водою і протирають тканиною. Перевагою способу є простота та достатня якість вихідної поверхні, що дозволяє
виконати наступне ґрунтування, фарбування чи полірування. При цьому,
процедуру шліфування не завжди доцільно застосовувати, особливо для деталей зі складною геометричною формою [3-4].
Одним з недоліків використання FMD–друку та пост-обробки деталей є
те, що зазвичай присутні прогалини і порожнечі між шарами пластику, які
можуть бути заповнені епоксидною смолою або матеріалом з якого виготовлена деталь. Проте, використання смоли не потребує серйозних часових затрат, але недоліком є відмінність у кольорі і структурі деталі та полімерної
смоли. Порожнечі, заповнені таким чином, легко шліфуються і ґрунтуються
[5].
Після досягання необхідного показника шорсткості поверхні деталь підлягає ґрунтуванню та фарбуванню. Для цього необхідно застосовувати фарби, виготовленні на базі елементів, які не реагують з матеріалом виробу. Час222
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то даного процесу уникають, оскільки деталі повинні бути виготовлені з пластику заданого кольору [6].
При умові отримання глянцевої поверхні, виріб витримують в парах розчинника, що згладжує мікронерівності поверхні. В результаті є можливість
отримати поверхня з заданими глянцевими властивостями.
ВИСНОВКИ
Друк деталей на 3D–принтерах надає багато можливостей завдяки своїй
здатності швидко та дешево виготовляти деталі зі складною геометрією для
здійснення протипування. Проте, його широке застосування обмежується необхідністю подальшої пост-обробки для отримання кінцевого продукту з заданими властивостями. Пост-обробка займає суттєву частину виробництва
деталі, потребує ручного втручання, додаткових матеріалів для покриття та
значного часу для її виконання а також змінює геометричні розміри деталей.
Незважаючи на вказані недоліки, застосування FDM–друку дозволяє
отримувати деталі зі складної геометрією, що дозволяє розширити можливості прототипування в різних сферах виробництва. При цьому, актуальним є
використання та розробка нових спеціальних домішок для підвищення технологічних властивостей деталей, що дозволить використовувати їх при підвищених умовах експлуатації.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА
ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОГО МЕТОДУ
Анотація В статті розглядаються питання моделювання та оптимізації роботи технологічного обладнання
шляхом використання структурно-логічного методу. Наведено основні поняття даного методу – нескінченна
багатозначна логіка та порядкові визначники. Представлено приклад використання структурно-логічного
методу для розв’язання задачі оптимізації сумарного часу виконання робіт.
Ключові слова: Структурно-логічний метод, багатозначна логіка, логічні визначники, оптимізація виробничого процесу.

ВСТУП
Методи оптимізації ефективно застосовуються при проектуванні та керуванні технологічними процесами. При проектуванні технологічних процесів і виробництв, а також систем керування вибирається найкращий метод
виробництва, схема виробничого процесу, технологічний режим, варіант системи керування. При експлуатації бажано забезпечити найкращий технологічний режим за допомогою оптимальної системи керування. При формуванні
задачі оптимізації можна виділити ряд послідовних етапів: визначення меж
системи; вибір критерію оптимальності; вибір незалежних змінних; побудова
математичної моделі системи. [1] Існує велике різноманіття методів оптимізації, але в приладобудуванні при оптимізації роботи технологічного обладнання ефективним є використання структурно-логічного методу.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Структурно-логічний метод відноситься до математичний методів оптимізації. Задача структурного моделювання виробничої системи та оптимізації
її параметрів полягає в тому, щоб дослідити математичний апарат, який би
якісно описував структуру виробничої системи і надав би можливість алгоритмізувати процедури розрахунку найбільш важливих параметрів даної системи [2, 3]. Перевагами даного методу є використання нескінченнозначної
логіки (НЛ) і логічних визначників (ЛВ). Структурне представлення досліджуваної системи та її характеристик виконується через параметри підсистем
за допомогою НЛ і ЛВ.
Використання нескінченної логіки (НЛ) в методі є засобом опису детермінованих систем обслуговування. Це можливе завдяки тому, що для довільної системи будь-яку її характеристику можна виразити через параметри за
допомогою логічних операцій НЛ [4]. При такому її застосуванні розходження між характеристиками зводиться до того, що одні з них одержують прості
вирази, а інші – складні. Тобто одні характеристики містять мало операцій, а
інші – багато.
Структурно-логічний метод не є складним з точки зору представлення
системи та проведення розрахунків її параметрів. Метод досить просто піддається формалізації. Основною перевагою даного методу є можливість моделювання системи з різними типами структур, а саме: послідовної, парале224
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льної, паралельно-послідовної та послідовно-паралельної.
Структурно-логічний метод базується на представленні виробничої системи у вигляді множини технологічних операцій та необхідного обладнання,
яка є суттєвою для моделювання виробничого процесу.
В структурно-логічному методі дані параметри задаються матрицею
, де i – операції, j – використовуване обладнання. Елементи матриці вказують час виконання кожної операції на відповідному обладнанні.
Для реалізації структурно-логічного методу з метою оптимізації роботи
обладнання та розподілу робіт розроблена програма на мові С++. Ця програма має зручний графічний інтерфейс і проста у використанні.
За допомогою даної програми розв’язана задача оптимізації роботи виробничої системи, що складається із 4 операцій та 5 видів робіт. Час виконання робіт на кожному обладнанні представлено в таблиці 1.
Таблиця 1. Початкові дані для розв’язання задачі оптимізації.
i
1
2
3
4

j

1
1
2
4
6

2
5
3
2
2

3
2
3
3
2

4
2
4
4
5

5

8
1
7
4

Результат виконання програми оптимізації розподілу робіт представлено
у вигляді спрощених матриць:
A matrix:
15
2
2
8
23
3
4
1
42
3
4
7
62
2
5
4
T matrix:
15
3
5
13
36
8
9
14
79
10
13
21
13
11
13
18
25
T tilded matrix:
13
5
5
13
36
8
9
14
79
10
13
21
11
13
13
18
25
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Tau matrix:
00
1
00
0
00
7
00
11

3
3
9
13

5
6
10
13

Наведені матриці результатів обчислення відображають таку інформацію:
– A matrix – модифікована матриця часу виконання операцій;
– T matrix – матриця моменту початку виконання операцій;
– T tilded matrix – матриця моменту закінчення виконання операцій;
– Tau matrix – модифікована матриця моменту закінчення виконання
операцій.
Отже, при розв’язанні наведеної задачі за допомогою структурнологічного методу встановлено, що оптимальний час виконання усіх операцій
технологічного процесу складає 25.хвилин.
ВИСНОВОК
Використання структурно-логічного методу для моделювання роботи
технологічних систем дозволяє оптимізувати роботу використовуваного обладнання. Для цього створено алгоритм методу та складена програма, що його реалізує.
Наведений приклад використання даного методу для оптимального розподілу робіт між наявним обладнанням показав ефективність його застосування. Використання структурно-логічного методу оптимізації виробничих
систем є доцільним та простим у реалізації.
Таким чином моделювання та оптимізація роботи обладнання дає можливість вибрати оптимальну структуру виробничого процесу на стадії технологічної підготовки виробництва.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНОГО СТАНУ РІЗАЛЬНОГО
ІНСТРУМЕНТУ
Анотація. Проведений аналіз робіт з міцності лезового інструменту і запропонована методика розрахунку
напруження, що виникають в небезпечній зоні різальної частини інструменту по перетвореній формулі Бетанелі А.І. Встановлені основні фактори, що визначають міцність різальної частини лезового інструменту і
запропонований метод побудови номограми для визначення геометричних параметрів різальної частини
інструменту по критерію нульового рівня напружень на передній поверхні.
Ключові слова: твердосплавний різальний інструмент, процес різання, крихка міцність інструменту, рівень
напружень.

ВСТУП
Обробка різанням є одним із основних методів отримання точних деталей приладів та механізмів. Універсальність і гнучкість процесів механічної
обробки забезпечують переваги перед іншими способами виготовлення деталей, особливо для невеликих партій виробів в індивідуальному і серійному
виробництві.
В процесі механічної обробки стан різального інструменту змінюється
під впливом високих температур і тисків, тертя в зонах контакту зі стружкою
і обробленою поверхнею деталі, що призводить до зносу і (або) руйнування
різальної частини інструменту [1, 2].
Застосування твердих сплавів для різального інструменту дозволило підвищилися швидкості різання і продуктивність процесу. Однак під впливом
високих термодинамічних навантажень на різальний інструмент відбуваються «раптові» відмови його працездатності через викришування та відколи,
особливо при чорновій обробці, переривчастому різанні тощо [3].
Тому вивчення механізму руйнування, встановлення його закономірностей, створення інженерних методів розрахунку міцності різальної частини
інструменту є актуальною проблемою.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Аналіз руйнування різальної частини інструменту, показав, що найбільш
небезпечними є руйнування на ділянці, що лежить за межами контакту, так
як виникають значні розтягуючі напруження, особливо при переривчастому
різанні [3, 4].
Такий вид крихких руйнувань викликає миттєву втрату працездатності і
невиправні поломки інструмента, а іноді може призвести до браку оброблюваних деталей.
На основі експериментальних досліджень встановлено, що зона максимальних розтягуючих напружень розміщена на передній поверхні на відстані
від вершини 1,5…2,5 довжин контакту. [2].
Для визначення напружень в твердосплавному інструменті при токарній
обробці, які виникають в небезпечній зоні його різальної частини прийнято
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метод розрахунків, запропонований Бетанелі А. І [1].
Для розрахунку напружень, що виникають в небезпечній зоні різальної
частини інструменту, застосували принцип Сен-Венана – заміна діючого розподіленого навантаження на зосереджене навантаження, що прикладена до
вершини клину [5].
Цей метод принципово відрізняється від розрахунку напруженодеформованого стану різальної частини інструменту в області, наближеної до
вершини, коли неминучий розрахунок числовими методами [6].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для розрахунку напружень в небезпечній зоні різальної частини інструменту запропоновано перетворення формули Бетанелі А.І, у вигляді:
K z Pz  K y Py
(1)
1 
br
де Кz, Ку – коефіцієнти; Рz, Ру – складові сили різання; b – ширина зрізу;
r відстань від вершини до розрахункової точки передньої поверхні.
Коефіцієнти Кz, Ку визначаються за формулами:
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де β – кут загострення; γ – передній кут.
Як видно з формули 2 коефіцієнти Кz і Ку постійні при заданій геометрії
різального клину і наведені в роботі [7].
Наявність коефіцієнтів суттєво спрощує розрахунки напружень, що виникають у небезпечній зоні різального клина (формула 1), при відомих величинах складових сил різання PZ і PY , і визначеній величині горизонтальної
складової сили різання:
Pxy  Px2  Py2

де Рх, Ру - складові сили різання..
Прирівнявши чисельник перетвореної формули 1 до нуля, отримуємо
умову, при якій на передній поверхні різального клина виникають «нульові»
напруження тобто нейтральна лінія збігається з передньою поверхнею:
K z Pz  K y Py  0 або K z Pz  K y Py
Py

Kz
(3)
Px K y
Ця умова виконується по передній поверхні за межами контактної зони і
не залежить від величин складових сили різання, а залежить тільки від їх

звідки:
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співвідношення.
Позначивши відношення факт  Py Px ; 0  K z K y , отримаємо наступні
умови: якщо εфакт менше ε0 то в різальному клині існують зони як розтягуючих так і стискаючих напружень, розділених «нейтральною лінією»; якщо
εфакт дорівнює ε0 то нейтральна лінія збігається з передньою поверхнею, в
іншій частині клину – стискаючі напруження; якщо εфакт більше ε0 то в різальному клині виникають тільки стискаючі напруження.
При наявності у вихідних даних 3-х складових сили різання – Рz, Рх і Py,
для розрахунків із застосуванням формули 2 необхідно замість Py в розрахункову формулу підставити величину горизонтальної складової сили різання
Рху. Такий прийом правомірний, оскільки при цьому розглядаються напруження в різальному клині по перетину в площині «Z - XY».
Запропонований метод полягає в створенні таких умов різання, при яких
фак.  0 і забезпечує нульові напруження на передній поверхні.
За запропонованим критерієм міцності різального інструменту при «нульових» напруженнях на його передній поверхні гарантована відсутність розтягуючих напружень в різальному клині.
Для розрахунку напружень, що виникають у небезпечній зоні різальної
частини лезового різального інструменту запропоновано метод визначення
значення геометричних параметрів різального клину інструменту по точці
перетину ліній точка А (Рисунок) «розрахункове відношення» факт  Py Pz
(суцільна лінія) і значення 0  K z K y (штрих пунктирна лінія).

Рисунок. Номограма визначення кута γо за залежностями εфакт і ε0.

Згідно запропонованого методу для визначення значення геометричних
параметрів різального клину інструменту необхідно вибирати величини
складових сили різання Pz , Ру і Рх (розрахувати величину сили Рху ).
Виконати розрахунки факт  Py Pz (або, при 3-х складових,
факт  Pxy Pz ). За цими даними побудувати графіки залежностей (Рисунок,
лінія 1).
У відповідності з величинами заданих кутів клину, γ і α, вибрати значення 0  K z K y [7] і побудувати графіки (Рисунок, лінія 2).
Поєднати графіки і якщо вони перетинаються, то це відповідає точці пе-
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ретину А – оптимальній величині кута γ0 за умови « 0  фак » (Рисунок).
При відсутності такого перетину в досліджуваному діапазоні змінного параметра значення, в якому напруження дорівнюють нулю, не існує.
В результаті розрахунків отримаємо величин оптимальних параметрів,
при яких «нейтральна лінія» співпадає з передньою поверхнею в різального
клина інструмента.
ВИСНОВКИ
Запропонована методика розрахунку напружень в різальному інструменті, що виникають у небезпечній зоні різальної частини лезового різального
інструменту на основі перетворення формули А. В. Бетанелі, яка дозволяє
оцінити рівень напружень в різальному клині інструмента.
Визначено умови розрахунку геометричних параметрів різальної частини інструменту за критерієм «нульового» рівня напружень на передній поверхні.
Такі інженерні методи розрахунку напружень в різальному клині дозволяють визначати найбільш раціональні геометричні параметри інструменту,
виходячи з умов максимальної міцності його різальної частини.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бетанели А.И. Прочность и надежность режущего инструмента : научное издание / А. И. Бетанели. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1973. – 304 с.
2. Остафьев В.А. Физические основы процесса резания. / В.А.Остафьев,
В.С. Антонюк, С.П. Выслоух [и др.] ; под. общ. ред. В.А. Остафьева. – Киев:
изд. «Вища школа», 1976. - 136 с.
3. Остафьев В.А. Расчет динамической прочности режущего инструмента. / В.А. Остафьев. – М.: Машиностроение. 1979. 168 с.
4. Ильченко Н.Я., Ковтуненко В.Е., Петрусенко Л.А. Об особенностях
напряжённого состояния режущей части инструмента при прерывистом резании //Резание и инструмент. Харьков, 1979. - №22 – С.7277.
5. Петрусенко Л.А., Антонюк В.С. Расчёт напряжений, возникающих в
опасной зоне лезвийной части режущего инструмента / Л.А. Петрусенко,
В.С. Антонюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Машинобудування – К.: НТУУ «КПІ».,
2016. – Вип.77. - С. 147 - 156.
6. Криворучко, Д.В. Моделирование процессов резания методом конечных элементов: методологические основы: монография / Д.В. Криворучко,
В.А. Залога, под общ.ред. В.А. Залоги. - Сумы: Университетская книга, 2012.
- 496 с.
7. Петрусенко Л.А., Антонюк В.С. Расчётный метод определения геометрических параметров твердосплавного режущего инструмента. /
Л.А.Петрусенко, В.С. Антонюк // Вісник НТУ «ХПІ» Серія Технології в машинобудування Харьків: НТУ «ХПІ», №17 (1239). 2017.- С. 54 – 59. 16

230

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

УДК 519.682
Нестеренко А.О., студент гр. ПБ-61м, к.т.н., доц. Вислоух С.П.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИХ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ
ANYLOGIC
Анотація. В даній статті розглядається питання імітаційного моделювання, а також можливості його використання для покращення та оптимізації технологічного процесу. Проведено експеримент по виготовленню
корпусу та описано аналіз результатів.
Ключові слова: імітаційне моделювання, система AnyLogic, технологічний процес, механічна обробка
деталі, виробничий процес.

ВСТУП
На сьогодні виробництво перебуває в умовах, коли потрібна швидка реакція на зміну технології виготовлення деталей, корегування планових об'ємних і календарних показників.
Програмне забезпечення імітаційного моделювання є інструментом моделювання, що дозволяє створювати моделі логічних систем (наприклад виробництва) для визначення їх характеристик та оптимізації роботи за продуктивністю. Створені моделі дозволяють проводити експерименти і опрацьовувати сценарії «що якщо» без втручання в роботу існуючих виробничих систем або (при використанні в процесі планування) задовго до впровадження
реальних систем. Великий набір аналітичних інструментів (аналіз вузьких
місць, статистичні дані і графіки) допомагає оцінити різні сценарії виробництва. Отримана в результаті цього інформація необхідна для швидкого прийняття вірних рішень на ранніх стадіях планування виробництва.
Імітаційні моделі роботи виробничих систем допомагають вивчити їх
характеристики, покращити та оптимізувати досліджувані виробничі процеси. Цифрові моделі дозволяють проводити експерименти за різними сценаріями без втручання в роботу реальних систем виробництва.
Використання моделювання технологічних процесів виготовлення деталей дозволяє оптимізувати потоки матеріальних, інформаційних, кадрових і,
нарешті, фінансових ресурсів. Крім того, проводиться логістика для всіх рівнів планування: від глобальних виробничих потужностей до конкретних ліній - ділянок.
Таким чином, непотокова і потокова форми організації виробничих процесів відпрацьовуються, аналізуються на віртуальних ділянках. Тут моделюються переходи з одного стану в інший, плануючи тим самим стратегію розвитку промислового підприємства [1].
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Задачі імітаційного моделювання розглянуті в джерелах [2-3], в яких вирішено практичні завдання моделювання, а також представлені результати
вирішення надскладних та великих за обсягом здач, прорахунки яких в реальному часі неможливі або недоцільні.
Нові розробки та технології в імітаційному моделюванні, а саме їх поява, дають шанс підвищити ефективність технологічного процесу та його пос231
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тановки на необхідний виробничий рівень. Це дасть змогу покращити рівень
вже існуючого виробництва шляхом його вдосконалення або шляхом часткової реконструкції.
Аналітичні розрахунки виробничого процесу не є точними і не можуть
враховувати всі необхідні показники. Це є важливим недоліком, що заважає
поставити виробничий процес, який розрахований таким методом на відповідний очікуваний високий рівень. Завжди існує ймовірність того або іншого
включення неврахованого фактору як, наприклад, розташування деталей та
заготовок на лінії або біля робочого місця, виконання іншої роботи на вказаній позиції тощо. Оптимальним вирішенням цієї задачі є використання імітаційного моделювання задля створення ефективного виробничого процесу,
його аналізу та подальшого налагодження. Визначення раніше наведених небажаних ситуацій в такій моделі можливе за рахунок аналізу проведеного
експерименту, що не потребує додаткових витрат і надає можливість проводити нескінченну кількість таких експериментів змінюючи параметри та дозволяє більш точно і якісно визначити найбільшу кількість таких ситуацій
[4].
Перевагами імітаційного моделюванні є врахування, а також поєднання
всіх етапів виготовлення виробу: аналіз документації, технологічну підготовку виробництва та управління виробництвом. Після виконання імітаційного
експерименту отримані результати є продуктом статистичної обробки отриманих даних, що записуються в ході проведення експерименту.
Аналіз сучасних засобів імітаційного моделювання показав, що реалізації імітаційного моделювання доцільно використовувати багатофункціональне середовище AnyLogic. За допомогою системи AnyLogic є можливість оптимізувати та побудувати моделі дільниць і цехів виготовлення деталей та
ліній складання складних виробів шляхом імітації всіх елементів технологічних процесів ще до початку запуску їх реального виробництва. Перевагами
програмного засобу AnyLogic є те, що це середовище моделювання підтримує проектування, розробку та документування моделі, дозволяє виконати
комп’ютерні експерименти з моделлю, включаючи різні види аналізу – від
аналізу чутливості параметрів моделі до їх оптимізації щодо вибраного критерію [5].
На сьогодні, не зважаючи на широке застосування імітаційного моделювання, існує потреба в додаткових дослідженнях роботи виробничих систем в приладобудуванні особливо за умов автоматизованого виробництва.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В статті розглянуто процес імітаційного моделювання на прикладі створення моделі та проведення експериментів, що імітують роботу автоматизованої дільниці з механічної обробки деталі «корпус». Відомий технологічний
процес виготовлення даної деталі включає перелік операцій та час їх виконання.
Корпус, імітаційне моделювання процесу обробки якого наводиться в
даній статті, проходить механічну обробку за визначений час, яка складаєть232
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ся з 30 операцій згідно з технологічною документацією на 8-ми різних типах
обладнання.
Початковими вхідними даними для імітаційного моделювання є коефіцієнти кількості надходження деталей за один прийом та інтервал часу час між
прибуттям деталей в цех.
За допомогою інструментів, які представлені в бібліотеці системи
AnyLogic, побудовано схему моделі механічної обробки корпусу (рис.1).

Рисунок 1. Схема моделі технологічного процесу обробки корпусу

Агенти типу detal можуть перебувати в одному з станів – відповідно до
кожної з операцій. Залежно від стану заявки, програма імітаційного моделювання AnyLogic визначає, на яку операцію обробки необхідно відправити дану заявку.
При створенні заявки блоком Source, вона перебуває в першому стані s1,
після обробки заявки на першому верстаті, її стан змінюється на s2, таким
чином, програма розуміє в якій послідовності, куди відправляти далі заготовку.
Кожному стану відповідає своя область, в яку слід перемістити заготовку, а також час обробки на необхідному обладнанні. За переміщення заявки
відповідає блок moveTo. Місце призначення заявки в даному блоці визначається змінною area типу AreaNode. Дана змінна може приймати значення
node1, node2, node3 і т.д. При прибутті заявки в блок moveTo, в залежності
від її стану, визначається необхідний вузол.
Блок queue вибудовує заявки в чергу в разі зайнятості ресурсу верстата з
черговістю «перший прийшов, перший пішов».
При попаданні заявки в блок service, також в залежності від стану заявки, визначається місце очікування затримки в змінну area, місце затримки в
змінну area1 (тип PointNode), необхідний ресурс в змінну stanok (тип
ResourcePool) і час обробки заявки t.
Після обробки заявки в блоці service, заявки відправляється в блок
moveTo1, який відправляє її назад в вузол area. Далі йде розгалуження блоком selectOutput. Даний блок перевіряє стан заявки. Якщо стан заявки s31
(пройдено 30 станів, тобто пройдено 30 операцій обробки), то заявка відправляється на вихід з діаграми моделі. Інакше, заявка відправляється в блок
moveTo для завершення відсутніх операцій.
Блок delay не несе смислового навантаження і необхідний для правильного функціонування блоку moveTo після розгалуження.
Для зручності та наочності в моделі реалізовано інтерфейс контролю виконаних операцій (рис. 2).
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Рисунок 2. Інтерфейс контролю виконаних операцій

Біля кожної операції, інтерфейс містить вікно в якому можна, за потреби, змінювати час обробки на кожній операції.
Модель містить також 2D представлення дільниці цеху (рис.3), в якій
зображене обладнання, що використовується при обробці відповідно до операцій, та коефіцієнти завантаження обладнання. Для універсальності, в графічній частині, розташовані елементи керування кількістю обладнання для
кожного з 8 робочих місць.

Рисунок 3. 2D представлення дільниці цеху моделі обробки корпусу

Представлене імітаційне моделювання механічної обробки корпусу надає результати виконання кількості повної обробки корпусів за годину, а також відомості про кількість готових виробів за проведений експеримент.
Після проведення модельного експерименту з обробки 100 корпусів,
отримано наступні результати: коефіцієнти завантаження обладнання, на деякому обладнанні приймають значення близьке до 0.9, що свідчить про високий рівень їх завантаження; але кількість оброблених корпусів за годину
складає всього 3.52 шт.
Проведення модельного експерименту по обробці 100 корпусів показав,
що на робочих позиціях, де виконуються слюсарна та фрезерна операції виникає черга, у зв’язку з великою кількістю даних операцій на цих позиціях
згідно з технологічним процесом.
Для збільшення темпу виготовлення, підвищення продуктивності процесу виготовлення деталей та оптимізації роботи обладнання пропонується
змінити кількість використовуваних робочих місць.
Проведений модельний експеримент показав, що при використанні одночасно трьох фрезерних верстатів замість одного, а також п’яти слюсарних
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верстатів замість одного, при виготовленні 100 корпусів отримано наступні
результати: коефіцієнти завантаження обладнання не перевищує 0.5; кількість оброблених корпусів за годину складає 5.83, що значно підвищує ефективність технологічного процесу.
ВИСНОВКИ
На різних етапах роботи було створено модель технологічного процесу
обробки корпусу та визначено необхідне обладнання згідно початково технологічної документації. В результаті проведення модельних експериментів з
обробки 100 корпусів визначено перелік операцій, на робочих місцях яких
виникали черги. Таким чином, проведено аналіз даних та прийнято рішення
по збільшенні кількості робочих місць для технологічних операцій, де виникали затримки. В наслідок цього, отримано нову модель, результати якої показали кращу продуктивність ніж попередня.
Продемонстроване наочне використання можливостей програми імітаційного моделювання AnyLogic, що дозволяє вирішити задачу оптимізації
виробництва, зменшення часу виробничого циклу та збільшення об’ємів виробництва, що в свою чергу призведе до покращення якості готового виробу.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ МІЦНОСТІ ПРИ
ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Анотація. В статті описано автоматизовану систему для контролю міцності крихких матеріалів при динамічному навантаженні. Розроблено схему керування електромагнітом, що дозволяє проводити механічні випробування на міцність крихких матеріалів. Удосконалено вертикальний копер електромагнітним прискорювачем мас, що дає можливість збільшити швидкість польоту бойка до 7-10 м/с. Це дасть змогу випробувати на міцність вироби з твердих сплавів в умовах максимально наближених до умов експлуатації . Дані
експериментальні результати про міцність твердих сплавів можуть бути використані для прогнозування
вірогідності руйнування різальних пластин.
Ключові слова: мірні стрижні Гопкінсона, автоматизована система, динамічне навантаження, міцність,
надтверді матеріали, електромагнітний прискорювач.

ВСТУП
Дослідження та прогнозування поведінки металів і сплавів при високошвидкісному деформуванні представляють великий науковий і практичний
інтерес у зв'язку з розвитком ряду галузей нової техніки. Дуже вaжливoю
хaрaктеристикoю тaких сплaвiв є мiцнiсть, якa визнaчaє рiвень нaпружень,
якi є небезпечними пiд чaс експлуaтaцiї.
Майже всі вироби з твердих сплaвiв експлуaтуються в умoвaх iнтенсивних динaмiчних нaвaнтaжень. Наявність різних конструкційних елементів у
деталях: отворів, шліців, уступів і т.д., приводить до ударного навантаження
різального інструменту при їх обробці. Такі умови обробки дуже небезпечні
для інструменту, що оснащений твердосплавними або алмазнотвердосплавними пластинами. Тoму для бiльш достовірної перевірки їх
пoведiнки пoтрiбнo визнaчaти мiцнiсть в умoвaх, мaксимaльнo нaближених
дo умoв експлуaтaцiї, тoбтo при динaмiчнoму нaвaнтaженнi (дo 5–8,5 м/с).
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ
В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Вертикальні, маятникові та ротаційні копри застосовують для визначення міцності металів і сплавів в умовах динамічного навантаження [1]. Вони
відрізняються конструктивними особливостями й методами обробки діаграм
"навантаження-деформація". Одними з найбільш придатних установок, що
дозволяють випробовувати малогабаритні зразки крихких матеріалів при динамічному навантажені системи, є системи на основі мірних стрижнів Гопкінсона-Кольського [2].
В ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ для визначення характеристик міцності
крихких матеріалів при динамічному навантажені використовується вертикальний "Копер". Дана установка є однією з найбільш прийнятних для випробування малогабаритних зразків крихких матеріалів при динамічному навантажені. Швидкість, що досягається, під час навантаження за рахунок вільного
падіння бойка від 0,5 до 3 м/с [3]
В базовому варіанті копра основою вимірювальної системи установки
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був двопроменевий цифровий осцилограф С9-8, який запускався від зростаючої амплітуди вимірюваного сигналу, що надходив на вхід осцилографа після попереднього підсилювача сигналу тензодатчика. Максимальна амплітуда сигналу була близько 2,5 В. Але система працювала нестабільно, тому що
не було можливості екранувати тензодатчики, які наклеєні на стрижнях. Це
навантажило б стрижень і порушило його працездатність. Так само додатковим джерелом завад був ланцюг живлення електромагніта, що піднімає бойок. Скидався бойок шляхом розриву ланцюга живлення електромагніта, що
приводило до виникнення наведень на тензодатчики. Для вирішення цієї
проблеми було реалізовано запуск вимірювальної системи від сигналу незалежного джерела, а саме п’єзопластини. Для цього був виготовлений датчик з
п’єзокераміки ПКР-8, закріплений на бічній поверхні стрижня, поблизу торця, який сприймав удар.
Сигнал від п’єзодатчика подавали на вхід зовнішнього запуску осцилографа, що дозволило збільшити надійність запуску вимірювальної системи.
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПРИСКОРЮВАЧА
Удосконалення технологій спікання твердих сплавів призвело до можливості виготовлення з них виробів різноманітної форми і розмірів. Це дозволило розширити сфери застосування твердого сплаву від різальних пластин до втулок у турбінах на атомних станціях. При цьому швидкість динамічних навантажень зросла до 10 м/с. Дуже важливо знати яку має межу міцності виріб з твердого сплаву саме при тих швидкостях при яких передбачена
експлуатація. Установка «Копер» мала швидкість навантаження до 3 м/с [4].
Тому було прийнято рішення збільшити швидкість навантаження на вертикальному копрі до 7-10 м/с. Це дасть змогу випробувати на міцність вироби з
твердих сплавів в умовах максимально наближених до умов експлуатації.
Для цього було прийняте рішення дооснастити копер електромагнітним прискорювачем, або "Гаусс Ганом"(від англ. Gauss gun).
Принцип дії гармати Гауса базується на тому, що магнітне поле, створене котушкою з електричним струмом починає втягувати усередину соленоїда
залізний циліндр, який від цього починає розганятися. Чим сильніше магнітне поле й чим швидше воно відключається - тим сильніше вилітає циліндр.
Параметри обмотки, маса та розміри циліндру, параметри конденсаторів
повинні бути підібрані таким чином, щоб при розгоні до моменту підльоту
циліндру до середини обмотки струм в останній встигав би зменшиться до
мінімального значення, тобто заряд конденсаторів був би вже повністю витрачений. У такому випадку ККД одноступінчастого магнітного прискорювача буде максимальним. Для підвищення ККД та швидкості польоту бойка
на установці для контролю міцності твердих сплавів при динамічному навантажені було розроблено спеціальну схему керування електромагнітним прискорювачем [5, 6].
Електромагнітний прискорювач можна розділити на такі частини: датчик запуску, котушка індуктивності, блок керування і блок конденсаторів.
Для управління електромагнітним прискорювачем була розроблена схе237
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ма на основі компаратора, який реалізований на мікросхемі LM311.
Важливою перевагою схеми управління на компараторі над тригерною, є
завадостійкість. Цей параметр важливий для пристроїв, які працюють в промислових умовах, де дуже багато джерел шуму.
Датчиком включення електромагніту є оптична пара К170Р, яка спрацьовує на відбивання. У оптичних пар такого типу випромінювач світлового
потоку та приймач виконані в одному корпусі. Монолітність корпусу виключає необхідність в механічному налагоджувані оптичної системи, невелике
відхилення бойка від вертикальної осі не впливало на спрацювання оптичної
пари.
Остаточна принципова електрична схема з усіма необхідними номіналами, ланцюгами живлення та захисту зображена на рисунку 1.

Рисунок. 1. Схема керування електромагнітом

Особливу увагу було приділено вибору типу конденсаторів С6 и С7 ємкістю по 100000мкФ напругою до 63В. Вони повинні мати малу паразитну
індуктивність, працювати в широкому діапазоні частот (це дає змогу комутувати короткі імпульси). За такими вимогами були підібрані ємності фірми
Evox Rifa тип PEH200MV6100M 100000 мФ на 63 вольта.
Котушка індуктивності L1 була виготовлена у вигляді окремого елемента, має 250 витків з мідного дроту діаметром 2,5 мм у лаковій ізоляції з додатковою ізоляцією між шарами. Котушка індуктивності встановлювалась безпосередньо на установці. Перед котушкою встановлена оптична пара запуску
схеми керування, а після котушки встановлена оптична пара для вимірювання швидкості і запуску АЦП.
Дана конструкція та виготовлений електромагнітний прискорювач, дозволяють проводити механічні випробування на міцність крихких матеріалів
зі швидкістю до 10 м/с [6]. Установка на базі мірних стрижнів Гопкінсона
може бути також використана для вивчення енергетичних характеристик
руйнування твердих сплавів та моделювання процесу врізання інструмента в
заготовку.
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ВИСНОВКИ
Було розроблено схему керування електромагнітом, що дозволяє проводити механічні випробування на міцність крихких матеріалів. Була проведена
модернізація установки контролю міцності твердих сплавів при динамічному
навантаженні. Удосконалено вертикальний копер електромагнітним прискорювачем мас, що дає можливість збільшити. швидкість навантаження до 7-10
м/с. Це дасть змогу випробувати на міцність вироби з твердих сплавів в умовах максимально наближених до умов експлуатації.
Розроблена принципова схема та виготовлено блок керування та синхронізації запуску електромагніту.
Отримані експериментальні результати про міцність твердих сплавів
можуть бути використані для прогнозування вірогідності руйнування різальних пластин.
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TECHNOLOGY OF ULTRASONIC CONTROL OF FILLING OF UNDER
COUPLING SPACE OF COUPLING ON MAIN PIPELINE
Introduction. Problem statement: the complexity of support the tightness of the under coupling space with the
strengthening of pipelines with small and medium-diameter by using of a coupling with filling. Research objective:
Development of technology for controlling the filling of the under coupling space by using ultrasonic nondestructive testing methods. Methods of implementation: control of filling of under coupling space of the coupling
by using of ultrasonic methods of non-destructive testing. Research results: The technology of control of filling
coupling, which are used for repairing defective spots of the active pipeline, is proposed. Conclusions: the proposed
method allows to increase the effectiveness of the control of the couplings filling, thereby improving the quality of
pipeline repairs.
Keywords: coupling, non destructive, control, diagnostics, repair, gas pipeline, pipeline, pressure, ultrasound, pipe.

ABSTRACT
The method of repair with the use of a coupling metal structure for restoring
the bearing capacity of main pipelines, which has been active for a long time, was
widely used. The coupling is mounted on the defective spot, and the under
coupling space is sealed and filled under pressure by a self-hardening mass. In this
case, the stresses in the walls of the pipe and the coupling are equalized [1,2].
Parameters of the process of filling the under coupling space determine the quality
of all coupling repairs and require precise control.
PROBLEM STATEMENT:
The purpose of the article is to develop a technology for controlling the filling
of the under coupling space of a coupling with a filling by ultrasonic methods of
non-destructive testing.
RESEARCH RESULTS
In the case of filling the under coupling space of steel couplings with a selfhardening mass on an epoxy or polyurethane basis [1, 2, 3], as well as with a lowmelting (for example, lead, tin or their alloys), the parameters of the formation of a
sub-layer layer can be controlled by ultrasonic method. Taking into account the
high temperature of the repair structure during the work with the use of molten
metal, determined by its melting temperature, the use of the most common
piezoelectric transducers is associated with certain difficulties (limited temperature
ranges, complexity or inability to control contaminated surfaces) [4]. Therefore, as
an emitter and receiver of ultrasonic vibrations in this case, it is proposed to use an
electromagnetic converter (EMAT).
To solve this problem, it is necessary to determine the characteristic
differences in the signal obtained by probing the sections of the clutch with a
continuous under coupling layer and the sections containing air bubbles or foreign
inclusions (for example, the liquid remaining after the hydraulic testing of the
coupling [3]). This task can be effectively solved by using the echo method.
In the simplest case, an ultrasonic wave excited in the upper layer of the
coupling shell by using of an EMAT or a PET is introduced perpendicular to the
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boundary of the shell and the under coupling space (Fig. 1). If there is air in the
under coupling space, the steel-air boundary can be equated to the vacuum
boundary, since gaseous substances have extremely low sound resistance in
comparison with steel. For air Z  0,0004  10 H  s / m , so at the steel-air boundary
5
the reflection coefficient differs only by 2 10 [5]. As the result, with sufficient
accuracy for practice, we can assume that the wave does not pass such a boundary
and returns to the medium. A pulse detached from the boundary can be easily
registered by the EMAT connected to the input of the recording system.
6

3

Fig. 1 Controlling of the formation of the under coupling layer
ultrasonic echo method
1 - coupling shell, 2 - reinforced tube, 3 – under coupling layer,
4 - ultrasound sensors, 5 - air bubble, 6 - ultrasonic wave

If the controlled area of the under coupling space is filled with a selfhardening substance on an epoxy or polyurethane base [3] or a molten metal (for
example, tin or lead), then the nature of the wave transmission changing, since part
of the wave will propagate into the under coupling layer and from there to the
pipes body.
Considering that the introduction of a plane ultrasonic wave perpendicular to
the boundary is observe, the reflected and transmitted waves will propagate in the
same way perpendicular to this boundary.
Taking into account the small depth of the under coupling space, limited by
the height of the stringer bead of the longitudinal and girth welds, which
according to the current regulatory documents should not exceed 3 mm, it is
possible to distinguish three typical variants of the formation of the under coupling
layer (Fig. 2)
The change in sound pressure in an ultrasonic wave that has transmitted a
certain l distance in a homogeneous medium is described by an exponential
equation as:
p  p0  e l ,
(4.1.16)
l
where: p - the sound pressure at the output of the section with the length of
a homogeneous material, p0 - the sound pressure at the beginning of the section,

 - the attenuation coefficient.

Thus, the sound pressure of the wave passing through section 1 (coupling) at
 
the boundary 1-3 will decrease to a value p11  p0  e
where  M - is the
attenuation coefficient of the coupling material. Wave passed through the boundary
of 1-3 will create a sound pressure p31  D  p11 , which will decrease to a value,
M
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where is the attenuation coefficient of the material of the under coupling space at
the boundary 3-2.
So, the sound pressure will change at the media boundaries and decrease as it
spreads in the materials of the layers.
If we neglect attenuation in the layers and limit ourselves to consider only the
main maxima, we can distinguish four main characteristic echo-pulses, based on
the analysis of which we can judge the quality of the formation of the under
coupling layer (Fig. 2).

Fig. 2 Formation of characteristic echo-pulses
0 - air, 1 - coupling shell, 2 - strengthened pipe,
3 – under coupling layer, 4 - transported product;

The figure shows: I - the echo-pulse reflected from the interface, the
coupling-under coupling layer, II - the echo-pulse reflected from the inner
boundary of the under coupling layer, III - the echo-pulse reflected from the
boundary of the under coupling layer-pipe, IV - echo-pulse , the pipe-transported
product reflected from the boundary.
The data for calculating the acoustic pressure produced by characteristic echo
pulses for different variants of the formation of the under coupling layer are
presented in the form of graphical diagrams (Fig. 3).
The obtained data allow us to conclude that the ultrasonic method can be used
to control the quality of the formation of a under coupling layer from both a liquid
compound and a molten metal. At the same time, it should be noted that its
application to control the process of filling the under coupling space with a
compound is associated with difficulties in isolating the useful signal against the
background of multiple reflections of the ultrasonic wave from the walls of the
coupling shell, which in this case is noise. This question requires a correct
schematic design of the ultrasonic device.

Fig. 3 Sound pressure generated by characteristic echo pulses
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The quality control of the formation of the under coupling layer from the
molten metal should not cause difficulties because of the simplicity in recording
the clearly expressed signals characterizing the state of the under coupling space.
In the case of measurements on the echo impulse having the maximum amplitude,
the EMA-thickness indicator will allow obtaining reliable information on the state
of the under coupling space. To generate an ultrasonic wave in the wall of a
coupling having a high temperature, an alternative method can be used that does
not require the use of external magnets.
CONCLUSIONS
The analysis of the possibility of using the ultrasonic method of
nondestructive quality control of the filling of the under coupling space with selfhardening matter showed a theoretical possibility control the filling of the under
coupling space of the well-bonded coupling with both the compound filling of the
under coupling space and the filling with molten metal.
Further research is planned to be carried out in the direction of development
of quality control procedures for the installation of multi-section couplings,
development of techniques for monitoring the feed of pipeline sections.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДАЛЬНИМ
ВИРОБНИЦТВОМ НА СТАДІЯХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
Анотація. Досліджено питання оцінки та відпрацювання конструкції виробів на технологічність. Докладно
розглянута процедура аналізу складальної технологічності конструкції за допомогою методу DFMA.
Ключові слова: технологічність конструкції, методологія DFMA, складально-орієнтоване проектування.

ВСТУП
Аналіз технологічності конструкції виробу на ранніх стадіях проектування (концептуальне проектування) через обмеженість інформації про майбутнє в технологічному процесі виробництва може ґрунтуватися виключно
на якісних методах загальної оцінки їх конструкційних параметрів. Широко
поширені загальні принципи і правила, наведені у вигляді рекомендацій
(«технологічно» - «Не технологічно»), часто ілюструється відповідними прикладами. Однак на практиці якісні методи часто призводять до неадекватної
оцінки, оскільки за своєю суттю дуже суб'єктивні, багато в чому залежать від
індивідуальних знань і досвіду конкретного проектувальника і від умов даного виробництва.
Недостатня методична розробка рекомендаційного характеру загальних
принципів технологічності конструкції для ранніх стадій концептуального
проектування є істотним стримуючим фактором підвищення якості виробів,
що випускаються.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ В ОБЛАСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ
DFA.
Відомі 3 методи DFA: Hitachi Assemblability Evaluation Method, Boothroyd Dewhurst System, Lucas DFA Technique. На підставі цих методів реалізовані експертні системи Design for Assembly 9.2 (Boothroyd Dewhurst System) і
TeamSET Software (Lucas DFA Technique). Однак навіть для цих, найбільш
розвинених систем, характерною є орієнтація на діалог з користувачем і
практично всі вихідні дані вводяться вручну. Обробка результатів аналізу також виконується людиною, тобто ці системи фактично є електронним
варіантом «паперової» методики аналізу, що існувала раніше. У той же час є
передумови для автоматизації рішення частини завдань DFA[1].
Процедура аналізу конструкцій за допомогою методології DFA ґрунтується на дослідженні доцільності наявності кожної деталі для забезпечення
функціонування всього виробу. Всі інші деталі, принаймні теоретично, можуть бути виключені або ж об'єднані з необхідними деталями. Мірою ефективності процесу складання і ступеня складності конструкції є так званий показник DFA:
kDFA 

tN
100%,
T
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де t - ідеальний час складання однієї деталі (наприклад, для ручного
складаня t = 3 с на деталь); N - теоретично мінімальне число деталей, що забезпечують правильне функціонування зібраного виробу; T - сумарний прогнозований час складання.
Цей показник, для даного конкретного виробу, може покращитися тільки в результаті ліквідації непотрібних деталей, операцій і скорочення трудомісткості складання. Він являє собою якісну оцінку конструкції виробу з
точки зору ефективності складального процесу. У зв'язку зі зростаючими
екологічними вимогами до продукції, важливе значення при проектуванні
набуває облік заключних стадій життєвого циклу виробу (ліквідації та рециклінгу), зокрема зручності його розбирання. При розрахунку і аналізі
експлуатаційної технологічності конструкції (надійності машин) технічні
об'єкти, в залежності від передбаченої в нормативно-технічної документації
можливості проведення ремонтів і технічного обслуговування, можна
розділити на два класи: ремонтопридатні і не ремонтопридатні. Більшість
машин і їх складальних одиниць відносять до класу ремонтованих об'єктів.
Ремонтопридатність - властивість виробу, що полягає в його пристосованості
до виявлення і попередження відмов і пошкоджень, до відновлення працездатності і справності шляхом проведення технічного обслуговування і ремонту. Властивість ремонтопридатності конструктивно характеризує компоноване рішення механічної системи (машин, агрегатів, складальних одиниць), а також їх доступність і легкозмінність [2]. Мірою оцінки технологічності на цій стадії може служити показник технічного обслуговування:
kт.о. 

се
100%,
Ст.о.

(2)

де се - вартість елемента або операції, яка є метою обслуговування; Ст.о сумарні витрати на проведення технічного обслуговування.
Цей показник для даного виробу може покращитися тільки в результаті
ліквідації непотрібних деталей, операцій і скорочення трудомісткості розбірки. Він є якісною оцінкою конструкції вироби з точки зору ефективності
процесу розбирання на стадії технічного обслуговування. Під поняттям розбирання мається на увазі послідовність технологічних операцій поділу вироби на складові його елементи. Метою цих операцій є отримання доступу до
необхідних деталей і вузлів при технічному обслуговуванні виробу або вилучення найбільш цінних з них при його утилізації. Це змушує до проведення,
вже на ранніх стадіях проектування, глибокого аналізу можливостей поділу в
майбутньому проектованого виробу на його складові. Розбирання в зв'язку з
подальшим рециклінгом є ефективним засобом повторного використання вузлів, деталей або матеріалів з утилізованих виробів, що приводить згодом до
економії використання матеріалів і зниження собівартості при виробництві
нових виробів [3].
Складання є важливим етапом у розробці продуктів і складає третину
робочої сили компанії. Зменшення кількості деталей і полегшення складання
дозволять спростити виріб. Окрім вартості монтажної роботи, проектування
для монтажу має багато інших переваг, а деякі з них наведено нижче [4].
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 Коли продукт спрощується, стає легше зібрати на заводі та розібрати
його, якщо потрібно провести технічне обслуговування, ремонт або демонтаж.
 Прості склади часто можуть бути випущені на ринок раніше, оскільки
менша частина розробляється, закуповується, перевіряється та зберігається, з
меншою ймовірністю, що відбудеться затримка.
 Зменшення кількості деталей потребує меншого обсягу інженерних та
виробничих контрольних документів, зменшення потреби у перевірці та документах з якості, меншій кількості налаштувань, меншій кількості обробки
матеріалів та, можливо, зменшенні навантаження на придбання.
ВИСНОВОК
Методологія DFMA вважається, на думку багатьох авторів, найважливішою складовою одночасного інтегрованого проектування. Джерелом
успіху DFMA є можливість аналізу технологічності конструкції вже на
ранніх стадіях проектування, до того, як визначені витрати на виробництво
виробу. Як показують результати практичного застосування, крім зниження
витрат, використання методології DFMA вносить також значний внесок у
поліпшення якості і в скорочення часу впровадження виробу на ринок. Метод DFMA створює можливості для зростання творчих і раціоналізаторських
здібностей, одночасно забезпечуючи проектувальника солідними та авторитетними даними, що допомагають досягненню кращої якості і надійності
проектованого виробу. Можливість швидкого виявлення зайвих елементів,
уточнення трудомісткості і собівартості виробу, в сукупності, призводять до
зростання конкурентоспроможності виробу на ринку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ
Анотація.В даній статті описано переваги та недоліки методики визначення стійкості інструменту при фрезеруванні. Пояснення вибору методів визначення стійкості. Проблематика визначення стійкості п. и фрезеруванні
Ключові слова : стійкість при фрезеруванні, визначення стійкості.

ВСТУП
Здатність ріжучого інструменту зберігати працездатними свої контактні
поверхні і леза називають стійкістю інструмента, а час, протягом якого ріжучий інструмент зберігає свої ріжучі властивості характеризується як період
стійкості. Період стійкості дорівнює часу роботи інструменту між двома переточуваннями при досягненні ним умовно прийнятого критерію зносу.
При обробці матеріалів з високими швидкостями різання знос фрез характеризується утворенням лунки на передній поверхні і одночасним утворенням стрічки зносу на задній поверхні, які викликають зміну форми і геометрії ріжучої кромки, що обумовлюють можливість, в кінчений рахунку її
Викроювання. Тому для даних умов слід вибирати тверді сплави з оптимальним поєднанням твердості і в'язкості.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ.
Для фрез за критерій зносу при певній стійкості приймається знос по задній поверхні. Залежно від умов різання величина зносу зуба фрези.
При торцевому фрезерування може спостерігатися різка зміна навантаження на зуб фрези в залежності від умов входу його в оброблюваний матеріал і виходу з нього. Тому на стійкість торцевої фрези великий вплив робить
її розташування щодо оброблюваної заготовки [1,2]. Крім того істотний
вплив при обробці сталей надає застосування МОР. Правильне застосування
МОР збільшує стійкість в 1,5-2 рази.
Стійкості і швидкісні залежності в даний час встановлюються на підставу експериментів.
Узагальнена залежність стійкості від різних параметрів різання має вигляд.
C D qv
(1)
Т  xv v yv zv
t Sz B z
Вище зазначена модель (1) є також емпіричної залежністю, чи не розкриває фізики і механізму процесу різання. В результаті виникають труднощі
доцільно використовувати експериментально статистичний метод для визначення зв'язку між параметрами різання. Він дозволяє отримати математичні
моделі, що включають порівняно велике число вхідних даних і охоплюють
значну кількість можливих результатів. Отже стійку залежність можна інтерпретувати як залежність виду
(2)
Т  f V , S , t , Z , , HB, b ,...
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тобто від цілого ряду вихідних параметрів, які корелюються зі стійкістю і
можуть бути отримані з використанням результатів експериментів. Математична модель наближене описує певні властивості об'єкта дослідження. При
експериментально-статистичному методі отримання її пропонують виходячи
з експериментальної інформації, вид моделі за результатами експериментів,
поставлених за спеціально розробленим планом, використовуючи методи теорії ймовірності, математичної статистики, визначають оцінки теоретичних
коефіцієнтів регресії.
Щоб реалізувати модель першого порядку необхідно проводити досліди
на двох рівнях, при реалізації моделі другого порядку виробляють варіювання тричі і для отримання значення фактора в центрі інтервалу варіювання,
додатково використовують нульовий рівень. Для отримання моделі нижчого
порядку статечне рівняння логарифмується і приводиться до вигляду полінома першого ступеня.
Y  b0  b1Z1  b2 Z2  b3Z3....  b1,2 Z1Z2  b1,3Z1Z3  b2,3Z2 Z3  ....b1,2,3Z1Z2 Z3  ... (3)
де Y - логарифм функції; b0, b1, b2 ... .. - коефіцієнти регресії; Z1, Z2, Z3 ... ... Z4
- логарифми факторів.
Порядок проведення експерименту визначається матрицею планування.
При використанні моделі першого порядку число дослідів N, яке необхідно
поставити визначається.
N=2n
(4)
де 2 - число рівнею варіювання факторів; n - число факторів.
При складанні матриці планування, натуральні значення факторів, кодуються з використанням формули.
2  xi  xma 
(5)
Z
1
 xmax  xmin 
де Xi - значення фактору, взяте всередині інтервалу варіювання, в натуральних одиницях виміру; Xmax, Xmin - граничні значення інтервалу варіювання;
Zi - кодоване значення фактора.
У рівнянні регресії (3) входить вже кодування за формулою (5) значення
фактора. З формули (5) випливає що верхній рівень варіювання буде позначений (+1), так як при Xi = Xmax, Zi = (+ 1). Нижній рівень варіювання буде
позначений (-1) так як при Xi = Xmin, Zi = (- 1).
Нульовий рівень відповідний
x  xmin
(6)
X i  max
 Zi  0
2
Таким чином матриця для ПФЕ виду ПФЕ-2n має вигляд при n = 2 4.
У першому стовпці стоять значення фіктивної зміною Z0 = (+ 1) = const,
яка вводиться в усі рядки матриці. Це говорить про те, що всі досліди повинні бути виконані. Другий і інші стовпці відносяться до планування в них
представлені значення мінливих. В останньому стовпці представляються результати дослідів. Обчислення коефіцієнтів поліномів ві здійснюється за формулою, отриманої на основі методу найменших квадратів.
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N

Z

bi  U N1

Yˆ

iu u

Z

U 1

(6)
2
iu

Де Yˆu - середнє значення u-го досвіду.
Після обчислення коефіцієнта регресії проводиться статистичний аналіз
математичної моделі, що складається з
а) оцінки дисперсії відтворюваності; б) перевірки значущості коефіцієнтів полінома; в) перевірки адекватності моделі.
Для оцінки дисперсії відтворюваності використовується критерій Коші.
У кожному досвіді в слідстві різних випадковостей спостерігається розкид
значень виходу. Для кожної точки підраховується дисперсія по формулі.
1 n
(7)
Su2 
 ( yqu  yu )2
n  1 g 1
де n - число дублів; Yqu - значення виходу q-го дубля в u-те досвіді- середнє
значення u-го досвіду.
Критерій Кохрена є відхилення найбільшою дисперсії, отриманої в дослідах, до суми дисперсій всіх дослідів.
S2
(8)
G  Nu max
2
S
 u
u 1

при G>Gк досліди необхідно повторити, т. к. в одному або декількох дослідах раніше результатів занадто велике через невраховані факторів або
випадкових помилок. Значення Gк Привид [3].
Перевірку значущості коефіцієнтів ві полінома проводять за допомогою t
- критерію Стьюдента, що представляє собою відношення абсолютної величини оцінюваного коефіцієнта до його дисперсії.
b
(9)
ti  i
S bˆ

 
i

 

Дисперсія S bˆi визначається за формулою.
S 2 Y 
S bˆi  N
 Ziu2

 

(10)

u 1

де S2 {Y} - середня дисперсія отримана при оцінці дисперсії відтворювання.
N

S Y  
2

S
u 1

2
u

(11)
N
Обрахований критерій порівнює з критерієм приведенні в [4]. Критичний коефіцієнт вибирають за кількістю ступенів свободи. Якщо t i<tкріт то
коефіцієнт bi в вирівняний моделі (3) не враховують.
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Перевірки адекватності моделі проводять за допомогою критерію
Фішер, який представляє собою відношення дисперсії адекватності до середньої дисперсії досвіду S2 {Y}.
S2
(12)
F  2 ad
S Y 
Дисперсія адекватності визначається за формулою.
N

S 
2
ad

( y
u 1

u

 yˆu ) 2

(13)
N  (r  1)
Обрахований критерій порівнюють з критичним [4]. Критичний критерій
визначають за кількістю ступенів свободи; для дисперсії адекватності і дисперсії досвіду. Якщо F>Fкріт. Те модель не адекватна і спожитий поліном повинен бути замінений поліномом виший ступеня. Адекватність моделі означає вирішення завдання для нашого випадку, т. Е коли необхідно було отримати тільки функцію відгуку (інтерполяційний формулу).
Після перевірки моделі за всіма критеріями проводиться зворотний перехід від кодування знань до натуральних за допомогою (5) і потенціювання.
Таким чином отримати стійкістну залежність від будь-яких параметрів
процесу різання якщо відома початкова математична модель стійкісної залежності у вигляді.
T  f ( N , S , t , Z , B, HB, ,..).
ВИСНОВОК
Для деякого діапазону швидкостей різання і при вказаних інтервалах
варіювання незалежних факторів.
Всі операції доцільно проводити із застосуванням ЕОМ у зв'язку з трудомісткістю виконуваних розрахунків.
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МЕРЕЖІ ПЕТРІ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Анотація В статті розглядаються питання моделювання та оптимізації роботи технологічного обладнання
шляхом використання мереж Петрі. У статті наведено основні поняття мереж Петрі – множина позицій та
переходів. Показано, що імітаційне моделювання виробничих процесів за допомогою мереж Петрі дозволяє
скоротити час простою обладнання та розподілити навантаження між верстатами.
Ключові слова: Імітаційне моделювання, виробничі системи, мережі Петрі, позиції та переходи, система
GPSS World.

ВСТУП
Комп’ютерна імітація процесів управління виробництвом, зокрема оптимізація планування виробництва в цехах і на дільницях машинобудівних
підприємств з метою керування страховими заділами деталей застосовується
порівняно давно і досить успішно. Важлива роль надається комп’ютерній
імітації в процесі автоматизації підприємства в цілому [1].
Підготовка імітації включає вибір мети моделі (наприклад, опис того, як
механічний цех виготовляє деталі), вибір точки погляду, з якої буде представлена модель, тип створюваної моделі (наприклад, модель "потокового" процесу) і передбачуване використання побудованої і перевіреної моделі (наприклад, підготувати нового оператора). Таким чином, підготовка повинна
максимально полегшити використання початкової інформації.
Мета моделювання визначається на первинній стадії створення моделі.
Вибір мети здійснюється з урахуванням питань, на які повинна відповідати
модель, вибір точки погляду – відповідно до вибору позиції, з якої описується система. Іноді мету і точку погляду можна вибрати до того, як буде зроблена перша модель. А іноді визначити мету і точку погляду на самому початку моделювання надзвичайно складно [2].
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Мережі Петрі (МП) є прикладом семантичних мереж, що представлені
різновидом орієнтованих дводольних графів і призначених для моделювання
динамічних властивостей різних систем (систем відносин між людьми, послідовностей дій при виконанні деякої роботи тощо). Дводольний граф містить вершини двох типів: позиції (позначаються кружками) і переходи (позначаються планками). Математично мережа Петрі може бути формально подана як сукупність множин:
N  ( P, T , G,W ),

де

P   p1 , p2 ,, pn  –

множина всіх позицій ( n – кількість позицій);
Т   t1 , t2 ,, tm  – множина переходів ( m – кількість переходів);
G   Gp t , Gt  p  – множина дуг мережі; W  (w1 , w2 ,, wk ) – множина вагів
дуг (k – кількість дуг).
Мережа Петрі є графічним й математичним засобом моделювання, який
можна застосувати до виробничих систем різноманітних типів. Графічний
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засіб надання мережі Петрі доцільно використовувати для наочного представлення систем, що моделюються, подібно блок-схеми, структурної схеми та
мережевого графіка. Поняття фішок, що вводиться в мережах Петрі, дозволяє
моделювати динаміку систем та паралельні процеси. В якості математичного
засобу аналітичне представлення мереж Петрі дозволяє створити рівняння
стану системи, алгебраїчні рівняння та інші математичні співвідношення, що
описують динаміку системи.
Серед основних переваг мереж Петрі можна відзначити те, що вони дозволяють з необхідною точністю представляти розгалужені, паралельні, циклічні процеси, володіють засобами аналізу, а також моделювання в реальному масштабі часу [3,4].
Процес моделювання можна умовно поділити на дві стадії.
1. Формування структури і параметрів моделі на основі властивостей
вихідної системи (об'єкта управління).
2. Імітаційні експерименти для досягнення необхідного значення показника якості роботи системи.
Якість роботи системи оцінюється за чисельним значенням обраного
критерію оптимальності. Основним засобом оптимізації в мережевих моделях є правила пріоритету, які вибирають одну із заданої кількості дозволених
операцій за заздалегідь визначеним принципом. Слід зауважити, що при використанні пріоритетів неможливо сказати про те, що отримано оптимальне
рішення з можливих. Доведено тільки те, що при застосуванні пріоритетних
правил значення критерію оптимальності виходять краще, ніж без їх використання.
Отже, мережі Петрі формалізують поняття абстрактної системи – динамічної структури з подій і умов. У загальній теорії мереж апарат Петрі розглядається як один зі способів мережного моделювання систем. Тут вводяться
більш загальні мережні моделі. Їх єдину основу утворює поняття непояснюваної орієнтованої мережі з умов і подій, яка описує тільки статичну будову
системи. Найбільш загальною в діапазоні динамічних мережних моделей є
умовно подійна система, що є мережею, яка доповнена правилами змін умов
у результаті реалізації подій. Мережу Петрі можна вважати конкретизацією
умовно подійної системи [5].
За допомогою імітаційної моделі можна визначити оптимальні параметри виробничої системи і знайти рішення, що дозволяють підвищити ефективність виробничого процесу [6].
Для побудови моделі використано систему моделювання загального
призначення GPSS World, що створена компанією Minuteman Software. За
допомогою GPSS World можна створювати моделі як в безперервному виробництві, так і в дискретному. Модель може бути використана для проведення
експериментального дослідження процесів при різних їх сценаріях реалізації
[7]. При цьому експеримент супроводжується статистичною обробкою результатів.
Засобами GPSS World створена імітаційна модель завантаження обладнання автоматизованої дільниці механічної обробки деталі «корпус», що ви252
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користовує графічне представлення мереж Петрі (рис.1).

Рисунок 1. Схема імітаційної моделі обробки деталі

В наведеній схемі використано такі позначення позицій та переходів.
Позиції:
P1 = Система готова до роботи (попередній цикл повний);
P2 = Конвеєр 1 вільний;
P3 = Деталь досягає робота;
P4 = Робот в режимі очікування;
P5 = Робот піднімає деталь з конвеєра 1;
P6 = Верстат 1 готовий до використання;
P7 = Деталь завантажена на верстат 1;
P8 = Обробка деталі 1 завершена;
P9 = Робот піднімає деталь з верстату 1;
P10 = Верстат 2 готовий до використання;
P11 = Деталь завантажена на верстат 2;
P12 = Механічна обробка деталі 2 завершена:
P13 = Робот переміщує деталь з верстату 2;
P14 = Конвеєр 2 вільний;
P15 = Система залишає деталь для виконання наступної операції.
Переходи :
T1 = Завантаження деталі на конвеєр;
T2 = Робот знімає деталь з конвеєра;
T3 = Робот ставить на верстат 1;
T4 = Деталь встановлена на верстаті 1;
T5 = Робот забирає деталь з верстату 1;
T6 = Робот розміщує деталь на верстат 2;
T7 = Обробка відповідної деталі на верстаті 2;
T8 = Робот забирає деталь з верстату 2;
T9 = Робот розміщує деталь на верстаті 2;
T10 = Цикл переходів завершено.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Після проведення моделювання (рис.2) середнє завантаження кожного
верстата становить 0.986 та 0.990. Відповідно, внесені зміни послідовності
обробки дозволили рівномірно розподілити навантаження між двома верстатами. Внесені дані в систему змінили кількість деталей, що потрапляють для
обробки на верстати за той же проміжок часу:
– першого верстату – з 135 до 128;
– другого верстату – з 130 до 260.
Також черга для обробки на другому верстаті зменшилася з 169 до 24,
але при цьому вона значно збільшилася перед іншим верстатом, що дозволяє
провести ще одне експериментальне моделювання з метою підвищення ефек253
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тивності системи.

Рисунок 2. Звіт з результатами імітаційного моделювання

ВИСНОВОК
В результаті застосування мережі Петрі створено імітаційну модель завантаження обладнання автоматизованої дільниці механічної обробки деталі
«корпус». Для цього надано графічну модель та розроблено відповідну програму в системі GPSS World.
Наведений приклад показує, що при використанні мереж Петрі можна
скоротити час простою обладнання та раціонально розподілити навантаження між двома верстатами.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ГРАФЕНУ
Анотація. Стаття присвячена наноматеріалу графену, що є модифікацією вуглецю і являє собою огляд публікацій та робіт закордонних авторів, що дають уявлення про сутність відкриття, перспективи застосування
та технології виробництва матеріалу.
Ключові слова: графен, властивості, застосування, виробництво, наноматеріали, нанокомпозити.

ВСТУП
Сформований глибоко всередині Землі, міцніший за сталь, і тонший за волосину — такими є основні характеристики гексагональної двомірної форми вуглецю — графену. Здавалося б, така форма молекули протирічить базовим законам молекулярної фізики та хімії, проте відповідь на питання будови була знайдена в унікальній природі його носіїв заряду, які поводяться подібно релятивістським часткам. Молекула знаходиться в стані постійного коливання і завдяки
цьому реалізується її унікальна форма. Графіт складається з одного шару вуглецевих атомів, розташованих у гексагональної гратці, графен — це двовимірний
кристал, що, принаймні, в 100 разів перевершує сталь за прочністю. Аерогелі,
виготовлені з графена, є одними з найлегших матеріалів відомих людині, і графенові аркуші є одним з найтонших, при товщині лише одного атома — приблизно в мільйон разів тонше, ніж людське волосся. Ці унікальні властивості графену обумовлюють палкий інтерес для дослідників та інноваторів. Хоча вперше
графен був виділений в 2004 році, ця галузь все ще є перспективною і все більше
цікавлять методи отримання даного високотехнологічного матеріалу.
Серед основних методів отримання графену виділяють: 1) Мікромеханічне
відсолювання графіту; 2) Диспергування графіту; 3) Осадження графітизованих
слоїв при терморозпаді вуглець-вмісних газів на поверхні зразків; 4) Випарювання вуглецю з карбідів.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РОБІТ
Значна кількість існуючих експериментальних робіт була проведена на зразках графену, виготовлених механічним розшаровуванням високоорієнтованого
піролітичного графіту (HOPG) або
методом термодеструкції напівпровідникового карбіду кремнію SiC в високому вакуумі або нейтральній атмосфері.
Ряд запропонованих останнім часом методів отримання графена, заснованих на
хімічному осадженні вуглецю з газової фази на поверхню перехідних металів, не
дозволяє сформувати протяжні (більше декількох мікрометрів) ділянки графена
однорідної структури, що визначається розміром кристалітів, які формують поверхню металу [1].
До інших базових методів, використовуваних в дослідженнях відносять перетворення графіту в оксид графіту, коли відбувається процес «окислення — розшарування — відновлення», в ході якого базисні площини графіту покриваються ковалентно-зв'язаними функціональними групами кисню. При цьому окисле255
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ний графіт стає гідрофільним і легко розшаровується на окремі графенові листи
під дією ультразвуку, перебуваючи у водяному розчині [2].
Дослідницька група професора Кеон Дже Лі (KEON Jae Lee) з Інституту
фундаментальної науки (IBS) і команда професора Чхве Санг Юла (CHOI SungYool) з Корейського інституту передових технологій (KAIST) спільно розробили
механізм синтезу графена з використанням індукованого лазером поділу фаз.
Професор хімії Дуг Адамсон (Doug Adamson), член програми Полімер в Інституті матеріалознавства Уконна (UConn), запатентував унікальний процес для
відшарування цього графену в його чистому (неокисленому) вигляді, а також виготовлення інноваційних графенових нанокомпозитів які мають потенційне використання в різних сферах.
Співробітники Національної лабораторії ім. Лоуренса в Берклі (США) продемонстрували можливість створення плівок одношарового графена на різних
діелектричних підкладках методом хімічного осадження з парової фази. Підкладками служили монокристали кварцу, сапфір, кварцове скло і діоксид кремнія
[3].
В лабораторіях Сибірської Державної геодезичної Академії (Росія) досліджуються два методи локалізованого утворення острівців графена. Перший спосіб передбачає формування острівців графена методом ініційованого лазерним
випромінюванням парофазного хімічного осадження (ЛПФХО, англ. LCVD) з
пари елементоорганічних сполук на монокристалічних поверхнях. Другий спосіб
ґрунтується на формуванні острівців графена в результаті термостимульованої
лазерним локальним імпульсним опроміненням дифузії атомів вуглецю зсередини монокристалічних плівок (карбіду кремнію, насиченого вуглецем нікелю) на
їх поверхню.
Дві незалежно працюючих групи зі Стенфордського університету (США) і
Пекінського інституту фізики (Китай) — застосовували азотну і сірчану кислоти
між шарами графіту, потім швидко нагрівали зразок до 1000°С, в результаті вибухове випаровування молекул-інтеркалянтів призводило до утворення тонких
графітові «пластівців», що складалися з безлічі графенових шарів. Потім між
графенових шарами впроваджували олеум і гідроксид тетрабутиламонію (ГТБА).
Оброблений ультразвуком розчин містив як графіт, так і графенові листи. Подальше відокремлення графена. проводилось методом центрифугування.
Друга група вчених — з Дубліна, Оксфорда і Кембриджа — для отримання
графена з багатошарового графіту запропонувала методику без використання
інтеркалянтів. Автори наголошують на необхідності використання «правильних»
органічних розчинників, наприклад, таких як N — метил-пірролідон. При цьому
важливо підібрати такі розчинники, щоб енергія поверхневого взаємодії між розчинником і графеном відповідала енергії, що і для системи графен- графен [4].
Ще більшого успіху домоглися дослідники з Корнельського університету,
яким вдалося з листа графена створити мембрану товщиною в один атом вуглецю, і потім надути її як повітряну кульку. При цьому мембрана витримувала тиск газу в кілька атмосфер. Мембрана використовувалася для вимірювання
частоти її вібрацій при зміні тиску. На думку дослідників подібні мембрани можуть знайти різні сфери застосування: зокрема, використовуватися для вивчення
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поміщених в розчин біологічних матеріалів. Цілком достатньо накрити матеріал
графеном і вивчати його під мікроскопом крізь прозору мембрану. Головне досягнення вчених з Корнельського університету полягає в тому, що вони впритул
наблизилися до створення одноатомних сенсорів, які, за прогнозами дослідників,
зможуть виявляти окремі молекули речовини, що вступили з ними в контакт.
Подібні надчутливі прилади будуть затребувані не тільки хіміками для очищення
речовин від домішок, але також парфумерами, криміналістами та тестерами харчових продуктів [5].
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИСНОВКИ
Серед важливих аспектів застосування графена треба виділити можливість
використання в наноелектроніці як основу для фіксації наноелементів і в якості
провідника. Вважають, що графен може замінити кремній в сфері наноелектроніки. Також, його можна використовувати в якості чутливого сенсора для виявлення окремих молекул в газовій фазі, принцип дії такого сенсора заснований на
зміні провідності при сорбції на його поверхні домішкових молекул аналізованого газу. Більш того, графен є перспективним матеріалом для виготовлення електродів в суперконденсаторах і для використання їх в якості перезаряджаючих
джерел струму. Можливість використання графену як матеріалу для створення
гнучких ЖК — дисплеїв, створення мембран з регульованою проникністю, анізотропних іонних провідників, надяскравих світлодіодів, високоефективних сонячних батарей і ін. [6].
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ЗАСОБИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІНІЙНОСТІ ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВИХРОСТРУМОВИХ ДАТЧИКІВ
Анотація. Розглянуто засоби і методи збільшення лінійності вихідних характеристик вихрострумових датчиків, зокрема проведено аналіз вихідної характеристики за зміною геометричних параметрів чутливого
елементу вихрострумових датчиків, також проведено корекцію вихідної напруги датчика з блоком лінеаризації. Представлено графічні залежності показів датчика в результаті експерименту. Зроблено рекомендації
щодо доцільності використання розглянутих засобів.
Ключові слова: вихрострумовий датчик, геометрія котушки, чутливий елемент, лінійність характеристики,
вібрація.

ВСТУП
У зв’язку з швидким зростанням використання вихрострумових датчиків
в безконтактних методах вимірювання вібрації в роторному обладнанні, зокрема, на турбінах електростанцій набуває актуальності проблема нелінійності
вихідного сигналу відносно відстані розміщення датчиків до об’єкту контролю. Різновиди роторного обладнання створюють ряд серйозних обмежень
для встановлення датчиків на однаковій відстані, тому збільшення лінійності
вихідної характеристики дозволить уникнути високої похибки вимірювання
вібрації, що в свою чергу забезпечить адекватну оцінку роботи обладнання в
будь-який момент часу. Якісна оцінка роботи роторного обладнання дозволить уникнути аварійних відключень, а також забезпечить достовірну діагностику обладнання.
Виходячи з цього важливою задачею є визначення оптимальних геометричних параметрів чутливого елементу вихрострумових датчиків (котушки),
а також корекція вихідної напруги датчика через блок лінеаризації.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРИ РОЗРОБЦІ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ
ВИХРОСТРУМОВИХ ДАТЧИКІВ
Основу вихрострумового датчика складає котушка індуктивності, яка є
збудником і приймачем електромагнітного поля. Котушки при вихрострумових вимірюваннях в більшості випадків мають форму тіл обертання. В залежності від відношення розмірів намотки можуть бути довгими, короткими,
плоскими, тонкими[1]. В вихрострумових вимірюваннях, як правило, застосовують котушки без сердечника тому що ці котушки значно стабільніші і їх
індуктивність слабо залежить від сили струму і частоти, а температурні режими обумовленні варіаціями розмірів обмотки і опором проводу її витків.
Довжина намотки l і діаметр котушки Dc вибирають виходячи з потрібного
діапазону вимірювання і лінійності характеристики. Зазвичай виходячи з відношення 0.1<l/Dcp<1.0, намагаючись забезпечити високу індуктивність і низький активний опір. Індуктивність котушки буде залежати від висоти її намотки. В більшості випадків котушки вихрострумових датчиків намотуються
мідним ізольованим проводом. Ізоляція звичайного проводу котушки забезпечує роботу датчика в інтервалі температур від -75 до +150°С. Каркаси ко260
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тушок виготовляються із ізоляційного матеріалу.
ДОСЛІДЖЕННЯ
ВПЛИВУ
ГЕОМЕТРІЇ
КОТУШКИ
НА
ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ВИХРОСТРУМОВОГО ДАТЧИКА
Принцип роботи вихрострумового датчика оснований на взаємодії металевого об’єкту контролю і високочастотного поля яке генерується обмоткою
датчика. Введення в це поле електропровідного об’єкту визиває енергетичні
втрати в коливальному контурі датчика через виникаючі вихрові струми в
об’єкті контролю. Величина цього взаємозв’язку пропорційна відстані до
об’єкту контролю і виражена в вигляді зміни амплітуди, частоти і фази в коливальному контурі датчика[2]. На прикладі вихрострумового датчика ДП10,
змінюючи конструкцію котушки в межах допустимих значень для вихрострумових датчиків, які застосовуються для енергоустановок в діапазоні від 8
до 12 мм, кількість витків обмотки проведено експериментальні дослідження,
в результаті яких отримано графічні залежності, які представлено на рис. 1.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 1. Графічні залежності напруги від відстані при зміні кількості витків котушки, а
– 30 витків паз 0.6мм, б – 45 витків паз 0.6мм, в – 50 витків паз 0.6 мм, г – 60 витків паз 0.6
мм.

Аналізуючи отримані результати рекомендовано для покращення
лінійності застосовувати котушку 60 витків паз 0.6мм.
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КОРЕКЦІЯ
ВИХІДНОЇ
НАПРУГИ
ВИХРОСТРУМОВОГО
ДАТЧИКА З БЛОКОМ ЛІНЕРИЗАЦІЇ
Як показав аналіз геометричних параметрів чутливого елементу вихрострумового датчика, змінюючи кількість витків обмотки котушки можна суттєво покращити лінійність характеристики, проте не можливо обійтися без
засобів автоматичної обробки сигналів. В зв’язку з цим необхідно проаналізувати і розробити апаратний або програмний засіб лінеаризації характеристики датчика.
Розглянуто схему кусочно – лінійного аппроксиматора на операційних
підсилювачах, апроксимація проводиться двома лінійними ділянками. В якості вихідної характеристики датчика використано дані представлені в [3]. За
результатами моделювання на рис. 2 наведені графіки.

Рисунок 2. Графічні залежності вихідної напруги вихрострумового датчика з блоком
лінеаризації, а – вихідна характеристика до корекції, б – ідеальна характеристика, в –
характеристика після корекції.

Аналізуючи отриманий результат, можна зробити висновок, що
лінійність характеристики значно виросла, такий варіант задовільняє
використання датчика на промисловому обладнанні і не потребує додоткових
апаратурних затрат.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОДВОДНОГО МИКРОРОБОТА
Аннотация. В данной статье представлены перспективы развития подводной робототехники. Рассмотрены
вопросы управления движителем подводного микроробота, разработана математическая модель.
Ключевые слова: подводный микроробот, математическая модель, погружения микроробота.

ВСТУП
На сегодняшний день исследование океана является одним из наиболее
приоритетных направлений робототехники во многих странах мира. По
самым оптимистичным оценкам человеком изучено лишь 5-7% океана. Подводная робототехника является одной из новейших областей в рамках данного направления. В последние годы необитаемые подводные аппараты (НПА)
широко используются для решения таких задач, как исследование морского
дна, мониторинг и обслуживание трубопроводов и кабельных линий, сбор
биологических и геологических проб жидкостей, освоение морских нефтяных и газовых месторождений, проведение подводных аварийноспасательных работ[1].
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Общая структура математической модели канала управления глубиной
погружения робота представлена на рис.1.

Рисунок 1. Обобщенная структура математической модели канала управления глубиной
погружения НПА

Рассмотрим составляющие математической модели: hз – входной сигнал, представляющий собой глубину погружения робота; hв – выходной сигнал, представляющий действительное значение глубины в текущий момент
времени. В цепи обратной связи стоит датчик глубины, предназначенный для
регулирования значения глубины погружения НПА.
Рассмотрим каждый блок операторно-структурной схемы подробнее.
Как видно из рисунка 1 ПИД-регулятор формирует сигнал, поступающий
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u (t )  P  I  D  K p e(t )  Ki  e( )d  K d
0

de
;
dt

(1)

где Кp, Кi, Кd — коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей
и дифференцирующей составляющих регулятора соответственно.
Применительно к проектируемой модели НПА, рассматривая разницу
между заданной глубиной погружения и ее значением в текущий момент
времени, умножая ее на некоторый коэффициент и подавая полученный сигнал на движители на выходе получим силу тяги которую необходимо обеспечить. В реальных условиях эффект от воздействия проявляется с запаздыванием, так как на объект управления воздействует не только оператор, но и окружающая среда: сила притяжения Земли, сила Архимеда, сопротивление окружающей среды, турбулентность и др.[2].
Рассмотрим некоторые из сил действующие на НПА с биоподобным
движителем. Скорость перемещения робота напрямую зависит от плотности
окружающей тело среды, температуры, турбулентности и т.д. При небольших скоростях, которые не вызывают турбулентных течений воды, сила сопротивления имеет линейную зависимость от скорости НПА. Скорость перемещения робота найдем из выражения, а зная скорость находим перемещение
v(t ) 

1 t
F (t )  dt ,
m 0
t

s(t )   v(t )  dt;
0

(2)

Таким образом, получаем глубину, на которую погрузится/всплывет робот за определенный промежуток времени[3].

Рисунок. 2. Математическая модель системы управления глубиной погружения НПА

В схеме имеется четыре блока h (input), первый выполняет функции
движителя и находится в хвостовой части корпуса, второй реализует функции руля глубины разворачивая синхронно передние плавники, третий
выступает в роли киля и четвертый служит для смещения аккумуляторной
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батареи либо перестальтического насоса и откачки воды с целью управления
нейтральной плавучестю. В момент времени t1=1с задаем глубину погружения 6 м, при t2=6с глубину 3 м, при t3=17с глубину 10м, при t4=22с глубину
1м. В итоге на выходе первого сумматора имеем сигнал, задающий глубину
погружения НПА в определенные моменты времени. Блок PID Controller
представляет собой ПИД-регулятор, настройка которого производится после
составления модели управления глубиной погружения НПА. Блок Vref задает
начальное значение тяги движителя с учетом значений сил внешней среды,
действующих на НПА в воде и представлено в виде постоянного значения (в
вольтах) управляющего сигнала. Таким образом, управляющий сигнал на
движителях формируется путем суммы сигналов блоков Vref и PID
Controller. Далее, тяга движителя который находится в хвосте Fдв складывается с внешними силами, действующими на НПА: Fт – сила тяжести, Fа – сила
Архимеда, Fтр – сила трения/сопротивления воды. После интегрировавания
скорости получим перемещение – глубину – выходной сигнал (реальное значение глубины, на которой находится НПА в текущий момент времени).
Выходное значение глубины фиксируется, пересчитывается в давление, значение которого поступает на датчик глубины (блок Sensor) и через обратную
связь поступает на сумматор, на выходе которого формируется ошибка – отклонение выходного сигнала от заданного значения. На схеме представлено
два блока hb: первый – датчик, фиксирует значение давления и, затем, программно переводит его в глубину (10 м = 101325,5 Па). Коэффициенты ПИДрегулятора получены с помощью встроенной функции автоматической настройки в MATLAB Simulink.
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АВТОНОМНІ ПІДВОДНІ МІКРОРОБОТИ ЯК КЛАС ВИРОБІВ
МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНІКИ
Анотація. В даній статті представлені перспективи розвитку автономних підводних роботів модульногібридної модифікації з біонічним принципом руху. Розглянуто перспективний напрямок розвитку автономних підводних роботів пов'язаний з використанням енергетики океану.
Ключові слова: підводні мікророботи, біонічні принципи руху, безплатформні інерціальні навігаційні
МЕМС.

ВСТУП
Освоєння нафтогазових родовищ континентального шельфу Азовського
і Чорного моря, батиметрія, моніторинг і діагностика підводних трубопроводів і споруд неможливі без автономних підводних роботів. Володіючи низкою переваг, сучасні підводні робототехнічні системи мають можливість виконувати поставлену задачу в поєднанні з високоточною навігаційною прив'язкою. Застосування автономних підводних роботів при виконанні різних
робіт, за результатами досліджень проведених фірмами Shell і Kongsberg
Simrad (Норвегія), показали їх високу економічну ефективність [1].
На сьогодні розроблено безліч подібних проектів які активно використовуються в наукових, комерційних і військових цілях [2]. Прогноз складений
зарубіжними експертами по безлюдним морським системам на основі аналізу сучасного стану світового ринку показав [4], що вже до 2019 року загальна
їх кількість зросте в два рази в порівнянні з 2012 року (Рисунок 1).

Рисунок 1. Прогноз світового ринку безлюдних морських систем до 2020 року: 1 - безлюдні підводні апарати; 2 - безлюдні надводні апарати.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
У зарубіжній літературі безлюдний підводний мікроапарат називають
micro-UUV (micro Unmanned Underwater Vehicle), пізніше з’явився термін
micro-AUV (автономний підводний мікроапарат, АПМА) [1,6].
Визнаними лідерами в розробках АПМА і мікророботів є такі фірми та
університети як:
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- iRobot (Nekton Research LLC), Marine Science Center of Northeastern
University, Massachusetts Institute of Technology (MIT, Dept. of Ocean Engineering), DUKE & NC State University Team, Office Naval Research (ONR) (ВМС)
(всі - США);
-Modular robotic & Robot locomotion Group, School of MPE, NTU (Сінгапур);
-Mobile Robotics Lab at McGill University, Inuktun и Hyland Underwater
Vehicles (всі - Канада);
-Essex University (Великобританія);
-Osaka University, Shinshu University, Hirose Fukushima Robotics lab.
(Японія);
-Technical University, Politecnico di Torino, University of Cagliari (Італія).
В рамках американської комплексної програми «Biomimetic Underwater
Robot» якою керує Центр морських наук (Marine Science Center) Північносхідного університету (Бостон) на замовлення DARPA створені повністю автономні підводні мікророботи, що імітують принципи руху морських біологічних об'єктів.
Очікується, що отримані результати знайдуть широке застосування при
вирішенні різного роду завдань, починаючи з підтримки аварійнорятувальних і оглядово-пошукових робіт до виявлення донних (в тому числі і
замулених) мін на мілководді.
Особливо важливою є проблема розробки пристроїв, що використовують біонічний принцип руху для переміщення під водою. Перспективні технічні рішення які застосовуються при проектуванні підводних міні- і мікророботів мають ряд особливостей, насамперед, пов'язаних з використанням
біонічних принципів переміщення, оскільки ефективність традиційних рушіїв
не перевищує 40%. Обмеження по масо-габаритним параметрам вимагають
застосування компактних і енергоефективних рушійно-рульових комплексів
низької напруги, оснащених досить простою системою управління і високою
надійністю, простотою конструкції і обслуговування, що і забезпечує низьку
вартість [3]. Тому створення сучасних підводних мікроробототехнічних систем без засобів і технологій наномікросистемної техніки вирішити неможливо.
У Массачусетському технологічному інституті (Massachusetts Institute of
Technology, Dept. of Ocean Engineering) існують проекти «RoboTunaII»,
«RoboPike», спрямовані на створення автономних апаратів, що імітують рух
риб. Аналогічна розробка під назвою «жовтий тунець» виконана науководослідною лабораторією Драйпера (Draper Laboratory) США, «RoboFish»
(Mitsubishi Heavy Industries) Японія, «Robo-Lobster» Marine Science Center of
Northeastern University.
Існують десятки технічних пропозицій, патентів та вже реалізованих
проектів на використанні відновлювальних джерел енергії для направленого
руху підводних апаратів. Наприклад, система крил зі спеціальним приводом
дозволяє перетворювати енергію хвиль в енергію поступального переміщення. З енергопостачанням від відновлювальної енергетики океану можуть
267

СЕКЦІЯ №4  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕОРІЯ І ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ
МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО- І НАНОПРИСТРОЇВ

працювати в автономному режимі довготривалі морські системи моніторингу
[5,7]. Пропонується кілька базових модифікацій хвильового глайдера, які відрізняються складом датчиків і обладнанням: для океанологічних, метеорологічних і екологічних досліджень, для нафтогазової індустрії, при створенні
вітроенергетичних платформ у відкритому морі, для судноплавства, для авіації і моніторингу сейсмічної обстановки, для виконання військових місій і
програм національної безпеки. Хвильовий глайдер «Wave Glider» американської компанії «Liquid Robotics» вже зараз є головним елементом виконання
деяких з перерахованого ряду важливих проектів [6].
Інтелектуальні системи управління містять: апаратуру для отримання
батіметричних даних, доплеровські гідроакустичні локатори, приймач з антеною глобальної навігаційної системи GPS, безплатформну інерціальну навігаційну систему, цифрову відеокамеру; датчики для вимірювання параметрів морської води і ін. Отримані дані записуються на жорсткий накопичувач
для подальшого аналізу результатів проведеної операції після підйому мікроробота. Управління здійснюється автономно по програмі, закладеної в пам'ять бортової ЕОМ, з використанням навігаційної системи та доплерівського
лага з періодичним уточненням (при підспливанні) розташування за даними
космічної радіонавігаційної системи.
РОЗРОБКА ПРОЕКТУ
На кафедрі приладобудування розробляються технічні проекти глайдерів з використанням новітніх конструкційних матеріалів та досягнень нанотехнологій, з технічними характеристиками, необхідними для енергозабезпечення сучасних мобільних засобів океанологічних вимірювань. Нова модульна гібридна модифікація мікророботів здатна долати течії за рахунок біоподібного рушія і застосовуватися для вирішення безлічі цільових завдань. Платформа для контролю системи включає безплатформну інерціальну навігаційну МЕМС-підсистему, трьохосьовий магнетометр і трьохосьовий акселерометр, датчик тиску і температури. Логіку роботи плати визначає встановлений на ній 32-бітний мікроконтролер (256 ... 512 кбайт flash-пам'яті, модулі
USB і CAN, 11 таймерів, три АЦП і 13 комунікаційних інтерфейсів. Для взаємодії із зовнішнім світом передбачені роз'єм для підключення пристроїв
бездротового зв'язку, порти COM і USB 2.0 FS. Крім того, на платі передбачені роз'єм для установки карт пам'яті.
Перспективними напрямками застосування таких систем в військових
цілях є:
-дистанційне спостереження (Remote Surveillance System);
-пошук морських мін (Mine Search System);
-акустична розвідка (Tactical Acoustic System).
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ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСУ КРИВИЗНИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПОЛОТНА
Анотація. Робота присвячена розгляду проблеми визначення радіусу кривизни залізничного полотна. В
роботі запропоновано визначення кривизни шляху за допомогою обробки даних GPS навігації. В роботі
розглянуто визначення меж прямих ділянок за допомогою апроксимації, та визначення кривизни шляху на
основі аналізу векторів.
Ключові слова: тягово-рухомий склад, апроксимація, GPS навігація, кривизна, моніторинг.

ВСТУП
В наш час постійний контроль залізничного транспорту є дуже актуальним та важливим питанням. Моніторинг робочого технічного стану функціонуючих в інтенсивному режимі залізничних магістралей – є обов'язковою регулярно діючою технологічною операцією по підтримці безпеки руху в транспортній галузі кожної економічно розвиненої країни. Система моніторингу
залізничного транспорту, за допомогою супутникових технологій, забезпечує
цілодобовий gps моніторинг на залізниці, що дозволяє підвищити рівень безпеки перевезень, виробляє якісний контроль за збереженням вантажів, усуває
нецільове використання пального і тепловозів, зменшує аварійність, затримки руху і навіть запобігає багатьом поломкам,[1].
МЕТОДИ
РОЗРАХУНКУ
КРИВИЗНИ
ЗАЛІЗНИЧНОГО
ПОЛОТНА
В процесі проведення динамічних випробувань необхідно проводити реєстрацію GPS-даних, аналізуючи які можна визначити швидкість руху
об’єкту в кожний момент опиту GPS супутників. Отримані значення координат необхідно розглядати як Декартові, тому для переходу від значень довжин в градусах широти та довготи в значення в метрах відбувається множення відповідних значень широти та довготи на відповідні значення розміру
одного градуса географічних координат, що відповідає широтам України.
Визначення меж прямих ділянок та радіусу кривизни кривих здійснюється на основі алгоритму апроксимації GPS-координат окружністю методом
«найменших квадратів». Апроксимуюча функція має вигляд [2]:
x i2  y i2  2x i x 0  2y i y 0  x 02  y 02  R 0  0 ,
(1)
де xi та yi дані для апроксимації, x0 , y0 та R0 шукані параметри апроксимації.
В якості індикаторної функції початку та кінця кривої використовується
функція помилки апроксимації e(x, y).
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(3)
Шляхом вибору адаптивного розміру вікна в залежності від швидкості
руху досліджуваного об’єкта, здійснюється апроксимація вхідних даних
i 1
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окружністю з обмеженням радіусу від 250 м. до 900м. Ділянки, що мають більший радіус ніж 900 м. відносяться до прямих. Ідентифікація переходу прямої ділянки в криву відбувається на основі аналізу поведінки функції помилки апроксимації, а саме її зменшення та стабілізації на певному рівні. Збільшення помилки апроксимації та збільшення значення радіусу кривизни свідчить про вихід об’єкта з кривої. Принцип апроксимації траєкторії руху досліджуваного об’єкта наведено на рис.2.
В якості альтернативного
методу визначення кривизни шляху та класифікації
ділянок за рівнем кривизни,
використано метод на основі аналізу векторів, побудованих по координатах
руху об’єкта. Прийняття
рішення, що обрана точка є
Рис.2. Принцип апроксимації траєкторії руху досліточкою початку або кінця
джуваного об’єкта
кривої здійснюється на основі факту, що кут між відрізками, що лежать приблизно на одній прямій
прагне до нуля (колінеарність векторів), якщо ж точки розташовані на кривій,
кут між відрізками відмінний від нуля.
Визначення значень кута між відрізками побудованих по точках запису
GPS-інформації базується на можливості визначення кута між векторами за
їх координатами. Наприклад, якщо розглядати першу точку траєкторії A з
координатами (a1;a2) як початок першого вектору, точку В з координатами
(b1;b2) як кінець першого вектору і початок другого, точку С з координатами
(с1;с2) – відповідно кінець другого і початок третього і так далі, то за координатами векторів, які обчислюються з координат точок можна обчислити
значення кутів між цими векторами (рис.3). Таким чином циклічно перебираючи по три точки можна визначити кути між всіма векторами. Для розрахунку значення кута між векторами необхідно скористатися формулами:








A B  A  B  cos



(4)



де вектор A має координати ( A1 ; A2 ), а вектор B має координати ( B1 ; B2 ),
cos 

A1  B1  A2  B2

A12  A22  B12  B22

.
(5)
Так за координатами точок (вершин векторів) А (а1;а2), В (b1;b2), С
(с1;с2) маємо:
cos  

Отже кут  :

(b1  a1 )  (c1  b1 )  (b2  a2 )  (c2  b2 )

(b1  a1 ) 2  (b2  a2 ) 2  (c1  b1 ) 2  (c2  b2 ) 2
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(7)
За одну ітерацію циклу модуль визначає значення восьми кутів, по яких
здійснюється пошук точок початку та кінця кривих. Оскільки прийняття рішення, що вибрана точка є точкою початку чи кінця кривої здійснюється на
основі колінеарності векторів, то переглядаючи кути між всіма відрізками
приймається рішення про приналежність поточної точки до точок початку
кривих, якщо виконуються дві умови [3]:
а) кути визначені між відрізками побудованими на попередніх п’яти точках потрапляють у вибраний (близький до нуля) діапазон значень кута.
б) кути визначені між відрізками побудованими на наступних п’яти точках не потрапляють у вибраний (близький до нуля) діапазон значень кута.
Аналогічно приймається рішення про приналежність поточної точки до
точок кінця кривих. Для обчислення радіусу кривизни кривої необхідно скористатися формулами 8 та 9 Доповнимо (рис.4) дугу АВ заокруглення до кола. Поєднавши довільні точки С і D дуги заокруглення, вимірюємо хорду CD,
а також «стрілку» EF (тобто висоту сегмента CED). За цими двома даними
вже неважко обчислити шукану довжину радіуса. Розглядаючи прямі CD і
діаметр кола як хорди, що пересікаються, позначимо довжину хорди через а,
довжину стрілки через h, радіус через R; маємо:
a2
 h( 2 R  h)
4

(8)

a2
 h2 R  h 2
4

(9)
Обчислення довжини радіусу
кривої здійснюється за формулою:
Рис.4. Графічне зображення точок, необхідних для розрахунку радіусу кривої

R

q 2  4h 2
8h

(10)
де q – довжина хорди, h – відстань від точки середини хорд, до точки середини кривої. Таким чином необхідно провести розрахунок параметрів необхідних для обчислення радіусів
кривизни, а саме розрахунок масивів: точок середини кривих, довжин кривих, довжин відповідних хорд та відповідні значення широти і довготи точок
середини хорд кривих. Підрахунок відстані між точками здійснюється за формулою:
d  (a1  b1 ) 2  (a2  b2 ) 2

(11)
де d – відстань між точками (довжина відрізка), а1, а2 та b1, b2 – відповідно координати точок А і B – точка А – початок відрізку, точка B – кінець
відрізку. Підрахунок відстані між точками здійснюється за формулами:
a1  b1
c1 
(12)
2
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a 2  b2
(13)
2
де с1 і с2 відповідні координати точки середини відрізка (точка С з координатами (с1;с2)).
c2 

ВИСНОВКИ
Діагностика та контроль технічного стану об’єктів залізничного транспорту є невід’ємним атрибутом його функціонування, адже завдяки всебічному контролю досягається необхідний рівень надійності, безпеки та стабільності перевезень вантажів та пасажирів. GPS-моніторинг транспорту - це
спосіб відстеження і контролю пересування і стану транспортних засобів за
допомогою сучасних високотехнологічних супутникових систем. За допомогою спеціальних датчиків, встановлених на засобі пересування, супутникова
система визначає місцезнаходження транспортного засобу і виробляє GPS
стеження в режимі реального часу. Дані системи дозволяють безпечніше керувати транспортним засобом, наприклад, попереджуючи машиніста про небезпечні ділянки колії, та допомагаючи в регулюванні швидкості та інших
параметрів транспортного засобу.
В даній роботі було розглянуто та проаналізовано методи визначення
кривизни залізничного полотна за допомогою алгоритму апроксимації окружністю на основі GPS-координат, методом «найменших квадратів», та метод
на основі аналізу векторів, побудованих по координатах руху об’єкта. У
зв’язку з низькою точністю GPS-даних можливий невеликий розкид точок,
тому неможливо досягнути чіткої умови колінеарності векторів, а отже необхідно вибрати діапазон потрапляння кутів таким, що забезпечить оптимальний відбір точок початку і кінця кривих.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
В ЕМКОСТИ
Аннотация. В данной статье представленные материалы, которые имеют цель определения направления
дипломного проекта бакалавра. Для этого была проведена работа по сбору и анализа данных по разработке
уровнемера. Отдельные полученные материалы, их анализ и выводы приведены в данной статье.
Ключевые слова: уровнемер, гидростатический уровнемер.

ВВЕДЕНИЕ
Во всех отраслях народного хозяйства широко применяются контрольно-измерительные приборы. С их помощью находят величины различных
параметров (давление, температура, количество, скорость, ток, напряжение,
частота, расход и т. д.), по которым судят о состоянии технологических процессов, а также об исправности, производительности и рентабельности работы оборудования. Эти знания необходимы для точности настройки оптимальных режимов и получения высоких технико-экономических показателей
работы оборудования. Состояние технологических процессов, режимы работы оборудования и экономические показатели предприятий чаще всего характеризуют количественным параметром [1].
Более простым и, вместе с тем, достаточно точным методом контроля
количества жидкости и сыпучего вещества является объемный метод, т. е.
измерение объема и соответственно количества жидкости или сыпучего вещества по высоте заполнения емкости, в которой они находятся. Устройства,
с помощью которых измеряется высота уровня жидкости относительно дна
бака, называют уровнемерами. Так как положение уровня жидкости является
основным параметром, шкалы уровнемеров градуируются в линейных единицах высоты.
Относительная простота устройства и обслуживания большинства
уровнемеров позволили применить их при разработке многих автоматических устройств защиты и регулирования производственных процессов [2].
УРОВНЕМЕР
Уровнемер – это прибор, предназначенный для определения уровня содержимого в открытых и закрытых сосудах, резервуарах, хранилищах и других ёмкостях. Под содержимым подразумевается разнообразные виды жидкостей, в том числе и газообразующие, а также сыпучие и другие материалы.
Уровнемеры ещё называют датчиками (сигнализаторами) уровня или же преобразователями уровня. Однако, главное различие уровнемера и сигнализатора уровня – способность измерять общие градации полного уровня, в отличие от сигнализатора уровня, которые меряет только граничные отметки [3].
Это абсолютно необходимые приборы в современной промышленности и
технике.
Уровнемеры можно разделить на следующие группы:
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- Ультразвуковой;
- Емкостной;
- Визуальный;
- Механический;
- Поплавковый;
- Буйковый;
- Радарный;
- Акустический;
- Гидростатический;
- Пьезометрический;
- Газгольдер;
- Микроимпульсный;
- Показывающий;
- Лотовый;
- Оптический;
- Микроволновой;

Магнитный;
- Байпасный;
- Электрический;
- Магнитострикционный;
- Радиоизотопный;
- Вибрационный;
- Волноводный;
- Пневматический;
- Кондуктометрический;
- Индуктивный;
- Радиационный;
- Дифманометрический;
- Барботажный;
- Электронный;
- Самопишущий.

Принимая во внимание научную направленность наших работ, более подробно рассмотрим гидростатический уровнемер. Преимуществом приборов
такого типа является доступная стоимость при относительно точных результатах. Простая конструкция устройств не требует специальных навыков при
эксплуатации. Помимо уровня жидкости они позволяют измерить её объем.
Для работы с химическими, пищевыми и фармацевтическими субстанциями
существуют приборы с деталями из подходящих для этих целей материалов.
По нескольким критериям гидростатические уровнемеры подразделяют на
такие как способ присоединения – это врезные (мембранные) и погруженные,
а также по типу сред, в которых применяется прибор - для воздействующих
на нержавеющую сталь и для неагрессивных [4].
Среди факторов, которые нужно учитывать при разработке и использовании гидростатических уровнемеров следует выделить:
- плотность измеряемой среды;
- агрессивность измеряемой среды;
- скорость испарения жидкости;
- диапазон измерения уровня;
- необходимую точность измерения уровня;
- метод преобразования уровня в выходной электрический сигнал.
Сфера применения уровнемеров, основанных на гидростатическом методе включает: различные резервуары и сосуды, содержащие химические
растворы, дымящие или пенящиеся жидкости, вязкие среды, скважины [4].
Принцип действия гидростатического уровнемера заключается в уравновешивании давления столба жидкости в сосуде давлением столба жидкости в измерительном приборе или за счет реакции пружинного механизма. В
конструкции предусмотрена мембрана, на которую с одной стороны оказывает давление жидкость, с другой – атмосфера. Врезной уровнемер устанавливают в нижней точке резервуара, столб жидкости оказывает постоянное
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давление на мембрану, соответственно, показатель уровня жидкости меняется в зависимости от наполненности сосуда. Погруженные уровнемеры для
измерения уровня в скважинах, цистернах и других резервуарах, представляют собой зонды с запаянным в металлический корпус чувствительным
элементом на конце. Жидкость давит на мембрану через воздушную прослойку, к преобразователю давление передается через капиллярную трубку.
Схема гидростатического уровнемера мембранного типа проста – датчик
избыточного давления врезается у основания сосуда, через трубку жидкость
оказывает давление на чувствительный элемент. На жидкость сверху давит
атмосферное давление. При измерении датчиком избыточного давления возможны погрешности, обусловленные параметрами как датчика так и измеряемого прибора, плотностью жидкостей, перепадами атмосферного давления.
Использование датчика дифференциального давления исключает погрешности из-за колебания атмосферного давления, так как он оборудован двумя
камерами. Плюсовая имеет соединение с сосудом, минусовая подвергается
воздействию атмосферы.
Можно выделить такие достоинства гидростатического уровнемера –
низкая цена и простота конструкции, относительно высокая точность измерения.
ВЫВОДЫ
Каждый измерительный прибор имеет большое количество опций и модификаций, которые позволяют подобрать наиболее оптимальный вариант
для решения любой измерительной задачи в области уровнеметрии. Для этого очень важно подобрать нужный уровнемер для измерения уровня жидкости в определенных условиях, чтобы избежать больших погрешностей измерений.
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ВСТУП
На сьогоднішній день використання квадрокоптерів у різноманітних
сферах людської діяльності стало нормою. Від простих моделей для розваг
до військових розвідувальних дронів. Мультикоптери використовуються для
доставки різноманітних товарів та вантажів, а тому важливою задачею є покращення тягових можливостей, наприклад за рахунок покращення характеристик повітряних гвинтів невеликих розмірів. За останні роки авіації було
проведено багато досліджень на повітряних гвинтах для повномасштабних
літальних апаратів, але по пропелерах, які використовуються для мультикоптерів даних дуже мало. Можливо у майбутньому квадрокоптери зможуть
служити як повітряний транспорт для перевезення пасажирів та вантажів.
Наприклад мультикоптери можна використовувати для доставки техніки
спеціального призначення на поле бою або у важкодоступні місця, або для
евакуації людей чи техніки з місць катастроф або аварій. Уже зараз проводяться тестування перших прототипів. Отже пропелер також повинен мати
достатню міцність, адже навантаження на нього буде збільшуватись в залежності від величини вантажу та висоти на яку необхідно летіти.
ОГЛЯД І АНАЛІЗ РОБІТ
Пропелерні характеристики при низьких числах Рейнольдса стають дедалі важливішими у прогнозуванні дизайну та продуктивності мультикоптерів. Хоча продуктивність повітряного гвинта для повномасштабних літаків
була добре задокументована з перших днів авіації, дані про пропелери невеликих габаритів дуже дефіцитні. Випробування проведені Бейлі (Bailey, J. E.,
1978) на семи дерев’яних пропелерах марки Top Flite для моделей літаків діаметром від 228 до 356 міліметрів, показали, що ефективність таких пропелерів від 7.5% до 15% нижча ніж ефективність таких же по формі тридцяти 914
міліметрових пропелерів, які були випробувані Дюрандом (Durand, W. F.,
1923). Подібна деградація в продуктивності пізніше була виміряна Басом
(Bass, R. M., 1986) для пропелерів більших ніж 610 міліметрів а також Ассоном і Данном (Asson, K. M. & Dunn, P. F., 1992), які демонстрували також
характеристику на двох дерев’яних 356 міліметрових пропелерах Zinger для
моделей літаків. В цей же період часу Мерчант та Міллер (Merchant, M. P. &
Miller, L. S., 2006) провели випробування на 30 моделях гвинтів літаків радіусом від 152 до 558 міліметрів, але лише на семи пропелерах було встановлено таку саму залежність. Нещодавно Ол (Ol, M., Zeune, C., & Logan, M., 2008)
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провів випробування на великій кількості пропелерів, які використовуються
на безпілотних літальних апаратах, і зробив детальні порівняння з аналізом,
виявивши важливість впливу низьких чисел Рейнольдса. Ці недавні вимірювання пропелерів невеликих габаритів та результати які зазначено у вище
приведених дослідженнях, були мотивовані однаковими інтересами в документації, систематизації та розширення знань аеродинамічних можливостей
пропелерів невеликих габаритів, що використовуються у мультикоптерах та
подібних безпілотних літальних апаратах.
В Університеті штату Іллінойс Урбана-Шампань, Сполучені Штати
Америки було проведено випробування 79 пропелерів, більшість яких мають
радіуси у діапазоні від 228 до 280 міліметрів. Під час тестів швидкість пропелера була фіксована, у той час як змінювалась швидкість потоку повітря в
аеродинамічній трубі для отримання режиму вітряка(нульова тяга). Було перевірено ефективність двигунів на низьких числах Рейнольдса. Щоб перевірити вплив чисел Рейнольдса, як правило використовувались чотири швидкості обертання в діапазоні від 1500 до 7500 обертів на хвилину, в залежності
від діаметру пропелера. Ефективність пропелерів значно варіювала від піку
біля 0.65 (ефективний пропелер) до 0.28 (дуже поганий пропелер). Таким чином, ці результати вказують на те, що належний вибір пропелерів для квадрокоптерів може суттєво вплинути на ефективність повітряних судин. Тести
приведені у дослідженні були виконані на експериментальному стенді в аеродинамічному тунелі. Максимальна швидкість повітря в аеродинамічному
тунелі сягала 24.4 метри на секунду. Інтенсивність турбулентності для змінюваної швидкості потоку повітря в тунелі вимірювалась за допомогою теплоанемометра. Вимірювання тяги було здійснено за межами тунелю за допомогою маятника Т-подібної структури, що повертається на двох гнучких стержнях, при цьому обмежується елементом навантаження поза межами тунелю. Щоб переконатись, що вільно спрямований потік не спричиняє сили тяги
на балку, що розташована в середині тунелю було використано максимально
обтікаєм форму даного кріплення. Для вимірювання швидкості обертання
пропелера використовувався фотороеєстратора, для підрахунку кількості
обертів вихідного валу за фіксований інтервал часу (0.75 с). Також у аеродинамічній трубі вимірювався швидкість потоку за допомогою труби з’єднаної
з перетворювачем тиску. Вимірювались динамічний та атмосферний тиски.
Вимірювання швидкості повітряних гвинтів велося с дуже високою частотою
(20000 Гц), щоб забезпечити максимально точний запис сигналу від фотороеєстратора (максимальна похибка складає 0.1%). Була протестована велика
кількість різних стилів пропелерів, деякі з них призначені для використання
на моделях літаків та мультикоптерах з електродвигунами, а деякі для моделей з двигунами які працюють на паливі. Завдяки такому широкому спектру
випробуваних повітряних гвинтів був отриманий широкий діапазон характеристик продуктивності та тягових можливостей. В представленій роботі висвітлюються загальні тенденції, що виявляються в даних, а також тенденції в
силі тяги та коефіцієнті потужності, та загальна ефективність пропелерів.
Дивлячись на весь набір даних спостерігається одна явна залежність (проі278

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

люстрована графіками) – при збільшені швидкості обертання повітряного
гвинта, продуктивність покращується. Ступінь покращення варіює в залежності від типу пропелера та його характеристик, але тенденція є послідовною.
Таке покращення також спостерігається в графіках тяги двигуна, так як підвищення коефіцієнтів тяги спостерігаються при збільшення швидкості обертання повітряних гвинтів. Покращення продуктивності при збільшенні швидкості пропелера є очікуваною тенденцією, оскільки збільшуються числа
Рейнольдса.
У досліді були випробувані три типи «ACP» пропелерів, а саме «Slow
Flyer», «Sport» та «Thin Electric». Повітряні гвинти «Slow Flyer» та «Thin
Electric» були розроблені спеціально для використання тільки на електродвигунах. Пропелери «Sport» були розроблені для того щоб витримувати збільшену тягу, яка виробляється двигуном внутрішнього згорання. Профіль пропелерів «Slow Flyer» досить тонкий з гострим переднім краєм, а двох інших
видів пропелерів товсті профілі з круглими краями. Всі пропелери «ACP»
демонструють певні змінив кривих продуктивності, що відповідають загальним тенденціям. Пропелери «Slow Flyer» показують найменшу варіативність
в ефективності. Пропелери «Sport» демонструють найбільшу дисперсію на
протязі усього діапазону вимірювань. Пропелери «Thin Electric» показують
схожу до «Slow Flyer» ситуацію. Була виявлена одна цікава тенденція в коефіцієнтах тяги та потужності пропелера «Thin Electric» - видно що різниця в
цих коефіцієнтах різко збільшується наближаючись до піку ефективності.
Також було протестована чотири типи пропелерів «Graupner», а саме «CAM»,
«CAM Slim», «Slim», «Super Nylon». Перші три призначені спеціально для
використання з електродвигунами, а останній тип спеціально для моделей з
двигунами внутрішнього згорання. Пропелери «CAM», «Super Nylon» спроектовані з помірно потовщеними профілями лопатей та закрученими ведучими краями, а в свою чергу «CAM Slim» та «Slim» були спроектовані з більш
тонким профілем лопатей із загостреними краями. Пропелери «CAM» демонструють значні розбіжності в кривих залежності ефективності від швидкості
обертання. Пропелери «CAM Slim» та «Slim» демонструють незначні відмінності на піках ефективності, а пропелери «Slim» взагалі демонструють найменше коливання в графіках залежності ефективності від швидкості обертання. Пропелери «CAM Slim» демонструють незначні відмінності в графіках
залежності сили тяги та швидкості обертання на піках ефективності. Пропелери «Super Nylon» демонструють помірні відмінності в графіках залежності
ефективності від швидкості обертання, з підвищенням різниць на піках ефективності. Ще було перевірено два типи пропелерів «GWS», а саме «Direct
Drive» та «Slow Flyer», обидва з яких призначені для використання з електродвигунами. Пропелери «Direct Drive» призначені для роботи на більш високих швидкостях обертання, в свою чергу пропелери «Slow Flyer» призначені для двигунів з меншою швидкістю обертання. Обидва типи пропелерів
розроблені з тонким профілем крила та гострими ведучими краями. Пропелери «GWS Direct Drive» демонструють помірні варіації на графіках залежності
ефективності від швидкості обертання, а пропелери «Slow Flyer» демонстру279
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ють мінімальні зміни ефективності на протязі всього діапазону зміни частоти
обертання. Якщо подивитись на дані пропелера «GWS Direct Drive» то можна
побачити що співвідношення у ефективності та тяги до швидкості обертання
відрізняються від пропелерів інших виробників, наведених вище. У попередніх випадках збільшення швидкості обертання гвинта збільшувало і його
ефективність і тягу в різній мірі, а пропелери «GWS Slow Flyer» мають значно менші значення ефективності та тяги і при цьому потребують меншої потужності двигуна для обертання. Отримані дані та залежності можуть бути
використанні для покращення конструкцій пропелерів що використовуються
у різного типу мультикоптерах та полегшення проектування повітряних гвинтів невеликих розмірів.
ВИСНОВКИ
Отже, виходячи з представлених у дослідженні даних можна зробити
висновки, що для збільшення ефективності і тяги пропелер повинен мати достатньо широкий профіль крила та закручені ведучі краї лопаті. Також збільшення тяги спостерігається зі збільшеннями швидкості обертання пропелера, отже кріплення та самі пропелери повинні мати дуже високу міцність
щоб не руйнуватися при експлуатації. Але даних на сьогоднішній день є не
так багато, тому подібні дослідження є важливими, в тому числі і в Україні,
адже за мультикоптерами майбутнє.
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Анотація. Дана стаття представляє собою огляд стенду для визначення тяги повітряних гвинтів та результати досліджень.
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ВСТУП
Пропелери значною мірою впливають на такі параметри квадрокоптерів
як: швидкість, тяга (вага яку може піднімати у повітря дрон), швидкість маневрів, висоту польоту, кількість шуму тощо. Для покращення цих параметрів необхідно підібрати параметри пропелера, його співвідношення з характеристиками двигуна та задачі для якої створений мультикоптер. Як правило, якщо потрібне збільшення тяги збільшують діаметр лопаті і зменшують
крок пропелера, а якщо потрібна швидкість то збільшують крок та зменшують діаметр лопаті. Але якщо радіус розмаху пропелера буде занадто великий то він буде повільно набирати та зменшувати швидкість, а також буде
мати меншу надійність. В свою чергу пропелери з малим розмахом можуть
змінювати частоту обертання дуже швидко, але для досягнення необхідних
тягових можливостей потребують більшої швидкості обертання, що в сою
чергу потребує більшої витрати енергії. Це збільшує навантаження на двигуни, отже час їх експлуатації значно зменшується. Також якщо потрібне збільшення ваги, яку може піднімати квадрокоптер зазвичай додають більше
двигунів та як наслідок і пропелерів, що є недоцільним, адже збільшує витрату енергетичних ресурсів. Окрім можливостей піднімати грузи значної ваги,
важливим аспектом є відстань, яку мультикоптер може подолати перевозячи
вантаж, одним із значимих параметрів при цьому є економія енергії за рахунок зменшення швидкості обертання повітряного гвинта або зменшення кількості двигунів, а тому визначення максимально ефективної форми пропелера для відносно невеликих швидкостей обертання постає гострою проблемою. Для проведення досліджень тягових можливостей повітряних гвинтів
квадрокоптерів було розроблено та сконструйовано стенд. Оскільки немає
можливості використовувати електричні двигуни з високою частотою обертання, було вирішено дослідити пропелери на низькій частоті обертання, а
саме від 500 до 4000 обертів на хвилину.
ОПИС КОНСТРУКЦІЇ СТЕНДУ
Стенд складається з електродвигуна, тахогенератора, пропелера та тензорезисторного паралелограмного вимірювального перетворювача сили. На
електродвигун подається напруга для задання необхідної частоти обертання,
послідовно з електродвигуном ввімкнений тахогенератор який показує швидкість обертання пропелера, що встановлено на вал тахогенератора. Ця конс281
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трукція встановлена на тензорезисторний паралелограмний вимірювальний
перетворювач сили, який вимірює тягу встановленого пропелера. У дослідженні було використано 3 повітряних гвинти різної форми, а саме: пропелер
з трьома лопатями довжиною 127 міліметрів, пропелер з двома лопатями довжиною 204 міліметри та пропелер з двома лопатями довжиною 250 міліметрів. Всі використані в досліді пропелери мають крок 114 міліметрів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отримано наступні результати вимірювань.
Для пропелера з трьома лопатями довжиною 127 міліметрів (дивись рисунок 1).

Рисунок 1. Графік залежності тяги від швидкості обертання пропелера

Для пропелера з двома лопатями довжиною 204 міліметри (дивись рисунок 2).

Рисунок 2. Графік залежності тяги від швидкості обертання пропелера
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Рисунок 3. Графік залежності тяги від швидкості обертання пропелера

Тяга пропелера з трьома лопатями зростає при збільшенні швидкості
обертання, але оскільки площа лопаті відносно невелика то і значного приросту не спостерігається. Тяга обох пропелерів з двома лопатями зростає в залежності від збільшення швидкості обертання. Оскільки площа лопатей більша ніж у пропелера з трьома лопатями спостерігається значний приріст тяги. Також якщо подовжити графікі, зберігаючи тенденцію, можна достатньо
точно визначати тягу на більших швидкостях обертання.
ВИСНОВКИ
Отже, очевидно що зі збільшеннями швидкості обертання пропелера,
зростає і тяга. Але в залежності від форми та довжини лопатей приріст тяги
значно відрізняється. Незважаючи на те, що пропелери з двома лопатями мають різницю в дожині лопатей усього 46 міліметрів і однаковий крок, приріст
тяги майже у 2 рази. Виходить, що для значного збільшення тяги потрібно
збільшувати довжину лопатей пропелера, але доти поки момент необхідний
для обертання пропелера був не більшим ніж електродвигун може дати. Інакше двигун буде швидко виходити з ладу.
СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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РОЗРАХУНОК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДАТЧИКА ХОЛЛА
Анотація. В даній статті описано застосування датчика частоти обертання із використанням ефекту Холла.
Розглянуто енерго-інформаційну модель датчика частоти обертання. Зроблено аналіз магнітів та розрахунок
датчика Холла. На основі цього в середовищі Matlab Simulink розроблено блок-схему датчика Холла і
проведено дослідження його параметрів. В результаті дослідження виявлено основні параметри які
впливають на вихідні характеристики датчиків.
Ключові слова: гальваномагнітні засоби вимірювання, частота обертання, Matlab Simulink.

ВСТУП
Гальваномагнітні засоби вимірювання (ЗВ) основані на ефекті, сутність
яких полягає у зміні фізичних властивостей провідників чи напівпровідників
при дії на них магнітного поля під час протікання через них електричного
струму. Загальна класифікація великої групи сучасних промислових ЗВ
параметрів механічного руху розділені по функціональному призначенню на
ЗВ швидкості, частоти, напряму обертання, відстані, положення, близькості,
нахилу, рівня. В практиці вимірювання частоти обертання (ЧО) знайшли
застосування
ЗВ
із
використанням
ефекту
Холла
і
Гаусса
(магніторезистивний ефект). Розділяюча здатність гальваномагнітних ЗВ
може бути доведена до 1000-15000 квант/мм. Вони мають високо
коерцитивні магніти, досить складні електронні схеми зчитування та
потребують обов'язкове екранування від зовнішніх магнітних полів [1].
Датчики частоти обертання, які виконують дві ключові функції, а саме:
визначення положення валу і визначення швидкості обертання. Роль і
завдання, які ставляться перед датчиками обертів, залежить від конкретної
системи керування та вимог до неї.
РОЗРОБКА ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАТЧИКА
ХОЛЛА
Вибір датчиків з оптимальними
параметрами
для конкретної
вимірювальної задачі завжди викликає ряд неоднозначних рішень пов'язаних
з роздільною здатністю, гістерезисом. Розроблена енерго-інформаційна
модель датчика Холла (дивись рис. 1).

Рисунок 1. Енерго-інформаційна модель

При проходженні модулятора в робочому зазорі датчика відбувається
переривання магнітного потоку, що падає на мікросхему з елементом Холла.
Це відображено в енерго-інформаційній моделі за зміною параметра
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магнітної ємності ; КФТЕ - коефіцієнт фізико-технічного ефекту перетворення
кута повороту модулятора  в магнітний потік Ф ; U  - мдс постійного
магніту в корпусі датчика Холла, який живиться постійним струмом I Е ; К кеф
- коефіцієнт ефекту Холла, який можна представити у вигляді:
R I
К кеф  h Е  kп  I Е ,
(1)
d  S
де Rh – коефіцієнт Холла, м3/Кл; d – робочий зазор для проходження
модулятора, м; S - площа робочого зазору, м2; I Е - струм, що протікає через
датчик Холла, А; kп – коефіцієнт перетворення струму I Е в коефіцієнт
Холла , 1/Кл, тобто:
Rh
kп 
.
(2)
d  S
Статична характеристика перетворювача:
(3)
U Е    КФТЕ  U  k  I Е ,
де  - кут повороту модулятора, рад ; U  - мдс, А; I Е – струм, що протікає
через датчик Холла, А; КФТЕ – коефіцієнт, Г/рад;
КФТЕ  C /     0 

S
l 

.

(4)

(5)
U  H  l
де C - магнітна ємкість, Г; 0 – абсолютна магнітна проникність, Г/м;
 - магнітна проникність середовища (для повітря  ≈1);
H - напруженість магнітного поля, А/м;
S - площа робочого зазору датчика Холла, м2;
l - довжина силової лінії магнітного поля, тобто l - висота робочого зазору.
Тоді рівняння (3) буде
  0  H  I Е  Rh
.
(6)
UЕ 
d
ОГЛЯД МАГНІТІВ ДЛЯ ДАТЧИКІВ
Для розрахунку датчика було обрано магніт Nd2Fe14B з найкращими
магнітними властивостями. Найвищими магнітними параметрами володіють
спечені рідкоземельні магніти сплаву Nd2Fe14B. Залишкова магнітна
індукція цих матеріалів може досягати значення Br = 1,47 Тл, а енергетичний
добуток (BH)max = 420 кДж/м3. Неодимові магніти дешевші, ніж самарієві
завдяки відсутності в їх складі достатньо дорогого металу – кобальту.
До недоліків слід віднести невисоку робочу температуру деяких марок, а
також низьку корозійну стійкість, яка усувається покриттям поверхні
магнітів захисними шарами міді, цинку, нікелю, хрому.
Порівняльний аналіз основних характеристик магнітних матеріалів
дозволив встановити наступне [2]:
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- магнітотверді матеріали на основі рідко-земельних металів володіють
більш високими магнітними параметрами в порівнянні з магнітами альніко за
рахунок високої коерцитивної сили, а в порівнянні з феритами - за рахунок
високої залишкової індукції;
- енергетичний добуток (BH)max магнітів Nd-Fe-B в 10-15 разів, самарійкобальтових – у 6-10 разів вищий, ніж у феритових;
- рідкоземельні магніти дорожчі за феритові в десятки разів.
Завдяки високим магнітним властивостям, використання матеріалів NdFe-B дозволяє суттєво зменшити габарити існуючих магнітних систем.
РОЗРАХУНОК ДАТЧИКА ХОЛЛА
Для розрахунку був обраний датчик частоти обертання на ефекті Холла
з чутливим елементом фірми Allegro типу ATS610ALSI [3]. Особливості і
переваги чутливого елементу наступні:
 диференціально-цифровий сенсорний елемент типу IC повністю
оптимізований під зубчасті колеса;
 високі метрологічні характеристики в широкому діапазоні зміни
температури;
 великі повітряні зазори для вимірювань;
 малі габаритні розміри;
 запатентований фільтр виявлення піків;
 час включення <200 мкс;
 широкий діапазон робочих напруг.
Для розрахунку був обраний рідкоземельний магніт Nd2Fe14B марки
N35EH, так як цей магніт має найкращі магнітні властивості:
-залишкова магнітна індукція Br = 1,17-1,21 Тл;
-коерцитивна сила за намагніченістю H Cj = 2388 кА/м;
-максимальний добуток (BH) max, 263-279 кДж/м3;
-максимальна робоча температура Tp , 200°С.
-струм, що протікає через датчик Холла I Е =25 мА;
-робочий зазор для проходження модулятора датчика Холла, d =1мм;
- Магнітна проникність середовища, для повітря   1 ;
-абсолютна магнітна проникність для Be (99.5%), 0  1 Г/м;
-коефіцієнт Холла для Be (99.5%), Rh  7,7  10 10 м3/Кл.
Підставляємо приведені значення у формулу (6) і отримаєм
U Е  0,046 B , що значно більше чим у зразка.
На основі енерго-інформаційної моделі датчика Холла, в середовищі
MATLAB SIMULINK була створена блок-схема перехідної функції і побудовані графіки динамічних характеристик, а саме реакція системи на одиничний імпульс, логарифмічна амплітудно-частотна і фазочастотна характеристики (дивись рис. 2,3).
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Рисунок 2. Реакція системи на одиничний імпульс.

Рисунок 3. Логарифмічна амплітудно-частотна і фазочастотна характеристика.

ВИСНОВОК
В результаті дослідження виявлено основні параметри які впливають на
вихідні характеристики датчиків, а саме: робочий зазор для проходження
феромагнітного модулятора, коефіцієнт ефекту Холла, напруженість
магнітного поля, «холлівський опір».
Проведений параметричний аналіз моделі в середовищі MATLAB
SIMULINK дав можливість побудувати динамічні характеристики и
оптимізувати параметри датчиків в залежності від його функціонального
призначення та системи яка обробляє вихідний сигнал.
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1. Оболенский С.В. Основы физики полупроводников: учебное пособие.
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ДВОКООРДИНАТНИЙ ЛАЗЕРНИЙ ГРАВЕР НА ОСНОВІ
КОНТРОЛЕРА «ARDUINO»
Анотація. В статті було розглянуто варіант системи керування для двокоординатного лазерного гравера на
базі контролера Arduino, плати розширення для Arduino CNC Shield V3 та драйверів крокових двигунів
DRV8825.
Ключові слова: Arduino, CNC Shield V3, драйвер DRV8825, кроковий двигун, контролер.

ВСТУП
Гравірування – один з методів оброки металевих та неметалевих матеріалів. Суть гравірування полягає в нанесені зображення на поверхню шляхом
випаровування частини матеріалу.
На сьогоднішній день існує багато методів нанесення зображення на поверхню матеріалів, але одним із найпоширеніших методів є лазерне гравірування. Завдяки якому можливо досягти високу швидкість та продуктивність
процесу нанесення зображення на поверхню, нанесення зображень на важкодоступні місця та високу точність і стійкість отриманих зображень.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Для нанесення зображень за допомогою лазерного випромінювання використовують лазерні гравери різного розміру та конструкцій.
При проектуванні лазерного гравера можливо використовувати в якості
пристрою для керування контролер Arduino Uno (рис. 1).

Рисунок 1. Загальний вигляд контролера Arduino Uno

Arduino може використовуватися для автономних пристроїв, а також підключатися до комп’ютера через стандартні дротові та бездротові інтерфейси.
Arduino – це електронний конструктор і зручна платформа швидкої розробки електронних пристроїв. Дана платформа користується великою популярністю в усьому світі завдяки зручності і простоті, а також відкритій архі288
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тектурі і програмному коду. Пристрій програмується через USB порт.[1]
Для програмування плати Arduino можливо використовувати такі мови
програмування як C++ та Python.
Ще одним суттєвим показником популярності цієї платформи є те, що
програмне забезпечення, яке використовується при роботі доступне для безкоштовного завантаження.
Суть використання контролера Arduino Uno полягаю у тому, що для роботи потрібно підключити додаткові модулі, написати код для виконання та
завантажити його на плату.
Контролер Arduino Uno побудований на основі мікроконтролера ATmega328. Характеристики плати Arduino Uno наведенні в табл. 1.[2]
Таблиця 1. Основні характеристики плати Arduino Uno
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва параметру
Мікроконтролер
Робоча напруга
Вхідна напруга (рекомендована)
Вхідна напруга (гранична)
Цифрові входи/виходи
Аналогові входи
Вхідний/вихідний постійний струм
Флеш-пам'ять
ОЗУ
Тактова частота

Характеристика
ATmega328
5В
7-12 В
20 В
14
6
40 мА
32 кбайт
2 кбайт
16 МГц

Основним елементом, який приводить до руху складові частини лазерного гравера є крокові двигуни.
Вони призначені для перетворення керуючого електричного сигналу в
пропорційне йому механічне обертання валу. Такі двигуни працюють в умовах частих запусків та зупинок, так як керуючий сигнал систематично змінюється у відповідності до програми автоматичного регулювання.[3]
Для того, щоб керувати кроковими двигунами є можливим використати
плату розширення Arduino CNC Shield V3 (рис. 2).

Рисунок 2. Плата розширення Arduino CNC Shield V3
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CNC Shield V3 встановлюється на контролер Arduino та підключаються
драйвери крокового двигуна DRV8825 (рис. 3).

Рисунок 3. Загальний вигляд драйвера крокового двигуна DRV8825

Отримана схема розрахована на роботу з кроковими двигунами при напрузі живлення від 12 В до 36 В і струмом 2,2 А.
Характеристики DRV8825 наведенні в табл. 2.
Таблиця 2. Основні характеристики драйвера DRV8825
№ п/п
1
2
3
4
5

Назва параметру
Напруга живлення
Струм обмотки двигуна
Розподіл кроку
Розмір плати
Захист від перегріву

Характеристика
8,2-45 В
До 2,5 А
До 1/32
15х15 мм
Відключення при нагріванні драйвера до 150 °С

Однією з переваг використання плати розширення Arduino CNC Shield
V3 є те, що можливо виконувати контроль роботи лазерного модуля.
Використовуючи описані вище складові можливо створити просту систему, яка буде керувати процесом лазерного гравірування різних матеріалів,
таких як дерево, пластмас, металів та інших.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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РОЗУМНИЙ ВІДЛІКОВИЙ ПРИСТРІЙ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ
ЗЧИТУВАННЯ, ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Анотація. В даній статті пропонується створення розумного відлікового пристрою на основі оптичного
методу із використанням коду Грея для лічильника газу. Для обробки, зберігання та передачі інформації
пропонується використовувати бездротовий протокол передачі даних. Також постає питання із автономним
живленням. Зроблено аналіз запропонованих аналогів та рекомендації щодо досягнення поставленої мети.
Ключові слова:протокол бездротової передачі даних, IoT, код Грея, мембранний лічильник газу.

ВСТУП
В основу концепції інтернет речей (англ. Internet of Things, IoT) покладено взаємодія фізичних пристроїв між собою утворюючи мережу, що забезпечується програмним забезпеченням. Завдяки цій особливості можливе їх
віддалене керування,тому дані перетворювачі можна віднести до розумних
приладів.
Задача, що пропонується в статті є розумний відліковий пристрій, із можливістю зберігати, відображати та передавати інформацію про об’єм спожитого газу. Для забезпечення живлення відлікового пристрою впродовж
міжповірочного інтервалу потрібен бути енергоємнісний носій.
ПРИСТРІЙ ЗЧИТУВАННЯ
Пристрій зчитування пропонується створити на базі кругового енкодеру
із чотирьохбітним кодом Грея(рис.1), в якому два послідовні коди відрізняються значенням лише одного біта[1]. Принцип
перетворення базується на логічному елементі
«Виключаюче АБО», в англомовній літературі –
XOR.
Енкодер має отвори, які розташовані на різному віддалені від центру, що забезпечує безпомилкове зчитування у будь-який момент часу.
Чотири інфрачервоні світлодіоди просвічують енкодер із тильного боку, їх розташування
збігається із розташуванням отворів у енкодері.
Із лицьової сторони розташовані чотири інфраРисунок 1. Круговий енкодер червоні фотоприймачі, що сприймають це випромінювання.
В залежності від комбінацій фотоприймачів, які сприйняли випромінювання, а які – ні, обчислювальний блок оброблятиме отриману інформацію.
Згідно структурної схеми мембранного лічильника газу (рис.2) відліковий пристрій зніматиме частоту обертів.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ БЛОК
За основу блоку, що буде зчитувати інформацію із оптичного датчика
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використовуються мікроконтролер, він має інструментарій для маніпулювання окремими бітами[2], це дозволяє керувати потрібним обладнанням чи
процесом, в даному випадку розпізнавання частоти обертання кругового енкодеру згідно структурної схеми (рис.2).

Рисунок 2. Структурна схема мембранного лічильника газу

ПЕРЕДАЧА ОТРИМАНИХ ДАНИХ
Можливості обчислювального блоку пропонується розширити завдяки
модулю бездротової передачі даних. На даний момент використовуються наступні протоколи: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Thread, LoRaWAN[3-5].
Згідно даних із табл. 1 для розширення можливостей обчислювального
блоку протокол бездротової передачі даних пропонується здійснювати вибір
за критерієм «Енергоспоживання», тобто ZigBee, Thread або LoRaWAN.
На базі вибраних протоколів можливо створити мережу в якій буде знаходитись передавачі, тобто кожен лічильник газу. Також потрібен ретранслятор, який буде отриману інформацію передавати у підприємство, що постачає газ.Інформація, яка буде передаватись міститиме наступні пункти:
 Витрата;
 Дата останньої повірки лічильника;
 Стан заряду живлючого елементу;
 Помилки в роботі лічильника.
Таблиця 1. Протоколи бездротової передачі даних
Технологія

Wi-Fi

Bluetooth

ZigBee
IEEE
802.15.4

Thread

LoRaWAN

Стандарт зв’язку

IEEE
IEEE 802.15.4
802.11

IEEE
IEEE802.15.4g
802.15.4

Швидкість передачі
даних

300
Мбіт/с

До 3 Мбіт/с

250 Кбіт/с

250 Кбіт/с

50 Кбіт/с

Енергоспоживання

Високе

Низьке

Низьке

Низьке

Низьке

Частотний діапазон

2.4 ГГц

2.4 ГГц

2.4 ГГц

2.4 ГГц

До 1 ГГц

Отримані дані оброблюються, тобто у випадку помилок в роботі лічильника або якщо час повіряти лічильник надійде сповіщення користувачеві.
ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ
Для досягнення потрібної автономності потрібні енергоємнісні елементи
живлення до того ж мати можливість тримати потрібний рівень робочої напруги. Згідно табл. 2, літій-тіонілхлорид (Li/SOCl2) задовольняє другій умові,тому розглянемо його детальніше.
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Таблиця 2. Хімічні джерела струму
Види
ХДС
Li/MnO2
Li/SO2
Li/SOCl2

Робоча напруга, Електрична Саморозряджання,
В
ємність,
% в рік
мАг
3
25-950
2-2.5
2.6-2.9
450-34000
1-2
3.3-3.6
400-35000
<1-2

Робочий діапазон
температур, Сº
-20(-40)…+70(+85)
-60…+70 (+85)
-40(-60)…+60(+150)

Серед його переваг можна виділити наступні:
 Малий саморозряд при тривалому терміні служби - до 10 років
(менше 1% від номінальної ємності протягом одного року зберігання при кімнатній температурі +25 ° С);
 Висока ємність до 35 А год;
 Широкий діапазон робочих температур[7].
Основні галузі використання:
 Промислова електроніка;
 Живлення приладів із високим енергоспоживанням;
 Схеми резервного живлення;
 Автономні пристрої, що працюють у важкодоступних місцях[7].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ИЗ БУНКУРА
Аннотация. В данной статье приведены результаты по экспериментальному изучению метрологической
характеристики расхода гравитационного потока сыпучего материала при свободном истечении из отверстия бункера.
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ВВЕДЕНИЕ
Сыпучий материал – это совокупность твердых частиц произвольной
формы. Существует большое многообразие сыпучих материалов, таких как:
зерно, крупа, муку, сахар, гранулы, руда, уголь и другие.
С сыпучим материалом связано понятие потока. Поток сыпучего материала может формироваться разыми методами:
 с помощью механического принудительного отбора сыпучего материала
из емкости;
 формирование потока сыпучего материала на ленте транспортера;
 и другие методы.[1]
Задача определения параметров потока сыпучего материала является
одной из основных при проектировании технологических процессов в которых в качестве рабочего телавыступает сыпучий материал. Поток сыпучего
материала характеризуется следующими параметрами: видом сыпучего материала;физическими, химическими и геометрическими свойствами сыпучего
материала;природой формирование потока;формой и размерами поперечного
сечения;скоростью;расходом;плотностью при движении;конструкций и свойствами поверхностей, ограничивающих поток.
Практическое решение задач измерения количества сыпучего материала
на первый план ввыдвигает необходимость изучения вопросов определения
расхода сыпучего материала в границах гравитационного потока. Кроме того
заслуживает внимание вопрос, связанный с изучением возможностей использования потока, формируемого при свободном гравитационном истечении в
качестве меры для градуировки измерительных преобразователей расхода
сыпучих материалов.
Использованный метод в статье основан на непрерывном измерении веса бункера из которого высыпается сыпучий материал.[2]
При проведении экспериментальных исследований было использовано
следующее оборудование:
1. Тензорезисторный измерительный преобразователь силы (ТИПС) типа
CZL-601. ТИСП представляет собой консольную балку длиной 130 мм,
высотой 22 мм и шириной 30 мм. Тип ТИПС – параллелограммный.
2. Бункер – выполнен из металла. Имеет верхнюю цилиндрическую часть
(ø 450 мм) и нижнюю коническую часть. Внизу бункера имеется отверстие истечения диаметром 60 мм.
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3. Аналого – цифровой преобразователь WE 2110классом точности 0.015.С
помощью интерфейса RS-485 на 4 провода, подключен к ТИПС, и через
интерфейс RS-232 дублирует данные с табло на компьютер.
4. Компьютер.
При проведении измерений в качестве сыпучего материала использовалось крупа перловая в количестве 5 килограмм. Были использованы четыре
диафрагмы с отверстиями истечение dA=54 мм; dB=40 мм; dC=32 мм, dD=22,5
мм. Количество просыпок для каждой диафрагмы было принято равным
трем. Результаты измерений фиксировались и представлялись началом измерения в виде таблицы числовых значений и графиков. Фрагмент таблицы числовых значений и один из графиков приведённое соответственно в таблице
1 и на рисунке 1.
Таблица 1. Фрагмент полученных числовых значений
G,г

t,c
2
2,02
2,05
2,06
2,08
2,09

5078
5066
5048
5032
5026
5020

qm, г/с
-500
-600
-600
-1600
-300
-600

t,c
2,13
2,14
2,16
2,19
2,2
2,22

G,г
5006
4992
4982
4970
4948
4936

qm, г/с
-350
-1400
-500
-400
-2200
-600

t,c
2,25
2,27
2,28
2,3
2,31
2,34

G,г
4932
4920
4906
4892
4878
4862

qm, г/с
-133,33
-600
-1400
-700
-1400
-533,33

Рисунок 1. График изменения веса бункера при истечении сыпучего материала

Были изучены и обработанные данные всех просыпок в диапазонах t1 –
t2. Границы рассмотренного диапазона отвечают началу и концу линейной
зависимости Gот t.[3]
В результатах обработки измерительной информации были определены:
1. Средний расход для каждой просыпки.
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q A1 

GA1
t A1

(1)

где qA1 – расход сыпучего материала для диафрагмы А, первой
просыпки;
∆GA1 – вес сыпучего материала просыпанного во временном интервале ∆tA1;
∆tA1 – временной интервал равный t2 – t1.
2. Уравнение описывающея изменение веса бункера с сыпучимматериалом просыпки
G  a0  a1t

3.
4.
5.
6.

(2)
где a0 иa0 – коэффициенты, определяющие методом наименьших
квадратов.
Усредненное уравнение вида (2) для трех просыпок для всех диафрагм.
Оценки стандартный отклонений и доверительных интервалов
уравнений пункта 2 и 3.
Средние значения расхода qmi при трех просыпках для каждой
диафрагмы.
Среднее квадратическое отклонения расхода при трех просыпках
для каждой диафрагмы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
1. Средний расход qm(табл.2).
Таблица 2. Средний расход
Диафрагма
№ просыпки
qm, г/с

A

B

C

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

647,1

641,1

649,7

267,3

272,3

274,4

140,4

142,9

138,9

50,9

53,6

53,3

2. Уравнения, описывающие изменения веса бункера (табл.3)
Таблица 3.Уравнения, описывающие изменения веса бункера
А1
А2
А3
В1
В2
В3

G=5429,6 - 667,58·t
G=5439,11 - 660,41·t
G=5393,86 - 668,94·t
G=5155,2 - 268,29·t
G=5164,66 - 271,83·t
G=5148,03 - 276,7·t

С1
С2
С3
D1
D2
D3

G=5159,79 - 140,58·t
G=5127,12 - 144,53·t
G=5158,88 - 139,91·t
G=5201,9 - 51,72·t
G=5192,19 - 54,32·t
G=5187,42 - 54,4·t

3. Усреднённые уравнения (табл.4).
Таблица 4. Усреднённые уравнения,
описывающие изменения веса бункера
A
B
C
D

G=5420,86 - 665,64t
G=5155,96 - 272,27t
G=5177,64 - 141,67t
G=5193,84 - 53,48t
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4. Оценка стандартных отклонений и доверительных интервалов
(табл.5)
Таблица 5. Оценка стандартных отклонений
и доверительных интервалов
Диафрагма

A

№ просыпки
Sa0

B

C

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

44,84

37,52

42,62

19,25

25,20

18,10

42,48

32,62

24,24

73,29

50,84

34,81

Sa1

0,49

0,41

0,47

0,06

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

∆а0

87,92

73,57

83,57

37,77

49,44

35,51

83,30

63,97

47,53

143,73

99,69

68,26

0,97

0,81

0,92

0,12

0,16

0,11

0,10

0,08

0,06

0,04

0,03

0,02

∆а1

5. Среднее значений расхода qm(табл.6).
Таблица 6. Среднее значений расхода
Диафрагма

A

qm , г/с

B
645,97

C
140,7

271,34

D
52,59

6. Среднеквадратическое отклонение (табл.7).
Таблица7. Среднеквадратическое отклонение
Диафрагма
σi , г/с

A

B
50,84

C
39,91

D
39,09

17,95

ВЫВОДЫ
После проведение измерений можно сделать следующие выводы:
 при увеличении диаметра отверстия истечение увеличиваться расход;
 наибольшее значение доверительных интервала наблюдается при Ø54
мм и также со среднеквадратическим отклонением;
 нетчеткой выраженной зависимости от диаметра истечении к расходу
сыпучего материалу.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы взаимодействия потока сыпучего материала и твердых тел связаны с созданием средств измерение параметров потока и в частности расхода. Расход – это физическая величина, определяющая количество сыпучего
материала, проходящего через контрольное сечение в единицу времени.
Процесс взаимодействия потока сыпучего материала и твердого тела
определяется следующими факторами:
 плотностью отдельных частиц сыпучего материала;
 плотностью потока сыпучего материала в месте взаимодействия потока
и твердого тела;
 площадью поперечного сечения потока сыпучего материала (диаметром
потока, диаметром/площадью отверстия истечения бункера);
 размером и формой твердого тела на которое воздействует поток сыпучего материала;
 расстоянием междуотверстиям истечения бункера и телом обтекания.[1]
Для экспериментального определения параметров взаимодействия потока сыпучего материала и твердого тела было использовано следующее оборудование:
1. Бункер – выполнен из металла. Имеет верхнюю цилиндрическую часть
(ø 450 мм) и нижнюю коническую часть. Внизу бункера имеется отверстие истечения диаметром 60 мм.[2]
2. Преобразующий узел, включает в себя твердое тело обтекания, кронштейн, на котором закрепляется тело обтекания и параллелограммный
тензорезисторный измерительный преобразователь силы (ТИПС) типа
CZL-601. ТИПС представляет собой консольную балку длиной 130 мм.
3. Аналого – цифровой преобразователь WE 2110классом точности 0.015.С
помощью интерфейса RS-485 на 4 провода, подключен к ТИПС, и через
интерфейс RS-232 дублирует данные с табло на компьютер.
4. Компьютер.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Измерения проводились при следующих условиях:
 сыпучий материал – перловая крупа в количестве 5 кг;
 диаметры отверстии истечения в диафрагмах – 54, 40, 32, 22.5 мм;
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 тела обтекания: балки Б1,Б2,Б3; конуса К1,К2,К3; диски Д1,Д2,Д3.
Их формы и размеры изображены на рисунку 1.
 расстояния от нижней плоскости диафрагмы до верхней плоскости
ТИПС – 180 мм.

Рисунок 1.Тела обтекания и их размеры

План проведения измерения представлены в виде таблицы 1.
Просыпка для одного отверстия истечения и тела обтекания проводилось три раза. Результаты измерения фиксировались и представлялись каналом измерение в виде таблицы числовых значений и графиков. Фрагмент
таблицы числовых значений и один из графиков приведены соответственно в
таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 1. План проведения измерений
Тела обтекания

54

Балка Б1
Балка Б2
Балка Б3
Диск Д1
Диск Д2
Диск Д3
Конус К1
Конус К2
Конус К3

+

Диаметр отверстия истечение , мм
40
32
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

22,5

Таблица 2. Фрагмент полученных числовых значений
t, c
10
10,03
10,05
10,06

F, г
54
54
54
54

t, c
10,26
10,3
10,31
10,33

F, г
56
56
56
56
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t, c
10,47
10,48
10,52
10,53

F, г
56
56
56
56

t, c
10,67
10,69
10,7
10,73

F, г
58
58
58
58
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10,09
10,11
10,12
10,14
10,17
10,25

54
54
54
56
56
56

10,34
10,38
10,39
10,41
10,42
10,45

56
56
56
56
56
56

10,55
10,56
10,59
10,61
10,63
10,66

56
56
58
58
58
58

10,75
10,77
10,8
10,81
10,83
10,84

58
58
58
58
58
58

Рисунок 2. График изменения действующий силы на тело обтекания во времени

Наиболее интересны для изучения горизонтальные участки графиков.
На рисунке 2 это диапазон от t1 до t2.[3] Для каждого из сочетаний (отверстие
истечения – тело обтекания) с учетом всех полученных числовых значений
трех измерений были определены:
 среднее арифметическое значение силы, действующей на тело обтекания:
n

Fср   Fi n

(1)

i 1

 средне квадратическоеотклонения:


n

( F )

2

i 1

i

n 1

(2)

 вариационный коэффициент:

100
(3)
Fср
Полученные численные значения Fср, σ, К для изученных сочетаний
приведены в таблице 3.
K 

Таблица 3. Результаты измерений
Тела обтекания Отверстие истечения, мм Fср., г
22,5
32
Балка Б1
40
54
Балка Б3
22,5
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σ, г
10,33
19,22
35,25
63,86
15,02

К, %
1,32
1,68
1,53
2,86
1,84

12,78
8,76
4,33
4,48
12,22
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Диск Д1

Диск Д3

Конус К1

Конус К3

32
40
54
22,5
32
40
54
22,5
32
40
54
22,5
32
40
54
22,5
32
40
54

32,62
53,75
101,05
16,16
36,97
60,16
131,41
18,31
38,95
70,63
165,90
12,99
25,84
43,80
93,86
13,19
29,33
51,58
118,24

2,00
2,33
3,42
1,69
1,87
2,68
3,33
1,87
2,38
3,30
3,55
1,86
1,73
1,97
3,13
1,40
1,75
2,17
2,76

6,22
4,33
3,40
10,47
5,06
4,46
2,54
10,15
6,10
4,67
2,14
14,02
6,70
4,51
3,33
10,61
5,97
4,20
2,33

ВЫВОДЫ
В границах проведенных измерений можно сделать следующие выводы:
 наибольшие силы при взаимодействии потока сыпучего материала
и тел обтекания получены при использовании дисков.
 наименышее значение разброса силы в границах ±3σ имеет место
при сочетании балки Б1 и отверстия Ø 22,5 мм.
 наиболее изменчива сила, действующая на тело обтекания наблюдается при использовании дисков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Хайлис Г. А. Механика растительных материалов / Г. А. Хайлис. –
Киев: УААН, 1994. – 332 с.
2. Гячев Л. В. Основы теории бункеров / Л. В. Гячев. – Новосибирск,
1992. – 312 с.
3. Інформативність фізичних процесів. Експериментальна механіка: метод, вказівки до викон. лаборатор. робіт / Уклад. : О.К. Нікітін, В.М. Зайцев –
Вид, 2-ге, перероб. – Київ: ім. Ігоря Сікорського вид-во «Політехніка», 2017.154 с.

301

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

УДК 004.891
А.Б.Чорний, студент гр. ПІ-61м, д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВИХ
МЕРЕЖ
Анотація. У статті розглядається моделювання безпровідних локальних мереж пожежних сповіщувачів,
приведені результати математичної моделі розповсюдження сигналів, що дозволяє будувати локальні мережі із застосуванням безпровідної технології передачі даних J-NET-SP. Розроблено програмне забезпечення,
яке реалізує отримані математичні моделі.
Ключові слова: безпровідна локальна мережа, пожежні сповіщувачі, технологія J-NET-SP.

ВСТУП
Забезпечення ефективної пожежної безпеки об’єктів і територій потребує вирішення цілого комплексу завдань, пов’язаних як із участю людини,
так і з наявністю різних систем пожежної безпеки: сигналізацій, засобів пожежогасіння тощо. Останнім часом на ринку надання послуг протипожежного захисту запропоновано велику кількість рішень, що істотно відрізняються
як апаратним та програмним забезпеченням, так і пов’язаними з цим функціональними можливостями комплексів, а, відповідно, і вартістю.
Для визначення факту пожежі останнім часом застосовуються пожежні
сигналізації (ПС), що побудовані із використанням сучасних різноманітних
комп’ютерних систем (КС). Розробкою таких систем та компонентів до них
займається велика кількість вчених та спеціалістів: Ф. І. Шаровар, С. Б. Шеховцов, Ю. Г. Стоян, О. А. Деревянко, Є. В. Буров, Г. Дубінський, В. М. Шарапов, А. М. Куценко, А. В. Єрємєєв, M. S. Daskin, Z. Drezner, C. Toregas та
багато інших[1].
Для передачі інформації в таких системах використовують різні канали і
технології передачі даних, як дротові (з використанням стандартів HPNA,
CEBus, EIB тощо), так і канали радіозв’язку (з використанням протоколів
WAP, GPRS, EDGE тощо).
Перспективними є пожежні сигналізації, в яких застосовані комп’ютерні
системи на базі бездротових технологій передачі даних, основними плюсами
яких є висока швидкість розгортання мережі і встановлення первинних перетворювачів, систем контролю і виконавчих механізмів, низька вартість робіт
по монтажу устаткування, легка реконфігурація (бездротові первинні перетворювачі можуть встановлюватися майже в будь-якому місці в межах чутливості приймача). Як приклад ПС на базі бездротових КС можна навести такі
системи, що представлені на ринку України: ПЦН GSM-900/1800 серії «Орлан» (Україна), ППКП серії «Макс» (Україна), системи фірми Satel (Польща),
системи «Стрелець» (Росія) тощо[1].
В якості бездротової технології найчастіше застосовують технологію
GSM. Для передачі сигнальної інформації застосовують SMS та GPRS сервіси. Проте такі сервіси не мають пріоритету у передачі даних (найвищий пріоритет у голосовому каналі CSD), а отже, при великому навантаженні мережі
можлива відсутність оперативної передачі сигнальної інформації, що є недопустимим у пожежних і охоронних системах. Противагу GSM технології
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складають персональні технології, такі як Bluetooth, J-NET-SP , J-NET-SP
тощо [1].
Проте при розробці та побудові бездротових комп’ютерних систем пожежних сигналізацій на базі нових технологій бездротової передачі даних
виникає чимало важливих науково-технічних питань, які потребують вирішення: оптимальне розміщення первинних перетворювачів в мережі, вибір
типу бездротової технології передачі даних, забезпечення завадостійкості,
гарантований зв’язок між передавачами мережі для надійної передачі інформації, довготривала автономна робота компонентів системи тощо. Отже розробка нових методів моделей та компонентів комп’ютерних систем для підвищення ефективності роботи пожежних сигналізацій на базі бездротових
технологій є вельми актуальною.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
При побудові бездротових систем виникає чимало важливих технічних
питань, які потребують вирішення: вибір типу безпровідної технології передачі даних, забезпечення завадостійкості, гарантований зв’язок між передавачами мережі для надійної передачі інформації тощо.
Питання вибору типу безпровідної технології передачі розглянуто авторами в роботах [1, 2]. На основі проведеного аналізу різних типів технологій
авторами роботи запропоновано застосовувати тех-нологію J-NET-SP. Це порівняно нова технологія, яка має наступні переваги, що є суттєвими для побудови надійних безпровідних локальних мереж:
- потужна аналогово-адресна система з можливістю об'єднання в мережу
дозволяє створювати надійний протипожежний захист розподілених комплексів будівель.
- модульна конструкція і розподілений інтелект дозволяють підключати
до системи до 96 шлейфів.
- високий ступінь розширення і резервування робить систему придатною
для більшості найскладніших завдань.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Володіючи широким спектром інтерфейсів, J-NET-SP ідеально підходить для ефективного захисту великих площ. J-NET-SP доступна як у вигляді
окремої системи на 13 шлейфів в одному боксі, так може бути і розширена до
96 шлейфів за допомогою об'єднаних в мережу додаткових панелей, які можуть розміщуватися в глухих боксах або комбінуватися з повторювачами для
дистанційного контролю і управління всією системою. Об'єднання в мережу
можливо за допомогою RS422 / RS485, TCP / IP або оптоволоконного з'єднання[3].
Мережеві можливості J-NET-SP доповнені великим набором програмних опцій, які дозволяють налаштувати систему точно відповідно до завдань
споживача. Гнучке логічне програмування командно-моніторних модулів і
пристроїв оповіщення гарантує, що будь-який сигнал про пожежу або несправність викличе відповідну дія.
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Інтерактивне графічне відображення системи виводиться на комп'ютер
оператора за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення
ODYSSEY. Всі пристрої системи вказані на планах будівлі з відображенням
їх статусу в реальному часі. У разі виникнення пожежі чи несправності оператор може контролювати систему і отримувати будь-яку необхідну інформацію за допомогою декількох натискань клавіші мишки[4].
Автоматична адресація пристроїв при запуску системи зменшує тимчасові витрати на цей етап. У режимі програмування J-NET-SP автоматично
розпізнає підключені пристрої і їх адреси та готова до роботи протягом двох
хвилин.
Другим важливим питанням, про яке зазначалося вище – є гарантований
зв’язок між передавачами мережі. Для його забезпечення необхідно витримати дві умови:
– підібрати необхідну відстань між передавачами (не надто маленьку,
що не збільшити кількість елементів мережі, і не велику, щоб забезпечити надійний зв’язок);
– розмістити у місці, де були б відсутні спотворення сигналу передачі
даних (зниження сигналу через дифракції, інтерференції тощо).
Для цього необхідно правильно побудувати модель каналів зв’язку всередині приміщень. Для виконання цієї задачі використовують кілька моделей: статистичні, емпіричні та променеві Рис.1 [5]. При бездротовій передачі
інформації важливим елементом є забезпечення гарантованого зв’язку між
радіовузлами. Для рішення цієї задачі здійснюють моделювання каналів
зв’язку. Проведений аналіз дозволив виявити особливості та недоліки існуючих методів моделювання для вирішення завдань розповсюдження радіосигналів у приміщеннях.

Рис. 1. Вікна оболонок програми побудови моделі для кімнати 64 м

ВИСНОВКИ
Отже, в роботі розроблена модель розповсюдження сигналів, яка дозволяє будувати локальні мережі пожежних оповіщувачів в приміщеннях із за304
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стосуванням безпровідної технології передачі даних J-NET-SP.
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Секція 5.
Інформаційно-вимірювальні
технології та екологічне
приладобудування
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УДК 621. 752. 4
Г. А. Бусигіна, бакалаврант, Л. П. Медяний, старший викладач
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

РОЗДІЛЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ
ГАЗУ
Анотація. Розглянуто характеристики сенсора, отримано аналітичний вираз для чутливості, розраховано
поріг чутливості та розділювальну здатність у діапазоні малих концентрацій
Ключові слова. Напівпровідниковий газовий сенсор, схема формування сигналу, похибки, поріг чутливості

ВСТУП
Напівпровідникові газові сенсори (НПГС) широко застосовуються у портативних сигналізаторах для контролю гранично допустимих концентрацій.
Важливою характеристикою сигналізатора є розділювальна здатність, що дозволяє визначити його поріг чутливості.
ФУНКЦІЯ
ПЕРЕТВОРЕННЯ
НАПІВПРОВІДНИКОВОГО
ГАЗОВОГО СЕНСОРА
Аналітично функція перетворення НПГС описуються залежністю типу:
RS 

RП

C

,

(1)

де RS – опір сенсора в присутності аналізованого газу [ppm].
С – концентрація газу,
 – константа,
RП – константа, залежить від конструкції сенсора, виду газу [Ом].
Діаграма функції перетворення (див. рис. 1, а) НПГС оксиду вуглецю
TGS 2442, приведена у документації виготовлювача у вигляді графіка в подвійному логарифмічному масштабі та відповідна діаграма перерахована у
натуральний масштаб (рис. 1, б).

а)

б)

Рисунок 1. Функція перетворення газового сенсора TGS 2442: логарифмічний масштаб –
а, натуральний масштаб – б

Експериментально визначена характеристика TGS2442 показана на рис. 1
і відповідає першому рядку табл. 1.
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ppm
Rs
кОм
Rs
кОм

Таблиця 1. Характеристики TGS2442
30 40 50 70 80 90 100 200 300 400 600 700
800 900 1000
240 180 126 77 72 62 60 24,6 14,4 10,8 7,5 7,2
6 5,4 4,8
243 177 136 90 79 69

61

28

16

12

8

6,7

5,8

5,1

4,5

Проведена програмна апроксимація експериментальних даних характеристики і отримано придатний для розрахунків аналітичний вираз:
RC 

11 800 000
C 1.14

.

(2)

Дані розраховані по виразу (2) наведені у другому рядку табл. 1. Визначимо чутливість сенсора у діапазоні малих концентрацій 30…40 ppm:
KC 

R
60
кОм
.

6
C
10
ppm

Початковий опір сенсора (при С = 0) R0 = 300 кОм.
ПОРІГ ЧУТЛИВОСТІ СХЕМИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ
Схема формування сигналу (СФС) напівпровідникового газового сенсора та еквівалентна схема для визначення похибок показана на рис. 2.

а)
б)
Рисунок 2. Схема формування сигналу напівпровідникового газового сенсора – а, еквівалентна схема для визначення похибок – б

Найкращим методом формування сигналу чверть мостового збудження є
застосування інструментального підсилювача (ІП), як показано на рис. 2, а.
Основними перевагами схеми є: висока точність коефіцієнта посилення
й відсутність впливу на рівновагу мосту, високе значення коефіцієнта придушення синфазного сигналу КПСС.
У якості інструментальних підсилювачів використовуємо AD620. Вихідна напруга СФС визначається наступним чином:
U ВИХ 

UЖ
4



RC
U Ж  RC 

  K ІП 

  K ІП ,
R


R
/
2
4  RC 
C
 C


де UЖ – напруга живлення СФС [В],
RС = R0 – опір сенсора у чистому повітрі [Ом],
KІП – коефіцієнт посилення ІП,
RС – приріст R0 у присутності цільового газу [Ом].
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Визначимо вихідну напругу для наступних значеннях
С = 60 ppm, RС = 6 кОм, RС = 300 кОм, UЖ = 5 В, KІП = 10.
U ВИХ ( 60 ppm ) 

величин:

5 6 

  K ІП  0.025  10  0.25 В .
4  300 

Низькочастотний 1/f шум часто виражається в амплітудних значеннях
для смуги 0,1…10 Гц. Цей шум, в остаточному підсумку, обмежує поріг чутливості СФС, тому що звичайно саме смуга частот до 10 Гц становить найбільший інтерес. Величина сумарного середньоквадратичного значення шуму
UШ скз у смузі від fН до fВ описується рівнянням:
U Ш екз  f Н , f В   uБШ

f0 Ш ln

fВ
  fВ  fН  ,
fН

де uБШ – спектральна щільність «білого» шуму (на частоті 1 кГц),
f0Ш – кутова частота шуму 1/f,
fН і fВ – нижня й верхня границі смуги вимірювання.
Визначимо вхідну напругу для наступних значеннях величин f0Ш = 10 Гц,
fН.= 0,1 Гц, fВ = 100 Гц:
U Ш екз  0.1; 100   uБШ 10  ln

100
 100 uБШ 10  6.91  100  uБШ 169  uБШ 13 .
0.1

Аналіз бюджету похибки мостового підсилювача на ІП AD620
Посилення ІП К = 10; UВИХ(м) = 250 мВ; UЗС0 + UЗС вихК  100 мкВ;
iВХ  0,5 нА; похибка посилення 0,15% = 1500 ррm; низькочастотний шум
(0,1...10…10) Гц UШ(нч) = 280 нВ p-p; КПСС = 120 Дб (на 50 Гц).
Склад джерел похибок і їхній внесок у повну похибку  = 3565 ppm, що
відповідає розділювальній здатності РЗ = 8 біт показаний у табл. 2.
Похибки
К(10)
UЗС0
iВХ
Нелінійність
Синфазна похибка,
UСФ = UЖ(м)/2, КПСС = 120 дБ
Шум Δf = 0,1...10 Гц
Повна похибка ІП

Таблиця 2. Склад приведених похибок
/250 мВ
1500 ppm
100 мкВ
500 ppm
1500 ppm
300кОм0,5 нА = 150 мкВ
40 ppm
25 ppm
2,5 В  10–6 = 2,5 мкВ


280 нВ
РЗ = 8 біт (280  256)

2,8 ppm
3565 ppm = 0,003565

Визначимо поріг чутливості СФС (при відношенні сигнал/шум = 1).
Чутливість (коефіцієнт перетворення):
КСФС = 25 мВ/ppm
При розділювальній здатності РЗ = 256 поріг чутливості:
Сmin (256) = 1/256 =0,039  0,04 ррм

310

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

ВИСНОВКИ
Розглянута СФС для напівпровідникового газового сенсора має поріг
чутливості Сmin = 0,04 ррм, що дозволяє моніторити витоки небезпечних газів
на рівні менш ніж 0,1 ррм.
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЕФЕКТІВ
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КОРОННОМУ
РОЗРЯДІ
Анотація. У статті наведені результати розробки мобільного додатку для візуалізації дефектів фотоелектричних сонячних елементів. Виконано огляд результатів досліджень з візуалізації дефектів фотоелектричних сонячних елементів у коронному розряді. Розроблено мобільний додаток для обробки зображень коронного розряду. Наведено результати обробки зображення сонячного елемента при збудженні коронного розряду.
Ключові слова: газорозрядна візуалізація дефектів, фотоелектричні сонячні елементи, мобільний додаток,
газорозрядний пристрій.

ВСТУП
Одним з дієвих методів контролю фотоелектричних сонячних елементів
є газорозрядна візуалізація (ГРВ) дефектів. Коронний розряд, як відомо, виникає при напрузі електричного поля приблизно в 10 кВ/см у повітряному
просторі між електродами. Світіння при коронному розряді можна спостерігати, якщо поверхня електроду має гострі фрагменти. Зона біля цього електроду характеризується значно більш високим значенням напруги поля у порівнянні з середнім значенням для всього проміжку.
Пристрої контролю поверхні деталей у коронному розряді дозволяють
побачити, де виникають дефекти, однак для цього потрібно використовувати
персональний комп'ютер зі спеціально встановленим програмним забезпеченням. Окрім цього необхідно мати телевізійну камеру.
При наявності телевізійної камери, яка безпосередньо вбудована у телефон, можливе створення мобільного засобу діагностики методом газорозрядної візуалізації. Для цього необхідно паралельно вирішити дві задачі:
 створити малогабаритний газорозрядний пристрій (ГРП) із автономним
живленням;
 розробити мобільний додаток обробки та аналізу зображень дефектів у
коронному розряді для телефону.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Останніми роками на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних
приладів і систем досліджено режими збудження імпульсного коронного розряду у повітрі над поверхнею провідників та напівпровідників, розроблено
компактний газорозрядний пристрій із діелектричним бар’єром з покращеними експлуатаційними характеристиками, створено телевізійний лабораторний стенд для дослідження дефектів в коронному розряді [1-4]. Отримані
нами результати довели можливість створення мобільного засобу газорозрядної візуалізації дефектів при пониженій до 1,5 кВ амплітуді імпульсів збудження розряду. Конструкцію ГРП вдосконалено за рахунок використання
прозорого електроду на склі. Це надало можливість отримувати зображення
розряду у фронтальній площині без завад і спотворень. Надалі вдосконален312
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ня методу і засобу ГРВ було зосереджено на створенні мобільного додатку.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для методу ГРВ був розроблений мобільний додаток на базі операційної
системи iOS. Додаток складається з декількох компонентів. Перший крок для
користувача мобільним додатком - це обрання методу отримання фотографії
(рис. 1). В мобільному додатку реалізована можливість зробити фотографію
(рис. 1. а) в той же час що і проведення вимірювання. Окрім цього в мобільному додатку на даному екрані є можливість завантажити раніше зроблену
фотографію (рис. 1. б). Це дозволяє не бути прив'язними до часу проведення
або мобільного пристрою. Можливе завантаження фотографії з іншого пристрою.

Рисунок 1. Елементи екрану обрання методу завантаження фотографії. а) створити фотографію використовуючи камеру; б) завантажити раніше зроблену фотографію з галереї мобільного пристрою

Після обрання фотографії або її створення вона передається на наступний екран де проводиться її обробка. Для досягнення результату й візуалізації зон найбільших недоліків додаток оброблює отримане зображення протягом декількох етапів. У першу чергу отримане зображення (рис. 2) проходить
етап перетворення в безбарвне зображення за допомогою зменшення насиченості до значення нуля. Потім підвищують контраст. Це дозволяє виділити
різність кольорів на фотографії більш точно. Потім додаток виконує налаштовування порогового рівня зображення.
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Рисунок 2. Фотоелектричний сонячний елемент у коронному розряді

Наприкінці додаток будує карту дефектів фотоелектричного сонячного
елементу (рис. 3).

Рисунок 3. Візуалізація дефектів фотоелектричних сонячних елементів: за допомогою
елементу “Повзунок” у користувачів є можливість регулювати коефіцієнт щільності для
карти дефектів
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ВИСНОВКИ
В ході проведених досліджень практично доведена можливість створення мобільного додатку для обробки зображень коронного розряду, зокрема, при діагностиці дефектів фотоелектричних сонячних елементів. Отриманий результат є важливим етапом розробки та вдосконалення газорозрядного
методу і засобу візуалізації дефектів над поверхнею провідників та напівпровідників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Божко К.М. Збудження імпульсного коронного розряду в повітрі для
візуалізації дефектів [Текст]/К.М. Божко, В.А. Порєв, С.Ю. Сидоренко
//Вісник Хмельницького національного університету, №6 (231). – 2015. –
С.224-230.
2. Божко К.М. Збудження коронного розряду для телевізійного контролю дефектів кристалічного кремнію [Текст]/К.М. Божко, В.А. Порєв, С.А.
Сидоренко // Технологічний аудит та резерви виробництва. Харків. – 2016,
№ 1/1(27). – С. 28-31.
3. Божко К.М. Особенности тонкой структуры импульсного коронного
разряда[Текст] /К.М. Божко, В.А. Порєв, В.П. Маслов, А.Д. Руденко, С.Ю.
Сидоренко // East European Scientific Journal, №10, 2016. Part 2. – С. 118-123.
4. Божко К.М. Контроль поверхности разрушенных деталей в коронном
разряде [Текст]/К.М. Божко, Н.А. Зашепкіна, С.М. Кущовий, С.Ю. Сидоренко //Вісник ЖДТУ. Житомир. – 2016, №2(77). – С. 79-83.

315

СЕКЦІЯ №5  ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

УДК 58.087
В.А. Набока, студент гр. ПГ-71мп, к.т.н., доц. Маркіна О.М.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
У ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
МІКРОКЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В ТЕПЛИЦІ
Анотація. В статті наведено результати налаштування бездротової передачі даних (Wi-Fi) з інформаційновимірювальної системи мікрокліматичних параметрів в теплиці. Зазначено особливості налаштування та
методику передачі даних. Впровадження бездротової передачі даних було апробовано в тепличному господарстві та дозволяє вчасно й водночас дистанційно реагувати на зміни мікроклімату в теплиці.
Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, «Arduino», мікрокомп’ютер, цифровий датчик, wi-fi
модуль.

ВСТУП
На сьогодні є популярним напрям розробки приладів для моніторингу
параметрів мікроклімату для тепличного господарства і цьому напрямку присвячено багато досліджень та розробок систем контролю. Однак, один напрямок досліджень є неохопленим та невисвітленим в літературі. А саме, налаштування бездротової передачі даних інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) мікрокліматичних параметрів в теплиці за рахунок впровадження
модуля дистанційної передачі даних та його налаштування. Зазначена модернізації вузлом бездротової передачі даних дозволить зекономити час працівників та енергоресурси. А найголовніше, при виявленні екстремально високих або низьких показників вологості чи температури у випадку випадіння
граду, аномальної спеки, вчасно зреагувати та запустити резервні ресурси
задля збереження врожаю.
Об’єктами контролю розробленої інформаційно-вимірювальної системи
є температура й вологість, адже, це два найголовніших параметри мікроклімату для забезпечення високого врожаю та вирощенню продуктів за короткий час з найвищими показниками якості (розмір, колір, соковитість).
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для проведення експериментальних досліджень було побудовано інформаційно-вимірювальну систему на базі мікрокомп’ютеру «Arduino». В
якості чутливого елементу застосовано полімерний датчик вологості та температури DHT22. Використано базову схему включення датчика до ІВС [1],
адже, не потрібно робити конвертацію отриманих даних за допомогою додаткових операцій.
Для розширення функціоналу ІВС використовували модуль бездротової
передачі даних (Wi-Fi модуль ESP 8266-01). Він включає в себе власний мікроконтролер, тому не потрібно додатково підключати мікроконтролери для
обробки та передачі сигналу. Схема підключення модуля ESP 8266-01 наведено на зображенні рис. 1.
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Рисунок 1 - Схема підключення Wi-Fi модуля до апаратної платформи Arduino [2]

Для забезпечення надійної передачі даних Rx підключаємо за допомогою додаткових резисторів 1 кОм та 2 кОм (рис. 1). В цьому випадку ми забезпечуємо надійну передачу пакетів між Arduino та Wi-Fi модулем. Необхідним живленням для модулю є напруга 3,3 В, при цьому, сила струму повинна бути не менше 280 мА. Споживання струму відрізняється за величиною в двох режимах роботи. В режимі передачі даних модуль споживає
струм 215 мА, а в режимі прийому пакетів - 62 мА [3]. Підключення до виходів передачі/прийому даних здійснюємо за допомогою стаціонарних виходів
RX (передача пакетів) та TX (прийом пакетів). Підключення до цифрових виходів не використовуємо, тому що, за такого налаштування задати нову конфігурацію для модуля є неможливим. В даному випадку будемо використовувати стандартну бібліотеку SoftwareSerial для роботи з пінами D0 та D1.
Після підключення модуля за схемою (рис. 1) необхідно провести пробне включення і встановлення передачі даних до пункту контролю, а саме, це
відбувається наступним чином. Контролюючою операцією, що може підтвердити передачу даних є світлова сигналізація. На модулі повинен спалахнути червоний світлодіод та на долю секунди 2 рази моргнути синій, що свідчить про передачу пакетів між пінами TX та RX. В мережі з’явилася точка
доступу з іменем «AI_THINKER_10322А». Після чого проводимо налаштування модулю на необхідний режим та параметри передачі даних. Керування
модулем ESP 8266-01 відбувається за допомогою АТ-команд, що перераховано в табл. 2 [4]. Хочемо зазначити, що перед початком передачі даних необхідно переконатися в оновленому програмному забезпечені, перевіривши
версію прошивки за допомогою команди «AT+GMR».
Це необхідно для отримання всіх доступних команд для керування модулем бездротової передачі даних. Переводимо Wi-Fi модуль в режим програмування шляхом підключення піну GPIO0 до живлення напругою 3,3 В.
Вже на наступному етапі можна подавати живлення на модуль. Важливо не
перемикати пін GPIO0 під час роботи модуля, адже, такі дії призведуть до
відмови живлення модуля та ІВС в цілому.
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Таблиця 2 - Список основних AT-команд для модуля ESP8266 EPS-01
AT-команда
1
AT+GMR
AT+CWMODE=
<режим>
AT+CWQAP

Пояснення команди
2
Перевірка версії прошивки модуля
Задає режим роботи модуля. Mode: 1 - клієнт, 2 - точка доступу, 3 змішаний режим
Відключитися від точки доступу

AT+CIPSTART=
<тип>,<адреса>,
<порт>

Створює підключення до конкретного IP-адресу, де тип – тип
з’єднання (TCP або UDP), адреса – IP-адрес, порт – порт IP-адресу

AT+CIPSEND

Надіслати дані

AT+CIPCLOSE

Закрити порт підключення

Для підключення модуля до точки доступу Wi-Fi необхідно виконати
наступний алгоритм послідовного запуску команд:
AT + RST://AT + CWMODE = 1://AT + CWJAP = "SSID", "password"
(SSID – ім’я точки доступу, password – пароль від точки доступу)
Тепер можемо переглянути IP-адрес модуля. Точка доступу Wi-Fi, до
якої підключаємось, має DHCP сервер і автоматично видає IP-адрес. Переконаємося в цьому за допомогою команди «AT + CIFSR».
AT + CIPMODE = 0://AT + CIPMUX = 1://AT + CIPSERVER = 1,80
За допомогою програмного забезпечення PuTTY(в разі користування
операційною системою Linux можна використати програмне забезпечення
telnet). В полі введення «Host Name» вкажемо IP-адрес модуля [5]. Переконатись в правильності дій шляхом відправлення будь-якого повідомлення через
консольне вікно. В результаті таких дій отримано повідомлення наступного
характеру (рис. 3).

Рисунок 3 - Відповідь на повідомлення ІВС на дистанційний пункт контролю з застосуванням Wi-Fi передачі даних

Для відповіді на повідомлення відправляємо модулю наступну команду:
- AT + CIPSEND = 0,3 (0 – ID сесії, 3 – довжина повідомлення)
Хочемо зазначити, що існує два основні режими роботи модуля [6]. Поперше, режим сервера; по-друге, режим клієнта. ESP 8266-01 має власну
пам’ять та зберігає всі дані по підключенню. Після повторного ввімкнення
модуля він автоматично підключиться до раніше використовуваної точки доступу. Це є досить вагомою перевагою ІВС у порівнянні ІВС з відсутнім ав318
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томатичним налаштуванням при ввімкненні.
ВИСНОВКИ
В статті представлено результати налаштування Wi-Fi передачі даних
для ІВС контролю кліматичний параметрів в теплиці. Зазначено особливості
та методика передачі даних. При вирішенні завдання, що стосується впровадження в ІВС модулю бездротової передачі даних, ми провели експериментальне дослідження щодо вибору системи передачі даних.
Можливість роботи в енергозберігаючому режимі значно зменшує енерговитрати. Це пояснюється тим, що модуль споживає повний робочий струм
лише в режимі передачі даних, а в іншому випадку ця кількість зменшується
майже в чотири рази. Акцентуємо увагу на досить низькій вартості приладу,
відносно аналогів, в 3-4 рази, що ні яким чином не позначається на результатах вимірювань. Практична значущість нашого приладу полягає в наявності
Wi-Fi модулю для бездротової передачі даних з датчика. Результатом нашого
дослідження є методика налаштування бездротової передачі даних з ІВС, що
було апробована в тепличному господарстві.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ В
ПРИМІЩЕННІ
Анотація. У статті розглянутий алгоритм вимірювання концентрації пилу в повітрі робочої зони виробничих приміщень підприємств. Розроблено комп’ютерну програму для розрахунку концентрації пилу на підприємстві. У ході дослідження було проаналізовано гравіметричний метод вимірювання концентрації пилу у
виробничих приміщеннях. Виявлено його недоліки та вдосконалено метод зміною кількістю зважувань фільтру з пилом. Розроблено алгоритм вимірювання концентрації пилу та написана комп’ютерна програма для
розрахунку його концентрації. Це дозволило зменшити похибку вимірювання на 19%, прискорити та спростити процес вимірювання та розрахунків концентрації пилу в повітрі виробничих приміщень підприємств.
Ключові слова: пил, датчик, пиломір, фільтр, вимірювання, концентрація, аспіратор, об’єм, барометричний
тиск.

ВСТУП
Одним з негативних факторів, які різко погіршують умови праці практично в усіх галузях народного господарства, є пил, який несприятливо впливає
на внутрішні органи і центральну нервову систему працюючих, сприяючи
виникненню і інтенсивному протіканню професійних захворювань, а також є
причиною виробничого травматизму.
Цілий ряд технологічних процесів супроводжується утворенням мілкоподрібнених частинок твердої речовини (пилу), які потрапляють в повітря
виробничих приміщень і більш-менш тривалий час знаходяться в ньому в підвішеному стані.
На сьогодні існує декілька основних методів вимірювання пилу, проте
нашою метою є розробка комп’ютерної програми для вимірювання концентрації пилу в приміщенні на основі гравіметричного методу.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Пилоутворення відбувається при дробленні, розмелюванні, перетирання,
шліфовці, свердлінні, фасуванні, пакуванні, переробці сільгосппродукції,
складської обробки вантажів, вантажно-розвантажувальних операціях, транспортуванні. Пил утворюється також в результаті конденсації пари важких
металів і інших речовин[1]. Гравіметричний метод [2]заснований на зважуванні частинок пилу на спеціальному фільтрі при проходженні (прокачуванні) через нього фіксованого об’єму пило-газової проби. Санітарно-гігієнічні
норми до концентрації пилу у приміщенні визначені у [3].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження була розробка алгоритму розрахунку концентрації
пилу в приміщені та розроблення відповідної комп’ютерної програми.
Відповідно до гравіметричного методу концентрація пилу С П визначається по формулі:
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CП 

М1  М 2
,
V
(мг/м3)

(1)
де
М1 мг – маса фільтра з пилом,
М2, мг - маса фільтру без пилу,
V – об’єм пропущеної проби, м3 [2].
За основу розробки алгоритму вимірювання концентрації пилу взято
гравіметричний метод із-за його обмеженого діапазону вимірювання концентрації пилу 0-10 мг/м3, що є доцільним в його використані для санітарно–
гігієнічного контролю атмосфери, атестації робочих місць. Але для зменшення похибки даний метод було вдосконалено шляхом зважування нашого
фільтру з пилом в два етапи [4].
На першому етапі на цифрових електронних терезах розміщується пиловий фільтр з пилом і фіксується значення показів терезів. Згідно до формули
(2) розраховуємо N1.
N 1  P1  K ,

(2)
де
P1 – вага фільтру після досліду
К – коефіцієнт передачі терезів.
На другому етапі до пилового фільтру на терезах додається еталонна вагова міра масою P0 і фіксується результат вимірювання N 2  K  P0  P1  – сумарної маси пилового фільтру з пилом і еталонної вагової міри. (У якості
еталонної міри використовується калібрована вага – міні гиря, вагою у діапазоні 50 - 100 мг.)
Складається і вирішується система рівнянь:
 N1  K  P1
,

 N 2  K  ( P1  P0 )

далі визначають Р1 по формулі:
P1 

(3)

N 1  P0
,
N 2  N 1 (мг)

(4)
Розраховане значення P1 вводиться в формулу (5).
При визначенні концентрації P1 по формулі (4) відхилення коефіцієнта К
передачі терезів від номінального значення, внаслідок дії зовнішніх чинників, взаємно компенсується, якщо обидва етапи провести з мінімальним розривом у часі. Концентрацію пилу Х1 в 1 м3 повітря визначаємо за формулою
X1 

P1  P2
,
V1
(мг/м3)

(5)
де
Р1, Р2– вага фільтра чи вати до досліду Р2 і після досліду Р1, мг;
V1– об’єм повітря, яке протягнене через фільтри, визначаємо за формулою
V1  V  T , (л)
(6)
де
V – покази поплавка ротаметра аспіратора, об’ємна швидкість,
л/хв;
T – час досліду, хв.
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Об’єм повітря V0наведено до нормальних умов (до такого об’єму, який
би він займав при температурі 0ºС і тиску 760 мм.рт.ст.) дорівнює
V0 

V1  273  B

,

273  t   760 (м3)

(7)
де
В – барометричний тиск у місці відбирання проби, мм.рт.ст.;
t – температура повітря в місці відбирання проби, ºС [4].
Концентрація пилу Х0 в 1 м3 повітря за нормальних умов буде дорівнювати
X0 

P1  P2
,
V0
(мг/м3)

(8)
Отримані дані розрахунків записують в таблицю, та проводять оцінку
показників запиленості у виробничому приміщені шляхом порівняння результатів досліджень з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 [3].
На основі наведеного алгоритму було розроблено комп’ютерну програму яка має вигляд наведений на рис. 1.

Рисунок 1. Вікно вхідних даних яке заповнює користувач

Для початку роботи з програмою користувачу необхідно ввести наступні
дані:
 ввести назву пилу концентрацію якого ми вимірюємо;
 гранично допустиму концентрацію пилу згідно до нормативів;
 масу фільтру до та після виконання досліду;
 вибрати масу еталону;
 ввести коефіцієнт передачі терезів на яких зважуємо фільтри;
 об’єм прокачаного нами за хвилину повітря;
 атмосферний тиск на момент досліду;
 час проведення досліду;
 температуру навколишнього середовища.

Після введення даних натискають кнопку «Розрахунок» і програма почне свою роботу. В результаті роботи програми на екран буде виведено таблицю в якій будуть вказані всі відомі нам данні та розрахована концентрація
пилу, а також вказано на скільки отриманий нами результат перевищує значення гранично допустимої концентрації чи задовольняє його. Якщо не за322
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кривати таблицю та змінивши вхідні данні новими то після повторного натискання кнопки «Розрахунок» до таблиці буде додано строку з результатами 2
вимірювання.

Рисунок 2. Результат роботи програми

ВИСНОВКИ
Таким чином, у ході дослідження було проаналізовано гравіметричний
метод вимірювання концентрації пилу у виробничих приміщеннях. Виявлено
його недоліки та вдосконалено метод зміною кількістю зважувань фільтру з
пилом. Розроблено алгоритм вимірювання та написана комп’ютерна програма для розрахунку концентрації пилу в приміщені. Це дозволило зменшити
похибку вимірювання на 19%, прискорити та спростити процес вимірювання
та розрахунків концентрації пилу в повітрі виробничих приміщень підприємств.
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ЕЛЕКТРОННИЙ СТЕТОСКОП
Анотація. У даній роботі розглянуто один із методів діагностики роботи серця та легень людини - аускультація. Проаналізовано основні його переваги та запропоновано функціональну блок-схему електронного
стетоскопу з дисплеєм. Запропоновано метод для покращення результату роботи електронного стетоскопа,
що здатний фіксувати, обробляти, відображати та зберігати звукові дані, отримані з тіла пацієнта за допомогою аускультації.
Ключові слова: електронний стетоскоп, аускультація, неінвазивний метод, ЕКГ

ВСТУП
З кожним роком прогресивно зростає кількість захворювань серцевосудинної системи і дихальних шляхів і це є найпоширенішою причиною смерті в світі. Існуючі методи діагностики діляться на інвазивні та неінвазивні,
але неінвазивні методи використовуються частіше [1]. Це пов’язано з тим, що
діагностика даним методом є безболісною, швидкою і не порушує цілісність
організму.
Серцеві напади є непередбачуваною надзвичайною ситуацією, яку важко
контролювати та прогнозувати. Навіть після того, як пацієнт перебуває в лікарні, симптоми можуть зникнути. З цих причин у людей з підозрою на серцеві проблеми слід проводити моніторинг ЕКГ щодня. Запис та збереження
цих даних має значну цінність, допомагаючи діагностувати та запобігати подальші серцеві напади [2].
Більшість серцевих захворювань пов'язані з відбиттям звуків, які серце
випускає. Серцева аускультація (прослуховування звуку серця) є важливим
методом ранньої діагностики серцевої дисфункції. Традиційна аускультація
потребує значного клінічного досвіду та навичок.
ДІАГНОСТИКА РОБОТИ СЕРЦЯ ТА ЛЕГЕНЬ МЕТОДОМ
АУСКУЛЬТАЦІЇ
Стетоскоп є основним інструментом для діагностики великої кількості
захворювань. Різні звуки, що утворюються в середині тіла, можуть відповідати різним розладам, таким як аритмія, порушення дихання та неправильне
відкриття та закриття серцевих клапанів.
Аускультація є одним з провідних методів об’єктивного обстеження
хворих і базується на вислуховуванні звукових явищ, зумовлених коливаннями в організмі тих чи інших його елементів.
При аускультації ми реєструємо звуки, що виникають в організмі самостійно внаслідок зміни в напруженні тканин органів при їх функціюванні [3].
Тому звуки в такому випадку значно слабші і можуть прослуховуватися лише при прикладанні вуха до тіла (безпосередня аускультація), або спеціальних звукопровідних приладів, що називаються стетоскопами чи фонендоскопами (посередня аускультація).
На сьогоднішній день важливим питанням є розробка електронного стетоскопу, який має портативний монітор ЕКГ із стереоскопічним аускульта326
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тивним звуком для отримання інформації про роботу серця.
Електронний стетоскоп може поліпшити якість звуку і забезпечити візуальну індикацію звуків серця, таких як кардіофонографія. Також вони можуть записувати та архівувати звуки серця чи легень.
Однією з проблем стетоскопа є присутність фонового акустичного
шуму, так як мікрофон, що використовується в таких стетоскопах, приймає
сигнали в усіх напрямках, включаючи оточуючий шум, який передавався як
вхідний сигнал на мікрофон разом із звуками, отриманими при прослуховуванні серця.
У даній роботі авторами було розроблено прилад, здатний фіксувати,
обробляти, відображати та зберігати звукові дані, зібрані з тіла пацієнта за
допомогою діафрагми грудної клітки. Пристрій також може аналізувати звукові дані та видавати попередження про порушення частоти серцевих скорочень та шумів.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ПРИЛАДУ
Авторами було проведено пошук та аналіз аналогів, та розроблено блоксхему електронного стетоскопу з дисплеєм, яка представлена на рис.1.

Рис. 1 Функціональна схема електронного стетоскопу з дисплеєм

На даній схемі на грудну клітину (біологічний об’єкт (БО)) встановлено
звуковий датчик, призначений для посилення вихідного сигналу і перетворення сигналу аускультації мікрофона в цифрову форму, а також для зворотного перетворення обробленого в процесорі сигналу (блок перетворювача) в
аналоговий вигляд для прослуховування його в навушниках стетоскопа.
Процесор призначений для виконання всіх головних функцій цифрового
стетоскопа, а також виконує функцію обробки сигналів цифровими стетоскопами, такі як зменшення шуму, алгоритми визначення частоти серцебиття та
виявлення дефектів серця при збереженні дуже низького постійного струму
від акумулятора. Також процесор керує взаємодією пам'яті та периферійних
пристроїв.
Для забезпечення нормальної роботи стетоскопа в його склад входять
такі периферійні пристрої, як MMC/SD карти пам'яті з перетворювачем рівня
для довгострокового зберігання даних, сенсорний дисплей з підсвічуванням
для візуального відображення сигналів аускультації, додаткова клавіатура
для керування стетоскопом, інтерфейс передачі даних Bluetooth і USB для
встановлення зв'язку з комп'ютером, а також перетворювач змінної напруги з
зарядним пристроєм для акумулятора.
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Дана схема дозволяє збільшити посилення звуку в десятки разів та зменшити небажаний шум навколишнього середовища і організму пацієнта до
70-80% за рахунок адаптивного програмного алгоритму.
Також запропонована встановити три режими фільтрації для аускультації серця, легені і інших звуків тіла: від 20 до 200 Гц (дзвін), від100 до 500 Гц
(діафрагма)та від 20 до 1000 Гц (розширений режим), що дозволить більш
якісно проводити дослідження та своєчасно встановити діагноз.
ВИСНОВОК
Запропонований прилад може значно покращити процес діагностики захворювань серця та легень. За допомогою електронного дисплею можна візуалізувати та фіксувати дані роботи серця, тим самим зменшити кількість неправильних діагнозів.
Моніторинг та запис електрокардіограми та аускультативного звуку можуть надавати лікарям важливу інформацію для своєчасної оцінки проблеми
та, таким чином, запобігти розвитку хронічної хвороби або смерті.
Запропонований портативний пристрій є недорогим та може врятувати
життя багатьох людей.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЮ ТВЕРДОСТІ
МАТЕРІАЛУ ШТУЧНИХ ІМПЛАНТІВ
Анотація. Запропоновано метод та принципи дії автоматизованого приладу вимірювання твердості деталей
для штучних імплантів (імпланти суглобів, протези кісткової тканини тощо) із різних матеріалів. Наведено
основну структурну схему та устрій приладу вимірювання.
Ключові слова: твердість, вимірювання, матеріал, штучний імплант, індентор, автоматизований прилад.

ВСТУП. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальною проблемою сучасної медицині є пошук матеріалів і сплавів
для застосування їх в штучних імплантах, які могли б бути максимально наближеними за властивостями до біологічних структур. Основною проблемою
є зносостійкість матеріалів, з яких виготовлені імпланти, або їх компоненти.
Однією із характеристик, які відіграють вагому роль в підбиранні матеріалів,
є мікротвердість. Отже, йдеться не тільки про біологічну сумісність матеріалів імплантів з організмом, а й надається великого значення їх механічним
властивостям. У цій роботі представлено метод, за допомогою якого можливо краще оцінювати і підбирати матеріали для імплантів, що застосовуються
в різних галузях медицини.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Наразі відомі методи дослідження механічних властивостей деталей [1,
2, 3, 4], які, зокрема, визначають параметри твердості деталей. Це надає можливості визначення сумісності цих матеріалів для створення штучних імплантів. Так, у роботі [5] описані методи вимірювання твердості біологічних
матеріалів. Одним із таких методів є тонометричні вимірювання, які характеризувалися здатністю матеріалів витримувати вертикальні сили навантаження. Ця техніка використовувалась за допомогою дюрометра. Дюрометр утримувався на вертикальній поверхні зразка. Вимірювання відбувалися внаслідок пружного навантаження зовнішньої частини, яка і вимірювала твердість,
використовуючи навантаження на зразок. Для вимірювань дюрометр використовувався при температурі 25°С і відбивався під дією сили тяжіння проти
зразка. Чотири послідовні досліди відбувалися на одному і тому ж місці.
Також використовувався метод, в якому вимірювалась твердість і еластичність шкіри, в якому застосовувалось лінійне переміщення у горизонтальній площині шкіри [5]. Використовувався квазістатичний екстензометр, який
був розроблений Дж. Евансом в 1967 році. Цей пристрій застосовував шкалу
розширення шкіри за допомогою двохсторонньої клейкої стрічки на двох металевих вкладишах. Отримане навантаження передавалось ланцюгом, який
складався з двох безколійних шківових коліс в кінці конічних плечей. Було
застосовано двигун із постійним моментом для швидкісного руху, а швидкість розширення поверхні до шкіри становила 0,35 мм/с до максимального
329

СЕКЦІЯ №6  ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

навантаження 100 Г (близько 1 Н).
Недоліками цих методів вимірювання є недостатня точність та достовірність отриманих результатів, що вносить похибки в результат діагностики
стану об’єкту.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є створення нового методу вимірювання мікротвердості
матеріалів, що підвищує точність виготовлення штучних імплантів широкого
призначення, та тим самим забезпечує зносостійкість цих виробів та врешті
якість протезування. Водночас, на підставі запропонованого методу, є можливість визначити принципи функціонування автоматизованого приладу вимірювання твердості деталей із різних матеріалів.
ПРИНЦИП
РОБОТИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО
МОДУЛЮ
КОНТРОЛЮ ТВЕРДОСТІ
Для забезпечення роботи мікротвердоміра розроблено низку електронних модулів. За своїм призначенням їх можна розділити на наступні субмодулі:
1. Модуль контролю торкання індентора поверхні деталі;
2. Модуль контролю тиску на поверхню деталі;
3. Модуль генератора електромагнітного поля;
4. Модуль автоматики керування розташуванням індентора.
Для того, щоб визначитися з роботою кожного з модулів, розглянемо загальну модульну схему мікротвердоміра (рис.1).
Отже, електронна частина приладу працює наступним чином. В основу
роботи закладено дискретний принцип створення силового навантаження.
Для реалізації цього принципу роботи силового елементу необхідно забезпечити систему надточного визначення координати між початком прикладення
сили та його закінчення. Водночас, величина сили повинна бути визначена з
такою ж точністю.
Реалізація пристрою містить два модулі реєстрації торкання, генератор
електромагнітного поля та модуль індентора. Модулі торкання 1 та 2 конструкційно однакові, хоча обслуговують різні ділянки роботи пристрою.
Перший модуль 1 контролю торкання індентора поверхні деталі побудований наступним чином. На штанзі індентора 8 встановлено пружний елемент 7, який виконує функцію подачі. Діапазон роботи при цьому встановлюється регулятором діапазонів 10. При замиканні індентора 6 на деталь 5
струм, який протікає через індентор, генерує ЕРС у електромагнітному відчутнику 1.1 з частотою генератора поля 3. Блок 1.2 налагодження на робочу
частоту здійснює налагодження відчутника 1.1 на частоту генератора поля 3.
Сигнал відчутника 1.1 потрапляє на каскадний динамічний підсилювач 1.3,
де підсилюється до величини, необхідної для спрацювання компаратора 1.4.
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Рисунок 1. Загальна взаємодія блоків модулів контролю роботи мікротвердоміра, де: 1 –
модуль контролю торкання мікротвердоміра; 1.1 – електромагнітний відчутник; 1.2 – блок
налагодження робочої частоти; 1.3 – каскадний динамічний підсилювач; 1.4 – компаратор;
1.5 – ключовий елемент; 1.6 – тригер; 1.7 - блок індикації; 1.8 – блок гальванічної
розв’язки; 2 – модуль контролю сили навантаження; 2.1 – електромагнітний відчутник; 2.2
– блок налагодження на робочу частоту; 2.3 – каскадний динамічний підсилювач; 2.4 –
компаратор; 2.5 – ключовий елемент; 2.6 – тригер; 2.7 – пристрій індикації; 2.8 – блок гальванічної розв’язки; 3 – генератор електромагнітного поля; 4 – система CNC верстата; 5 –
деталь; 6 – індентор; 7 – пружний елемент; 8 – штанга індентора; 9 – прецизійний елемент
торкання; 10 – регулятор діапазонів тиску

На компараторі 1.4 сигнал набуває прямокутної форми і потрапляє на
вхід запуску тригера 1.6. Другий вихід компаратора 1.4 надходить на другий
вхід тригера 1.6. Виходи тригера 1.6 навантажені, перший  на блок індикації
1.7, а другий  на вхід системи CNC 4.
У подальшому по мірі зростання тиску штанга 8 пересувається до торкання з прецизійним контактом 9, що реєструє електромагнітний відчутник
2.1.
Отже, вимірювані локальні значення твердості виробу, які далі враховуються для визначення інтегральних механічних характеристик та надають
можливості застосування матеріалу для виготовлення штучного імпланту.
ВИСНОВКИ
Створені принципи контролю мікротвердості є засадними до створення
низки приладів вимірювання та контролю диференційної мікротвердості. Визначення параметрів твердості деталей із різних матеріалів як при їх виготовленні, так і при їх встановленні в робочу зону, підвищує якість імплантації.
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У подальших наукових дослідженнях має бути створено та досліджено
принципову електричну схему модулю торкання індентора та величини сили.
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СПЕКТРОСКОПІЯ КРОВІ МЕТОДАМИ ЕЛІПСОЇДАЛЬНОЇ
ФОТОМЕТРІЇ
Анотація. У роботі розглянуті можливість та особливості застосування методу дзеркальних еліпсоїдів обертання для дослідження рівня глюкози в крові. Проведено Монте-Карло симуляцію поширення оптичного
випромінювання в крові для трьох довжин хвиль 632 нм, 800 нм та 950.
Ключові слова: фотометрія, еліпсоїдальний рефлектор, кров, Монте-Карло симуляція.

ВСТУП
Спектроскопічні методи дослідження показників та характеристик крові
знаходять широке застосування в медицині. Вони є значно швидшими та
практично не поступаються у точності результатам інших лабораторних методів. Як при неінвазивних, так і при інвазивних дослідженнях робота діагностичної апаратури ґрунтується на визначенні оптичних властивостей крові,
які залежать від насиченості киснем, осмолярності, гематокриту, рівня цукру
тощо. До оптичних властивостей відносять коефіцієнти поглинання μа та розсіяння μs, фактор анізотропії розсіяння g, а також показник заломлення досліджуваного середовища.
Численні методи та експериментальні засоби, призначені для визначення
рівня цукру в крові гуртуються на здатності біологічних середовищ до поглинання та розсіяння і використовують різноманітні системи обробки даних.
Найпоширенішими методами є спектроскопія комбінаційного розсіяння та
спектроскопію поглинання в ближній інфрачервоній області [1, 2].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
На підставі проведеного аналізу методів, що використовуються при визначенні рівня глюкози в крові, досліджені ефекти світлорозсіяння зразками
крові людини в умовах експерименту з одношаровим середовищем для різних довжин хвилі зондуючого лазерного випромінювання при фотометрії
еліпсоїдальними рефлекторами.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
Фотометри з еліпсоїдальними рефлекторами доволі широко використовуються для оптичної діагностики світлорозсіювальних середовищ, [1,2] і
тому можуть бути використані при неінвазивному дослідженні оптичних
властивостей крові при спектроскопічному аналізі. Для оцінки робочого спектрального діапазону методу при виявленні глюкозо-залежних показників
було обрано три довжини хвилі 630 нм, 800 нм та 950 нм, що доволі вдало
корелюють з відомими методиками визначення рівня цукру в крові [1,2].
Дослідження проводилися на підставі модельного експерименту поширення оптичного випромінювання в крові методом Монте-Карло у відбитому
та пропущеному світлі для трьох довжин хвиль у фотометрі з еліпсоїдальними рефлекторами (ЕР) [3,4]. Оптичні властивості середовища наведені в
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табл.1, товщина зразка складала 0.1 см. При моделюванні використані наступні параметри еліпсоїдальних рефлекторів: фокальний параметр 18.875 мм,
ексцентриситет 0.66, коефіцієнт дзеркального відбиття стінок ЕР 0.95.
Таблиця 1. Оптичні властивості крові людини
Довжина
хвилі λ,
нм
632
800
950

Показник заломлення, n
1.349
1.3
1.27

Коефіцієнт
розсіяння μs,
см-1
97.50
71.27
65.21

Коефіцієнт поглинання μа, см-1

Фактор анізотропії g

0.28
0.38
0.65

0.9866
0.9820
0.9772

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результатами Монте-Карло симуляції поширення оптичного випромінювання у вимірювальній системі біомедичного фотометру з еліпсоїдальними рефлекторами, зокрема, є оптичні коефіцієнти: дифузного відбиття Rd,
повного пропускання Т та поглинання А (табл.2). Коефіцієнт дзеркального
відбиття Rs визначається формулами Френеля для випадку нормального падіння світла, що практично реалізовано у фотометрі.
Таблиця 2. Оптичні коефіцієнти
λ, нм
632
800
950

Rs
0.00355248
0.00608621
0.00802919

Rd
0.0342647
0.0349964
0.0382812

А
0.0321745
0.0433315
0.0737402

Т
0.930008
0.915586
0.879949

Симуляція поширення світла у фотометрі на пропускання і відбиття передбачає отримання модельних фотометричних зображень, що можуть бути
зареєстровані за допомогою ПЗЗ камери при реальному експерименті [5,6].
Рис. 1 та рис. 2 ілюструють модельні зображення другої фокальної площини
верхнього (відбиття та розсіяння назад) та нижнього (пропускання та розсіяння вперед) еліпсоїдального рефлектора відповідно для обраних довжин
хвиль. Аналіз отриманих результатів показує практично непомітну відмінність фотометричних зображень у відбитому світлі для всіх трьох довжин
хвиль, що підтверджується значеннями коефіцієнтів дифузного відбиття з
абсолютним відхиленням рівня третього порядку малості. У той же час фотометричні зображення у пропущеному світлі на довжинах хвиль 632 та 800
нм практично однакові, відмінності помітні на довжині хвилі 950 нм.
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а)
б)
в)
Рисунок 1. Фотометричні зображення другої фокальної площини верхнього еліпсоїдального рефлектора для довжин хвиль 632 нм (а); 800 нм (б) та 950 нм (в)

а)
б)
в)
Рисунок 2. Фотометричні зображення другої фокальної площини нижнього еліпсоїдального рефлектора для довжин хвиль 632 нм (а); 800 нм (б) та 950 нм (в)

ВИСНОВКИ
Таким чином, отримані модельні результати показують, що при спектроскопії методами еліпсоїдальних рефлекторів доцільно використовувати
довжини хвиль лазерного випромінювання, які не призводять до візуальної
тотожності фотометричних зображень, що можуть бути зареєстровані у реальному експерименті. Це дозволить суттєво спростити схемотехнічне моделювання роботи оптичних глюкометрів з еліпсоїдальними рефлекторами та
оптимізувати параметри оптико-електронних компонентів пристроїв.
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ЛЕЗЕРНИЙ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ
Анотація У статті розглянуто суть неінвазивного методу забору крові. Описано функціональну блок схему
приладу, в яку входять нові технологічні рішення, а саме перфорація шкіри для забору крові за допомогою
лазера. Для створення приладу було обрано лазер Er: YAG, що має довжину хвилі 2,94 мкм та є оптимальним рішенням для поставленої задачі.
Ключові слова: перфоратор, коагуляція, фотокоагуляція, лазер, забір крові.

ВСТУП
На сьогоднішній день швидке та якісне отримання результатів аналізу
проб крові – основа ефективної діагностики та лікування гострих захворювань. На даний час проводиться багато досліджень для того, щоб розробити
нове обладнання та методи аналізу, які усувають ризик інфікування та зменшення болю. Зокрема, уникнути ризику зараження смертельними хворобами,
такими як СНІД, гепатит, та тими, які передаються через зараження крові.
Для проведення аналізів необхідно взяти кров, що супроводжується відповідним ризиком інфікування або передачі будь-якого типу захворювань. У
випадку взяття невеликих зразків крові використовується ланцет із нержавіючої сталі, і їх перфорація, крім ризику передачі, є надзвичайно болючою.
Через викликану травму, біль залишається відносно довгий час [1].
На сьогоднішній день розробка засобу для перфорації шкіри, що мінімізує травматизацію та ризик захворювання є актуальним питанням.
В даній роботі авторами запропоновано рішення, яке полягає у використанні лазера для проведення перфорації шкіри. Даний прилад заснований на
використанні лазерного імпульсу, який утворює крихітний отвір через зовнішні шари шкіри. Перевагою використання лазера є усунення механічного контакту, що дозволить значно знизити ризик інфікування. З іншого боку, використання короткочасних імпульсів зменшує травми тканин, які виробляє
звичайний ланцет, що в свою чергу дозволяє значно зменшити біль. Для
отримання зразка крові можна отримати перфорацію діаметром приблизно
0,2 мм - 0,5 мм.
ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРУ ДЛЯ ПЕРФОРАЦІЇ
Авторами було проведено аналіз існуючих лазерів, що використовуються в медицині та обрано лазер, який задовольняє вимогам для перфорації
шкіри [2]. Даний лазер Er: YAG має довжину хвилі 2,94 мкм, яка співпадає з
піком поглинання води, що є основною складовою частиною органічної тканини людини. З іншого боку, через сильне поглинання води, цей лазер має
невелику глибину проникнення. В порівняння з лазером Ho:YAG та Nd:YAG,
Er:YAG має менше проникнення, що дуже зручно для отримання більшої точності в перфорації [3-4]. Для Er: YAG - лазера, процес фотоаберації виникає,
коли тканина опромінюється потужними (близько 108 Вт см-2) імпульсами з
короткими інтервалами (менше 1 мс).
Основні переваги використання Er: YAG-лазера:
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●
провокує фотокоагуляцію тканини уникаючи непотрібної крововтрати
після отримання зразку;
●
усуває механічний контакт, що зменшує ризик зараження,
●
використання коротких імпульсів зменшує біль та травми шкіри, на відміну від металевих ланцетів.
БЛОК СХЕМА ПЕРФОРАТОРА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ
В даній роботі авторами було проведено пошук та аналіз аналогів приладів для забору крові та запропонована блок-схема лазерного перфоратору,
що представлена на рис.1.

Рисунок 1. Блок-схема лазерного перфоратора для забору крові

На рис.1. представлена блок-схема, що описує взаємозв’язок між головними блоками приладу.
Блок живлення 1 виконує функцію забезпечення керуючої сили для ланцюгів та блоків перфоратору.
Від блоку живлення сигнал потрапляє на блок керування 2, що являє собою прилад, який регулює значення лазерного пучка для перфорації шкіри. В
даному блоці задається потужність лазерного випромінювання для встановлення глибини перфорації шкіряного покриву, що дає переваги в використанні приладу у педіатрії.
Лазерний контролер 3 виконую функцію подачі сигналу керування лазерним генератором 4 для утворення лазерного променю по заданому значенню.
Також лазерний генератор 4 виконує функцію генерації лазерного променю для формування мікроотвору та формує його у відповідності зі значенням, що встановлюється на блоці керування 2.
Оптичний блок 5 є одним зі складових елементів, що утворює паралельний світловий потік який необхідний при введенні генеруючого лазерного
променю. Оптичний блок може використовувати паралельну корекцію.
Затвор 6 виконує функцію перетворення лазерного пучка, який генерується в області відображення лазерного генератора.
Лазерне випромінювач 7 виконує функцію безпосередньо випроміню338
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вання області лазера для перфорації шкіри для забору крові.
Для спрощення конструкції і оптимізації роботи лазерного перфоратора
шкіри в приладі можна встановити блок для з'єднання приладу з комп'ютером для керування або для проведення технічного обслуговування.
ВИСНОВКИ
Запропонований лазерний перфоратор шкіри має ряд переваг відносно
традиційних ланцетів. Даний перфоратор може використовуватися для безпечного проколу шкіри, що дозволяє отримати аналіз крові без ризику та болю. Глибина проколу для забору зразків крові може регулюватись за допомогою енергії імпульсу у відповідності до товщини шкірного покриву. Даний
пристрій компактний, ергономічний і може бути використаний в клініці або
вдома.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Яковенко И.А. Повышение достоверности неинвазивного анализа макроэлементов в крови методом цифровой обработки ЭКГ / И.А. Яковенко,
Т.Р. Клочко, А. Н. Пелых, Е.А. Леус // Вісник НТУУ "КПІ”. Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2010. Вип. 42 . С. 144-152.
2. Walsh, T, Er:YAG laser ablation of tissue: Effect of pulse duration and
tissue type on thermal damage / Walsh, T., T.J. Flottea and T.F. Deutsch Lasers
Surg. Med., 9: 314-326.
3. Han-Chao Chang, Accurate laser skin perforation technique aimed at
promoting bleeding and reducing pain/Han-Chao Chang, Yu-Hsuan Lin* and KuoCheng Huang.- Journal of Innovative Optical Health Sciences Vol. 8, No. 6 (2015)
4. Arronte M, Laser skin perforator with focal point detection Ponce/ Arronte
M. A, Cabrera J. L. b, Flores T. a CICATA-IPN, Unidad Altamira km 14,5
Carretera Tampico-Puerto Industrial, Altamira, 89600, Tamps., México. IMREUniversidad de La Habana, Vedado, 10400, C. Habana, Cuba. —

339

СЕКЦІЯ №6  ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК 621:615.831.6
І.О.Грибанова, студент гр. ПБ-62м, к.т.н., доц. Клочко Т.Р.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

МЕТОД РЕГЕНЕРАЦІЇ ШКІРИ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ
Анотація. В статті запропоновано метод лікування ураження шкірного покриву використанням інтегрованої фізіотерапевтичної хвилі випромінювання. Вплив визначених режимів дає змогу прискорити процес
регенерації внаслідок залучення ферментів та інших компонентів крові, сполучених структур до пришвидшення процесів окиснення та відновлення. Запропоновані режими істотно впливають на регенерацію ран,
опіків тощо, тобто випромінювання значно зменшило локальні пошкодження шкіри.
Ключові слова: оптичне випромінювання, фотобіостимуляція, регенерація, біологічні тканини, хромотерапія.

ВСТУП. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Сучасні клінічні дослідження впливу лазерного випромінювання на
загоєння ран демонструють позитивні ефекти щодо регенерації, як
післяопераційних асептичних, так і неопераційних інфікованих ран.
Зібрані наразі дані та результати дослідів дають змогу впроваджувати
хромотерапію у систему швидкої невідкладної медичної допомоги,
військово-польову, екстремальну, спортивну медицину. Адже своєчасна
допомога для організму щодо активації його ресурсів та запуску механізму
регенерації для лікування уражених, відкритих участків, принесе користь для
медицини в цілому. Зменшення часу прийому лікаря, витраченого на
лікування пацієнта, дасть змогу приділити увагу більшій кількості
постраждалих та знизити використання ресурсів медичних закладів, що
призведе до здешевлення вартості лікування для самого пацієнта.
Тому виникає питання щодо створення такого методу лікування, який
стане максимально ефективним для регенерації пошкоджених зовнішніх
участків організму та економічно вигідним при створенні таких приладів і в
їхньому впровадженні. Отже, необхідно дослідити часові режими, час
експозиції для кожної з досліджуваних довжин хвиль, швидкості
розповсюдження поглиненої енергії по тканинах та вплив на форменні
компоненти крові, що надасть можливості визначення нових режимів
інтегрованого оптичного випромінювання для підвищення ефективності
фізіотерапевтичного впливу.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Лікування пошкоджень шкіри є багатофазним процесом, який базується
на регенерації різних біологічних структур. На макрорівні це має клінічні
ефекти, такі як загоювання ран, виразок, зменшення набряків, позбавлення
пацієнта від шрамів. Отже, фотостимуляція є одним із немедикаментозних
методів, який має знеболюючу, протизапальну, імуностимулюючу дію.
Більшість останніх досліджень проводяться при   650 нм та   1047 нм.
Ефективність саме цих довжин хвиль було доведено багатьма дослідами,
адже на сьогодні це найбільш досліджене випромінювання [1]. Проте,
існують роботи, які підтверджують, що використання   470 нм та   530 нм
може істотно впливати на біологічні системи, поліпшуючи фоторегенерацію
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покривного шару живого організму. Деякі вчені наполягають на
використанні декількох довжин хвиль одночасно в залежності від типу
проблеми (рубець, виразка тощо) [2].
Енергія, яка поглинається поверхневими структурами, перетворюється в
теплову енергію, причому біологічні тканини живого організму поглинають
випромінену енергію неоднаково. Тому у кожному випадку потрібно
враховувати коефіцієнт поглинання опроміненої ділянки. Проведена серія
дослідів показала зв’язок між коефіцієнтами поглинання хромофорів шкіри
та води і довжинами хвиль електромагнітного випромінювання; здійснено
лікування тварин, які підлягали усиплянню у зв’язку з неможливістю
вилікувати їхні відкриті рани тільки медикаментозними засобами, та
доведено ефективність проведеної методики стрімким покращенням
загального стану організму та поліпшенням показників крові. Також
дослідники представили серію апаратів, які не тільки мають терапевтичний
ефект, а й використовують зворотній зв’язок для контролю процесу [3].
Також у роботі [4] досліджено форменні елементи крові, які
опромінювались різними довжинами хвиль. У результаті були наведені дані
щодо поглинання випроміненої енергії деякими біологічними компонентами.
Так лейкоцити активно поглинають випромінювання з довжиною хвилі 480
нм, а еритроцити ‒ 530 та 630 нм, причому деякі кров'яні структури мають
навіть три пікових точки поглинання енергії.
Група вчених з інституту експериментальної та клінічної травматології
Людвіга Болтцмана досліджували вплив синіх LED (Light-emitting diode)
діодів на загоєння ран щурів. Науковці порівняли ефекти від синіх та
червоних світлодіодів та навели гістологічний, морфометричний,
статистичний аналіз, провели кількісну ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) реальному часі та визначили, що саме використання 470 нм істотно
впливає на регенерацію покращуючи перфузію шляхом виділення оксиду
азоту з нітрозильних комплексів з гемоглобіном в моделі шкіри щурів [5].
Перспективним напрямом залишається дослідження впливу лазерного
випромінювання і світлодіодів комплексно. Так було зроблено спробу
використовувати лазерний апарат з інфрачервоним та червоним
випромінюванням у комплексі з   470 нм або   525 нм світлодіодами, які
ще мали у своєму складі 12 інфрачервоних світлодів. Однак прикладання
матриці з діодами до ураженої шкіри, навіть якщо використовували у якості
попередження інфікування чохол із тонкого поліетилену, може спровокувати
зараження іншого пацієнта через недбалість персоналу при заміні матеріала,
що покриває діоди [6]. Проте, існуючі методи у повному обсязі не
задовольняють поставлених задач, тому метою роботи є створення методу
формування
інтегрованої
фізіотерапевтичної
хвилі,
яка
сприяє
пришвидшеній регенерації тканин живого організму.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методика запропонованої фоторегенерації уражених, поверхневих тканин полягає у формуванні спільного впливу інтегрованого випромінювання,
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що складається з трьох довжин хвиль. Спочатку здійснюється опромінення
довжиною хвилі   530 нм, що призводить до поглинання енергії кров’яними
структурами і у подальшому стимулює процес регенерації біологічних мікроструктур.
Далі проведено вплив   630 нм на прилеглі ділянки, що призводить до
покращення метаболізму, активації цих структур.
Заключним етапом є використання   460 нм, що співвідноситься з посиленою епітелізацією внаслідок включення в процес регенерації цитохрома,
оксидази.
Стимуляція інтегрованим випромінюванням біологічних мікроструктур
пришвидшує реакції відновлення та окислення в тканинах організму. Отже,
цитохром бере участь у нормалізації окисно-відновних реакцій, процесах
тканинного дихання, зменшення гіпоксії шкірних покривів. Оксидази є ферментами, що змінюють швидкість реакцій окиснення або відновлення. Тому,
при коректному методі стимуляції цих компонентів, відбувається пришвидшення загоювання ран.
Для ефективного впливу на осередок ураження достатньо проводити
процедуру через день, враховуючи методику досліджену в роботі [7]. Тривалість процедури 5 сеансів. Загальний час опромінення тканин залежить від
площі ушкодження. Режими випромінювання згідно з запропонованим методом приведено в таб.1.
Таблиця 1. Режими випромінювання
1-й етап
Довжина хвилі, нм
Час опромінення, с / см
Потужність випромінювання, мВт
2

2-й етап

3-й етап

1  530

2  630

3  460

5

8

5
3,5-5,5

ВИСНОВКИ
Запропоновано
нову
методику
формування
інтегрованої
фізіотерапевтичної хвилі, яка підвищує метаболічні реакції організму і, тим
самим, сприяє регенерації тканин. Цю методику належить застосовувати у
військово-польовій, екстремальній, спортивній медицині.
Подальші
наукові
дослідження
спрямовані
на
визначення
розповсюдження теплових полів в біологічній тканині при впливі
інтегрованої фізіотерапевтичної хвилі та вдосконалення часових режимів
впливу.
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
Анотація. В статті йдеться про метод створення ультразвукових перетворювачів, які мають вирівнену амплітудно-частотну характеристику. Запропонована модель широкосмугових перетворювачів надає можливості реєструвати інформаційні сигнали від об’єкту дослідження, що підвищує достовірність скринінгової діагностики виявлених неоднорідностей структури.
Ключові слова: ультразвуковий перетворювач, неоднорідності структури, скринінгова діагностика.

ВСТУП
Сьогодні однією з важливих проблем медицини є діагностики стану біологічного об’єкту, яка дозволяє визначити захворювання на ранній стадії.
Підвищення точності скринінгової системи, виявлення новоутворень, патологічних змін на ранніх стадіях може збільшувати шанси для проведення
своєчасного лікування та встановлення правильного діагнозу. Неінвазивна
ультразвукова діагностика має великі перспективи у медицині.
Велика перевага методів ультразвукової діагностики – відсутність необхідності втручання у організм людини, не потребують складних маніпуляцій
та є досить простими у використанні. При проведенні процедури пацієнт не
відчуває жодних неприємних відчуттів та не має побічних ефектів, що є великою перевагою методу [1].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є моделювання ультразвукового п’єзоелектричного
перетворювача, що підвищує точність і достовірність скринінгової ультразвукової діагностики.
Сучасна медицина має безліч різних методів діагностики, проте ультразвукове обстеження є одним з найбільш точних. За допомогою ультразвукового діагностичного методу лікар має можливість отримати не тільки якісну
характеристику даних, а й має можливість отримання кількісної характеристики. При використанні ультразвукової діагностики лікар може визначати
морфологічну і функціональну характеристику будови систем та органів людини.
Сама система ультразвукової діагностики являє собою локаційну систему, яка працює за ефектом Допплера. Принцип роботи системи полягає у випромінювані ультразвукового сингалу на біологічний об’єкт. Сигнал при
проходженні крізь шари біологічного об’єкту відлунається, відбиті лунсигнали від об’єкту приймаються та обробляються [2].
Проте, ультразвукові перетворювачі існуючих технічних засобів діагностики здебільшого працюють у вузькому частотному діапазоні, що призводить до втрати точності ідентифікації сигналів, які відбилися від неоднорідностей структур об’єкту. Таким чином, знижується достовірність діагностичної інформації.
МОДЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
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Збудження і прийом лун-сигналів ультразвукових коливань при роботі
приладу працюючого за ефектом Допплера виконується датчиком, до складу
якого входить один або кілька чутливих елементів (відчутників). Вони являють собою п’єзоелектрики різної геометричної форми та хімічного складу,
вибір яких залежить від поставленої задачі і області застосування, обраного
методу побудови датчику ультразвукової діагностичної системи.
При проектуванні медичних ультразвукових датчиків необхідно враховувати, що біологічний об’єкт не є однорідним за своєю структурою, та має
різні за будовою шари, що значно впливає на проходження та локалізацію
ультразвукових хвиль у площині дослідження. Поглинання хвиль відбувається нелінійно, та значно залежить від частоти, фокальної площини випромінювача та розміру фокальної плями.
Локалізація та точність фокусування ультразвукового пучка впливає на
роздільну здатність системи та на точність інформаційних даних. При проходженні, внаслідок дифракції, ультразвуковий пучок розходиться в радіальному напрямі. На віддаленні від випромінювача інтенсивність пучка значно
зменшується, при цьому поперечне січення зростає, що призводить до погіршення фронтальної роздільної здатності.
Таким чином, для покращення роздільної здатності перетворювача вдаються до параметрів випромінювача. При цьому, для покращення фокусування випромінення часто використовують додаткові фокусуючі системи [3].
У даній роботі запропоновано конструкцію перетворювача дискової форми з матеріалу ЦТС-19, ступінчатої форми, конструкція якого передбачає
покращення фокусування ультразвукового випромінювання. У конструкцію
п’єзоелектричного перетворювача з покладено форму круглої зональної лінзи.
При такій конструкції перетворювача синтезується циліндричний фронт
хвилі, фаза хвилі у кожній зоні відрізняється на крок 2πn, де n=1,2… Також
слід зауважити, що на краю кожної зони виникають дифракційні явища, які
впливають на характеристики випромінювання, це потрібно враховувати при
проектуванні повної конструкції ультразвукового перетворювача.
Одна з переваг такої конструкції перетворювача – можливість реалізації
динамічного фокусування у режимі реального часу, чи отримання декількох
фокальних площин одночасно. Управління фокусом відбувається через зміну
частоти збудження п’єзоелементу.
Відомо, що у медичній діагностиці частота випромінення ультразвуку
обирається залежно від віддаленості структури дослідження, необхідної глибини занурення ультразвукового сигналу та характеру біологічного середовища (наприклад, наявності кісткової тканини), чи необхідності пошуку акустичного вікна на об’єкті дослідження [4].
Принцип динамічного фокусування включає в себе можливість зміни
фокусу системи за допомогою зміни частоти збудження п’єзоелектричного
перетворювача. На Рисунку 1 зображено принцип дії динамічного фокусування, де F1, F2, F3 фокальні площини на різній частоті збудження перетворювача.
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Рисунок 1. Принцип динамічного фокусування

Залежно від частотних характеристик випромінювання змінюється й форма перетинів розходження променів. Зміна форми перетинів променів у фокальних зонах зображені на Рисунку 2.

Рисунок 2. Зміна форми перетинів променів у фокальних зонах при динамічному дефокусуванні

Принципова різниця запропонованої моделі полягає у тому, що смуга
пропускання при прийманні відбитого лун-сигнала значно ширша. При цьому, ті сигнали, які зазвичай проходили повз реєструючий елемент через різницю частоти сигналу та частотного діапазону приймаючого перетворювача,
тобто лун-сигнал виходив за межі смуги пропускання перетворювача і не реєструвався взагалі. При цьому всі сигнали, які пройшли повз, теж несуть інформаційних характер про біологічний об’єкт. Втрата частини інформації
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про об’єкт несе спотворення та втрату точності ідентифікації сигналів. Таким
чином, підвищується точність достовірності скринінгової ультразвукової діагностики.
ВИСНОВКИ
Запропонована конструкція ультразвукового перетворювача має переваги, які збільшують точність і достовірність скринінгової ультразвукової діагностики за рахунок збільшення смуги пропускання на прийомі відлунених
біологічним об’єктом сигналів. Також запропонована конструкція надає можливість зміни глибини дослідження у режимі реального часу, що поширює
галузі медичного застосування такого типу перетворювачів.
Подальші наукові дослідження спрямовані на розширення динамічного
діапазону п’єзоелектричного перетворювача, що підвищує достовірність діагностичної інформації.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПТИЧНИХ КОГЕРЕНТНИХ
РЕТИНОМЕТРІВ
Анотація: у статті розглянуто основні принципи побудови оптичних когерентних ретинометрів. Розкрито
актуальність використання приладу на основі інтерферометрії. На основі розробленої узагальненої функціональної схеми проаналізовано основні складові ретинометру та доцільність їх використання. Обґрунтовано
та запропоновано розробку ретинометру з використанням відеоканалу візуалізації.
Ключові слова: оптичний когерентний ретинометр, інтерферометр, гострота зору

ВСТУП
Основні класичні методи дослідження функцій зору людини полягають
у визначенні гостроти і поля зору, які в значній мірі залежать від ступеня
прозорості середовища ока. Однак, при помутнінні кришталика при дослідженні такими методами виникають деякі труднощі, які можна уникнути при
застосуванні методу оптичної когерентної ретинометрії, який базується на
явищі інтерференції [1]. Даний метод дослідження використовують для ранньої діагностики катаракти ока, що є однієї із основних причин втрати зору у
населення. Розвиток катаракти призводить до візуального спостереження розмитості інтерференційних полос [2].
Визначення ретинальної гостроти зору дозволяє спрогнозувати результати хірургічного і консервативного лікування при аномаліях рефракції, дефектах оптичного апарату ока та інших захворюваннях сітківки, в тому числі
при гострих порушеннях кровообігу в ретинальних артеріях. Основною перевагою застосування оптичних когерентних ретинометрів в цих дослідженнях
є те, що отримана інформація є недоступною для інших видів діагностики. І
лише при зрілих катарактах і інтенсивних тотальних помутніннях рогівки
даний метод не може бути використаний через значне розсіювання лазерного
випромінювання [2].
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
Принцип роботи приладів, які базуються на явищі інтерференції, полягає в тому, що пучок когерентного випромінювання поділяють на два приблизно рівних за інтенсивністю пучка та направляють на досліджувану поверхню, де при їх накладенні утворюється інтерференційна картина у вигляді
смуг. Нормальна гострота зору визначається як кутова роздільна здатність
ока, та у випадку застосування інтерференційних методів характеризується
щільністю інтерференційних смуг на градус кута зору [1].
Основними вимогами при використанні інтерференції у офтальмологічних дослідженнях є стабільність інтерференційної картинки на очному дні та
ідентифікація сприйняття пацієнтом напрямку інтерференційних смуг.
На основі проведеного аналізу сучасних аналогів [1-5] було розроблено
узагальнену функціональну схему оптичного когерентного ретинометру
(рис.1) та приведено особливості її реалізації.
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Рисунок 1. Узагальнена функціональна схема оптичного когерентного ретинометру: ДВ –
джерело випромінювання; ОС1, ОС2, ОС3 – оптична система; ТС – телескопічна система.

Представлена на рисунку 1 схема пояснює принцип роботи оптичного
когерентного ретинометру. Промінь від джерела випромінювання ДВ проходить через телескопічну систему ТС, де розширюється та направляється в оптичну систему ОС1. ОС1 виконує роль інтерферометру, та розділяє пучок
променів від ДВ на два пучка однакової інтенсивності. Оптичні системи ОС2
та ОС3, забезпечують проектування інтерференційної картинки на очному
дні. Оптична система ОС2 також забезпечує зміну кута нахилу смуг інтерференційної картинки. Особливістю ОС3 є те, що вона дає змогу передавати
зображення інтерференційної картинки в канал візуалізації.
Далі детальніше розглянемо кожен блок функціональної схеми.
Для створення інтерференційної картини як джерело випромінювання
використовують низько інтенсивний He-Ne лазер з довжиною хвилі 633нм,
типу ЛГ-66 (ретинометр АРЛ-1) [6], який забезпечує необхідну глибину проникнення для мутних середовищ та безпечне проведення діагностики. Сучасні ретинометри використовують три довжини хвилі (633 нм, 400-470 нм та
500-540 нм), що дозволяє розширити функціональні можливості приладу,
особливо в області дослідження периферичної гостроти зору [6]. В деяких
ретинометрах, наприклад фірми Heine Optotechnik [5], як джерело живлення
використовують галогенну лампу (наприклад, ксенон-галогенна XHL), яскравість якої регулюється реостатом.
Як було сказано вище, телескопічна система використовується для розширення пучка від ДВ, та може бути використана за класичною схемою.
Оптична система 1 використовується для розділення когерентного пучка
променів на два або більше, в залежності від розділюючого елементу, тобто
виконує роль інтерферометру. Інтерферометр може бути виконаний на основі
двох плоскопаралельних пластин, як наприклад таких провідних фірм
Rodenstock чи Heine Optotechnik [4-5]. А також, бути побудованою на основі
інтерферометру Жамена, що є частиною ретинометра АРЛ-1 [1]. Ділильним
елементом може служити скляна пластинка певної товщини або встановлений клин зі змінним заломлюючим кутом, утворений двома лінзами (плоскоувігнутою і плоско-випуклою), що утворюють плоско паралельну пластину,
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як наприклад у ретинометрі АРЛ-1 [2]. У ретинометрі Heine Optotechnik використовується матове скло та кольоровий фільтр[5].
Оптична система ОС2 змінює напрям проходження променів. Це забезпечує утворення необхідних інтерференційних картин для проведення діагностики. Зазвичай, у ретинометрах використовують призму Дове [1].
Оптична система ОС3 спрямовує випромінювання в необхідному напрямку, при цьому враховуючи індивідуальні особливості кожного пацієнта,
а також передає сформовану інтерференційну картинку на канал візуалізації.
Як базовий елемент може використовуватись напівпрозора паралельна пластинка або склейка двох призм АР-90 з напівпрозорим покриттям. Виковується також лінза, яка проектує дифракційний спектр.
Використання каналу візуалізації забезпечує передачу зображення утвореної інтерференційної картини для його об’єктивної оцінки. В перших ретинометрах [1] з цією метою використовували систему мікроскоп-щілинна лампа, що було не дуже зручним із-за її габаритів. За допомогою цієї системи
можна було спостерігати за зображенням протягом всього дослідження. Однак, в сучасних ретинометрах [5] канал візуалізації представлений у вигляді
звичайної лінзи, через яку лікар може спостерігати за утвореною картинкою.
Це зробило ретинометр портативними і простими у використанні.
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ
Провівши аналіз сучасних джерел, можна зробити висновок, що створення компактного інструменту для оцінки ретинальної гостроти зору у пацієнтів з порушенням прозорості середовища ока є досить актуальним питанням в сучасній офтальмологічній практиці. Тому, створення такого інструменту є перспективним завданням. Також важливим завданням є збереження
інформації про хід лікування чи стан протікання деяких відхилень. Тому, авторами запропоновано на основі розглянутих принципів побудови ретинометрів розробити конструкцію ретинометру з впровадженням відеоканалу візуалізації, який забезпечить збереження отриманої інформації або її подальшу
обробку та оцінку, що дасть змогу більш детально оцінити стан проблеми.
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ НЕІНВАЗИВНОГО ОПТИЧНОГО
ГЛЮКОМЕТРУ З ЕЛІПСОЇДАЛЬНИМИ РЕФЛЕКТОРАМИ
Анотація У статті розглянуто суть неінвазивного методу діагностики наявності глюкози у крові. Описано
суть методу комбінаційного розсіяння світла, Раман-спектроскопії, який є базовим для розробки приладу.
Приведено результати розробки приладу, а саме графіки залежності коефіцієнту поглинання від довжин
хвиль для розчинів з різною концентрацією глюкози, а також функціональну схему приладу, в яку входять
нові технологічні рішення, а саме еліпсоїдальні рефлектори, які використані з метою підвищення кількості
корисного сигналу.
Використання методу Раман-спектроскопії в сукупністю з отриманими даними,а також з використанням
створеної функціональної схеми і нових технологічних рішень дає змогу створити прилад, який за своїми
характеристиками і точністю отриманих результатів буде на рівні інвазивного методу.
Ключові слова: еліпсоїдальний рефлектор, Раман-спектроскопія, глюкометр.

ВСТУП
Проблема цукрового діабету дуже гостро стоїть в сучасному суспільстві,
а значить є необхідність у створенні приладів для контролю глюкози. Більшість сучасних приладів використовують інвазивний принцип діагностики,
але для зручності можливе створення пристроїв, в основу роботи яких покладено неінвазивний метод визначення концентрації. Неінвазивний підхід до
проведення дослідження дає змогу відмовитися від найбільшого дискомфорту при проведенні інвазивного дослідження, а саме механічного пошкодження шкіри.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ПРИ РОЗРОБЦІ НЕІНВАЗИВНИХ ПРИЛАДІВ
Якщо розглядати інвазивний та неінвазивний методи, то різниця в їх роботі полягає тільки в тому, що при інвазивному методі діагностується і контролюється безпосередньо кров пацієнта. Для неінвазивного методу головною
складністю для отримання точного результату, який буде відповідати інвазивному, є врахування товщини біологічного об’єкту, який обстежується.
Врахування біологічного об’єкту є головною проблемою: після проходження випромінювання через об’єкт (навіть якщо перед об’єктом воно було
сфокусованим) світло розсіюється в різні сторони, а це означає, що воно
сприймається приймачем випромінювання з великою похибкою.
Даний параметр можна скорегувати за допомогою зв’язку концентрації
цукру в крові з оптичними параметрами крові, які дають можливість дізнатися про властивості крові поглинати, а також відбивати певні довжини хвиль
[1].
Саме тому для побудови приладів, які працюють на принципах неінвазивної діагностики, і виділяють деякі з багатьох існуючих методів біофотоніки.
Найбільш використовуваними оптичними методами в неінвазивній діагностиці наявності цукру в крові є Раман-спектроскопія (комбінаційне розсіяння світла) і спектроскопія ближньої інфрачервоної області. Також існує
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спектроскопія середньої і дальньої інфрачервоної області, терагерцова спектроскопія, а також оптоакустичні методи контролю рівня цукру з крові [2].
В основі Раман-спектроскопії лежить непружне розсіяння оптичного випромінювання на молекулах речовини. Даний метод передбачає конструктивне використання таких елементів: смуговий фільтр, який пропускає необхідну смугу хвиль для дослідження, а також смугово-загороджуючий фільтр,
який виділяє зі смуги хвиль необхідну довжину, на якій можливо вловити
наявність глюкози в крові [3].
Використання саме цього оптичного методу при розробці приладу для
неінвазивної діагностики наявності глюкози в крові дає змогу з більшою точністю отримувати результат, який не буде поступатися результатам, які дають інвазивні методи для даного типу дослідження.
Раман-спектроскопія використовується для неінвазивного моніторингу
глюкози в крові і є найбільш перспективним методом завдяки високій хімічній стабільності, глибині проникнення, а також кількості розроблених методів кількісного аналізу даних. Рамановські спектри містять інформацію про
зміну енергетичних рівнів молекули під впливом лазерного випромінювання.
Різниця в довжині хвилі залежить від питомої енергії хімічних зв’язків. Це
дає набір характеристичних піків у спектрі, який є «відображенням» цієї специфічної хімічної речовини [4].
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ПРИЛАДУ
Для побудови приладу для неінвазивної діагностики наявності глюкози в
крові, перше, що було зроблено – це побудовано графіки залежності довжини
хвилі від значення коефіцієнту поглинання, для різних концентрацій розчину
глюкози.
Отримані результати показують, що розчини глюкози різної концентрації поглинають випромінювання на одній і тій же довжині хвилі інфрачервоного випромінювання. Це дає можливість, виходячи з отриманих даних, зробити висновок про те, яке саме джерело випромінювання необхідне для схемотехнічного моделювання приладу.
Обравши за джерело випромінювання лазерний діод, наступним кроком
є розробка функціональної схеми приладу, яка включає в себе принципи фотометрії еліпсоїдальними відбивачами [5-7]. Функціональна схема приладу
показана на рисунку 1.
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Рисунок 1. Функціональна схема приладу для неінвазивної діагностики рівня глюкози в
крові

На функціональній схемі показані такі елементи запропонованого приладу: ЛД – лазерний діод; ОС – оптична система; БО – біологічний об'єкт; ЕР
– еліпсоїдальний рефлектор; СФ– смуговий оптичний фільтр; ФД – фотодетектор; МК - мікроконтролер; РКД – рідко-кристалічний дисплей.
Представлена на рисунку схема пояснює принцип роботи приладу: ЛД
запускає промінь, який проходить через ОС, яка формує необхідний просторовий розподіл променю на поверхні БО (пальці людини з урахуванням особливостей світлорозсіяння на шкіряному покрові [7]). Після попадання на БО
пучка лазерного випромінювання, він частково відбивається (розсіюється назад), а частково проникає крізь об’єкт (розсіюється вперед) і виходить з нього. Отримані пучки збираються за допомогою ЕР і потрапляють на ФД. Для
світла, яке відбилося від БО, перед ФД передбачено встановлення смугового
фільтра, за допомогою якого виділяється необхідна довжина хвилі, на якій і
буде проводитися дослідження. ЕР використовуються в даному приладі для
того, щоб зібрати якомога більше світла і, відповідно, отримати більше корисної інформації. Дані, що отримуються на виході ФД поступають на МК,
який обробляє вихідний сигнал з приймачів і перекодовує її в значення концентрації глюкози в крові, яке, в свою чергу, виводиться на ЖК у зручній для
розуміння формі. Вимірювання у запропонованому приладі базуються на порівняльному методі з обов’язковим встановленням «базової лінії» для конкретного пацієнта.
ВИСНОВКИ
Використання отриманих даних про оптичні характеристики розчинів
глюкози, застосування методу Раман-спектроскопії, а також впровадження у
розробку неінвазивного оптичного глюкометру технології, яка включає в себе використання еліпсоїдальних рефлекторів для покращення і підвищення
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достовірності отриманої корисної інформації, дасть можливість отримати
якісно новий прилад для діагностики рівня глюкози в крові пацієнта, прототип якого створено авторським колективом.
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ДИНАМІЧНИЙ АКУСТООПТИЧНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ АТОМНО-АДСОРБЦІЙНОГО
СПЕКТРОМЕТРА
Анотація В роботі розглянутий метод модернізації джерела випромінювання атомно-адсорбційного спектрометра за допомогою використання керованого акустооптичного фільтра та лампи з суцільним спектром.
Довжиною хвилі світла при цьому можна керувати змінюючи частоту ультразвукової хвилі, що подається на
збуджувач акустооптичної комірки. Розглянуті переваги та недоліки керованого джерела, а також переваги
використання даного методу.
Ключові слова: спектральний аналіз, атомно-адсорбційний спектрометр, дифракція Брега, акустооптика.

ВСТУП
У біології та медицині при аналізі складу речовини важливим фізичним
методом є спектральний аналіз, який заснований на вивченні спектрів випромінювання, поглинання, відбиття і люмінесценції зразка. Спектри кожної
речовини визначаються властивостями електронних оболонок атомів і молекул, що входять до його складу. Так, як атому кожного елемента відповідає
певний характерний набір довжин хвиль, аналіз його спектральних характеристик дозволяє визначити склад даної речовини. Методи спектрального
аналізу дають можливість виявити елементи в речовині, навіть якщо їх маса
мала.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Розрізняють дві основні групи методів спектрального аналізу - емісійні і
адсорбційні [1].
Емісійні методи спектрального аналізу засновані на реєстрації атомних
спектрів за допомогою спектрографа. В основі принципу роботи спектрографа лежить фізичне явище дисперсія - залежність показника заломлення від
довжини хвилі. Після проходження через призму випромінювання розкладається в спектр і потрапляє на фотографічну пластинку. Після чого спектри
проб порівнюють зі спектрами відомих елементів і визначають кількість
компонентів в речовині. Головним недоліком емісійного аналізу є знищення
досліджуваної речовини, що піддається дослідженню.
Адсорбційний метод являє собою аналіз елементів, що містяться в пробі,
який заснований на поглинанні світла вільними атомами. Для цього через пари проби пропускається випромінювання видимого та ближнього інфрачервоного діапазонів, в результаті чого електрони в атомах переходять в збуджений енергетичний стан. При цьому аналіз зразка проводиться за допомогою атомно-адсорбційного спектрометра, який в даний час широко використовується для аналізу продуктів харчування, контролю навколишнього середовища, а також в медицині, металургії, хімічній промисловості та багатьох
інших областях.
В основі дії атомно-абсорбційного спектрометра лежить вимір рівня по356
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глинання електромагнітної хвилі від джерела, яка проходить через атомний
пар досліджуваної проби (рис. 1).
Джерело випромінювання

Монохроматор

Атомізатор

Детектор

Реєструючий
пристрій

Рисунок 1. Принципова схема будови атомно-абсорбційного спектрометра

При цьому, як показав А. Уолш, результат досліджень буде тим точніше,
чим більш вузька смуга діапазону довжин хвиль у джерела світла, що використовується для дослідження. Сучасні спектрометри містять кілька джерел
світла, найчастіше безелектродні лампи, лампи з порожнистим катодом і лазери, які перемикаються за допомогою крокового двигуна. При цьому швидкість вимірювань істотно обмежується наявністю механічно рухомих частин,
а число спектральних каналів визначається кількістю і типом джерел світла,
що використовуються. Надійність джерела світла з рухомими деталями також порівняно невисока.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Для адсорбційного методу спектрального аналізу вельми цікавим є кероване джерело світла на базі динамічного акустооптичного фільтра, що володіє високою селективністю.
Подібне джерело може містити лише одну лампу суцільного спектру випромінювання, світло якої спрямовується на акустооптичну комірку Брега, в
якій дифрагує на ультразвукової хвилі (рис. 2). Комірка Брега уявляє собою
будь-яке кристалічне чи аморфне тіло, на яке за допомогою збудника механічних коливань подається ультразвукова хвиля [2].
k0
Джерело випромінювання суцільного спектру

Атомізатор
λ

k
θБ

θБ

Фронт звукової хвилі

f0

Генератор високочастотних коливань

Збудник механічних
коливань

Рисунок 2. Кероване джерело світла з акустооптичною коміркою Брега

В результаті акустооптичної взаємодії в першому порядку дифракції
спостерігається тільки та компонента електромагнітної хвилі, яка задоволь357
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няє умові Брега:
sin  Б  

k0
,
2k

(1)

де  Б – кут між хвильовим вектором світла і фронтом ультразвукової
хвилі, а k і k 0 – хвильові вектори електромагнітної і ультразвукової хвилі,
відповідно.
Як видно, з наведеного виразу при постійному куті взаємодії  Б  const ,
умові буде задовольняти тільки та довжина хвилі, яка задається частотою
ультразвуку, поданого на збудник пружних хвиль. Тобто, змінюючи частоту
звукових коливань можна керувати довжиною хвилі [3], що потрапляє на
атомізатор.
При використанні даного методу селекції випромінювання потрібно також враховувати, що інтенсивність відокремленої електромагнітної хвилі залежить не тільки від потужності джерела, а також від акустооптичної якості
середовища, що використовуються для створення комірки Брега. Високу якість може забезпечити, наприклад, кристал парателуріта (TeO2), але цей матеріал має високу собівартість.
До переваг даного методу можна віднести відсутність механічно рухомих частин, високу селективність та широкий діапазон довжин хвиль.
ВИСНОВКИ
В роботі проведений аналіз існуючих видів спектрометрії, запропонований метод модернізації атомно-адсорбційного спектрометра, що полягає у
використанні керованого джерела електромагнітних хвиль на основі акустооптичної комірки Брега. При цьому керування довжиною хвилі відбувається за
допомогою зміни частоти звукових коливань, що подаються на комірку Брега.
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СИСТЕМА НЕЙРОПРОТЕЗУВАННЯ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Анотація В даній роботі було розглянуто методи корекції порушення нервової системи та суть системи
нейропротезування передпліччя. Розроблено і описано класифікацію по корекції порушень нервової системи
та запропоновано блок-схему реалізації роботи нейропротезу.
Ключові слова: Нейро-комп'ютерний інтерфейс ,нейропротез, ЕЕГ, протезування.

ВСТУП
На сьогоднішній день у сфері реабілітації найбільш актуальним напрямком залишається розробка «розумних» протезів, що представляють собою
результат спільних розробок медицини і високих технологій. Використовуючи сучасні методи реабілітації можна максимально відновити функції організму людини, так як старі протези виконували лише косметичний ефект.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ
В даній роботі було проведено пошук існуючих методів корекції порушення нервової системи. Нейро-комп'ютерний інтерфейс (НКІ) представляє
собою пристрій або принцип роботи, що призначений для забезпечення одностороннього або двостороннього зв'язку між мозком і електронним пристроєм. Іншими словами, НКІ - це деякий механізм, що дозволяє управляти
технікою за допомогою "сили думки". Однією з головних причин, по якій
НКІ стане каталізатором науково-технічного прогресу, є широка область застосування даної технології.
Одне з найбільш перспективних напрямків розвитку НКІ є медицина.
НКІ дозволить створювати протези з високою чуйністю, маніпулювати подібного роду протезами можна буде нарівні з здоровими органами. Питаннями
створення і імплантування різних штучних пристроїв для відновлення порушень функцій нервової системи і сенсорних органів займається область неврології – нейропротезування. [1]
Дана система зможе вирішувати такі проблеми, як інсульт, пошкодження спинного мозку, хвороба Паркінсона, а головне остаточно зробити революцію при ампутації кінцівок.
РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ
На основі проведеного аналізу матеріалу авторами була розроблена класифікація по корекції порушень нервової системи, що показана на рис.1.
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Рисунок 1. Класифікація по корекції порушень нервової системи

Дана класифікація розділена на 5 головних пунктів: свідома корекція вестибулярного апарату(СКВА); хірургія; нейро протезування; імплантація;
стовбурові клітини.
Кожен з цих методів має свої недоліки і переваги.
При використанні методу СКВА в більшості випадків пацієнт виконує
вправи самостійно для тренування вестибулярного апарату, без втручання
тих чи інших приладів. Але даний метод можна використовувати на початкових стадіях хвороби. Хірургія використовується у випадку, коли без втручання в організм, не обійтися. При даному методі, можливе вирішення багатьох проблем, але в свою чергу це може грозити тими чи іншими ускладненнями. Нейропротезвання однин з головних методів вирішення проблеми з
нервовою системою, а також при ампутаціях. [4]
Руховий протез з функцією самостійного контролю базується на системі
зняття електроенцефалограми (ЕЕГ) з кори головного мозку. Чотири компонента замкнутої системи НКІ: матриця зчитування, яка витягує нейронні сигнали, алгоритм декодування, який перетворює ці нейронні сигнали в набір
командних сигналів, пристрій виведення, і сенсорний зворотній зв'язок у вигляді бачення і, можливо, інших сенсорних модальностей.[2] Принцип роботи нейропротезу наведено в блок-схемі на рисунку 2.
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Рисунок 2. Блок-схема роботи неройпротезу

За допомогою датчика прикріпленого до голови людини, одноканальний
енцефалограф знімає показники ЕЕГ, які через підсилювач проходять на декодер. Декодер перетворює сигнали ЕЕГ в α і β ритми, які відповідають за
концентрацію і медитацію. Після цього вже готові сигнали безпосередньо
через модуль потрапляють до протезу. Далі після отримання протезом сигналів, концентруючи свою увагу пацієнт може виконувати різні рухи.[3]
ВИСНОВОК
Протези рук є найбільш ефективним технічним засобом реабілітації інвалідів при ампутаційних і вроджених дефектах верхніх кінцівок. Активний
протез руки спочатку призначений для виконання складних і нетипових робочих операцій, пов'язаних з життєдіяльністю і самообслуговуванням інваліда.
Наступним етапом створення нейропротезів стане відновлення відчуття
дотику, яка представляє собою зміни потенціалу в залежності від прикладеної сили і може бути реалізована за допомогою датчиків тиску.
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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
НА ШКІРУ
Анотація. Аналіз впливу біологічно активних речовин на шкіру людини при сучасному використанні косметичних засобів в лікувальних та повсякденних цілях є особливо актуальним. Біологічно активні речовини,
що входять до складу кремів, не здатні проходити крізь роговий шар епідермісу, але здатні сприятливо
впливати і значно поліпшити поверхневий шар епідермісу, однак потрібно враховувати побічні ефекти та
підвищену індивідуальну чутливість до компонентів засобу.
Ключові слова: біологічно активні речовини, косметичні засоби, шкіра.

ВСТУП
На сьогоднішній день широке використання в повсякденному житті і в
спеціалізованих закладах мають косметичні та медикаментозні засоби зовнішнього застосування, тому аналіз наслідків дії складових біологічно активних речовин на шкіряний покрив є досить актуальним питанням.
Швидкий прогрес нових можливостей в косметології не часто супроводжується розробкою відповідних засобів контролю за ефективністю впливу
косметичних засобів і процедур. Велика кількість факторів, які впливають на
висновок експертів при їх тестуванні: аромат, назва марки, консистенція
емульсії і відчуття шкіри. Тому все частіше використовують прилади та методи, розроблені спеціально для косметології, щоб вимірювати ефект препарату об'єктивними технічними засобами [1].
Відповідно до особливостей засобу та їх безпосередній дії на шкіряний
покрив, для аналізу ефективності застосовують такі існуючі методи: фотофіксація, растрова мікроскопія, вимірювання електропровідності шкіри (водний
балансом рогового шару), вимірювання вологості (імпедансний та ємкісний
методи), оцінка рівня еритеми (фотометрія), оцінка еластичності шкіри (еластометрія ) і т.д [2]. На підставі результатів вимірювань можна судити про
стан шкіри і ефективність застосування тестованих косметичних засобів.
Важливими факторами, які враховують при використанні біологічно активних речовин є відповідний вибір, який задовольняє індивідуальному
сприйняттю користувачем та забезпечення ефекту їх застосування. Можливі
наслідки використання засобів, які не здатні забезпечити отримання ефекту
та можуть також викликати небажані алергічні реакції. Тому важливо враховувати індивідуальну чутливість до будь-якого компонента засобу і визначати ефективність застосування.
МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ
Для оцінки шкіри після нанесення біологічно активних речовин до, після
або під час косметичних процедур використовують різноманітні методи оцінки стану шкіри, в залежності від особливостей використаного засобу: вимірювання водного балансу в шкірі, вимірювання ліпідного балансу, вивчення
кольору шкіри, методика лазерної допплерівської флоурометрії, вивчення
топографії, аналіз внутрішньої структури, вимірювання температури шкіри –
362

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

термографія та інші [3].
Одним з методів є спосіб автоматичної оцінки текстури шкіри і / або
зморшки [4], що містить етапи, в яких виконують обробку зображення шкіри,
що включають перехресне перетворення в цифрову форму і обробку зіставленням коротких лінійних відрізків для отримання більше десяти видів фізичних параметрів. Для подальшої обробки підставляють фізичні параметри,
отримані на попередньому етапі, в формулу прогнозу. Для оцінки текстури
шкіри або зморшки заздалегідь визначається формула прогнозу, що показує
зв'язок між зазначеними фізичними параметрами шкіри і візуальною оціночною величиною. До недоліків такого методу можна віднести високу собівартість, складність його проведення, наявність оцінювання тільки текстури
шкіри та її зовнішнього вигляду.
Існує також метод оцінки ефективності дії косметичних засобів і процедур [5], в якому використовується тепловізійний метод контролю для об'єктивної оцінки косметологічного впливу на людину. Суть застосування методу полягає в отриманні послідовної серії термограм в процесі сеансу, при
цьому є можливість порівняти ефект впливу з вихідним станом. Наявність
такого контролю, що здійснюється в реальному масштабі часу, дозволяє вчасно і на потрібній ділянці тіла застосувати коригувальну процедуру та переконатися в ефективності дії.
Недоліком цього методу є те, що аналіз результатів проводиться виключно суб’єктивно візуально за термограмою, що призводить до великої похибки вимірювань та без виявлення структурних змін стану шкіри.
АНАЛІЗ ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ШКІРУ
В дослідженні поставлено завдання запропонувати метод визначення наслідків дії біологічно активних речовин, оскільки такий вплив викликає
прискорення або сповільнення біохімічних процесів в поверхневому шарі
шкіри та зміни оптичних характеристик шкіряного покриву.
Аналіз дії біологічно активних речовин нанесених на шкіру, проводиться за допомогою аналізу зображень отриманих з послідовної серії знімків на
фотофіксатор, що працює в широкому спектральному діапазоні до та після
застосування косметичних або лікувальних засобів. При цьому необхідно
враховувати часову складову впливу, яка враховується в подальшому кореляційному аналізі зміни оптичних характеристик шкіряного покрову.
Виявлення шкідливого впливу біологічно активних речовин здійснюється за допомогою визначення зміни зображення в інфрачервоній області та
появу почервоніння в видимому діапазоні [6]. Також за допомогою даної методики можливе визначення ефективності використання засобів для відбілювання шкіри та процедури автозасмаги.
Під час косметологічної процедури на шкіру наносяться біологічно активні речовини, косметичні засоби для автозасмаги або відбілювання шкіри,
після чого визначається зміна стану шкіри в певних часових інтервалах у видимому діапазоні, а в інфрачервоному діапазоні визначаються можливі алергічні реакції. Результат дії таких речовин можна порівнювати не тільки по
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отриманому зображенню, а й візуально.
Для практичного використання аналізу дії біологічно активних речовин
на шкіру пропонується створити додаток на андроїд та використовуючи камеру на смартфоні визначати ефективність дії косметичних та медикаментозних засобів і оперативно виявляти небажані алергічні реакції. Для цього необхідно зробити послідовну серію знімків, після чого відбувається обробка та
порівняння отриманих зображень з подальшим виводом результатів на екран.
В процесі обробки зображень потрібно використати метод для порівняння
зображень (метод кореляційного аналізу), в якому аналізуються значення
функцій, наприклад висоти, в точках з координатами (r, c) зображення і (i, j)
шаблону зображення, а також враховується ширина і довжина шаблону. Чим
більше значення приймає кореляційна функція в точці, тим повніше поблизу
неї збігаються зображення з шаблоном.
Існує кілька способів визначення ступеня схожості двох зображень.
Один з них - побудова кореляційної функції
(1)
де x (r, c), t (i, j) - значення аналізованих функцій, наприклад висоти, в точках
з координатами (r, c) зображення і (i, j) шаблону; tpR і tpC - ширина і довжина шаблону. Чим більше значення приймає кореляційна функція в точці, тим
повніше поблизу неї збігаються зображення з шаблоном.
Нормалізована кореляційна функція обчислюється:

(2)
де Rxx і Rtt - автокореляційні функції зображення і шаблону відповідно:

(3)
(4)
При обчисленнях кореляційної функції значення x і t в точках, що виходять за межі зображення і шаблону, прирівнюються нулю.
Кореляційний аналіз зображень дає змогу з великою ймовірністю відслідкувати найменші зміни в зображенні поверхні шкіри, що виникають під
впливом біологічно – активних речовин.
ВИСНОВКИ
Застосування запропонованого методу аналізу шкіряного покриву, використовуючи за фотофіксацію в широкому спектральному діапазоні та кореляційний аналіз зображень, дозволить ефективно оцінювати індивідуальну
реакцію шкіри людини, дію косметичних або лікувальних засобів та, корис364
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туючись пробниками, зекономити кошти при застосовуванні дорогих косметичних засобів. Також даний спосіб дає змогу вчасно виявити шкідливі прояви та використати коригувальні засоби для покращення стану шкіри.
Аналіз впливу біологічно активних речовин на шкіру, використовуючи
додаток на андроїд дозволить не використовувати дорогі прилади, проаналізувати ефективність використаних засобів та в будь-який час самостійно оцінити стан шкіри за допомогою смартфона.
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Анотація: У статті розглянуто методи дослідження рухової активності м’язів рук, ефективність їх практичного використання при діагностиці та у сфері медичних досліджень. Детально проаналізовано метод картографічного аналізу м'язового тиску (метод Force-міографії) та особливості його практичної реалізації. Визначено основні переваги та недоліки виокремлених методів та охарактеризовано подальший напрямок практичних досліджень з використанням методу Force-міографії.
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ВСТУП
Вивчення і класифікація рухової активності м’язів верхніх кінцівок є
популярною темою при розробці багатьох пристроїв для реабілітації та систем розпізнавання жестів.
Подібні технології знаходять своє застосування як у спеціалізованих системах для взаємодії типу мозок-комп’ютер (Brain-Computer interfaces), так і
при створенні сучасних протезних систем, що здатні забезпечити відтворення
окремих природних жестів, необхідних користувачу для взаємодії з навколишнім середовищем, комфортного спілкування і виконання певних життєвих функцій за рахунок здійснення окремого набору рухів і хватів кисті.
Існують різні методи вивчення м'язової активності рук, що використовуються при класифікації жестів. В загальному випадку, такі технології дають змогу зареєструвати електричні потенціали, що виникають внаслідок активності окремих рухомих одиниць скелетних м'язів, або фізіологічні зміни
їх розмірів чи розташування, і здатні забезпечити подальшу розшифровку
точних моторних рухів верхніх кінцівок (в тому числі і рухи пальців) [1].
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИГНАЛІВ ОКРЕМИХ ЖЕСТІВ РУК
Процес реєстрації роботи м’язів та окремих явищ, що виникають при
цьому, відіграє досить важливу роль та є вагомою складовою при дослідженні цілісності структури м’язу, вивченні адекватності його роботи і функціонування, а також проектуванні і виготовленні пристроїв для протезування й реабілітації (таких як екзоскелети, біонічні протези і.т.д). Найчастіше,
процес такої реєстрації відбувається за рахунок визначення відповідних біологічних сигналів.
Біологічні процеси, які генерують сигнали, знаходяться в динаміці, що
безперервно змінюється, а їх поведінка рідко передбачається точно. Основні
методи, що використовуються для дослідження рухової активності чи функціонального стану м’язів рук наведено в табл. 1.
Серед розглянутих методів дослідження рухової активності м’язів
(РАМ) значної популярності набув метод поверхневої електроміографії
(sEMG). Ефективність застосування цього методу у медичних дослідженнях
та апаратурі є перевіреною на практиці. Зокрема, в таких сферах біомедичної
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техніки, як біонічне протезування, де цей метод визначення біологічної активності м’язів став свого роду «традиційним» [2].
Таблиця 1. Основні методи дослідження рухової активності м’язів рук
№
1

Назва методу
Електроміографія (EMG)

2

Поверхнева електроміографія (sEMG)

3

Електронейроміографія (ENMG)

4

Сономіографія (SMG)

5

Force – міографія (FMG)

Призначення методу
Графічна реєстрація та дослідження
біоелектричних потенціалів, що виникають у м’язах людини при збудженні м’язових волокон. Розрізняють поверхневу (sEMG) та голкову
міографію [3].
Неінвазивний метод дослідження,
що дозволяє оцінити сумарну біоелектричну активність м'язів у стані
спокою і при виконанні динамічної
роботи та навантаження.
Метод, що ґрунтується на реєстрації
й аналізі біоелектричних потенціалів
м’язів і нервів.
Графічна реєстрація та дослідження
активності і зміни форми м’язів опорно-рухового апарату за допомогою
ультразвуку.
Метод картографічного аналізу м'язового тиску, що базується на реєстрації об'ємних змін у формі м‘язу,
підчас його скорочення.

Методика проведення sEMG досліджень включає в себе запис біоелектричних потенціалів довільних скорочень м’язів, з подальшим аналізом отриманих результатів, наприклад для прогнозування окремого руху, що має виконуватись. Такий підхід до розпізнавання образів є ефективним у багатьох
випадках, однак, для методу sEMG характерні й певні недоліки, що пов’язані
з надійністю вимірів, дрейфом вихідного сигналу та зручністю й ефективністю його застосування у органах керування прикладних пристроїв на базі
sEMG.
Перш за все, продуктивність використання sEMG-сигналів у протезному
застосуванні зменшується внаслідок нестаціонарності отриманих результатів.
Продуктивність використання sEMG також знижується внаслідок можливого
зміщення вимірювальних електродів в процесі проведення досліджень, зміни
положення та швидкості руху кінцівки пацієнта, фактору м'язової втоми та
зміни провідності через надмірну вологість шкіряного покриву чи потових
виділень на кінцівці пацієнта.
Як наслідок, незважаючи на те, що дешифрування sEMG часто є успішним в контрольованих лабораторних експериментах, при використанні в реальних умовах, перераховані недоліки обмежують практичне застосування
методу в медичних цілях, особливо при використанні його в малогабаритній
натільній техніці.
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МЕТОД FORCE – МІОГРАФІЇ
Доступною альтернативою sEMG-технології є метод Force-міографії
(FMG або метод картографічного аналізу м'язового тиску) [4]. Це неінвазивний метод визначення функціональної рухової активності м'язів, який базується на фіксації об'ємних змін їх форми, що реєструються за допомогою датчиків сили, розміщених над поверхнею тіла м'язу.
Цей метод дослідження РАМ використовує масиви датчиків, що відстежують скорочення груп м’язів та формують вихідні сигнали, за допомогою
яких проводиться подальше вивчення моторної функції і розробка органів
керування медичних пристроїв та протезних систем. Окрім того, ця технологія дозволяє проводити картографічний аналіз м’язових скорочень, що може
бути використано і у реабілітаційному контексті.
Найчастіше, реєстрація біологічного сигналу за допомогою FMG, передбачає використання конструкцій «браслетного» типу (що одягаються на зону
зап’ястя чи середину передпліччя), в які вмонтовано фіксовану кількість сенсорів (див. рис. 1). В загальному випадку, такі пов’язки містять від 8-ми до
126-ти FSR датчиків, розташованих на заданому інтервалі один від одного, а
загальна довжина браслету, в середньому складає 28-30 см. Зазвичай, у конструкції пристроїв для FMG передбачено змогу індивідуального налаштування габаритних розмірів браслету під кожного окремого пацієнта, а використання методу не потребує додаткової підготовки шкіри та наявності знань
про фізіологію м'язів для коректного розташування вимірювальних сенсорів.

Рисунок 1. Розміщення FMG браслету.

Основними перевагами методу FMG є те, що при збереженні значної
компактності вимірювального пристрою, при визначенні біологічного сигналу вдається досягти високих показників точності вимірювання та подальшої
класифікації рухів, за рахунок одночасного аналізу показників від багатьох
вимірювальних каналів. Цей метод не вимагає точного розміщення датчиків
та особливої підготовки шкіри, і є доступною альтернативою для методів відстеження м'язової активності.
Однак, варто зазначити, що подібно до технології sEMG, методу Forceміографії також властиві деякі недоліки. Зокрема, ефективність проведення
досліджень з використанням цієї технології зазнає зниження через нестаціо368
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нарність моделей вихідних сигналів, що залежать від фізіологічної сили окремих м'язів. Також, важливим чинником що впливає на кінцевий отриманий
сигнал, є коректне просторове розміщення датчиків у вимірювальному пристрої.
ВИСНОВКИ
У роботі проаналізовано основні методи дослідження активності м’язів
рук, що можуть бути використані у біонічному протезуванні верхніх кінцівок. Зокрема, визначено та детально проаналізовано основні переваги та недоліки методу поверхневої електроміографії (sEMG) та Force-міографії
(FMG), особливості їх реалізації та використання у вимірювальних пристроях
біомедичного та протезного застосування.
На основі розглянутих вище методів можна зробити висновок, що Forceміографія є однією з найбільш доступних та простих в реалізації альтернатив
традиційним методам визначення функціональної рухової активності м'язів
рук, який дозволяє підвищити точність класифікації у органах керування біонічних протезів, що є особливо важливим для реалізації портативних low-cost
систем штучних верхніх кінцівок. У подальших дослідженнях планується
практична реалізація та перевірка ефективності методу FMG, при створенні
мало-канальної системи керування біонічним протезом окремих пальців рук.
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Анотація. У статті розглядається метод визначення глибини проникання лазерного випромінювання в біологічну структуру тіньовим методом та аналізуються існуючі методи визначення глибини проникання лазерного випромінювання в різноманітні середовища.
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ВСТУП
Вагому перспективу в розвиток наукових досліджень відкрило застосування лазерної техніки, завдяки якій сформувався важливий напрямок в науці
і в техніці, а саме – вплив на біологічний об’єкт когерентного монохроматичного електромагнітного випромінювання. Дія лазерного випромінювання
(ЛВ) має високу ефективність при взаємодії з біологічними об’єктами, що дає
можливість використання в багатьох медичних областях: терапії, діагностиці
та хірургії.
При використанні ЛВ важливо визначити глибину локалізації фокуса лазерного пучка, тобто проникання лазерного випромінювання в біологічну
структуру об’єкту. Дія ЛВ на біологічну тканину є складним процесом і обумовлена тим, що: одна частина цього випромінювання відбивається, друга
частина розсіюється, третя поглинається, а четверта проходить крізь різні
шари біологічних тканин [1]. При застосуванні в медичній практиці важливою є саме та частина випромінювання, яка проходить крізь різні шари біологічних тканин і характеризується глибиною проникання лазерного випромінювання [2, 3, 4].
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Розглянемо декілька методів визначення глибини проникання лазерного
випромінювання в різні структури та визначимо їх переваги та недоліки.
Автори Хендрікс Бернардус Х. В. та Ван Гог Антоніус Т. М. пропонують групу пристроїв для оцінки оптичної глибини в відповідному зразку. Винахід базується, зокрема, на тому факті, що фізичні ефекти, що лежать в основі обох спектральних функцій, по суті не залежать один від одного, принаймні для багатьох практичних умов і варіантів застосування, особливо в
медичній галузі. Деполяризація зразка, що має результатом першу спектральну функцію (f), залежить від типу присутніх молекул, тоді як середній вільний пробіг фотона в зразку, що дає другу спектральну функцію (g), сильно
залежить від розподілу молекул в зразку.
Винахід особливо, але не виключно, корисний для отримання оптичного
пристрою, де причинний зв'язок між першою і другою спектральними функціями може бути використаний для оцінки, чи відбуваються акти одноразового розсіювання, що зумовлюють дві спектральних функції в межах назва370
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ного оптичного піддіапазону, по суті з однаковою оптичною глибиною (D)
всередині зразка, тобто, чи є суттєва кореляція (С) між першою (f) і другою
(g) спектральною функцією.
Кореляція С між першою (f) та другою (g) спектральною функцією може
бути розрахована с нормалізацією наступним чином:
L2

C ( L1, L2)  

L1

g ( L) f ( L)

dL .
g0
f0

(1)

L2

g0   g ( L)dL ;
L1
L2

f0 



f ( L)dL .

L1

де L1 та L2 — оптичні піддіапазони, в яких показані дві спектральні функції
f та g [5].
У випадку медичного застосування, якщо існує сильна кореляція між
першою і другою спектральними функціями, то отримана інформація може
бути використана з більшою впевненістю в постановці подальшого діагнозу.
Перевагою даної групи виноходів є можливість отримання надійного сигналу від оптично тонкого шару. Недоліком є те, що якщо дану групу винаходів використовувати для медичного застосування, то в випадку невеликої
кореляції параметри і умови винаходу не будуть достатніми для визначення
достатньої величини.
Найбільш точний і обґрунтований в теоретичному плані спосіб визначення глибини проникнення світла запропонований автором Башкатов А. Н.
Метод заснований на вимірюванні дифузного і колімованого пропускання, а
також дифузного віддзеркалення досліджуваної біотканини за допомогою
інтегруючих сфер [6] і подальшому вирішенні оберненої задачі з використанням теорії переносу випромінювання. Крім того, для забезпечення необхідного терапевтичного впливу лазерного випромінювання на організм людини
необхідно враховувати індивідуальні особливості біотканини. Очевидно, що
такі розрахунки можуть бути здійснений тільки з використанням неінвазивних методів визначення.
Автор Барун В. В. описав спосіб визначення глибини проникнення світла в шкіру [7], заснований на направленні колімованого пучка випромінювання на шкіру і реєстрації відбитого від шкіри випромінювання на окремо
взятій довжині хвилі за допомогою інтегруючої сфери, визначенні коефіцієнта дифузного віддзеркалення шкіри — R, що представляє собою відношення
відбитого потоку випромінювання до падаючого світла, і знаходження глибини проникнення світла — z за допомогою попередньо побудованих калібрувальних кривих, що зв'язують z і R для за даної довжини хвилі випромінювання. Даний спосіб вимагає апріорної інформації про значення об'ємного
коефіцієнта розсіювання шкіри, ступеня оксигенації крові і концентрації одного з пігментів шкіри — меланіну або крові (структурно—морфологічні параметри). Однак на практиці жоден з структурно—морфологічних параметрів
шкіри не відомий.
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У цих умовах спосіб [7] дозволяє оцінити лише порядок величини z, що,
очевидно, є незадовільним з практичної точки зору.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИСНОВКИ
Авторами даної статті було запропоновано визначення глибини проникання лазерного випромінювання в біологічну структуру тіньовим методом.
На Рисунку показана схема взаємодії лазерного пучка з біотканиною та обмеження відбитого випромінювання від поверхневого шару шкіри темною
пластиною (екраном). Метод полягає в тому, що когерентне електромагнітне
випромінювання під кутом  направляють на біологічну тканину a таким
чином, щоб частина цього випромінювання потрапляла на темну пластину b ,
яка розташовується перпендикулярно до поверхні біологічної тканини а. В
результаті частина лазерного випромінювання проникає далі в структуру
тканини, а та частина світла, яка потрапляє на екран утворює тінь, яка обмежує попадання світла від джерела. Враховуючи значення розміру плями за
екраном l та кут падіння  за допомогою обчислень можемо знайти глибину проникнення лазерного випромінювання в біологічну структуру.

Рисунок. Взаємодія лазерного випромінювання обмеженого екраном з біологічною тканиною.

Метою даної установки є знаходження глибини n проникання лазерного
випромінювання в біологічну тканину за допомогою значень відбитого від її
складових світла, що розповсюджується на відстань l та куту  падіння лазерного потоку експериментальним шляхом. Параметр l включає в собі оптичні характеристики біотканини, що дозволяє використовувати даний спосіб не
тільки для дослідження біотканин in vitro, але й для дослідження біотканин in
vivo.
Перевагою даного методу порівняно з іншими запропонованими методами є його дешевизна та універсальність, а також визначена велика точність
глибини проникнення світла в біологічну структуру.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЖИВОЙ
ТКАНЬЮ
Аннотация. В статье проводится рассмотрение лазерного влияния на живые ткани и механизмы воздействия. Рассматривается использование формулы расчета влияния интенсивности пульсации на расчета параметров лазеров, используемых в терапевтических целях. Рассматриваются параметры лазеров, используемых в некоторых медицинских лазерных приборах для сравнения значений интенсивности пульсаций при
высокой интенсивности, низко интенсивной лазерной терапии и их отличиями от непрерывной волны лазера.
Ключові слова: лазеро-тканевое взаимодействие, тепловые эффекты, лазерная терапия, светловые эффекты, биостимуляция.

ВСТУПЛЕНИЕ
В современной биомедицинской технике лазеры рассматриваются как
потенциально полезные источники света для медицинских применений, поскольку они имеют три характеристики, которые отличают их от обычных
источников света: их направленность, способность использовать их в импульсном режиме и их монохроматичность. Направленность, т.е. излучение в
узком параллельном пучке, позволяет пропускать свет (видимый, ближний
инфракрасный или около ультрафиолетовый) с помощью оптического волокна малого диаметра (от 50 до 600 мкм). Очень короткое время излучения
(импульсный режим) от миллисекунд до фемтосекунд (от 10-3 до 10-15 с)
обеспечивает чрезвычайно высокую мгновенную мощность (до 109 Вт), с
различными тканевыми эффектами, чем при непрерывном воздействии, излучение одного цвета, свойство, известное как монохроматичность, позволяет использовать лазерный луч для получения светоизлучающих эффектов в
качестве альтернативы использованию фильтрованного широкополосного
источника света, который является неэффективным. Следует помнить, что
биологические молекулы имеют более широкий спектр поглощения, чем узкая полоса, излучаемая лазером, и что эта характеристика, хотя и важная для
врачей, не полностью используется.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Лазерное взаимодействие с живыми тканями применяется с целью проведения диагностики и терапии. Тогда как в ходе диагностики параметры
ткани не меняются, то при терапии направлена на создание определенной
модулированной коррекции тканей, которая будет полезной для пациента.
Существует большое разнообразие механизмов взаимодействия, которые могут возникать при применении лазерного света с биологической тканью, при
которых происходят некоторые характерные физические эффекты. Важнейшим из свойств оптических тканей являются коэффициенты отражения, поглощения и рассеяния. Они определяют общую передачу пропускную способность тканей на определенной длине волны. Также тип воздействия определяют параметры лазера, такие как: длина волны, время экспозиции, мощность, размер фокусной точки и плотность энергии, среди которых важней374
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шим при терапии есть время экспозиции. [1, С.10-15]
Обычно лазерная взаимодействие с кожей состоит из пяти следующих
аспектов [2, 50-53]:
1) Фотохимическая взаимодействие происходит при очень низких плотности мощности (0,01- 50 Вт / см2) и длинном времени экспозиции от секунд
до непрерывной волны.
2) Тепловая взаимодействие излучения поглощается тканями и превращается во внутреннюю энергию, которая стимулирует увеличение температуры. Излучение может быть непрерывным или импульсным, типичная
плотность мощности от 10 до 106 Вт / см2; его временная продолжительность от 1 мкс до 1 мин.
3) Фотоалютация: УФ-излучение используется потому, что высокая
энергия фотонов может нарушать молекулярные звенья и ионизировать атомы. Таким образом происходит воздействие только на фокализованые атомы
и молекулы. Время экспозиции очень короткое, от 10 до 100 нс, а плотность от 107 до 1010 Вт / см2.
4) Плазменная индуцированная абляция: происходит при превышении
плотности мощности 1011 Вт / см2 в твердых телах и жидкостях, явление,
которое называется "оптический распределение", что происходит при формировании плазмы и генерации ударной волны. Для данного процесса типо
длительностью импульсов есть время от 100 до 500 псек.
5) Фоторассеивание: если рассеяния происходит внутри мягких тканей
или жидкостей, то может возникнуть кавитация и образования струй. В данном процессе используется очень короткая экспозиция от 100 до 100 нс и
мощный лазер, при этом плотность составляет 1011-1016 Вт / см2.
Большинство лазерных медицинских обработок, таких как лазерная гипертермия, коагуляция и хирургия, включают тепловые эффекты. Для повышения эффективности лечения и для личной безопасности, приоритетным
значением является точный анализ процесса передачи нагрева и термоповреждений, которые в целом предусматривают три этапа исследования:
1) Моделирование распределения света внутри ткани: при прохождении
лазера от одного типа ткани к другому, луч может отражаться, поглощаться,
рассеиваться, внутренне отразиться или комбинировать сразу несколько данных явлений.
Световые явления исследуются многими способами. Отслеживание лучей является самым простым методом, для которого используют уравнения
Максвелла для электромагнитных волн, однако оно не обеспечивает полного
анализа.
В источнике [2, c.27-34] утверждается что проверенным методом исследования лазерного излучения является метод "транспортировки фотонов" по
фотонной теории света.
Другим подходом является технику Монте-Карло [4, c.10-18] для создания вероятностной модели распространения света в живых тканях.
2) Оценка роста и распределения температуры в тканях. В большинстве
случаев лазерной взаимодействия с тканями, конвекция, излучение, парооб375
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разования и метаболические тепловые эффекты незначительны. Передача
тепла характеризуется исключительно свойствами термической ткани, такими как теплопроводность и теплоемкость. Если известна скорость образования тепла от источника, изменение температуры может быть рассчитана с
помощью энергетического баланса "уравнения бионагрева" [2].
3) Прогноз теплового повреждения, которое может привести: термический повреждений можно описать математически с помощью уравнения
процесса скорости, которое определяет функцию повреждения [2]. Эта функция повреждения выражается «интегралом Аррения».
В зависимости от продолжительности и пиковой величины достигнутой
температуры ткани можно отличить различные эффекты, такие как коагуляция, испарения, карбонизация и плавления. Пространственная протяженность
и степень повреждения тканей, прежде всего, зависят от величины, времени
экспозиции и размещения нагретого тепла внутри ткани. Поглощение молекулами воды играет значительную роль при тепловой взаимодействия, и
сильно зависит от коэффициента поглощения на определенных длинах волн
излучения. Предполагая температуру тела 37 ° С, в течение следующих 5 ° С
не наблюдается никаких измерительных эффектов. Первый механизм, при
котором ткань термически меняется, можно объяснить конформационными
изменениями молекул. Эти эффекты, сопровождающиеся уничтожением связей и изменений мембран, суммированы в едином термине "гипертермия", и
изменяются в пределах примерно 42 ° -45 ° С. Если такое гипертермия продлится в течение нескольких минут, значительный процент ткани может понести некроза, как описано уравнением Аррения [2] и [5, c. 156-162]. 50 ° С
наблюдается измеряемое снижение активности фермента, что приводит к
уменьшению передачи энергии в клетке и уменьшение подвижности самой
клетки. Кроме того, отключаются некоторые механизмы геренерации клетки.
При 60°С происходит денатурация белков и коллагена, что приводит к коагуляции ткани и некрозу клеток. При 100°С молекулы воды, содержащиеся в
большинстве тканей, начинают испаряться, при этом в ходе фазового перехода образуются газовые пузырьки, вызывают механические разрывы и термическое разложение фрагментов ткани. Только если все молекулы воды испаряются и лазерное облучение продолжается, то продолжается дальнейшее
повышение температуры - при росте до 150°С происходит карбонизация, что
наблюдается путем покраснения смежных тканей и дымообразования, и при
300 ° С может происходить плавления в зависимости от материала ткани облучения.
При соотношении клинических и экспериментальных данных с биологическими эффектами Вилт, они определили области Вилт и указали целый
ряд приемлемых значений PIF для регенерации тканей от 0,2 [Дж/см3]2 до 1,0
[Дж/см3]2. Ниже 0,1 [Дж/см3]2 может быть только противовоспалительный
эффект, а не регенеративный эффект; тогда как для значений PIF, превышающих 1,0 [Дж/см3]2, может возникнуть гистотоксической эффект.
Поэтому применим формулу PIF (интенсивности пульсации) [1] лазерных конфигураций, используемых в различных приложениях для оценки свя376
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зи между биологическими эффектами и значениями PIF, которая приведена
ниже:
,
(1)
где Ір - интенсивность пика [Вт/см2] в облученной области;
- период излучения;
- энергия одного импульса; - луч размера площади облучения;
α - коэффициент поглощения воды изменяется по отношению к длине волны
λ;
- период времени задержки излучения.
В отличие от хирургических лазеров, которые имеют большую мощность и способны к разрушению тканей, терапевтические лазеры имеют низкую мощность (1-20 мВт) и применяются для клеточной фотобиостимуляции, лечении и терапии, клинические эффекты терапевтического лазерного
излучения включают улучшение заживления ран, опорно-двигательного аппарата и различных воспалительные процессы.
Однако, одном из наиболее запутанных аспектов лазерной терапии уделяется внимание в десятках материалов, в которых опровергается любой эффект от НИЛТ.
Поэтому используя формулу для PIF важно знать глубину прохождения
излучения.
В материалах [1] отмечается о величине энергии излучения непосредственно в ткани, а не с длительностью импульса, так как при одинаковых
процедур наблюдались высокие температуры нагрева темной кожи, чем
светлой (диапазоны 100-194°С против 35-46°С).
Температурный распад был очень медленный в светлой коже, достигая
его первоначального значения более чем 30 пациентов. Длительность импульса была 12 мс с пятном диаметром 6 мм. Энергия была увеличена с минимума от 0,5 (плотность энергии 18 мДж / мм2) до максимум 4,5 Дж (плотность энергии 159 мДж / мм2). Рассматривая коэффициент поглощения лазера на длине волны 1340 нм, были получены следующие значения PIF: PIF =
650 [Дж/см3]2 для максимальная энергия 4,5 Дж; PIF = 72 [Дж/см3]2 при
энергии 1,5 Дж; PIF = 30 [Дж/см3]2 при 1 Дж и PIF = 8 [[Дж/см3]2 при 0,5 Дж.
Также определено, что мгновенное повышение температуры связано с
кохлеарной нервной стимуляцией от лазерного воздействия плотностью 5
мДж / см2, и составляет 0,15°С на дистальном конце оптического волокна и
0,08°С в нейронах.
Исходя из этого, оптимальными параметрами для лечения кожных поражений является размер пятна 2мм и высокий уровень плотности - 12
Дж/см2 с импульсом порядка 100нс, при котором значение PIF составляет
2000 [Дж/см3]2.
ВЫВОДЫ
В данной статье были рассмотрены процессы и механизмы термических
эффектов взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями.
Явления рассеяния света в тканях преобладают над явлением поглощения.
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Также были рассмотрены формулу определения импульсной плотности интенсивности (PIF) при высокоинтенсивной лазерной терапии. Значение PIF
отличаются от практического применения, требует учитывать типы повреждений и специфичности тканей и селективного подхода к лечению повреждений различных тканей. Будущее лазеров в медицине зависит от благоприятности факторов повышения их надежности и появлению контролируемого воздействия.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ В БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ
Анотація Проведено дослідження впливу лазерного випромінювання (ЛВ) на біологічні тканини при змінних потужностях та режимах генерації ЛВ. Встановлена залежності зміни потужності ЛВ, що пройшло
крізь досліджуваний об'єкт, від потужності ЛВ на виході світловода. Встановлено відмінності проходження
ЛВ різної довжини хвилі крізь досліджувані біологічні тканини. Досліджено залежності зміни температури
біологічного об’єкта при немодульованому режимі впливу при низьких потужностях ЛВ.
Ключові слова: лазерна терапія, потужність лазерного випромінювання.

ВСТУП
В сучасному медичному приладобудуванні досить велику нішу займають апарати, дія яких заснована на впливі лазерним випромінюванням, зокрема апарати для лазерної терапії. Застосування лазерної терапії окремо або в
комбінації з іншими методами фізіотерапії дає результати, зіставні з результатами медикаментозного лікування. Доцільність застосування цих методів
обумовлена тим, що біологічна система організму не розпізнає медикаменти
при їх введенні як природний біологічний компонент, а тому їх вплив є штучним, внаслідок якого можуть виникати алергічні реакції [1].
Проте, всі показники терапевтичної дії лазерного опромінення організму, органів і тканин недостатньо вивчені і не завжди можуть бути виведені з
реакцій на рівні клітин та біологічних рідин [2]. Хоча і приділяється немало
уваги дослідженню фізичних процесів лазерної терапії, все ще досить часто
трапляються випадки побічних реакцій і передозування випромінюванням
при тих же параметрах лазерної терапії, які надавали виключно позитивний
ефект для більшості пацієнтів з аналогічним захворюванням [3].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В зв’язку з індивідуальним характером чутливості до фізіотерапевтичного впливу, для того щоб гарантувати позитивний лікувальний ефект необхідно контролювати потужність лазерного випромінювання безпосередньо на
поверхні впливу.
Використання систем комп'ютерного забезпечення із системою зворотного зв’язку для автоматичної індивідуальної оптимізації режиму лазерної
терапії дозволило б гарантувати і передбачити лікувальний ефект. Запобігання негативних реакцій передозування при лазерній та інших видах фізіотерапії суттєво збільшить їх перевагу в порівнянні з медикаментозною терапією.
Важливим параметром при проведенні впливу ЛВ є потужність та інтенсивність випромінювання, так як вони пов’язані з глибиною проникнення ЛВ
та зміною температури на ділянці впливу .
Приведена в роботі [3] залежність температури шкіри Т від тривалості
експозиції t та потужності доза опромінювання E в не повній мірі враховує
зміну температури :
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T

 ES
t 

(1)

де E – доза опромінювання, S – площа опромінювання, t – експозиція
(час впливу), ɛ - коефіцієнт поглинання навантаження, α – коефіцієнт теплообміну з зовнішнім середовищем.
Виконавши розрахунки за допомогою залежності (1) від значення характеристик ЛВ з параметрами біологічної тканини та порівнявши з отриманими
фактичними значеннями, ми можемо прогнозувати ефективність лазерної терапії для різних біологічних тканинах.
А так як послаблення лазерного променя в біологічній тканині проходить за експоненціальним законом, інтенсивність колімованого випромінювання оцінюється за законом Бугера-Бера, який буде використовуватись в
якості математичної моделі для проведення обрахунку[4]:
(2)
I z   1  r   I 0  exp   t  z  ,
n  1
 – коефіцієнт відбиття при нормальному падінні пучка, –
n
  1

де R  

2

показник заломлення біологічної тканини, – інтенсивність падаючого світла,
 t   a   s – повний коефіцієнт загасання,  a – коефіцієнт поглинання, –
коефіцієнт розсіювання, z – товщина зразка. Порівняємо формули (1) і (2),
враховуючи, що І=Р/S, де Р- потужність випромінювання, а S- площа ділянки, на яку падає промінь, зв’язавши їх з товщиною біологічної тканини отримуємо наступну формульну залежність потужності випромінювання від товщини біологічної тканини через яку проходить лазерний промінь:
Pz   1  r  

T 



 exp   t  z 

(3)

Також варто врахувати, що закон Бугера-Бера не виконується при товщині зразка більшій за середню довжину пробігу одноразово розсіяного фотона. Для зразків з більшою товщиною необхідно вводити корегуючу складову, таким чином формула (3) набуває наступного вигляду:
Pz   1  r  

T 



 exp   t  z  exp a  exp b  z  ,

(4)

де b та a – корегуючи коефіцієнти значення яких залежить від матеріалу зразка.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Для оцінки параметрів проведення лазерної терапії було використано
показники зміни потужності ЛВ при проходженні через сало свинне, м'ясо та
шкіру курки при змінних потужностях ЛВ.
Зазначені біологічні тканин піддавалися впливу ЛВ з довжиною хвилі
0,63 мкм і потужністю 1 – 1100 мкВт без модуляції (безперервний режим)
випромінювання. У якості джерела впливу було обрано апарат фізіотерапевтичний лазерний АФЛ – 2. Вимірювальним засобом було обрано оптичний
ватметр поглинутої потужності ОМЗ – 65, основна похибка вимірювання - не
більше 15%.
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Дослідження зміни потужності ЛВ проводилось на п’яти зразках кожної
з названих тканин товщиною 1 – 5 мм. Вимірювання проводилось для десяти
значень потужності на виході світловода 1, 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750,
1100 мкВт. Блок-схема установки, що використовувалась для проведення досліджень наведена на рис.1.

Рис. 1 Блок-схема установки, що використовувалась для проведення досліду

При проведенні другого експерименту всі вище перераховані біологічні
тканини піддавалися впливу ЛВ з довжиною хвилі 0,46 мкм і потужністю 30
– 900 мкВт в модульованому режимі з частотою 90 Гц У якості джерела
впливу було обрано апарат МІТ-МТ з випромінювачем для гінекології. Вимірювальним засобом залишився оптичний ватметр поглинутої потужності
ОМЗ – 65.
Також було проведено вимір зміни температури при проходженні ЛВ з
довжиною хвилі 0,46 мкм і потужністю 1640 мкВт в безперервному режимі
через кожну з названих тканин. У якості джерела впливу було обрано апарат
МІТ-МТ з випромінювачем для гінекології. Для вимірювання температури
використовувалась інфрачервона камера (ІЧК) «MobiR M3».
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отримані результати представлені на рис. 3 у вигляді графіків залежності потужності випромінювання (в мкВт), що проходить крізь біологічний
об’єкт від потужності лазера на виході світловода для сала свинного під час
впливу немодульованим випромінюванням з довжиною хвилі 0,63 мкм: експериментальна та отримана з розрахунків.
Аналіз отриманих залежностей та проведених досліджень показують, що
збільшення потужності лазерного випромінювання, що проходить крізь біологічний об’єкт при збільшенні потужності падаючого випромінювання з довжиною хвилі 0,63 мкм, носить яскраво виражений експонентний характер.
При порівнянні розрахованих значень потужності з експериментальними, для
даного типу біологічної тканини, можна дійти до висновку, що запропонована модель дозволяє з достатньо хорошою точністю визначити потужність випромінювання, що пройшло крізь біологічний об’єкт, відхилення розрахованих значень від експериментальних складає діапазон ±5 мкВт.
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Рис. 2 Залежності потужності випромінювання (в мкВт) , що проходить крізь біологічний
об’єкт від потужності лазера на виході світловода для сала свиней товщиною 1мм – 5мм;
а) експериментальна та б) розрахована; підчас впливу ЛВ з довжиною хвилі 0,63 мкм

На рис.4 представлені залежності зміни потужності ЛВ при проходженні
через сало свинне для ЛВ з довжиною хвилі 0,46 мкм.
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Рис. 3 Залежності потужності випромінювання (в мкВт) , що проходить крізь біологічний
об’єкт від потужності лазера на виході світловода для сала свиней товщиною 1мм – 5мм;
а) експериментальна та б) розрахована; підчас впливу ЛВ з довжиною хвилі 0,46 мкм

Аналізуючи залежності для ЛВ з довжиною хвилі 0,46 мкм експонентний характер непомітний, проте, виходячи з розрахунків, зміна потужності
проходить у відповідності з формулою (4), отже, експонентний характер присутній. Відхилення розрахованих значень від експериментальних, як і у випадку з довжиною хвилі 0,63 мкм, досить незначні. Однак, досить помітною є
розбіжність для товщини 2 мм, це може бути пов’язано з неточністю при визначенні товщини зразка, проте необхідна перевірка моделі в більш широкому діапазоні потужностей.
За результатами перевірки адекватності запропонованої моделі за критерієм Фішера відносно експериментальних даних значення критерію перевищило критичне лише при розрахунках впливу неодимовим лазером на м’ясо
куряче. Це відхилення, вірогідно, повезене з похибкою при проведенні експерименту при   0,05 , отримані значення критерію наведені в табл.1.
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Таблиця 1. Значення критерію Фішера
Тип тканини та
довжина хвилі
Сало свинне 0,63
мкм
Сало свинне 0,46
мкм
М'ясо куряче 0,63
мкм
М'ясо куряче 0,46
мкм
Шкіра куряча 0,63
мкм
Шкіра куряча 0,46
мкм

1мм

2мм

1,097808451 1,19419059

3мм

4мм

5мм

1,237146674 1,159825746 1,018846588

1,041889316 2,979651947 2,137735888 1,974447602 2,629939477
1,326760792 2,558678235 1,955233328 1,846207933 1,747782601
1,041823159 1,561729876 8,261897825 53,35338194 51,81426357
1,075218615 2,538633169 1,167936451 1,032240441 1,059208776
1,026714873 2,392187308 1,791669654 3,437335928 3,297552

ВИСНОВКИ
Досліджено характер зміни потужності ЛВ в залежності при проходженні через сало свинне, м'ясо куряче, шкіру курячу при змінних потужностях на
двох довжинах хвиль. Показані особливості притаманні біологічним тканинам, які були виявлені в ході проведення дослідження.
За результатами моделювання виявлена помітна розбіжність розрахункових та експериментальних даних у випадку впливу неодимовим випромінювачем на м’ясо куряче, однак, це може бути пов’язане з неточністю товщини зразків підчас проведення експерименту.
Статистична обробка розрахунків виявила, що запропонована модель
адекватна, незважаючи на деякі розбіжності в значеннях.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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В.М. Богданов, студент гр. ПК-61м, к.т.н., доц. Баженов В.Г.
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ДОСЛІДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ПРИ ЗЛАМАХ
Анотація. В даній статі розглянуті особливості методів побудови ультразвукової системи для контролю
зламу кісток передпліччя, та пошуку розмірів зміщення кісток при зламах. Реалізована дана система на сучасних електронних елементах, лінійній антенній решітці, в ролі активної групи якої використовується фазована антенна решітка. Для покращення достовірності контролю запропоновано випромінювання в двох
напрямках на різних частотах. Запропонована система вирішує актуальне питання зменшення рентгенівського опромінення при зламах кісток передпліччя.
Ключові слова: ультразвукова система, злам кісток, фазована антенна решітка, лінійна антенна решітка,
частота, рентгенівське опромінення.

ВСТУП
Контроль людських кісток завжди буде актуальною задачею. При зламах, забоях доводиться звертатися до рентгенівського методу контролю, а
після операції при зламі кістки зі зміщенням інколи доводиться робити рентген і не один раз. До недоліків рентгенівського методу можна віднести велику ціну, неможливість переносу установки і потреба спеціальних приміщень.
Всім давно відомо, що рентгенівські промені заподіюють певну шкоду
здоров'ю, вчені багато років намагаються знизити до мінімуму негативний
вилив променів на організм людини.
Виникла необхідність в розроблені ультразвукової системи контролю
людських кісток для зменшення отриманої дози опромінення рентгену при
зламах чи забоях. Ультразвук немає таких наслідків як рентген, тому в даному докладі досліджується можливості контролю зламу та визначення величини зміщення при зламі ультразвуковою системою.
Пропонується ультразвукова система для експрес контролю або для попередньої діагностики зламу (Рис. 1), де 1 – передпліччя, 2 – променева кістка, 3 – ліктьова кістка, 4 – лінійна антенна решітка.
За допомогою цієї системи можливо визначати тріщини, а також її можливо використовувати для контролю зміщення при зламах. На відміну від рентгенівського методу, ультразвукова система може бути мобільною та використовуватися в польових умовах для експрес контролю.
Для реалізації такої системи пропонується використання лінійної ультразвукової антенної решітки. Відомо, що при випромінюванні ультразвукового променю паралельно до зламу його неможливо визначити, тому пропонується використовувати похиле введення променю. В цьому випадку активну групу лінійної антенної решітки пропонується використовувати як фазовану антенну решітку, це можливо враховуючи сучасний стан електронних
компонентів.[1]
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Рисунок 1. Схематичне зображення положення датчиків на передпліччі

Схема прозвучування пропонується такою – ми зміщуємо промінь лінійно, випромінювання під нахилом, а для підвищення ефективності, як було
вказано вище, пропонується можливість зміни куту введення. Сканування
пропонується поділити на 2 етапи – перший це пошук зламу кістки (рис. 2),
де 1 – лінійна антенна решітка, 2 – злам кістки, 3 – об’єкт контролю. Другий
етап це знаходження розміру зміщення (рис. 3), де 1 – лінійна антенна решітка, 2 – зміщення кістки, 3 – об’єкт контролю.[2]

Рисунок 2. Схематичне зображення пошуку зламу.

Також у даній системі для підвищення достовірності контролю при похилому введені променю пропонується випромінювання в двох напрямках
одночасно у різних частотах 2.5 МГц та 4 МГц. В кожній активній групі використовується 16 елементів. Якщо буде потреба то є можливість використання кожної групи окремо.

Рисунок 3. Схематичне зображення визначення величини зміщення кістки

Оскільки дефект який ми шукаємо має певну геометричну форму, тобто
ми шукаємо тріщину, пропонується активні групи не накладати.
Виходячи з потреб проведено розрахунки антенних решіток (рис. 4).
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Рисунок 4. Антенна решітка
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Пропонується 8 активних груп по 16 елементів, тобто загальна довжина
буде складати 8.5 (см), що задовольняє поставленим умовам.[3]
ВИСНОВКИ
Запропонована ультразвукова система для експрес контролю, або попередньої діагностики зламів кісток передпліччя та пошуку розміру зміщення
при зламі є унікальною, і вирішує актуальне питання зменшення рентгенівського опромінення. Для реалізації запропоновано лінійну антенну решітку,
активну групу якої використовувати як фазовану антенну решітку, для покращення достовірності контролю запропоновано випромінювання в двох напрямках на різних частотах. Також запропоновано зменшуючи кількість
променів збільшити швидкодія.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Цапенкo В. К. Oснoви ультразвукoвoгo неруйнiвнoгo кoнтрoлю:
Пiдручник/ Цапенкo В. К., Куц Ю. В. – К.:НТУУ «КПI», 2010. – 448 с.
2. Шипулло М.Г. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике, Кн. 1/Высшая школа. – Мoсква, 1995. – 240 с.
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СИСТЕМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗОРУ В ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАННІ
Анотація. У роботі проаналізовано сучасні методи обробки зображень та їх принципи роботи, що можуть
бути застосовані в системах комп`ютерного зору для виявлення та розпізнавання об`єктів. Розглянуто основні технології реалізації доповненої реальності та перспективні напрями її використання.
Ключові слова: комп’ютерний зір, обробка зображень, доповнена реальність.

ВСТУП
Розвиток технологій в галузі кібернетики, а зокрема, теорії та технології
комп'ютерного зору сприяють активному розвитку складовою цієї технології
– оптичних систем виявлення та розпізнавання об'єктів. Їх основним завданням є реєстрація оптичного випромінювання від об'єкта з подальшою передачею сигналу інших підсистемам для попередньої обробки, виділення деталей,
сегментації і високорівневої обробки отриманих зображень. Системи виявлення об’єктів, в свою чергу, активно використовуються в трендовій технології доповненої реальності. Доповнена реальність (AR – Augmented Reality)
– це додання в реальному часі цифрових об'єктів на зображення, отримане за
допомогою різних пристроїв (смартфонів, планшетів, відеокамер, тощо).
ОСНОВНІ ВИДИ СИСТЕМ
Існує велика кількість методів обробки зображень, але на даний момент
найбільш сучасними і перспективними є системи, що використовують для
виявлення об'єктів наступні:
 метод опорних векторів (SVM – support vector machine) – розуміє під
собою переведення вихідних векторів зображення в простір більшої розмірності і пошук поділяючої гіперплощини з максимальним зазором в цьому
просторі.
 гістограми спрямованих векторів (HOG – Histogram of Oriented
Gradients) – алгоритм, при якому ділянки зображення об'єкта описуються у
вигляді діаграми розподілу градієнта інтенсивності або спрямованості країв.
 виявлення плям (blob detection) – метод ґрунтується на сегментації цифрового зображення на області, що відрізняються за певними ознаками (інтенсивність, колір) від фону навколишнього середовища [1].
При обробці зображень за допомогою перерахованих методів активно
використовуються нейронні мережі (зокрема з самонавчанням) [2], що також
сприятиме подальшому розвитку таких систем. Сьогодні комп'ютерний зір
широко застосовується при відеоспостереженні, виявленні та моделюванні
об'єктів, орієнтації в просторі, медицині, топографії та робототехніці. Розглянемо використання таких систем в доповненій реальності. Доповнена реальність підрозділяється на чотири основних типи, а саме:
 Доповнена реальність, що базується на маркерах. Цей тип технології
використовує камеру та спеціальний пасивний візуальний маркер, наприклад
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QR-код, або LED світлодіодний датчик, який показує запрограмований результат лише тоді, коли сенсор камери його зчитує (рис. 1). Таким чином
вдається вирізнити «віртуальні» об'єкти з реального світу.

Рисунок 1. Приклад застосування AR системи зі считуванням камерою QR-коду

 Безмаркерна доповнена реальність. Інколи її ще називають координатно- або GPS-орієнтованою. Вона може використовувати систему глобального
позиціювання, цифровий компас, датчик швидкості або акселерометр, яким
оснащено пристрій. Найпоширеніші приклади використання безмаркерної
доповненої реальності – це позначення напрямків та пошук потрібних місць,
таких як кафе чи музей, у мобільних додатках.
 Доповнена реальність, що базується на проекції. Технологія працює
шляхом проектування світлових форм на фізичні поверхні. Спеціальні додатки допомагають здійснювати взаємодію між людиною й проекцією, визначаючи моменти контакту людини зі світловим потоком, що проектується на поверхню.
 Доповнена реальність, що базується на VIO (visual inertial odometry) [3].
Ця абревіатура розшифровується як "візуальна інерціальна одометрія". Одометрія – це спосіб оцінки переміщення за допомогою даних, отриманих із сенсорів руху. Технологія допомагає відслідковувати позицію та орієнтуватися
в просторі за допомогою сенсорів та камери. Завдяки цьому можливо створити точну 3D-модель простору навколо пристрою та оновлювати її в режимі
реального часу, визначати в ній положення, передавати ці дані всім додаткам
та накладати поверх неї додаткові шари.
ЗАСТОСУВАННЯ AR СИСТЕМ
Можливості використання AR технологій досить широкі: доповнена реальність може застосовуватися майже в усіх аспектах сучасного життя. Технології доповненої реальності є перспективними головним чином за рахунок
використання у розважальних галузях (ігри з AR) та в галузях освіти, медицини, авіації (симулятори з AR), тощо.
Наприклад, компанія Vipaar запропонувала рішення, яке поєднує телемедицину та AR. За допомогою окулярів Google Glass та додатку Vipaar хірурги на відстані можуть асистувати своїм колегам, проектуючи свої руки на
окуляри хірурга, що проводить операцію.
AR досить давно використовується військовими пілотами: спеціальні
дисплеї та шоломи виводять інформацію про системи винищувача та допома390
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гають наведенню на ціль. AR поступово починає проникати також в цивільну
авіацію. Наприклад, компанія Aero Glass розробила спеціальні окуляри доповненої реальності, які допомагають пілоту орієнтуватися в просторі та отримувати додаткову інформацію під час польоту.
Облаштувати квартиру може стати набагато простіше, оскільки замість
того щоб уявляти, чи підходить до інтер’єру певний елемент меблів, можна
його віртуально підставити у зображення приміщення за допомогою AR додатку Furniture Dropping.
Доповнена реальність може зробити навчання більш інтерактивним.
Прикладом цього є зварювальний симулятор SOLDAMATIC, що використовує в якості системи обробки зображень, отриманих з пари камер, маркерну
AR систему. Симулятор спрямований на набуття навичок і уявлення про
процес зварювання учнями, що не мають практичного досвіду роботи. Система дозволяє скоротити витрати та одночасно підвищити ефективність підготовки в рамках будь-якого курсу навчання зварюванню. Вона покращує
процес освіти студентів і дозволяє їм отримати достатні навички перед тим,
як почати навчання в умовах реальної майстерні для зварювання. При цьому
модуль аналізу дозволяє викладачу переглядати кожну вправу в будь-який
момент часу, оцінювати виконання зварного шва та залишати коментарі для
студента, пояснюючи, в чому він помилився, де і чому. Після отримання та
тренування безпечним чином необхідних навичок за допомогою моделюючого пристрою студентам необхідно менше часу в майстерні, тому що вони вже
готові більшою мірою для отримання кваліфікації. Також в системі на основі
детального фізичного моделювання існує можливість перевірки зварного шва
на можливі дефекти (серед яких пористість, несплавлення, бризки металу).
ВИСНОВКИ
Розглянуті методи обробки зображень в системах комп’ютерного зору та
системи доповненої реальності є перспективним напрямом розвитку сучасних технологій і можуть бути застосовані в приладах, зокрема для допомоги
операторам (наприклад, створення маркерів, що показуватимуть правильне
положення певного перетворювача при контролі якості продукції), створенні
3D моделей об’єктів і таке інше.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМПЕДАНСНЫМ
МЕТОДОМ
Анотация. В данной статье описывается процесс анализа сигналов, полученных при импульсном импедансном контроле сотовой панели, осуществленного с помощью раздельно-совмещенного преобразователя.
Предложено решение проблемы интерпретации показаний контроля с помощью машинного обучения, используя библиотеку PyBrain для языка программирования Python.
Ключевые слова: композиционные материалы, импульсный импедансный метод, машинное обучение,
нейронная сеть.

ВВЕДЕНИЕ
В акустическом импедансном методе используется влияние дефекта на
изменение механического импеданса системы объект контроля (ОК) – преобразователь. Метод основан на различии механических импедансов дефектных и доброкачественных участков контролируемого изделия. [1]
Основная область его применения - выявление дефектов клееных и паяных соединений между сравнительно тонкой внешней обшивкой и элементами жесткости или заполнителем - специальным пенопластом или сотовыми
структурами, дефектов типа расслоений и непроклея в неметаллических покрытиях и изделиях из слоистых пластиков.
Наиболее распространенным сегодня является импульсный вариант
импедансного метода контроля. В отличие от метода, использующего непрерывное возбуждение, дефектоскопы, которые реализуют импульсный вариант, не требуют источников питания значительной мощности для обеспечения генерирования сравнительно высоких напряжений возбуждения преобразователей.
Для того, чтобы получить базу сигналов в данном исследовании, был
использован раздельно-совмещенный импедансный преобразователь (рис. 1).

Рисунок 1. Раздельно-совмещенный импедансный преобразователь

В импульсном варианте импеданс влияет на такие параметры сигнала,
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как: амплитуда (уровень сигнала на выходе преобразователя), фаза сигнала,
несущая частота (влияние механического импеданса контролируемой зоны
на собственную частоту системы «преобразователь - ОК») и спектр сигнала.
Наипростейшим способом выявления дефекта является анализ амплитуды
сигнала. На рисунке 2 показаны графики дефектного и бездефектного сигналов. Как видно, амлитуда от дефекта заметно больше и почти всегда можно
безошибочно определить дефектную область на основе бездефектного сигнала.

Рисунок 2. Дефектный и бездефектный сигналы

На рисунке 3 изображен образец, с которого были сняты показания для
исследования с помощью импедансного преобразователя. Этот образец являет собой часть сотовой панели с девятью известными дефектами разной глубины. На рис. 1а видно линии, на которых поочередно был размещен датчик
и показания снимались таким образом, что выходные сигналы, которые снимались непосредственно на дефектах, соответствуют дефектной области сотовой панели, а остальные являются бездефектными. На рис. 1б схематически изображены дефекты с соответствующими номерами.
С каждой точки образца были сняты и записаны в файлы сигналы таким
образом, что каждый файл отвечал показаниям с одной точки и состоял из
сорока практически идентичных сигналов, состоящих из 16000 точек. Полученные сигналы, записанные в текстовом формате, были усреднены между
собой в рамках одного файла и обрезаны в полезной области. Затем были
посчитаны размахи их амплитуд (т.е. разница максимального и минимального значения амплитуды сигнала). Результаты этих операций показаны на рисунке 4.
Точки по оси X отвечают номерам линий, нанесенных на образце (рис.
3а). Следовательно, дефект находится в центральной области между первой и
последней линиями. Ось Y отвечает уровню сигнала, а красные прямые размещены на крайних точках дефекта: слева – начало дефектной области, справа – окончание.
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a)

б)

Рисунок 3. Стандартный образец с нанесенными дефектами:
а) внешний вид; б) схематическое изображение c указанием номера дефекта

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4. Графики амплитуд контролируемых участков

Из графиков видно, что сигналы в дефектной области имеют амплитуду
выше, чем в бездефектной.
Важным аспектом является интерпретация результатов контроля. На
данный момент нет возможности автоматически делать выводы о наличии
или отсутствии дефекта, основываясь на нескольких вышеперечисленных
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параметрах. Поэтому, целесообразно использовать методы машинного обучения на примере нейронной сети.
Нейронная сеть (neural network) представляет собой машину, моделирующую способ обработки мозгом конкретной задачи. Преимущества нейронных сетей: нелинейность; отображение входной информации в выходную;
адаптивность; очевидность ответа; контекстная информация; отказоустойчивость; масштабируемость. Самым важным свойством нейронных сетей является их способность обучаться на основе данных окружающей среды. [2]
Стоит выделить то, что таким способом можно легко распознавать диагностические признаки, основываясь на нескольких параметрах и анализировать данные.
Для реализации машинного обучения был проведен анализ разных методов на различных языках программирования, но самым удобным оказался
PyBrain - модульная библиотека, предназначенная для реализации различных
алгоритмов машинного обучения на языке Python. Основной его целью является предоставление исследователю гибких, простых в использовании, но в
то же время мощных инструментов для реализации задач из области машинного обучения, тестирования и сравнения эффективности различных алгоритмов. [3]
Обучающим массивом данных для нейронной сети является массив значений амплитуд дефектных и бездефектных сигналов, полученых ранее. Остальная часть будет использоваться для тестирования и исследования.
ВЫВОДЫ
Как видно из рисунка 4, амплитуда в дефектной области превышает амплитуду в бездефектной области из чего можно заключить, что полученные
сигналы зависят от состояния объекта контроля. На основе полученных сигналов можно создать массив данных для обучения и тестирования нейронной
сети, что дает возможность исследовать методы машинного обучения и их
применение в неразрушающем контроле для интерпретации показаний и
выявления внутренних дефектов в композитных материалах.
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МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ ВИХРОСТРУМОВОГО
КОНТРОЛЮ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБОК ПАРОГЕНЕРАТОРІВ АЕС
Анотація. Представлено аналіз матеріалів з питання контролю теплообмінних трубок парогенераторів АЕС.
Розглянуто методику опрацювання сигналів ВСД, яка грунтується на визначенні фазових характеристик
сигналів у сукупності з їх статистичним аналізом. Наведено основні розрахункові формули для визначення
фазових характеристик сигналів ВСК. Викладено результати моделювання завдання аналізу характеристик
гармонічних сигналів зі складними законами модуляції. Приведено напрямки подальшої роботи
Ключові слова: вихрострумовий контроль, дискретна фазова характеристика, дефектоскопія.

ВСТУП
Одним з важливих вузлів атомних електростанцій (АЕС) є парогенератори(ПГ). Їх надійність суттєво впливає на роботу всієї АЕС, тому завдання
їх періодичного контролю є актуальним завданням забезпечення безаварійної
роботи АЕС. Складність її вирішення зумовлена особливостями формування
сигналів від дефектів (малі глибина модуляції параметрів сигналів) та будовою ПГ (трубки знаходяться у важкодоступному місці).
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ І МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі [1] виконано загальний аналіз об’єкту контролю (ОК)– теплообмінних трубок парогенератора і перелічені основні дефекти, що виникають
в ході їх експлуатації. В статті В. М. Учаніна [2] наведені результати експериментів з визначення селективності контролю тонкостінних трубок мініатюрним вихрострумовим датчиком. Стаття В. Щукіна та Є. Луніна [3] розкриває вузьке питання – розроблення алгоритму виділення сигналів від дефектів під дистанціонуючими гратами за допомогою аналізу спектрограм за використання вейвлет перетворення. Недоліком такого методу є складність
аналізу інформативних сигналів, їх параметрів та фізична інтерпретація
отриманих спектрограм. Загалом більшість відомих методів опрацювання
сигналів вихрострумового контролю (ВСК) орієнтовано на використання їх
амплітудних характеристик і не використовує інформації що міститься в фазових характеристиках.
Метою роботи є аналіз застосування методів статистичної фазометрі у
ВСК для виявлення дефектів теплообмінних трубок та розроблення відповідної методики опрацювання сигналів.
РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методи статистичної фазометрії [4] ґрунтується на поєднанні дискретного перетворення Гільберта та статистичному аналізі фазових даних.
Визначення дискретних характеристик сигналів ВСП в загальній постановці формулюється наступним чином. Нехай на інтервалі Ta часу спостереження сигналу ВСП задано часову ґратку
S  t1 ,t2 ,...,t j,...,t N  ,
(1)
Множину елементів, якої впорядковано і для яких виконується нерів396
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ність 0  t1  t2  ...t j  ...  t N  Tа . Елементи ґратки S розміщені рівномірно і
утворюють арифметичну прогресію t j  t1   j  1 Tд , j  1, N  , n   , де Tд –
крок ґратки (період дискретизації сигналу).
На ґратці S задано послідовність значень сигналу ВСП,
u  j, p g   U  j, p g   cos 2 f0 j    j, p g ,rg    n  j  ,


 Tа 


g  1, G  , j  1,
 ,   j, p g   0, 2   ,
 Tд 

(2)

де U , f0 ,  – відповідно амплітуда, частота і початкова фаза сигналу, n  j  –
реалізація гауссового шуму з нульовим математичним сподівання і дисперсію 2 ; p g – вектор параметрів ОК. На інтервалі аналізу укладається не менше Tа f0   1 періодів сигналу, де  x  – операція виділення цілої частини
числа х. Для послідовності u  j, pg  , j  1,N існує дискретне перетворення





Гільберта.
Необхідно за результатами спостереження u  j, pg  , j  1,N визначити
дискретну фазову характеристику сигналу, різницю дискретних фазових характеристик та R-статистику.
Методика опрацювання сигналів ВСК включає наступні етапи:
1) визначення дискретного перетворення Гільберта сигналу
Û  j   H U  j 
(3)
де Н– оператор дискретного перетворення Гільберта.
2) визначення дискретної фазової характеристики сигналу:
  j   arg z  j   arctg

û  j 
u  j



π
2  sign uˆ  j  1  sign u  j   2 πK u  j  ,uˆ  j  ; (4)
2





де sign – знакова функція, К – оператор усунення стрибків фазової характеристики сигналу.
3) визначення різниці дискретної фазової характеристики (4) та ФХС гармонічного сигналу збудження
  j     j   2f0 jTд .
(5)
4) Визначення R-статистики [4] під час ковзного опрацювання послідовності (5) збільшеної в k разів.
На ділянках сигналу де відсутня модуляція його фази (дефект відсутній)
R-статистика наближається до 1, а на ділянках з модуляцією зменшується. Ця
ознака є статистично-стійкою і інваріантною до початкової фази сигналу.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ ВСП ВІД
ДЕФЕКТІВ
Для аналізу і візуалізації процесу отримання дискретної фазової характеристики сигналу обрано сигнал зі складними законами амплітудної і фазової модуляції. Результати моделювання відображені на рис. 1.
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Рис.1. Графіки послідовностей сигналу u  j  (а), фазової модуляції   j  (б) і результату її
обчислення   j  (в)

Послідовність   j  може бути використана як ознака наявності дефекту.
Однак присутність в сигналі (2) шумової складової суттєво ускладнює виявлення сигналів фазової модуляції. В доповіді розглянуто застосування статистичного опрацювання послідовності   j  і обчислення за цими даними Rстатистики. Це дозволяє виявляти сигнали від дефектів за менших відношень
сигнал/шум, отже підвищити вірогідність виявлення дефектів, та зменшити їх
мінімальний розмір .
ВИСНОВКИ
В доповіді розглянуто методику опрацювання сигналів вихрострумової
дефектоскопії на основі аналізу дискретних фазових характеристик сигналів.
Останні визначаються через дискретне перетворення Гільберта.
Показано, що статистичне опрацювання фазових даних дозволяє підвищити вірогідність виявлення дефектів та зменшити мінімальний розмір дефектів, що можуть бути виявлені.
Результати моделювання підтвердили можливість виявлення і аналізу
характеристик гармонічних сигналів зі складними законами модуляції. Такі
сигнали мають місце під час контролю ВСК трубок парогенератора.
Подальші дослідження розглянутого методу доцільно спрямувати на
аналіз можливостей виявлення дефектів мінімальних розмірів.
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТОРІВ В
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
Анотація. В роботі розглядалося питання дослідження і побудови кінематичної схеми та схеми конструкції
системи з маніпулятором завантажування об’єктів , попередньо розміщених у контейнері на їх позицію
контролю до рентгенокамери. Після контролю годні деталі розміщуються в одному контейнері, а браковані
відправляються в інший.. Згідно технічного завдання були розроблені два незалежно керовані електроприводи поступального та обертового руху, складені кінематичні схеми ланцюгів, підібрані їх складові вузли та
елементи, зроблені силові розрахунки. Показані шляхи перспективності використання маніпуляторів в автоматизованих системах НК і в якості утримувачів первинних перетворювачів при контролі об’єктів складних
форм.
Ключові слова: маніпулятор, автоматизований неруйнівний контроль, електропривід, точність контролю .

ВСТУП
Прилади й засоби неруйнівного контролю (НК) й технічної діагностики
знаходять широке застосування в різних напрямках життєдіяльності людини,
у промисловості, медицині – практично скрізь, де потрібна інформація про
стан і властивості матеріалів.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Крім проблеми наявності дефектів існують не менш важливі – це і пропуск дефектів під час контрольних операцій і неправильне чи неточне встановлення виробу на позицію контролю та інші. Основним фактором, що
впливає на вищезгадані помилки є кваліфікація, а також сумлінне виконання
персоналом своєї роботи. Як вважають спеціалісти в області керування якістю, в середньому 95% проблем організації в галузі якості в кінцевому випадку пов’язані з персоналом, його психофізичним станом в момент виконання
контролю.
Ще один фактор, на який доцільно звернути увагу – це забезпечення
безпеки персоналу при здійсненні операцій контролю. Основним фактором,
що впливає на безпеку персоналу є використання видів НК, що несуть загрозу здоров’я персоналу; наприклад при використанні радіаційних методів контролю, а також необхідність дотримання правил техніки безпеки при інших
методах.
Автоматизація процесу контролю і, зокрема, застосування в системах
(НК) програмованих маніпуляторів, призведе до мінімізації суб’єктивних похибок і покращить якість контролю, може зменшити вплив шкідливих факторів на здоров’я персоналу при використанні під час контролю іонізуючого
чи іншого шкідливого випромінення або при наявності інших шкідливих факторів.
Програмовані маніпулятори можуть використовуватись у якості транспортувальних, навантажувальних пристроїв і, що особливо цінно - можуть
використовуватись для знаходження дефектів і діагностики об’єктів в тому
числі складної геометричної форми. Робот-маніпулятор, що переміщує первинний перетворювач (ПП) відносно об'єкта контролю є головним елементом
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системи сканування. Крім того алгоритм керування переміщеннями ланцюгів
маніпулятора легко вбудовується в спільний алгоритм роботи системи.
Тому при застосування маніпуляторів в автоматизованих системах НК,
особливо в якості утримувачів первинного перетворювача і при складних
криволінійних формах об’єктів контролю необхідно мати можливість програмованого незалежного керування рухом ланок кожного з кінематичних
ланцюгів. Виконавчий механізм будь-якого маніпулятора — це багатоланковий просторовий механізм, який може мати у загальному випадку поступальні, обертальні, циліндричні, сферичні кінематичні пари. Залежно від поставленої задачі маніпулятор повинен забезпечувати різне число степенів вільності захоплювача. Наприклад, для відтворення просторової траєкторії лише
однієї точки захоплювача необхідне число ступенів вільності 3. Збільшення
числа степенів маневреності маніпулятора розширює його можливості при
виконанні складних рухів: збільшує робочий простір, зменшує мертві зони,
розширює варіантність вибору траєкторій рухів в утруднених умовах, але й
водночас ускладнює конструкцію, процес керування і збільшує вартість обладнання. Конфігурація робочого простору та його величина безпосередньо
залежать від числа степенів вільності маніпулятора, розташування і типу кінематичних пар та розмірів ланок.
Маніпулятори мають ряд основних класифікацій, які впливають на їх
вибір в системах НК.
Переміщення захоплювача маніпулятора може здійснюватись у прямокутній, циліндричній або сферичній системах координат Вихідний рух у
прямокутній системі координат можна забезпечити лише поступальними парами. Широкі можливості мають маніпулятори на основі структурної схеми з
двома поступальними і одним обертальним рухом ланок, що дають змогу маніпулювати об'єктом в об'ємно-циліндричній робочій зоні. Їхні розміри залежать від параметрів об’єкта контролю. Робоча зона у сучасних роботів може
становити до 10 м3 .
Для переміщення маніпулятора і його вузлів застосовують приводи з різними джерелами руху, найчастіше, особливо в приладних системах - електропривод, що відрізняється простотою підведення електричної енергії, високою надійністю, сумісністю з ПК і великим ресурсом роботи.
Для виконання складних операцій з просторовим позиціонуванням робочого органу маніпулятора керування кожним кінематичним ланцюгом можливо здійснювати окремими програмно керованими двигунами.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами зроблено спробу дослідження і побудови кінематичної схеми
(Рис.1) та схеми конструкції (Рис.2) маніпулятора (1) для радіаційної системи
автоматизованого контролю для встановлення ОК (2), попередньо розміщених на столі (3) на їх позицію контролю в рентгенокамері (4.) Згідно технічного завдання були розроблені два незалежно керовані електроприводи поступального та обертового руху, що в загальному випадку повинні складатися
з електродвигунів, муфт, передавальних механізмів і виконавчого механізму,
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що перетворює обертовий рух у поступальний рух вузла захоплювача.
Вихідні дані, що використовувались:
3
 термін роботи пристрою - t  2 10 (год.) ;
 розміри та вага контрольованого виробу – діаметр D  100 мм , висота
H  50 мм ; вага P1  3 н  ;
 переміщення вузла захоплювача: максимальне лінійне l = 300мм (до виробу),кутове   120 до рентгенівської камери;
 час повороту маніпулятора до камери t1  5  сек. ;
 лінійна швидкість переміщення вузла захоплювача V  0,2  м / сек  .
При розробці даного маніпулятора приймається наявність двох робочих
рухів: вузол захоплювача переміщується поступально до контейнеру з розташованими на ньому виробами на визначену відстань; здійснюється захват
виробу губками захоплювача, повертається в вихідне положення. Наступний
рух – поворот платформи (оберFL39ST38 – 0504A
З
товий рух) з вузлом захоплюваM=0.03 Hм; n=4000 об/хв
ча на певний кут α у напрямку
попередньо відкритої рентгенівМ
ської камери; знову (при необГ
X2
хідності) поступальний рух вузZb
ла захоплювача для встановленZg
ня виробу всередину камери.
ZC
Згідно визначеному алгоритму
Zb
роботи після здійснення сеансу
Zg
контролю захоплювач вивантаZC
жує виріб із камери і переносить його на стіл придатних (5)
Zb
чи бракованих виробів (6).
Zg
ZC
Пристрій складається з
X1
двох основних частин це нижня
М
стійка з електроприводом, яка
СЛ – 161
N=9 Вт; n=4000 об/хв
обертає захоплювач на певний
Рисyнок 1. Кінематична схема маніпулятора
кут. І система зворотно – поступального руху для доступу вузла
стандартного захоплювача до ближчих і дальніх об’єктів контролю. Згідно
розрахунків в обертовій частині механізму встановлено двигун постійного
струму СЛ – 161, який має потужність N  9Вт і частоту обертів
n  4000об / хв ; для компактного зменшення габаритів пристрою і частоти
обертання платформи з вузлом захоплювача використано дві одноступінчасті
планетарні передачі.
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Система зворотно – поступального руху вузла захоплювача переміщується згідно технічного завдання на
певні, обумовлені алгоритмом роботи
пристрою. Для спрощення і здешевлення ланцюга поступального руху
обрано стандартизований електромагнітний захоплювач, змонтований на
змонтований на перехідному елементі,
що слугує « гайкою» . Гвинт діаметром d = 16 мм з трапецевидною різзю
було розраховано і обрано просту ( без
шариків) передачу, оскільки робочі
Рисунок 2. Конструкція маніпулятора
переміщення достатньо невеликі. Вибір програмо керованого п’єзоелектричного двигуна FL39ST38 – 0504A з
параметрами M  0.03 Hм ; n  4000об / хв проведено через відповідні розрахунки. В подальшому планується замінити двигун обертового ланцюга теж
на програмно керований двигун.
ВИСНОВКИ
Подальшою темою дослідження є створення алгоритмів керування роботами-маніпуляторами в автоматизованих системах неруйнівного контролю,
де маніпулятори застосовуються як в якості транспорту виробів в зону контролю так і, що особливо важливо, в якості пристрою сканування об’єкта функціональним переміщенням утримуваного захоплювачем первинного перетворювача.
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ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В НЕРУЙНІВНОМУ
КОНТРОЛІ
Анотація. Стаття присвячена аналізу існуючих промислових роботів, призначених для неруйнівного контролю дефектів у матеріалах. В роботі показано актуальність створення роботизованої системи контролю
дефектів у матеріалах, значну увагу акцентовано на усуненні людського фактору в процесі контролю. Проведений аналіз у вказаній галузі дозволив запропонувати модель роботизованої системи на основі вже існуючих систем-аналогів.
Ключові слова: роботизація, роботизована система, неруйнівний контроль, дефект.

ВСТУП
На сьогодні у галузі виробництва та експлуатаційного контролю виробів
існує ряд проблем, однією з яких є вплив людського фактору на результат
контролю. Одним з основних напрямків розвитку технології приладобудування є вдосконалення існуючих і розробка нових неруйнівних способів контролю як виробів, так і виробничих процесів. Оскільки сьогодні галузь приладобудування набирає невпинних обертів, має сенс створення нових методик проведення неруйнівного контролю дефектів у приладах, деталях, механізмах та матеріалах.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Важливим засобом інтенсифікації виробництва є роботизація, тобто застосування у виробництві промислових роботів. Промисловий робот — це
технічний пристрій, призначений для виконання комплексу виробничих операцій в автоматичному режимі.
У виробництві застосовується велика кількість різновидів роботів і робототехнічних комплексів, здатних самостійно приймати рішення на основі
отриманої інформації у складних виробничих умовах, адаптуватися до змін у
навколишньому середовищі і т.п. У роботах і робототехнічних комплексах
знайшли застосування останні досягнення інформаційної техніки: пристрої і
системи сприйняття інформації, цифрові пристрої і мікропроцесори для перетворення і обробки інформації, приводи робочих органів з цифровим програмним керуванням, сучасні програмні засоби [1]. Для робототехнічного
виробництва характерним є те, що виробництво здійснюється без участі або
майже без участі людини [2]. Застосування роботів дає змогу звільнити людину від важкої одноманітної праці, від роботи у шкідливих для організму
умовах, а також у недоступних для людини середовищах [3].
Розглянемо модель роботизованої системи Xstress Robot (рис.1), яка виготовлена компанією STRESSTECH (Фінляндія). Даний роботизований комплекс створений для вимірювання залишкових напружень і вмісту залишкового аустеніту рентгенівським дифрактометром, який розташовано на роботіманіпуляторі. Така система застосовується для контролю як великогабаритних деталей, так і деталей складної форми. Модель містить 6 осей обертання.
Контроль здійснюється за допомогою двох симетрично розташованих чутли403
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вих детекторів.

Рисунок 1. Робот-система Xstress Robot

Управління роботом здійснюється за допомогою спеціального програмного продукту, який попередньо встановлюється на комп’ютер. Рух активної
частини системи здійснюється за попередньо заданою траєкторією, яка може
повторюватися в залежності від необхідної кількості контрольних процесів.
Перевагою даної моделі є те, що робот керує всіма функціями, такими як нахил і обертання, сам, тобто людський фактор грає роль лише у побудові траєкторії руху. Також у цій системі можливе автоматичне координування на
складних деталях (наприклад, таких як лопатка турбіни) за рахунок наявності
6 осей обертання. Ще одна перевага робота полягає в тому, що він здатен відтворювати повністю налагоджені, точні та повторювані процедури вимірювання [4].
Розглянемо також роботизовану систему для контролю труб (рис.2), що
розробллена та виготовлена компанією Inspector Systems Rаiner Hitzel GmbH
(Німеччина). Inspector Systems на сьогодні є технологічним лідером в розробці і виробництві роботів для неруйнівного контролю і обслуговування складних трубопровідних систем [5]. Інспекційні роботи для відео і лазерного контролю Inspector Systems мають два або три рушійних елемента і один інспекційний модуль. Два мотора постійного струму на один рушійний модуль
дозволяють проводити контроль із швидкістю до 200 м/год в обох напрямках
і дозволяють долати повороти з радіусом 1.5D або більше.
Така роботизована система має два активних елементи, які в свою чергу
оснащені двома ультразвуковими сенсорами. Також моделлю передбачено
додаткове оснащення активного елемента лазерним датчиком для вимірювання лінійних розмірів об’єкта контролю. Дана розробка та модель робота
запатентована компанією Inspector Systems Rаiner Hitzel GmbH.
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Рисунок 2. Робот компанії Inspector Systems

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений огляд показав, що хоча галузь робототехніки є досить розвиненою і добре відомою, проте застосування роботизації саме для потреб
неруйнівного контролю і діагностики є незначним. Кожна роботизована система є вузькоспеціалізованою і потребує значного часу на розробку. Також
багато систем працюють за «жорсткими алгоритмами» (наприклад, рух тільки за заданою траєкторією), але важливою задачею є розробка алгоритмів
руху первинних перетворювачів для неруйнівного контролю об’єктів складної форми, які дозволяли б орієнтуватись в просторі на основі аналізу сигналів із додаткових датчиків, таких як датчик положення, відстані і т.п.
Незважаючи на те, що подібні системи є дорогими (як при створенні, так
і експлуатації), складними, використовують спеціалізоване програмне забезпечення, потребують кваліфікований обслуговуючий персонал, проте вони
вирішують одну з ключових проблем неруйнівного контролю – вплив
суб’єктивного фактору на результат контролю. За такими системами майбутнє.
На жаль, подібні системи недоступні для навчального процесу в ВУЗах.
Тому підготувати спеціаліста для обслуговування подібних роботизованих
систем важко, адже немає на чому проводити практичні заняття.
Проте можна створити копію роботизованої системи на основі моделейаналогів, які розглянуто вище. Відмінність моделі полягає в тому, що вона
має суттєво менші розміри та потребує суттєво менших фінансових внесків.
Здійснення контролю відбуватиметься за допомогою датчиків, які буде розташовано на робочій частині робота. Саму роботизовану систему розроблено
у вигляді окремих деталей, які виконано у вигляді тривимірних моделей та
надруковано за 3D-принтері.
ВИСНОВКИ
Отже, в ході аналізу та огляду моделей роботів-аналогів, призначених
для контролю наявності дефектів у промислових зразках, виявлено і
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з’ясовано вектори розвитку та удосконалення існуючих моделей роботизованих систем для контролю дефектів. Підвищення достовірності ультразвукового контролю в значній мірі залежить від ступеня автоматизації процесу
вимірювання. Використання схемотехнічних, методичних, конструкційних і
інших способів усунення впливу людського фактора дозволяє значно підвищити достовірність за рахунок скорочення частки участі людини в процесі
проведення і обробки результатів контролю. Запропонована власна спрощена
конструкція системи, для якої в подальшому будуть розроблені електронні
схеми керування та спеціалізоване програмне забезпечення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИТРАТОМІРУ ПАЛИВА
Анотація. У даній статті проаналізовано сучасні системи подачі палива та основні вимоги до них. На основі цього аналізу запропоновано схему контролю витрати палива. Також було розглянуто таку проблему,
як контроль витрати палива в трубках малого діаметру. Наведені розрахунки витрат та проведено аналіз
похибок.
Ключові слова: Ультразвуковий витратомір, контроль витрат палива, п’єзоелектричний перетворювач,
розхід.

ВСТУП
В даний час однією з головних проблем як аграрних компаній так і компаній, що займаються вантажоперевезенням, є необхідність контролю витрат
палива. З урахуванням активного зростання цін, для багатьох власників такого бізнесу зменшення витрат палива стає все більш актуальним питанням.
Позначається це і на споживачах, адже розхід палива впливає на ціну готового продукту чи послуги. Тому, враховуючи всі ці питання, зростають вимоги до систем контролю палива. Є потреба виконувати контроль «online»,і
відповідно виникає необхідність отримання інформації в цифровому виді.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ВИТРАТОМІРІВ
Витратоміри, що сьогодні використовуються, можна умовно розділити
на 2 типи: механічні та електронні.
Встановлення та використання механічних витратомірів на автомобілях
з бензиновими двигунами нерентабельне, оскільки бензин висушує рухомі
частини, і датчики часто виходять з ладу, на відміну від дизпалива, яке змащує їх. Однак на дизельних двигунах вони часто засмічуються через низьку
якість палива і тому мають потребу в регулярному технічному обслуговуванні. Також такі витратоміри невандалостійкі та мають великі розміри.
Щодо електронних - то найбільш поширеними та найбільш точними є
ультразвукові витратоміри. Їх основними перевагами є:
- Відсутність елементів, що перешкоджають потоку;
- Зносостійкість деталей;
- Відсутність рухомих частин;
- Вандалостійкість.
В більшості сучасних систем подачі палива наступний принцип роботи:
насос качає паливо по колу безперервно, в той же час безпосередньо в двигун
паливо потрапляє різними порціями в залежності від навантаження та числа
обертів двигуна.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідивши та проаналізувавши системи подачі палива та проблеми, які
виникають при контролі витрат палива, запропоновано наступну схему контролю витрати палива, яка зображена на рис. 1.
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Рисунок 1. Схема контролю витрати палива

Визначення витрат пропонується здійснювати за рахунок визначення різниці між об’ємом подачі та об’ємом «зворотки» палива. Ця схема є оптимальною і не вимагає додаткового втручання в паливну систему. Також вона
може встановлюватися з системою GPRS моніторингу, за допомогою якої
можна контролювати не тільки витрати, а також і місце знаходження транспортного засобу в режимі «online».
Оскільки трубка подачі палива всього 10 мм, то звичайні схеми розміщення перетворювачів ультразвукових витратомірів використовувати фізично не можливо. Адже дуже важливо підібрати дисковий перетворювач достатнього діаметру, так як відомо, що чим більша площа перетворювача – тим
більша і його чутливість, а відповідно й менша похибка виміру. Для вирішення даної проблеми запропоновано використати схему розташування перетворювачів ультразвукових витратомірів, яка показана на рис. 2.

Рисунок 2. Схема розміщення перетворювачів ультразвукового витратоміру:
ПЕП 1,2 -п’єзоелектричний перетворювач, L – відстань між ПЕП 1 та ПЕП 2

Ця схема дозволяє отримати більшу довжину L з дисковими перетворювачами достатнього діаметру, оскільки випромінювання направлено вздовж
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осі труби.
Відомо, що швидкість ультразвуку залежить також і від температури середовища, тому пропонується вимірювати і температуру палива, та використовувати ці значення для корекції результатів виміру. Також пропонується
виконувати калібрування витратоміру при непрацюючому двигуні, тобто коли швидкість його в системі подачі палива дорівнює нулю.
Об’єм витрат палива розрахуємо за наступною формулою:
Qі  S  l
(1)
де, S – це площа перерізу трубки, і вона дорівнює:
S    R2
(2)
l – шлях, пройдений паливом за  вим .
R – радіус трубки.
l   вим  п
(3)
 вим - час вимірювання;
 п - швидкість палива.
Швидкість палива визначається з наступної формули:
п 

с 2  
2  L  f  360

(4)

де,
с – швидкість розповсюдження ультразвуку в паливі;
 - фазовий зсув ультразвукових коливань;
L – відстань між п’єзоелементами;
ω – кругова частота коливань.
Фазовий зсув  ультразвукових коливань дорівнює:
  2    f  

(5)

де, f - частота ультразвукових коливань;
 - різниця часу проходження ультразвуку за та проти потоку палива.
 

2 L  vс

c2

(6)

Повний об’єм витрати палива дорівнює сумі об’ємів Qі :
n

Q   Qi
i 1

(7)

Рівняння виміру буде мати наступний вигляд:
Qi    R 2  k   вим 

с 2  
2  L  f  360

(8)
Для визначення сумарної похибки, головний вклад в яку вносять нестабільність частоти f , зміна швидкості c та вимірювання різниці фази  використаємо формулу визначення диференціалів:
dQ 

Q
Q
Q
 dc 
 d ( ) 
 df
c
 ( )
f
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де,

Q Q
Q
,
,
- це коефіцієнти впливу.
c  ( ) f

Отримаємо наступний вираз:
dQ 

2    R 2  k  вим  с  
  R 2  k  вим  с2  
  R 2  k  вим  с  
 dс 
 d(  ) 
 df
2  L  f  360
2  L  f  360
2  L  f  360

Для зручності коефіцієнти впливу

(10)

Q Q
Q
,
,
позначимо як К 1 , К 2 К 3
c  ( ) f

Оскільки ці похибки є випадковими величинами, то пропонується використати наступну формулу:
  К1  (c) 2  К 2  ( ) 2  К 3  (f ) 2

(11)

ВИСНОВОК
Швидкість поширення ультразвуку в рідкому середовищі, як відомо, визначається тільки її фізичними властивостями. Оскільки ці властивості залежать від температури, концентрації домішок і тиску в середовищі, то і швидкість поширення ультразвуку (с) є функцією цих факторів. Таким чином, одним з основних джерел похибок ультразвукових контрольно-вимірювальних
систем, в тому числі і витратомірів, є залежність швидкості звуку робочого
середовища від температури, складу та інших факторів середовища. Для
отримання максимальної точності на всьому діапазоні вимірювань, а також
при дуже малих швидкостях потоків, необхідно використовувати схеми температурної компенсації, що гарантують високу точність.
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IMPULSE IMPEDANCE TESTING SYSTEM BASED ON MACHINE
LEARNING METHODS
Abstract. The problem under research is usage of modern software means of machine learning for making
diagnostic decisions in impedance non-destructive testing. The goal is to examine the feasibility of using machine
learning methods for solving the problem and to create a prototype of application.
Keywords: acoustic impedance, non-destructive testing, machine learning, python, defect, honeycomb

INTRODUCTION
Acoustic impedance method is the most common mean of non-destructive
testing of connections in multilayer structures and products made of composite
materials. This method implies making a decision on the presence of a damaged
area in a controlled area [4]. A defect is considered to be present in case of
exceeding the limit values for one or more informative parameters that are being
set after the defectoscope is set up on standard samples with defective models
applied. Defective areas can simultaneously affect several parameters of the
converted signal, which makes it difficult to use them for decision making by the
operator.
Hence, the problem of automated recognizing defect’s presence becomes
relevant.
The source of the data for analysis is a set of signals from standard samples
taken by defectoscope with defects and without defects.
To solve the problem, we need to create a program that learns how to
recognize the defects without the need for re-adjusting the defectoscope and
making it over and over again. One of the most important things here is that in the
future it would be possible to automate most of the work related to decision
making regarding defect presence, thus reducing the number of necessary
manipulations with standard samples and making operator’s life easier. Operator
won’t need to keep the limit values in mind anymore.
The convenient tools for coming up with a prototype for solving such a
problem are existing frameworks for machine learning.
REVIEW OF PREVIOUSLY EXISTING WORKS
Acoustic impedance method of non-destructive testing was applied and
reviewed in a more detailed way in the article [1] about the control of glued
cellular constructions of civil aircrafts. This article gives a review of a
defectoscope for acoustic and ultrasonic testing of glued and brazed joints between
elements of multi-layer constructions. It provides detection of the zone of
the connections between the skin and the internal elements for the following structures:
 honeycomb structures with non-metallic plating and honeycomb of polyamide
paper or other materials;
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 honeycomb structures with metal covers (including perforated) and coaluminum or other alloys;
 structures with various fillers;
 objects with a rough cellular structure, when it is difficult to identify the
difference between defective and defect-free parts of the object;
The presence of detachments in honeycomb structures is associated, first of
all, with the ingress of water into cellular unit. Water that got inside of honeycomb
structures reduces the strength of glue joints, causes destruction of the adhesive
layer and the honeycomb core, leads to an increase in mass and changes in the
alignment of the units, the peeling of the shells from the honeycombs, and, when
the water freezes, causes tearing off the skin from cellular aggregate, or destruction
of it in the flight process. Because of this, the task to determine the degree of
influence of water on the honeycomb structures becomes relevant [1].
A periodic acoustic impedance control of the cellular structures of the aircraft
was provided for checking the presence of detachments of the airframe from
honeycombs. The testing is carried out by the small-sized acoustic impedance flaw
detectors with using the so-called "standardless" tuning.
In other article [2] another research was made on mechanical impedance
inspection method. It shown that in works satisfactorily on honeycomb panels. The
major advantage of the method compared with, for example, higher frequency
ultrasonic testing, is that no coupling fluid is required between the transducer and
the test structure. This makes it particularly attractive for use on panels with thin
skins which may be porous, and in the field where the use of coupling fluids can be
highly inconvenient [2].
RESULTS OF THE RESEARCH
Research’s purpose was to overview the acoustic impedance method of nondestructive testing, to find examples of it’s usage and verify that results of such a
control is satisfactory, to find a simple way of reducing operator’s work on
decision-making regarding defect’s presence in honeycomb structures. Here, the
operator’s responsibility is to test the standard sample with a flaw detector, to
define a boundary values of defect and non-defect areas of the test structure. By
knowing these values operator should be able to make a decision when testing the
real object.
Our goal was to mitigate operator’s work by creating a specific program
based on machine learning. Automating operator’s workflow so that we need
standard samples only to teach the program how to recognize defect and nondefect signals would delegate the data processing and decision-making task to the
application.
First of all, for creating a prototype application we needed to decide what
instruments to use. As it was already said in introduction, the convenient tools for a
quick start are existing frameworks for machine learning. A Python library named
PyBrain was chosen to offer flexible, easy-to-use yet still powerful algorithms for
Machine Learning Tasks and a variety of predefined environments to test and
compare the algorithms [3]. So at this point we just needed to setup all the software
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needed and to investigate how to work with it.
Second, our test data (signals that came from flaw detector used on standard
honeycomb sample) needed to be examined and prepared for further processing.
As you can see on the next image, we don’t need the whole signals with about
15000 amplitude values in each, because the main information lies only in first
2000-3000 values:

Figure 1. Sample of a non-defective signal

Figure 2. Sample of a defective signal

Defective and non-defective sample signals (about 40 of each type) were
combined into one .csv file with putting the expected output values (0 or 1) against
each signal in order to create a training data for future classification. Then by using
PyBrain tools we had to create a specialized classification dataset with a number of
inputs and outputs.
The next step was creation of feed-forward neural network object with the
same number of inputs and outputs as in classification dataset. For training the
network doing the classification task, we used back propagation trainer and 500
epochs (iterations) of teaching. After the training had been completed, next step
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was to load the sample of test data signals and just to activate trained neural
network on it.
As an output we had a one-dimensional array with 0 and 1 values, telling
which signals of the set are defective and which are not.
CONCLUSIONS
Acoustic impedance method of non-destructive testing allows us to determine
whether there are defects in honeycomb structures, composite materials, multilayer
structures and products made of laminated plastics. There are many ways of
processing the signals inside of a flaw detector, in this case we had signals with
amplitude as an informative parameter.
The goal of this research was to examine the feasibility of using machine
learning methods for making diagnostic decisions in impedance non-destructive
testing. Experiment was carried out successfully and as a result of it a prototype of
so-called black-box application for defect recognition was implemented.
The most relevant and important problems of this research are to prepare the
data itself and divide it accordingly, to specify correct output values for each signal
of a training dataset and to define the proper number of epochs to train the neural
network. All of these things will significantly impact the accuracy of a defectrecognition result. By approaching all of the steps cautiously, attentively and
precisely, we will have a trustworthy classification. Further researches may be
focused on improving the algorithms, increasing the accuracy and teaching the
network on a big number of samples, because signals under the test may be versatile, so the more training data we have, the more precise our system will be.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР
Анотація. В статті описується проблема контролю робочої поверхні колісних пар. Серед розглянутих методів неруйнівного контролю колісних пар, виділяється способи, що можуть бути застосовані в процесі руху
залізничного транспорту. Наведено приклади вимірювань динамічного впливу рухомого складу, з дефектами на поверхні кочення колісних пар, на залізничну колію.
Ключові слова: колісна пара, неруйнівний контроль, тензодатчик, дефектки поверхні.

ВСТУП
Колісна пара є важливим та відповідальним елементом рухомого залізничного транспорту. В процесі її експлуатації виникає проблема деформації
робочої поверхні. Основною проблемою є зміна форми робочої поверхні,
поява ділянок з викришуванням поверхні кочення. В подальшому це призводить до деформації рейкових ділянок, зношування колеса, підвищення
імовірності аварійних ситуацій [1].
Контроль коліс на станціях може займати значний час, також через конструктивні особливості, можливо оцінити лише 75 % від поверхні кочення
колеса. Тому актуальную задачею є розробка методів контролю колісних пар
які можливо застосовувати процесі руху залізничного транспорту.
На даний момент набули поширення методи засновані на аналізі показників взаємодії рейкових ділянок, з дефектними колісними парами. А саме
ударної дії дефектних частин колеса, на рейки[2]. В якості первинних перетворювачів в даних системах використовуються тензодатчики або акселерометри [3,4]. В процесі обробки отриманих таким чином сигналів, виникає
проблема виділення інформативної складової, яка характеризує параметри
дефектів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для контролю колісних пар в процесі руху, використовують в більшості
випадків, системи реалізовані за допомогою акселерометрів або тензодатчиків.
До основних переваг використання акселерометрів можна віднести високу чутливість до результаті ударної дії дефектів поверхні кочення колеса.
Проте вони мають значні недоліки, а саме значний вплив шумів на результати контролю, що значно ускладнює їх подальшу обробку. При роботі з такими системами необхідно враховувати ряд технологічних параметрів рейки.
Також необхідне використання додаткових параметрів залізничного транспорту, щоб відділити вплив ваги вагонів від впливу дефектів, що ускладнює
роботу таких систем.
Тензометрична система дозволяє виявити результати дії дефектів робочої поверхні колеса, аналізуючи зміни механічного напруження які при цьому виникають в рейці. Значний вплив на ефективність таких систем має розташування датчиків, якість контакту датчиків з поверхнею рейки, стан рейкової ділянки на якій проводиться контролю.
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Схема розташування тензодатчиків (рис. 1) включає в себе тензометричні датчики на шийці рейки для вимірювання дії бокових сили, та аналогічні
датчики на підошві рейки для
вимірювання механічних напружень. Також можливе використання компенсаційних датчиків поряд з вимірювальними.
Для отримання результатів контролю використовувався напіввагон, вага
якого в порожньому стані становила 20,5
т, в завантаженому 79 т. На колесах вагону було зроблено штучні дефекти у виРисунок 1. Схема розташування тензодатчиків
гляді повзунів різної глибини (рис. 2).
Наведена схема розташування дефектних

Рисунок 2. Штучний дефект

Рисунок 3. Схема розташування дефектних коліс з позначеною глибиною дефектів

коліс (рис. 3), при русі зліва направо, передбачає наявність одного контрольного бездефектного колеса.
Для збільшення точності результатів під час підготовки експерименту було зачищено, від
поверхневого шару металу, місця
для наклеювання датчиків, проведено підігрів отриманих ділянок.
Поверх датчиків накладено силіконову оболонку для збільшення
надійності контакту датчиків з
Рисунок 4. Сигнал з дефектного колеса
рейкою. Отримана вибірка даних,
сформована в результаті багаторазового проходження напіввагоном ділянки
колії. Під час кожного проходження змінювалась швидкість, та стан завантаженості напіввагона. В подальшому з отриманих сигналів було сформовано
бібліотеку сигналів, що містить дефектні та бездефектні компоненти.
В процесі попереднього аналізу результатів виокремлювався сигнал,
отриманий від кожного колеса (рис. 4). Отримані фрагменти розділялися на
групи в залежності від наявності дефекту. В подальшому отримані масиви
даних використовуватимуться для створення систем з можливостями автоматизованого розподілу сигналів на дефектні та бездефектні.
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Отримані сигнали дозволяють зробити висновки про наявність дефектів
типу «повзун» в проїжджаючій колісній парі. Оскільки при проведенні випробувань були відомі точні параметри штучних дефектів, на отриманих сигналах тензометричних перетворювачів можна зафіксувати вплив дефекту на
змінну форми сигналу. Проте важливою залишається задача автоматичного
виділення ділянок сигналу, на яких проявляється вплив дефекту. Дану проблему можна вирішити за допомогою аналізу сигналу на базі методів машинного навчання. Програмна реалізація може бути виконана за допомогою
різноманітних фреймворіків в середовищі програмування LabVIEW, а саме
Ngene. Він передбачає використання мережі з кількома шарами нейронів які
мають нелінійну активацію. При цьому відбувається кероване навчання. Воно відбувається за рахунок зміни вагових коефіцієнтів шарів, після обробки
певної частини даних. Параметри зміни вагових коефіцієнтів залежать від
кількості помилкових результатів у порівнянні з очікуваною кількістю.
ВИСНОВКИ
Контроль колісних пар в процесі руху є перспективною заміною оглядового контролю на станціях. Тому актуальною є задача удосконалення методології аналізу отриманих такими методами даних. Проведено аналіз результатів контролю отриманих за допомогою тензодатчиків, визначено вплив дефектів на інформативну складову сигналів. Також окреслено основні проблеми в обробці отриманих даних.
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ТРИКООРДИНАТНА СКАНУЮЧА СИСТЕМА
Анотація. В статті розглядається можливість використання скануючих пристроїв та координатновимірювальних машин. Описано класифікацію та певні характеристики скануючих систем. Охарактеризовано типові координатно-вимірювальні машини. Наведено опис розроблюваної системи та можливості її застосування.
Ключові слова: трикоординатна скануюча система, скануючі пристрої, координатно-вимірювальна машина.

ВСТУП
У системах неруйнівного контролю скануючі пристрої є допоміжною,
але невід’ємною частиною. Вони використовуються для забезпечення процесу контролю виробів, що мають як правило, значні розміри, складну конфігурацію і часто досить велику масу (наприклад, труби трубопроводів, рейки,
металеві та неметалеві листи, тканини тощо); для контролю зварних швів і
деталей складної конфігурації; для контролю досить довгих ділянок виробів
або таких ділянок та зон, що мають великі площі і складний рельєф [1].
Скануючі пристрої - це комплекси, як правило, механічні або електромеханічні, призначені для переміщення або перетворювачів по контрольованим виробам або виробів відносно перетворювачів; але частіше пристрої
сканування здійснюють взаємні складні переміщення і перетворювачів і виробів з метою досягнення необхідної точності та достовірності контролю.
КЛАСИФІКАЦІЯ СКАНУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ
У зв’язку з різноманітністю завдань і вимог до контролю існує і безліч
технічних рішень по організації та побудові скануючих пристроїв. Переміщення первинних перетворювачів (ПП) в просторі (зняття інформації) можна
здійснювати вручну, або шляхом механічного чи електронного сканування.
Ручне сканування здійснюється оператором шляхом переміщення вузла
перетворювача по бажаній траєкторії. Перевага сканування вручну полягає в
простоті процедури контролю: можливості контролювання об'єкта складної
геометричної форми. Однак при цьому виникають проблеми з визначенням
поточних координат перетворювача. Координати його розташування,
прив’язані до деякої точки відліку, необхідні для відстеження місцезнаходження дефекту, що особливо важливо при контролі технічних виробів.
В зв’язку з цим частіше застосовується механічне сканування. Механічні
сканери та маніпулятори дозволяють повністю автоматизувати процес сканування. Сканери класифікують:
 За кількістю координат сканування – однокоординатні, двокоординатні, трикоординатні;
 За видом переміщення – лінійно поступальні, обертові, комбіновані;
 За характером поверхні об’єкта контролю – для плоских, циліндричних та складних поверхонь;
 За видом сигналу управління – аналогові, цифрові.
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КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ МАШИНИ
Координатно-вимірювальна машина (КВМ) - пристрій для вимірювання
геометричних характеристик об'єкта. Машина може управлятися вручну оператором або автоматизовано комп'ютером. Вимірювання проводяться за допомогою датчика, прикріпленого до рухомої осі машини. Вимірювальні датчики відрізняються за принципом дії (електро-контактні, індукційні, оптичні,
ємнісні, п’єзометричні, тензометричні), вихідному сигналу (аналогові, дискретні), способу вимірювання (контактні, безконтактні), типу вимірювання
(скануючі, тригерні) та інші [2].
Традиційна «мостова» КВМ є трикоординатною з X, Y і Z осями. Осі
ортогональні одна до одної та утворюють звичайну тривимірну систему координат. Кожна вісь має свій масштаб, що визначає розташування цієї осі.
Машина зчитує дані з сенсорного датчика, за вказівкою оператора або комп'ютера. Потім машина використовує X, Y, Z координати кожної з цих точок,
щоб визначити розмір і розташування. Як правило, точність вимірювань координатної машини порядку мікрон.
КВМ, як правило, використовується у виробничому і складальному процесі для перевірки розмірів деталей або перевірки якості збірки в порівнянні
з необхідним дизайном. Після збору X, Y, Z положень безлічі точок деталі,
отримані масиви даних аналізуються за допомогою різних регресійних алгоритмів. Ці дані про точки збираються за допомогою зонда, який позиціонується оператором або автоматично за допомогою прямого управління комп'ютером. КВМ може бути запрограмована на конвеєрний потоковий аналіз,
що дозволяє вважати КВМ спеціалізованою формою промислового робота.
КЛАСИФІКАЦІЯ КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАШИН
За ступенем автоматизації трикоординатні вимірювальні машини бувають [3]:
 Ручні. Всі операції, пов'язані з вимірюванням деталі на ручному типі КВМ, виконуються оператором вручну. Машина оснащується по
кожній координаті датчиками переміщень з блоками цифрового
відліку положення виконавчих органів, що несуть жорсткий вимірювальний наконечник. Типовими операціями для такого типу машин є: вимірювання міжцентрових відстаней; визначення відстаней
між площинами; визначення координат точок плавних криволінійних поверхонь та ін.
 Напівавтоматичні. Задаються координати X, Y, Z і машина їх по черзі виконує У цих КВМ автоматизовані частково або повністю функції з зчитування, обробки і запису результатів вимірювань, а операції по взаємному переміщенню вимірювальної головки і вимірюваної деталі виконуються оператором вручну або від моторизованого приводу. КВМ даного типу забезпечують високу точність вимірювання, але володіють низькою продуктивністю, тому не знайшли
широкого застосування в цехових умовах. Ці КВМ найбільш прис419
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тосовані для вимірювання корпусних деталей, геометрія яких, як
правило, описується такими елементарними поверхнями, як площина, циліндр, конус, сфера.
 Автоматичні. Всі операції виконуються в автоматичному режимі.
На машинах такого типу можна проводити вимірювання деталей
самої різної конфігурації. Але в основному ці КВМ застосовуються
для вимірювання деталей складної форми, наприклад: корпусів коробок передач, колінчастих валів, кулачкових валів, лопаток турбін,
виливків і поковок різної форми, корпусів автомобілів і багатьох
інших.
ТРИКООРДИНАТНА СКАНУЮЧА СИСТЕМА
На базі розглянутих систем пропонується створення трикоординатної
скануючої системи для навчальних цілей. Рух по трьох осях – «ліворучправоруч», «вперед-назад», «вверх-вниз» – забезпечується трьома кроковими
двигунами, під’єднаними до керуючої плати Arduino. Основне керування системою забезпечує персональний комп’ютер, за допомогою програми, написаної в середовищі розробки Arduino IDE. Дані, отримані під час проведення
контролю, передаються на комп’ютер.
Дану скануючу систему можна оснащити датчиками, для проведення різного роду контролю в лабораторних умовах. Система дозволяє автоматизувати процес сканування, що, в свою чергу, дає змогу позбавитися
суб’єктивної похибки під час проведення неруйнівного контролю. Використання даної системи дає змогу побудувати зображення типу С-скан, тобто,
представлення результатів контролю у вигляді поперечного перерізу об’єкта
контролю, паралельного поверхні сканування. І, врешті, пропоновану скануючу систему можна використовувати для проведення лабораторних робіт.
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УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАЛЕКОМІР
Анотація: В даній роботі представлений ультразвуковий далекомір – прилад, який працює за допомогою
правил та законів ультразвуку, прилад є універсальним, оскільки розроблений як для звичайного користувача, так і для користувача з вадою зору.
Ключові слова: Ультразвуковий далекомір, магніторезистор, гіроскоп.

ВСТУП
Людина завжди намагається спростити або полегшити собі життя, цей
закон працює як в повсякденному житті так і в науковій діяльності.
Прикладом цього є як звичайні елементарні пристрої для побуту так і
методи для вимірювання та аналізу інформації. Одним із методів є безконтактний метод вимірювання відстані. Перевагою безконтактного методу є швидкість вимірювання та можливість виміру у важкодоступних місцях. Ультразвуковий метод вимірювання популярний завдяки його швидкодії та простоті
вимірювань.
Ультразвук - це пружні коливання та хвилі в діапазоні від 20 кГц до 1
ГГц. Термін “пружні” підкреслює неелектромагнітність природи цих коливань та хвиль.
Ультразвукові хвилі відбиваються від перешкод краще, ніж звукові
хвилі, тому їх частіше використовують для точних практичних розрахунків.
МЕТА ТА ЗАДАЧА РОБОТИ
Останнім часом наука й техніка розвивається все з більшою швидкістю,
саме тому виникають багато приладів для спрощення життя людини та покращення безпеки життєдіяльності. Динаміка розвитку приладобудування
пов’язана зі збільшенням потреб у різних сферах. Тому основною метою даної роботи є створення приладу який полегшить життя людям з вадою зору.
Задача роботи – створення універсального приладу на базі ультразвукового далекоміру.
ОПИС РОБОТИ ПРИЛАДУ
Принцип роботи ультразвукового далекоміра оснований на вимірюванні
часу повернення УЗ імпульса відбитого від перешкоди. По часу проходження
можна судити про відстань до об’єкта. Для індикації використовується графічний дисплей та вібросигнал. Вібродвигун має декілька режимів інтенсивності вібрування в залежності від відстані до об’єкта.
Для правильного відображення графічної інформації необхідні дані про
просторове положення приладу, в якості такого датчика орієнтації, в координатах X та Y, використана інтегральна мікросхема магнітометру ( цифровий
компас ). Для визначення кута нахилу приладу використаний інтегральний
датчик положення ( гіроскоп ).
Макет приладу реалізується на базі Arduino, для цього слід зробити під421
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бір компонентів.
Основні елементи приладу:
 Ультразвуковий датчик відстані;
 Магніторезистор;
 Датчик положення;
 Графічний дисплей;
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК ВІДСТАНІ
При проектуванні приладу за основу візьмемо ультразвуковий далекомір
HC-SR04[1]. Він має наступні характеристики:
 Напруга живлення 5V DC
 Частота 40 kHz
 Струм спокою <2mA
 Ефективний кут< 15°
 Діапазон вимірювання відстані 2 – 400cm
Датчик має невеликі розміри, що дозволяє зробити прилад більш компактним.

Мал.1. Розміри датчика

Мал. 2. Діаграма направленості датчика

МАГНІТОРЕЗИСТОР(МАГНІТОМЕТР)
Магнітометр призначений для правильного відображення координат перешкоди, тобто повинен виконувати функцію електронного компасу. В якості електронного компасу може служити магнітометр HMC5883L.
Магнітометр - це прилад, який вимірює напруженість магнітного поля.
Сучасні електронні магнітометри виготовляються за технологією МЕМС і
дозволяють проводити вимірювання відразу за трьома перпендикулярними
осями. Тобто, потік чисел, які видає мікросхема - це проекції магнітного поля
на три осі в системі координат магнітометра. Подібний формат даних мають
і інші пристрої, які призначені для позиціонування та навігації, наприклад:
акселерометр і гіротахометр (він же гіроскоп)[2],[3].
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Мал. 3. Магнітометр

Для визначення нахилу приладу, використовується датчик положення,
який включений в гіроскоп MPU-6050, модуль 6DOF.
MPU-6050 GY-521 – це компактний модуль 3х осьового акселерометра і
3х осьового гіроскопа, який працює за протоком I2C (TWI). Даний датчик
відмінно підходить для визначення положення в просторі[4].
Характеристики:
 живлення: 3 - 5В;
 чіп: MPU-6050;
 діапазон гіроскопа: +- 250, +-500, +-1000, +-2000 ° / с;
 діапазон акселерометра: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g;
 протокол: IIC (він же I2C, він же TWI);
 вбудований 16-бітний АЦП;
 розміри плати: 2 x 1.6 см;

Мал.4. Гіроскоп

Вся розрахована інформація передається на графічний дисплей.

Мал. 5. LCD- дисплей

Графічний дисплей 128x64, з функцією підсвічування, на контролері
ST7920, з функцією виводу зображень.
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Важливою частиною розробки є прорахунок похибок вимірювання даного далекоміру. До основних похибок належать: а) розсіювання ультразвукових хвиль при великих відстанях, б) розсіювання відбитих хвиль, що прямують до приймача, в) вплив навколишнього середовища (погоди, вологості..), г) похибки кожного з елементів (акселерометра, магнітометра...)[5].
Прилад працює на основі ультразвуку, це надає певні переваги та недоліки для всієї системи.
Найбільшою перевагою даного приладу є простота у використанні та у
побудові. Всі компоненти приладу є компактними та дешевими, тому однією
з переваг є компактність та низька собівартість виробництва.
До недоліків можна віднести велику кількість факторів, які впливають на
результат вимірювання, малу відстань вимірювання (у даного далекоміра 4
метри), невелику точність отриманого результату.
ВИСНОВОК
В даній роботі був запропонований ультразвуковий далекомір з двома
способами відображення інформації. Не дивлячись на те, що прилад не рекомендується для виміру точних значень, через малу дистанцію виміру та незначних похибок, це компенсується компактністю, легкістю у використанні
та низькою ціною. Прилад оснащений датчиком вібрації, для користувача з
вадою зору.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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Науковий керівник: ас. Дугін О.Л.
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ПРИЛАД ДЛЯ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ
Анотація. В ході роботи було створено прилад для електроміографії. Система побудована на основі готових електронних компонентів та модулів. Було проведено дослідну роботу з різними групами м'язів. Особлива увага приділена електроміографії окорухових м'язів, оскільки на основі руху очей можна побудувати
систему віддаленого спостереження, в основі якої є рухома платформа та відеокамера.
Ключові слова: електроміографія, Arduino, AD8232, цифрова фільтрація.

ВСТУП
Електроміографія (ЕМГ, ЕНМГ, міографія, електронейроміографія) –
метод дослідження потенціалів, що виникають в скелетних м'язах людини і
тварин при скороченні м'язових волокон, реєстрація електричної активності
м'язів.
Сигнали ЕМГ є зміною біопотенціалу при активації м'язових тканин.
Амплітуда коливань потенціалу м'язу, як правило, не перевищує декількох
мілівольт, а їх тривалість - 20-25 мс. Для зменшення перешкод від різних м'язових тканин важливо передбачити діяльність тільки однієї м'язової тканини,
і вибрати для експерименту певний рух [1].
Електроміографія як метод діагностики в медицині, призначений для:
 Виявлення рівня ураження нервово-м'язового апарату (з огляду на
функціональну і структурну будову нервово-м'язової системи);
 Визначення топіки ураження (місце ураження м'язів і нервів);
 Визначення поширеності процесу;
 Визначення характеру ураження;
 Визначення вираженості ураження, динаміки процесу.
Напрями дослідження:
 За допомогою введених в м'яз голчастих електродів – вловлюють
коливання потенціалу в окремих м'язових волокнах або в групі
м'язових волокон, що іннервуються одним мотонейроном;
 За допомогою нашкірних електродів – відображають процес збудження м'яза як цілого;
 За допомогою введених в м'яз голчастих електродів – штучно стимулюють нерви або органи чуттів і досліджують їх реакцію на подразнення.
Електроміографія може бути корисною не тільки в медичних цілях. Так,
на основі аналізу ЕМГ певної групи м’язів можна зробити висновок про характер і силу скорочення м’язу, і таким чином отримати дані для роботи певних роботизованих систем, наприклад протезів або систем керування.
Поверхнева ЕМГ оцінює функцію м'язів шляхом запису активності м'язів з поверхні над м'язом на шкіру. Поверхневі електроди здатні забезпечити
лише обмежену оцінку м'язової активності. Потрібно більше одного електрода, оскільки записи ЕМГ відображають різницю потенціалів (різницю напруги) між двома окремими електродами.
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ОПИС ПРИЛАДУ
На рисунку 1 показана структурна схема вимірювального контуру електроміографа.

Рисунок 1. Блок-схема вимірювального контуру ЕМГ

Так, ЕМГ окорухових м’язів дозволяє отримати дані про напрям погляду, його тривалість і кут повороту очей. Це відкриває дуже широкі можливості для використання системи в тих випадках, коли руки оператора зайняті,
також для віддаленого огляду оточуючого середовища, або в системах віртуальної реальності, як додатковий уточнюючий параметр напрямку погляду
для перефокусування камери з одного об’єкта на інший і т.д.
Робочий прототип електроміографа для визначення напрямку погляду за
сигналами від окорухових м’язів було створено на апаратній платформі Arduino Leonardo із платою розширення – портативним одноканальним електрокардіографом на схемі AD8232 виробництва компанії Analog Devices. Особливість даної реалізації в тому, що електрокардіограф був підключений за
схемою електроміографа. На рисунку 2 показано місця підключення електродів, в яких якість та інформативність сигналу максимальна для поставленої
задачі.

Рисунок 2. Місця підключення електродів електроміографа

Аналоговий сигнал від електрокардіографа передається на АЦП, де
оцифровується [2]. Далі відбувається фільтрація та аналіз за розробленим і
реалізований алгоритмом. Диференціювання сигналу від скорочення окорухових м’язів дозволило визначати напрямок, куди направлений погляд і
створити систему керування кроковими або серводвигунами, на яких встановлена камера. Тобто при зміні напрямку погляду двигун обертається на певний кут і обертає камеру, що дозволяє мати майже необмежений кут зору си426
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стеми.
Алгоритм розпізнавання напряму погляду заснований на розрізненні характеру зміни (додатній чи від’ємний) та підрахунку кількості переходів від
нульового значення потенціалу до ненульового. Наприклад, якщо зі стану
«погляд вперед» око переходить у стан «погляд вліво», то сигнал демонструє
різке зростання до 0.48 В, а потім різке зниження до рівня 0 В. При зміні стану назад на «погляд вперед» потенціал на електродах різко знижується до
рівня -0.34 В і потім знову повертається до рівня 0 В.
Однією із основних проблем була наявність шумів в широкому діапазоні
частот, так як режекторний і смуговий фільтри розраховані на роботу системи в режимі електрокардіографа, тобто частоти пропускання не задовольняли
наших потреб. Було прийнято рішення застосовувати цифрові методи фільтрації.
Цифрова фільтрація організована на основі фільтру нижніх частот Баттерворта 1-го порядку [3]. На рисунку 3 зображений типовий сигнал до і після застосування фільтра. Гранична частота зрізу була обрана 22 Гц – трохи
вище частоти скорочення окорухових м’язів.

а)

б)

Рисунок 3. Сигнал з електроміографа при русі очима: а) до цифрової фільтрації, б) після
цифрової фільтрації
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АНАЛІЗ ПОХИБОК ПОЗИЦІОНУВАННЯ СЕНСОРІВ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИХРОСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ
Анотація. У роботі розглянуто питання точності позиціонування сенсора що переміщується роботомманіпулятором, була розглянута схема зв'язків систем координат положення сенсору. Проведено дослідження кутових та лінійних похибок позиціонування в довільній точці робочої зони, які найчастіше виникають за
рахунок похибок відпрацювання приводами маніпулятора програмних значень координат, відповідних заданому положенню сенсора. Виконано аналіз похибок позиціонування виконавчого органу маніпулятора
Ключові слова: Позиціонування, похибка, промисловий робот, система координат.

ВСТУП
Для сучасних промислових підприємств з серійним виробництвом актуальним є завдання створення та застосування промислових роботів, що дозволяють істотно підвищити швидкість виконання технологічних операцій і
знизити енергоємність виробництва. З огляду на складність форми поверхні
контрольованих деталей, необхідність виконання контролю в динамічному
режимі виникає завдання прецизійного позиціонування сенсорів системи автоматизованого неруйнівного контролю (НК).
Значна частина деталей і виробів виготовляють з електропровідних матеріалів, і більша частина найнебезпечніших дефектів уявляє собою поверхневі та підповерхневі тріщини. Такі дефекти ефективно виявляють засобами
вихрострумового контролю (ВСК).
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важливим завданням автоматизованого ВСК є не тільки виявлення дефектів а й визначення координат його розташування на об’єкті контролю
(ОК). Це необхідно для можливості повторного контролю чи аналізу дефекту
іншими методами НК для підвищення вірогідності контролю.
Під час автоматизованого вихрострумового контролю виникає імовірність похибки, що спричиняється неточним позиціонуванням сенсорів. Основними показниками, що характеризують ефективність інформаційновимірювальної техніки в системах вихрострумового контролю, є похибка
отриманої подання вимірювальної інформації та її вірогідність [1]. В системах автоматизованого ВСК процес отримання достовірної вимірювальної інформації повинен відбуватися з прив’язкою до координат в яких розглядається ОК. Сукупність цих даних дозволяє не тільки повторно досліджувати
виявлені дефекти, визначати їх параметри, але й прогнозувати розвиток дефектів, оцінювати ступінь їх небезпечності під час експлуатації.
Одним з простих рішень побудови робота з покращеними показниками
точності позиціонування сенсору системи контролю є компенсація похибки
позиціонування через механізм зворотного зв’язку. Якщо необхідно підвищити роздільну здатність або абсолютну точність робота, потрібна метрологічна підтримка процесу вимірювання позиціонування робота. Однак для більшості промислових виробництв, що потребують високої повторюваності ‒
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позиціонування сенсорів чи виконавчих інструментів з абсолютною похибкою 0,0001 м, в спеціальній метрологічній підтримці немає необхідності.
Важливими параметрами, для оцінювання позиціонування сенсорів у
роботизованих системах НК є похибка, повторюваність і роздільна здатність
позиціонування сенсорів. Кожен з них залежить від різних використовуваних
компонентів (контролерів, двигунів тощо). Роздільна здатність визначається
як найменший додатковий рух сенсора, який може здійснити робот фізично.
Повторюваність є мірою здатності робота повернутися до тієї ж позиції після
виконання ряду технологічних операцій і визначається як здатність робота
точно переміститься до потрібної точки простору із заданими координатами.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В переважній більшості випадків вихідний сигнал вихрострумого контролю існує у вигляді напруги синусоїдної форми, яка спостерігається на фоні
адитивних шумів n( t ) . В загальному випадку модель сигналів ВСП представляється як:
(1)
u(τ, pr ,r)  U(t, pr ,r)  cos(2πft  (t,pr ,r)) , t  Ta ,
де pr – вектор параметрів ОК; r ‒ просторові декартові координати r  x, y,z
точок поверхні ОК; f – частота; Ta ‒ час аналізу, Ta  f 1 ;
Із рівняння випливає що аргументами сигналів сенсора є не тільки час t,
але й вектор параметрів pr системи “сенсор – ОК” і просторових координат
r  { x, y,z } точок поверхні ОК. Похибка позиціонування виникає за рахунок
помилки відпрацювання приводами системи програмних значень координат,
які відповідають заданому положенню сенсора.
Нехай дійсні значення координат сенсора відрізняються від програмних
на величину qi , де i ‒ номер координати. Якщо з сенсором зв'язати систему
координат, то його задане (програмне) положення X ПYП Z П буде відрізнятися від дійсного її положення X Д Y Д Z Д на величину
r  ( X П  X : Д )2  (YП  Y: Д )2  ( Z П  Z: Д )2  q12  q22  q32 (2)
Величину r називають лінійної помилкою позиціонування, а кут по-

ворота  , на який слід повернути систему X ПYП Z П , щоб зробити її осі паралельними відповідним осях системи X Д Y Д Z Д , називають кутовою помилкою позиціонування. Такий поворот завжди можливий на основі відомої теореми Ейлера-Даламбера [2, 3]. Радіус-вектор r довільної точки сенсора можна записати у вигляді: r  r( qi ),i  1..n ,
де n – кількість рухомих спупенів свободи.
Проінтегрувавши вираз по координатах qi , отримаємо наступний вираз:
dr 

n r

 q dqi

i 1

(3)

i

Якщо замінити диференціали у виразі кінцевими приростами, можна визначити лінійну похибку позиціонування сенсора r :
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r 

p



j 1

 j e j 

s

 Si ei

(4)

i 1

 та S – похибки у поступальних і обертальних парах механізму позиціонування; p – кількість обертових пар; s – кількість поступальних пар; e –
орти обертових і поступальних пар у механізмі позиціонування.
Кутова помилка положення твердого тіла може бути визначена матрицею помилок [2], що представляє собою матрицю переходу від системи
X Д Y Д Z Д до системі X П YП Z П за допомогою повороту на три кути Ейлера,
які вважаються малими. Оскільки така матриця містить значення трьох кутів
Ейлера, то вона не дозволяє виразити кутову похибку однією величиною.
Внаслідок цього необхідно знайти векторну формулу для кутової похибки
положення сенсора.
Нехай лінійна і кутова похибки сенсора малі. Тоді на підставі відомого
правила додавання малих поворотів твердого тіла [2] можна записати вираз:

 

s

p

i 1

j 1

 qi  

q j e j .

(5)

Лінійну похибку позиціонування сенсору найзручніше визначати за формулою (4), яка не містить операції диференціювання. В цьому випадку лінійна похибка положення центру мас сенсора rC визначається як
(6)
rC  1( e1  r1C )  S1e1  2 ( e2  r2C )  S2e2  ....
Виходячи з того що центр маса С знаходиться на вісі обертання сенсора
на маніпуляторі, модуль лінійної похибки визначається як
2  r 2  r 2 ,
rC  rCx
Cy
Cz

(7)

де rCx , rCy ,rCz ‒ проекції вектора лінійної похибки rC на вісі декартової
системи координат координат.
ВИСНОВКИ
В роботі були визначені джерела похибок які впливають на точність позиціонування сенсора в системах роботизованого вихрострумового контролю. Визначені аналітично та проаналізовані лінійні та кутові похибки положення сенсора в роботизованих система ВСК поява яких обумовлена неточним відпрацюванням приводами системи заданих координат.
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СИСТЕМИ МАШИННОГО ЗОРУ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З
СЕРЕДОВИЩЕМ МОДЕЛЮВАННЯ NI LABVIEW
Анотація. Дана стаття містить огляд сфер застосування систем машинного зору. Показана актуальність та необхідність застосування таких систем на виробництві. Показано, що однією з головних передумов використання машинного зору є відсутність суб’єктивності оцінок контрольованих параметрів, яка
виникає через людський фактор. Розглянуто основні компоненти систем машинного зору.
Ключові слова: машинний зір, система обробки зображень, камера, Labview, NI Vision.

ВСТУП
Обсяг споживання промислових товарів зростає щоденно. А отже вимоги до їх якості та безпечності також зростають. Через це виникає необхідність удосконалення технологічних процесів. У час активного розвитку масового виробництва гостро постає питання його пришвидшення і гнучкості в
налаштуванні з одного боку, та підвищення якості продукції з іншого. Контроль якості продукції дуже відповідальний етап виробництва. Проте неавтоматизовані системи контролю мають низьку продуктивність, особливо при
великих об’ємах виробництва. Також існує такий мінус, як людський фактор
– вразлива складова, яка може значно вплинути на кінцевий результат контролю. На жаль, під час неавтоматизованого контролю позбутися цієї проблеми неможливо, адже це обумовлено індивідуальними фізіологічними особливостями кожної людини. Для покращення якості контролю та зменшення кількості некондиційної продукції розумним є використання систем машинного зору, що може розглядатись як імітація людської діяльності, завдяки сукупності зору (камера) та інтелекту (комп’ютер).
Машинний зір – один із напрямів унікальних сучасних інформаційних
технологій, що стрімко розвивається, є корисним та затребуваний в різних
сферах, таких як: системи безпеки; промислове виробництво; системи візуального контролю та управління; попередній контроль якості готових виробів
на наявність дефектів; вчасне виявлення некондиційних виробів; автоматизований контроль транспортних засобів, тощо.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зазвичай системи машинного зору націлені на виконання певних вузькоспеціалізованих задач. Основними перевагами використання систем візуального контролю за допомогою машинного зору, є висока швидкодія таких систем, точність вимірювань, можливість неперервного довготривалого використання, тощо. Не зважаючи на те, що машинний зір і так досить широко
застосовується на виробництві, питання щодо його масштабного впровадження ще до кінця не вирішені. Нові потреби виробництва, зростання обсягів продукції та підвищення рівня вимог щодо контролю її якості, вимагають
більш широкого використання вищезгаданих систем та їх удосконалення,
тому безсумнівно, питання дослідження систем технічного зору є актуальним [1].
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗОРУ
Впровадження таких систем на підприємствах з виробництва будь-якої
продукції є досить непростою задачею, оскільки виробничі умови, зазвичай,
нестабільні. Отже, для створення дійсно ефективної системи машинного зору, усі її складові та використовувані методи обробки зображення мають бути підібрані відповідно до умов кожного виробництва [2].
Найважливішими елементами систем машинного зору є камера і освітленість.
Важливим є не лише вибір потрібної за характеристиками та умовами
виробництва камери, але і її розміщення. Існує дві можливі позиції розміщення камери: у фіксованому положенні (зазвичай перпендикулярно контрольованій площині), та динамічне розміщення на виконуючому пристрої [1]. У
випадку динамічного розміщення відстань до об’єкту постійно змінюється,
тому доцільно використовувати камери з авто фокусом.
ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВІДЕО В СЕРЕДОВИЩІ
МОДЕЛЮВАННЯ LABVIEW
Система технічного зору включає в себе отримання зображення, його
обробку та аналіз, і прийняття рішень на основі отриманої інформації. На
практиці ж, зазвичай, така система також повинна взаємодіяти з виробничим
обладнанням. Це може бути робота з конвеєрами, що постачають деталі; взаємодія зі станками для поточного внесення певних змін у процес виготовлення тощо. Обов’язково машинний зір повинен включати в себе систему звітності, що необхідно для формування статистичних звітів процесу аналізу.
Тож очевидно, що виробники систем машинного зору мають володіти інформацією про системи, з якими вона буде взаємодіяти, тому більшість існуючих на сьогодні систем є вузькоспеціалізованими.
Висока якість зображення є ключовою вимогою для ефективного застосування системи машинного зору. Також важливим є зменшення часу обробки. Для отримання інформації, зображення має бути опрацьоване і проаналізоване. Далі ця інформація порівнюється з базою відомих об’єктів, на основі
чого приймається відповідне рішення.
Для обробки графічної інформації існує спеціальне програмне забезпечення, наприклад NI Labview.
Окрім універсальних засобів розробки комп'ютерних контрольновимірювальних систем, National Instruments надає широкий спектр спеціалізованих програмних бібліотек і апаратних модулів. Однією з таких апаратнопрограмних технологій є платформа машинного зору NI VISION, що складається з технології захоплення зображення Image Acquision (IMAQ) і технології програмної обробки і аналізу зображень. Апаратна частина IMAQ складається з модулів захоплення зображення з більшості поширених джерел відеосигналів – аналогових і цифрових камер різних конфігурацій і стандартів. Ці
модулі розроблені так, що більшістю їх функцій можна керувати програмно,
що полегшує введення зображень з різних відеоджерел.
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Це дозволяє здійснювати роботу із зображеннями різного спектрального
діапазону, від рентгенівського до інфрачервоного, з різною глибиною оцифровування, від 8 до 32 розрядів, з різною швидкістю введення - від одиничних зображень до десятків тисяч кадрів в секунду. Для спрощення роботи з
відео і зображеннями створена платформа NI Vision Assistant, яка дозволяє
робити різні операції над зображеннями. Починаючи від роботи з кольором,
закінчуючи розпізнаванням символів і об'єктів [3].
ВИСНОВКИ
У даній статті було коротко розглянуто і описано будову та функціонал
систем машинного зору. Було обґрунтовано актуальність та необхідність їх
застосування.
Перевагами використання систем машинного зору є: продуктивність,
неперервність, повторюваність, постійність, зниження витрат.
Серед недоліків варто зазначити:
— Необхідність постійного і чіткого освітлення.
— Необхідність калібрування камери.
— Складнощі з розпізнаванням об’єктів, що перекриваються або мають
суміжний колір із фоном.
— Вища кінцева вартість обладнання.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ТОЧОК ТЕПЛОВОГО
ПОЛЯ ПРИ ЙОГО ВІДНОВЛЕННІ З ЗАДАНОЮ ПОХИБКОЮ
Анотація. В доповіді пропонується система комп'ютерної обробки інформації, що дозволяє відновити повну картину теплового поля по точковим значенням температури і яка є альтернативою використанню тепловізійної техніки. Також пропонується методика визначення оптимальної кількості точок вимірювання температури теплового поля для його повного відновлення з заданою похибкою.
Ключові слова: реконструкція теплових зображень.

ВСТУП
Температуру дуже часто використовують в якості інформаційного параметра для діагностування промислового обладнання, вона характеризує стан
цього обладнання. Особливе значення температура має і під час контролю
технологічних процесів. Точність дотримання температурного режиму часто
визначає не тільки якість виробу, але й стратегічно важливі можливості використання його для конкретних цілей. Серед найбільш поширених приладів,
які використовують для вимірювання температури, можна назвати пірометри, що дозволяють отримати значення цього параметра безконтактно в заданій точці. У деяких випадках при діагностуванні промислового обладнання
буває недостатньо знати температуру в контрольних точках. Часто виникає
потреба в отриманні повної термограми об'єкта. Для цих цілей може бути використаний такий прилад, як тепловізор, який дозволяє візуалізувати розподіл температури на поверхні об'єкта. Однак, в порівнянні з пірометром, тепловізор є складним і, відповідно, дорогим приладом, який не завжди виправдовує свою вартість.
Альтернативою використанню тепловізійної техніки може стати система
комп'ютерної обробки інформації, яка дозволить відновити повну картину
температурного поля за даними вимірів в окремих точках масиву. Актуальність даної альтернативи полягає в тому, щоб пірометричний прилад зі своїм
програмним забезпеченням міг конкурувати з тепловізійною технікою в точності відтворення термограмм. Такий підхід дозволить зменшити габаритні
розміри контролюючого приладу і значно спростить його функціональну
схему.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Завдання реконструкції теплового поля за значеннями температур в деяких точках можна звести до вирішення диференціального рівняння теплопровідності, яке пов'язує часову і просторову зміну температури в будь якій
точці тіла [1]. Для розв'язання задачі такого типу авторами в роботі [2] було
застосоване швидке перетворення Фур'є: розроблено метод теплової дефектометрії на базі рішення прямої і зворотньої задачі теплопровідності в нестаціонарній постановці. Перевагою даного методу є зменшення часу обробки
даних. Проте, суттєвим недоліком даного методу можна вважати жорстку
залежність від функції часу.
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Реконструкція та обробка теплових полів може бути виконана методом
Джона Кенні, за допомогою якого можна визначати межі області контролю,
що є дуже важливим при побудові теплових зображень. Однак, алгоритм
Кенні збільшує обчислювальні витрати [3]. Також існує метод вейвлетперетворення, який схожий на перетворення Фур'є, але з зовсім іншою оціночною функцією. До недоліків вейвлет-перетворення варто віднести велику
кількість обчислень [4].
Метод скінченних елементів можна віднести до найбільш ефективних
методів реконструкції теплових полів, який є чисельним методом знаходження рішень часткових та інтегральних диференціальних рівнянь. Головним недоліком цього методу є потреба у великому обсязі пам'яті обчислювальної техніки і високій швидкості розрахунку. Проте сучасні досягнення в
розвитку комп'ютерних технологій практично усувають цю проблему [5].
В роботі [6] була виконана реконструкція теплового поля об'єкта за значеннями в декількох точках з використанням декількох типів інтерполяції.
Однак, на даний момент реконструкція теплових полів має ряд невирішених
питань: визначення оптимальної кількості точок вимірювання температури в
залежності від розмірів об’єкту, взаємне розташування вимірювальних точок,
збільшення точності і швидкості реконструкції та ін.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є отримання оптимальної кількості точок вимірювань температури необхідних для реконструкції теплових полів з високою
точністю і визначення кращого метода реконструкції та його вдосконалення.
Для подальших досліджень було взято зображення еталонного теплового поля (рис.1).

Рисунок 1. Еталонне теплове поле

Оскільки теплові поля неоднорідні, то кількість точок для кожної його
області може бути різною, щоб забезпечити однакову точність реконструкції.
Для того, щоб вибрати області з різним температурним градієнтом, був
побудований термопрофіль, який проходив через точку з максимальною температурою теплового поля (рис.2а).
Наступним кроком було знайдено графік похідної від термопрофілю ме435
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тодом кінцевих-різниць (рис.2б), оскільки функція термопрофілю була задана
таблицею. Це дозволило знайти швидкість наростання функції температури.
Графік похідної був використаний для поділу теплового зображення на три
області №1, №2 і №3, які обмежені лініями на рис.2б та виділені кругами на
рис.1. Край області №1 визначався координатою максимальної точки температури на термопрофілі.

а
б
Рисунок 2. а) Термопрофіль теплового поля; б) Графік похідної від термопрофілю.

Для того щоб побачити на скільки похибки відновлення поля в означених областях відрізняються одна від одної, була виконана для кожної обраної
області реконструкція по довільно взятим 9-ти точкам, та розрахована дисперсія. Відхилення реконструйованого теплового поля від еталонного в означених областях склало: D1 = 0.81; D2 = 0.39; D3 = 0.07. Довільно задаємось дисперсією відновлення поля в усіх областях - D = 0.15±0.03.
Для вирішення поставленої задачі була розроблена комп’ютерна програма пошуку оптимальної кількості точок для реконструкції теплового поля
за заданою дисперсією. Програма працює наступним чином:
1. Обирається область теплового поля та задається діапазон відхилень,
який задовольняє умовам.
2. Відбувається реконструкція обраної області теплового поля за певною
кількістю точок взятих з цієї області.
3. Розраховується відхилення реконструйованої області від еталонної.
4. Якщо розрахована дисперсія не відповідає заданому діапазону кількість точок змінюється та виконуються пункти 2 і 3 знову, до тих пір до поки
не буде знайдена оптимальна кількість точок, при якій розрахована дисперсія
буде входити в заданий діапазон.
5. В кінці виводиться еталонне теплове поле з зображеними точками по
яким відбувалась реконструкція, відновлене поле та отримана дисперсія і оптимальна кількість точок для реконструкції.
Реконструкція виконувалась методом інтерполяції оскільки даний метод
простий в реалізацій і займає менше обчислень. За допомогою розробленої
програми була знайдена оптимальна кількість точок для області №1 та №2
при заданому діапазоні відхилень (D = 0.15±0.03) та отримані наступні результати. Область №1 - 63 точки дозволили відновити поле з дисперсією D1
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= 0.1233. Область №2 - 20 точок дозволили відновити поле з дисперсією D2
= 0.1485. Для області №3 оптимальна кількість точок не визначалась, оскільки мінімальне зменшення кількості точок призведе до значного збільшення
дисперсії, яка перевищить заданий діапазон.
Аналогічна процедура була виконана для інших термопрофілей, паралельних початковому. В результаті було визначено, що величина областей змінюється на незначну величину, тобто кількість точок для кожної області залишається незмінною. Також, при отриманні термопрофілей зміщених на величину 9-ти точок і більше спостерігається об'єднання областей №2 та №3.
ВИСНОВКИ
Запропонована методика визначення оптимальної кількості точок для
реконструкції теплового поля. Методика включає побудову термопрофілю
досліджуваного теплового поля та знаходження графіка похідної від термопрофілю. Графік похідної дозволяє визначити ділянки поля з різним температурним градієнтом. Розроблена комп’ютерна програма пошуку оптимальної
кількості точок для реконструкції дозволяє отримати відновлене поле з заданою точністю.
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БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ В ЗАДАЧАХ НЕРУЙНІВНОГО
КОНТРОЛЮ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
Анотація. В даній статті розглянуто проблему передачі даних при неруйнівному контролі віддалених
об’єктів, або одночасному контролі декількох ділянок великогабаритного виробу. Запропоновано використання технології Bluetooth для з’єднання датчика з пристроєм, що безпосередньо оброблює отриману з інформацію, виводить її на дисплей та формує звітність. В якості такого пристрою запропоновано використання
смартфону.
Ключові слова: неруйнівний контроль, бездротова передача даних, Bluetooth.

ВСТУП
Сучасний розвиток техніки дозволяє знаходити нове застосування засобам, що забезпечують отримання, перетворення, передачу інформації по бездротовим каналам зв’язку[1].
В даній роботі пропонується використовувати для отримання первинної
інформації про об’єкт контролю вихрострумовий перетворювач та для встановлення з’єднання зі смартфоном Bluetooth модуль зі специфікацією 4.0.
Використання саме Bluetooth [2] технології дозволяє зберегти достатню швидкість передачі даних між датчиком та смартфоном при мізерному енергоспоживанні. Порівнюючи використання Bluetooth та Wi-Fi технології [3],
прийшли до висновку, що Wi-Fi має значну перевагу в швидкості передачі
даних, але дуже сильно програє Bluetooth в енергоспоживанні, що робить її
непридатною до використання в мініатюрних системах з живленням від батареї в умовах довгої відсутності підзарядки.
ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
Суть пропонованої розробки полягає в тому, що при використанні датчика, який складається з первинного перетворювача, мікроконтролера та
Bluetooth модуля ми отримуємо функціонал повноцінного дефектоскопу,
який має можливість формувати звіти, оброблювати отриманий сигнал за налаштуваннями користувача та синхронізуватися з хмарними сервісами для
передачі даних. Це можливо завдяки використанню смартфону в системі.
Сучасні смартфони, що працюють на операційній системі Android, мають можливість одночасного підключення до двадцяти восьми таких датчиків. На жаль, через особливості технології Bluetooth приймати дані з усіх датчиків одночасно, тобто підключити їх в паралельному режимі неможливо,
тому роботу з таким великим числом сенсорів важко здійснити у реальному
часі. Але така схема чудово себе проявляє при статичному використанні і дозволяє з невеликою затримкою перевіряти стан об’єкта контролю навіть на
відстані ста метрів і більше при використанні Bluetooth специфікації 5.0 [4].
Електричну принципову схему датчика наведено на рис. 1.
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Рис. 1 Електрична схема модульного датчику

Як видно, сам датчик має модульну структуру, а в ролі генератора сигналу виступає сам мікроконтролер. Використання в якості генератора збудження мікроконтролера дозволяє спростити схему та керувати довжиною
імпульсів, що надходять на первинний перетворювач. На рисунку
2 зображено залежність форми сигналу, вихрострумового перетворювача від
довжини імпульсу, що надходить з мікроконтролера.

а

б

в
Рис. 2 Залежність форми сигналу від довжини імпульсу: а) Імпульс довжиною 40 мс, б)
Імпульс довжиною 20 мс, в) Імпульс довжиною 10 мс.

Як видно з рисунку 2 в) найбільш інформативною довжиною імпульсу
для даного первинного перетворювача є 10 мс.
При використанні модульної структури датчика було досягнуто високої
універсальності приладу. Адже при зміні умов, в яких проводиться контроль,
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датчик може бути легко налаштований на контроль більших або менших
глибин залягання дефектів. Також завдяки такій структурі є можливість замінити Bluetooth модуль на більш досконаліший.
Працює сама система за наступним принципом: після включення датчику відбувається налаштування зв’язку зі смартфоном. Після встановлення
з’єднання мікроконтролер починає збуджувати вимірювальну котушку з заданою користувачем частотою. Отриманий сигнал від об’єкта контролю надходить до мікроконтролера, де перетворюється на цифровий, та передається
через UART інтерфейс на Bluetooth модуль. Bluetooth модуль в свою чергу
надсилає отримані дані на смартфон для подальшої обробки. На рисунку 3
представлено друковану плату датчика, розроблену в програмі Altium Designer.

Рис. 3 Друкована плата модульного датчику

ВИСНОВКИ
Використання бездротових датчиків у неруйнівному контролі має широкі перспективи, адже дає змогу гнучко налаштувати систему контролю, яка
має маленький розмір та високу автономність, а смартфон в якості блоку обробки даних представляє майже безмежний простір для модернізацій.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ ДЛЯ
ВИМІРЮВАННЯ ПУЛЬСУ
Анотоція. Розглянуто неінвазійний метод фотоплетизмографії для реєстрації пульсової хвилі, його переваги у застосування порівняно з іншими відомими методами. Описано особливості та реалізацію методу.
Ключові слова: пульсова хвиля, фотоплетизмографія, реографія, сфігмографія, інфрачервоний світлодіод,
фото транзистор.

ВСТУП
Останні статистичні дані свідчать, що кількість українців, які мають захворювання серцевої системи, складає близько 50% від всього населення країни [1]. Несвоєчасне виявлення серцево-судинних захворювань призводить
до хронічних проблем зі здоров’ям та летальних наслідків.
Основними причинами виникнення та розвитку судинних патологій називають підвищений артеріальний тиск (13% від загального числа смертей у
світі), за ним — тютюнопаління (9%), підвищений рівень цукру в крові (6%),
відсутність фізичної активності (6%), надмірна маса тіла/ожиріння (5%) [2].
Таким чином своєчасне виявлення порушень роботи серцево-судинних органів дозволяє уникнути багатьох негативних наслідків для організму людини,
а тому є надзвичайно актуальною задачею сучасності.
Головним інформативним параметром функціонального стану людини є
пульс. Дослідження цього параметру дозволяє виявити на ранніх стадіях різні
хвороби, а також контролювати процес лікування пацієнта.
З огляду на сучасний ритм життя більшості людей, доцільним є проведення вимірювання пульсу під час виконання фізичного навантаження або
стресових ситуацій. Однак ці фактори дозволяють застосовувати не кожен
існуючий метод дослідження пульсуючої хвилі. На практиці широко застосовуються методи, що дозволяють якісно та кількісно оцінити параметри кровоносної системи. Найпоширенішими серед них є електроконтактний, механічний та оптичний методи. Проте не кожен з них є достатньо інформативним, точним, безпечним та економічним.
МЕТОДИ
ВИЗНАЧЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ
КРОВОНОСНОЇ
СИСТЕМИ
Електроконтактний метод ґрунтується на реографії – спосіб діагностування кровотоку в певних тканинах, конкретних органах або всього організму в цілому. Метою даного виду дослідження є графічна реєстрація змін електропровідності конкретного органу, які спровоковані коливаннями пульсу
кровотоку. Реограму записують за допомогою реографа, до складу якого входить блок живлення, генератор струму високої частоти, підсилювач, записуючий прилад і електрод.
Недоліками такого методу є формування загального висновку про стан
судинної системи шляхом аналізу однієї кривої на реограмі. Роздільна здат441
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ність обмежується реєстрацією зниження кровонаповнення усієї судинної
системи, а не конкретної судини. Крім того, важливими параметрами, що
впливають на показники реограми є ще й геометричні параметри електродів,
відстані між ними та інші факторі, що впливають на струм високої частоти.
Через це необхідним є використання розчинів, які зменшують ємнісну складову, що у свою чергу ускладнює систему діагностики пульсуючої хвилі.
Інший метод для безконтактного дослідження кровообігу людини механічний (сфігмографія), який ґрунтується на графічній реєстрації пульсу (сфігмограм). Для запису сфігмограм застосовують датчики, які розташують над
сонною артерією або поверхнево розташованими артеріями кінцівок. Синхронний запис цих кривих дозволяє виміряти час запізнення периферійного
пульсу по відношенню до центрального і визначити швидкість поширення
пульсової хвилі.
Проте, даний метод рідко застосовується в практичній медицині і відноситься до аналітичних методів, а не діагностичних. Крім того, використовуючи даний метод, необхідно враховувати вплив артефактів пов'язаних з рухом і диханням суб'єкту, якість сенсора, що відображаються на зареєстрованій сфігмограмі у вигляді сильних спотворень графіку. Вищезазначене накладає ще одну умову при проведенні дослідження – сфігмографічні датчики
необхідно встановлювати лише на аорті, що обмежує можливе розміщення
приладу на різних частинах та ділянках тіла [3].
Оптимальна методика для вимірювання пульсу повинна відповідати ряду вимог: неінвазивність, простота, надійність, відтворюваність, можливість
отримання експрес-результату. Одним з таких, що володіє перерахованими
вище якостями, є метод фотоплетізмографії, заснований на визначенні обсягу
крові в мікросудинному потоці тканини.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ФОТОПЛЕТІЗМОГРАФІЇ
Усі людські органи містить тканину і об'єм, що заповнений кров’ю. При
цьому обсяг тканин постійний, а обсяг крові змінюється в залежності від
фази серцевого циклу. Ці зміни залежать від дихання, терморегуляції і активності симпатичної нервової системи та підлягають реєстрації.
Метод фотоплетізмографії полягає у реєстрації оптичної щільності тканини. Досліджувану ділянку просвічують інфрачервоним випромінюванням,
яке потім потрапляє на фотоперетворювач. Довжина хвилі випромінюваного
світла має бути підібрана таким чином, щоб він поглинався еритроцитами в
артеріальному потоці крові. Інтенсивність кровотоку залежить від кількості
крові в досліджуваній тканині. Зареєстрований сигнал за таких умов називається фотоплетізмограмою, оцінювання якої проводиться за певними параметрами.
Розрізняють два способи реєстрації кровообігу – в режимі просвітлення
та режимі відбиття (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Способи розташування датчиків для
реєстрації кровообігу

Спосіб на просвітлення дозволяє встановлювати датчик на палець або
мочку вуха, адже випромінювач має повністю просвітити ділянку дослідження наскрізь, а розташований перпендикулярно приймач фіксує світловий потік який пройшов через палець.
Принцип дії другого способу (на відбиття) полягає у тому, що світловий
потік від випромінювача потрапляє на певну ділянку тіла, при цьому частина
світла поглинається, а частина відбивається та потрапляє на приймач. Цей
спосіб є більш універсальним, так як є можливість розташовувати датчик на
будь якій ділянці тіла за умови забезпечення повного контакту з ним [5].
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ФОТОПЛЕТІЗМОГРАФІЇ
В якості випромінювача можна використовувати інфрачервоний світлодіод, що випромінює світло, яке потім реєструється фототранзистором (рис.
2) [6].

Рис. 2. Датчик для методу палацовий фотоплетизмографія (дослідження відбитого сигналу)

Оптичний датчик для методу фотоплетизмографії характеризується простотою конструкції, необхідними параметрами та можливістю кріплення на
різних ділянках тіла, зокрема слизових оболонках людського організму без
стиснення тканин. Крім того вплив електромагнітних зарядів відсутній. Не443
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великим недоліком, який необхідно враховувати під час калібрування, є варіації властивостей різних об’єктів дослідження. Зокрема це різна товщина
шкіри, пігментація тощо.
ВИСНОВОК
Застосування методу фотоплетизмографії у відбитому випромінюванні
дозволяє отримувати інформативні сигнали двома способами: сигнал, що характеризує об’ємні зміни кровонаповнення судин/або тканин, та відбитий від
тканини світловий потік промодульований переданими на поверхню шкіри
коливаннями пульсового тиску в артерії.
Таким чином, перевагами використання методу фотоплетизмографії є
неінвазивність, висока точність, висока інформаційна ємність світлового поля, висока швидкість розповсюдження оптичних сигналів. Крім того, оптичне
випромінювання є природним для організму, а тому не завдає шкоди. Датчик
для реалізації методу має просту конструкцію, не створює впливу електромагнітних завад та надає можливість дослідження судин в будь-якій частині
шкіри та слизових оболонок людського організму без стиснення тканин.
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ МЕДИЧНИХ
ТЕРМОГРАМ
Анотація. В даній статті розглянуто перспективи застосування термографії в цілях медичної діагностики
патологій людини та сучасні методи обробки медичних термограм. Реалізована статистична обробка температурних показників. Виявлено найбільш ефективний метод сегментації термограм при діагностиці варикозу ніг, що підвищує якість візуальної оцінки. Приведений детальний алгоритм отриманого методу. Охарактеризовано алгоритм К-середніх для обробки термограм та реалізовано у середовищі MATLAB. Запропоновано методику програмної обробки термограм для виявлення варикозу ніг, що підвищує ефективність діагностики.
Ключові слова: термографія, сегментація, алгоритм k-середніх, медична діагностика.

ВСТУП
Термографія з кожним днем отримує все більш широке застосування в
медичних сферах діагностики та досліджень і являє собою метод обстеження
пацієнтів за допомогою термографа, що дозволяє реєструвати інфрачервоне
(ІЧ) випромінювання і перетворювати в термограмму, на якій відображається
розподіл теплового поля на поверхні тіла. Одним з головних переваг даного
методу є його неінвазивність, так як при дослідженні проводиться реєстрація
тільки власного випромінювання об'єкта спостереження [1].
Метою даної роботи є розгляд алгоритмів та розробка методики для поліпшення якості термограм програмним способом.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Термографія застосовується в багатопрофільних медичних установах,
оскільки надає одночасно інформацію про анатомо-топографічні та
функціональні зміни в ураженій зоні, що в свою чергу робить можливим
діагностування різноманітних захворювань на ранніх стадіях.
Теплове зображення поверхні тіла дозволяє проаналізувати його
відхилення від норми і судити про патологічні зміни в організмі, оскільки при
розвитку патологічних процесів у внутрішніх органах відбувається
рефлекторна зміна поверхневого кровотоку, яке супроводжується зміною
тепловіддачі. Сьогодні термографія застосовується для діагностики та
контролю ефективності лікування в кардіохірургії, оториноларингології,
ортопедії, травматології та мамології.[2]
Наприклад, однією з найважливіших проблем при кардіохірургічних
втручань є ішемічне пошкодження міокарда, оскільки із-за перетискання аорти
відсутня нормальна коронарна перфузія. Ішемія ініціює комплексний каскад
морфологічних і біохімічних змін у міокарді, які спровоковані швидким
виснаженням запасів високоенергетичних фосфатів, що в свою чергу
призводить до некрозу міокардіоцитів [3]. Коливання температури на поверхні
міокарда в досліджуваній області чітко визначаються при гіпотермії та
гіпертермії в умовах штучного кровообігу (ШК). Точний контроль
температури охолодження і нагрівання тканин мозку і серця дозволяє
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мінімізувати час проведення ШК і забезпечити максимальний захист міокарда
під час операції [4].
Також за допомогою термографії проводиться оцінка стану артерій та вен.
Варикозне розширення вен - це прогресуюча патологія судинної стінки, що
супроводжується її розширенням і відкладенням тромботичних нашарувань,
створенням варикозних вузлів і пристіночних тромбів, які є джерелом емболії
судин і загрозою для життя (інфаркт, інсульт, тромбоз мезентаріальних судин).
Тому раннє діагностування даних патологій дозволяє вчасно розпочати
лікування та врятувати життя. Суть методики полягає в прямому взаємозв’язку
рівня температури з прохідністю артерій. Якщо під час дослідження
тепловізором виявляється зниження температури, то це свідчить про знижену
прохідності. Дана процедура не має явних протипоказань.
На симетричних ділянках тіла при нормальному функціонуванні
організму людини температура, як правило, має одинакові показники.
Патологічні ж стани характеризуються істотними змінами температурного
рельєфу: з'являються зони гіпертермії або, навпаки, гіпертермії, змінюється
осьовий температурний градієнт, реєструється термоасиметрія на тілі. В
мамології, наприклад,
це надає можливість реєструвати злоякісні
новоутворення на ранній стадії їх розвитку. [2]
РЕЗУЛЬТАТИ
Одним
з
найактуальніших
питань
залишається
підвищення
інформативності та достовірності одержуваних результатів. На прилади даного
типу накладаються високі вимоги щодо якості зображення, температурної
роздільної здатності та відповідності знятих показань реальній температурі
ділянки поверхні об'єкта спостереження.
Вивчаючи проблему аналізу зображень термограм необхідно розуміти, що
будь-які зміни, що призводять до збільшення або зменшення теплотворення в
прилеглих до шкіри органах і тканинах, призводять до зміни температури в ній
і ці температурні зміни відображаються на термограмах за допомогою зміни в
кольорі спектру.
На термограмах чітко визначається межа, топографія і зона поширення
патологічного процесу. Якісні характеристики (температурні показники,
термограми) отримують первинну статистичну обробку. Можна виділити
наступні сучасні методи моделювання та обробки термограм: сканування
термограм і збільшення різкості; згладжувальна фільтрація, контрастування,
кадрування; методи Кенні, Собеля, Роберта і інші для виділення областей
інтересу; виділення кордонів бінарних об'єктів, обертання.
Попереднім етапом обробки термограм є поліпшення якості зображення:
придушення шумів, контрастування, збільшення колірного спектра. Для даного
дослідження було вибранго такі механізми як поліпшення колірних складових
зображення за допомогою методу декореляційного розтягування, виділення
зони інтересу за допомогою сегментації кольорових зображень на основі
кластеризації за методом k-середніх, алгоритму Собеля для виділення меж
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бінарних об'єктів на термограмах, що дозволяє точно відстежити необхідні
контури зони інтересу.
Найважливішим етапом обробки термограм є їх сегментація. При
сегментації на зображенні можна виявити межі об'єктів, представлені
ділянкою, на якому відбувається перепад яскравості. Для пошуку значущих
сегментів термограми можна застосувати алгоритм k-середніх:
1. Вибирається k-центрів кластерів, випадково або на основі деяких
припущень.
2. Призначається кожен піксель зображення кластеру, щоб звести до
мінімуму різницю між пікселем і центром кластера, порахувати отримане
кількість пікселів xi.
3. Перераховуються центри кластера шляхом усереднення всіх точок в
кластері. Повторюються кроки 2 і 3 доки не досягається конвергенція
(наприклад, немає пікселів, що змінюють кластера).
Дія алгоритму така, що він прагне мінімізувати дисперсію на точках
кожного кластера (1):
k

V    ( x j  i ) 2 ,
i 1 x j Si

(1)

де k - число кластерів; Sj - отримані кластери; xj і μi - центри мас векторів xj є S.
Програмна реалізація обробки тестового зображення виконана а
середовищі MATLAB (рис.1):

Рисунок 1. Термограма з виділенням границь бінарних об’єктів.

При візуальній оцінці і порівняльному аналізі отриманих термограм після
обробки алгоритмами Кенні, виділення кордонів бінарних об'єктів і k-середніх
найбільш успішне виділення об'єкта гіпертермії отримано саме при
кластеризації (рис.2). Данні сегменти максимально точно характеризують
вогнище запалення. Тому слід застосувати до нього медіанну фільтрацію з
маскою [3x3] кілька разів. Потім двічі на отриманому зображенні реалізувати
гомоморфності фільтрацію зі згорткою. Необхідно розрахувати кількість
пікселів певної яскравості на отриманому зображенні xi. При такій
послідовності медіанної і гомоморфної фільтрації можливо прибрати шум на
термограмі, отримуючи чіткі межі об'єкта гіпертермії.[6]
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Рисунок 2. Термограма після програмної обробки.

Застований метод сегментації і фільтрації дозволяє виявити межі вогнища
запалення, зону поширення патологічного процесу.
ВИСНОВКИ
Подальший розвиток та проведення діагностики за допомогою
термографії є досить актуальним завданням сучасної медицини. Даний
напрямок є досить перспективним завдяки наявності великої кількості переваг і
можливостей методу. Застосування програмної обробки дозволить розширити
можливості діагностики різних захворювань і патологій людського організму
методом термографії.
Подальшу роботу по вдосконаленню методу термографії слід направити
на поліпшення і стабілізацію якості зображення тепловізійної техніки та
розробку систем і алгоритмів автоматичного аналізу даних термограм.
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МОБІЛЬНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП
Анотація. В роботі розглядається розроблений мобільний ультразвуковий дефектоскоп з бездротовою
передачею даних, який дає можливість виявлення дефектів в об’єктах контролю, що знаходяться у
важкодоступних місцях та передачі даних до центру подальшої обробки. Для побудови дефектоскопу було
використано сучасну елементну базу, що дало змогу зменшити габарити приладу та знизити загальне
енергоспоживання, що робить прилад більш універсальним та єкономічно доцільнішим.
Ключові слова: ультразвуковий дефектоскоп, бездротова передача даних.

ВСТУП
Ультразвукова дефектоскопія є однією з найбільш розповсюджених методів неруйнівного контролю, так як ультразвукове дослідження не руйнує і
не пошкоджує зразок, що є його головною перевагою. Так само можна виділити високу швидкість і достовірність дослідження при низькій небезпеці
для людини і доступній вартості.
На сьогоднішній день стоїть гостра потреба у вдосконалені, автоматизації та збільшені продуктивності приладів і систем неруйнівного контролю
(НК), одною з проблем яких є контроль стаціонарних об’єктів або поверхонь, що знаходяться у важкодоступних місцях. Рішення даної проблеми надасть можливість зменшити кількість обслуговуючого персоналу та час контролю. У даній роботі вирішується задача створення мобільного приладу, що
використовує ультразвуковий метод пошуку дефектів та має зручну та більш
ефективну, в порівнянні з розробленими раніше, систему передачі та обробки
інформації.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Ультразвукові методи дослідження знайшли своє застосування у пошуку
дефектів матеріалу (пори, різноманітні включення, неоднорідність структури
та ін.) та якості проведених робіт (пайка, зварювання, склеювання та ін.).
Ультразвуковий контроль є обов’язковою процедурою в процесі виготовлення та експлуатації відповідальних елементів конструкції, таких як: залізничні
рейки, окремі запчастини реактивних двигунів, нафто та газопроводи та ін..
При організації зв’язку між блоками перетворювача та обробки інформації зазвичай використовують кабель, але у випадках, коли між ними немає
прямого доступу, виникає потреба у бездротовій передачі даних. Такий спосіб передачі не тільки звільняє нас від фізичного зв’язку двох або більше частин приладу, а й дає можливість для автоматизації системи загалом. Застосування бездротового зв'язку для технічної діагностики з відомими методами
НК розглянуто у [1].
До існуючих технологій бездротової передачі інформації відносять
Bluetooth, Wi-fi, GPRS та ін.. Дані технології основані на радіохвильовій модуляції на різних частотах та використовують унікальні методи передачі інформації.
Технології бездротової передачі даних поділяються за зоною дії на:
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Персональні WPAN (Wireless Personal Area Networks) – Bluetooth.
Локальні WLAN (Wireless Local Area Networks) – Wi-Fi.
Міські WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) – WiMAX.
Глобальні WWAN (Wireless Wide Area Network) – GPRS, EDGE, UMTS.
Відомо, що самими універсальними є WWAN мережі, але вони потребують додаткових витрат за об'єм переданих даних, в той час як WPAN та
WLAN мережі є безкоштовними та безлімітними. Таким чином при розробці
пристрою з конкретно визначеною зоною покриття варто використовувати
оптимальну технологію передачі даних.
З застосуванням бездротової технології у задачах НК для передачі даних
на малі відстані можна ознайомиться за результатами досліджень створеної
моделі вихрострумового дефектоскопа, що використовує технологію передачі Bluetooth [2-3] та Wi-fi [4]. Для значного збільшення відстані передачі
отриманих даних у [5-6] розглянуто застосування GSM технології.
В наш час значного поширення набули мобільні пристрої (сотові, планшети та ін.), що мають потужні обчислювальні можливості та сенсорні дисплеї. В даній роботі була поставлена задача розробки дефектоскопа з використанням мобільного пристрою в якості блоку обробки результатів контролю.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянемо структуру створеного ультразвукового дефектоскопу з бездротовою передачею даних (рис.1). Блок перетворювача умовно можна поді-

Рисунок 1. Структурна схема ультразвукового дефектоскопа
ОК – об’єкт контролю, ОН – опорна напруга, К – ключ, ПЕП – п’єзо електричний перетворювач, П – підсилювач, АЦП – аналого-цифровий перетворювач, БК – блок керування,
БПІ – блок передачі інформації, БОІ – блок обробки інформації

лити на дві складові частини: аналогову та цифрову. Аналогова (1) включає в
себе генератор ударного збудження, що зображений як п'єзо- електричний
перетворювач (ПЕП) на який через ключ (К) подається опорна напруга (ОН).
Частота ударного збудження задається коротким імпульсом з блоку керування (БК). Згенерований імпульс поширюється в об’єкті контролю (ОК), а після
досягнення донної поверхні або дефекту він відбивається і знову потрапляє
до ПЕП. Отриманий луно-імпульс має малу амплітуду, тому перед оцифруванням його необхідно підсилити (П). Цифрова частина (2) відповідає за перетворення аналогового сигналу у цифровий (АЦП) та через блок передачі
інформації(БПІ) передає його до блоку обробки інформації (БОІ).
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Створена модель мобільного ультразвукового дефектоскопа, макетна
плата якого представлена на рис.2, здатна використовувати ультразвукові датчики з різною частотою резонансу (1/1.25/2.5/5 МГц) за рахунок динамічної
зміни роздільної здатності АЦП. Передбачено можливість зміни програмного
забезпечення мікроконтролера та десять пінів, що можуть бути запрограмовані під різноманітні задачі, такі як: індикація, динамічне налаштування окремих параметрів пристрою, підключення додаткових датчики та ін..
В основі приладу використовується мікроконтролер фірми STM, а саме
мікросхема серії STM32F4 з 32-х бітним ядром ARM Cortex-M4. Така архітектура робить можливим використання одразу декількох допоміжних модулів.
Нижче приведені модулі, застосовані у роботі.
Bluetooth модуль BK8000L за специфікацією Bluetooth 3.0, що має дві
вбудовані радіосистеми: перша забезпечує передачу даних в 3 Мбіт/с (стандартна для Bluetooth 2.0); друга сумісна зі стандартом 802.11 і забезпечує
можливість передачі даних зі швидкістю до 24 Мбіт/с.
USB OTG (Universal Serial Bus On-The-Go) full-speed модуль, сумісний зі
стандартами USB 2.0, а також OTG 1.0. Працює на швидкості до 12 Мбіт/с.
Цей канал зв’язку є більш допоміжним, ніж основним, оскільки виконує роль
порту для запису програмного забезпечення та заряду Li-ion акумулятора, але
може виступати в ролі повноцінного каналу передачі даних.

Рисунок 2. Загальний вигляд макетної плати

Обробка отриманого сигналу може бути реалізована на різноманітних
пристроях, від характеристик яких залежить якість зображення. На даний
момент розроблено мобільний додаток, що дозволяє візуалізувати отриманий
сигнал у вигляді А-розгортки (А-scan), тобто двомірне відображення зміни
амплітуди на вході дефектоскопу в плині часу. Для побудови зображення В,
С та ін. розгорток необхідно використовувати дефектоскоп спільно з датчиками шляху та ін..
ВИСНОВКИ
Розроблений мобільний ультразвуковий дефектоскоп з бездротовою технологією передачі даних може застосовуватись в автоматизованих системах
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для контролю зварних швів листового матеріалу, склеювання, пайки та ін. на
наявність різноманітних дефектів.
До основних переваг можна віднести малі габарити, адаптивність під
умови контролю та низьке енергоспоживання, що роблять прилад універсальним для застосування у контролі виробів, що знаходяться у важкодоступних місцях.
Можливість використання радіохвильової системи передачі інформації
робить можливим застосування більш досконалих систем обробки даних на
значних відстанях від ОК.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОВЕДЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ
Анотація. В роботі досліджується можливість використання принципів факторного аналізу для передбачення якості проведення ультразвукового неруйнівного контрою. В роботі висвітлена суть методу факторного аналізу; фактори, які впливають на результат контролю; методика оцінки отриманих даних. Ключові
слова: факторний аналіз, масив даних, ультразвуковий контроль, значущість фактору.

ВСТУП
Метою цієї оглядової роботи є дослідження можливості використання
методів факторного аналізу для проведення ультразвукового неруйнівного
контролю.
Факторний аналіз дозволяє виявити об’єктивно існуючі фактори, які
впливають на властивості об’єкта контролю та на умови, в яких проводиться
дослідження. Дуже важливим є те, що, як правило, ці фактори безпосередньо
не споглядаються, а лише певним чином впливають на досліджувані параметри.
СУТЬ МЕТОДУ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ
Метод факторного аналізу полягає у виключенні опису множини характеристик, що вивчаються, і заміні їх меншою кількістю інформаційно
об’ємніших змінних.
Привабливість цього методу полягає в тому, що він дозволяє вводити в
обіг та корисно застосовувати великий обсяг вихідних статистичних даних.
Відомо, що більшість вчених, прагнучи дослідити певну проблему цілком і
повністю, спираються на величезну кількість інформації. Однак проаналізувати такий об’єм інформації дуже складно. Таким чином виникає потреба в
стисненні інформації до більш реальних розмірів за рахунок відбору найбільш суттєвої та відкиданням другорядної. Саме тоді, коли існує необхідність обмеження кількості змінних, і застосовується факторний аналіз. За допомогою певних математичних процедур комплекс параметрів розбивається
на групи таким чином, що можна розглянути всі фактори, які дозволяють коротко описати досліджуваний масив чисел.
Важливою відмінною особливістю факторного аналізу є можливість одночасного дослідження як завгодно великої кількості взаємозалежних змінних. Він не вимагає припущення про незмінність всіх інших умов, властивого
багатьом іншим методам статистичного аналізу. Завдяки цьому факторний
аналіз є цінним інструментом дослідження явища у всьому різноманітті його
реальних взаємозв'язків.
Факторна матриця дозволяє виділити для кожного фактора групу параметрів, найтісніше з ним пов'язаних. Тим самим відкривається можливість
зіставити фактори один з одним, дати їм змістовне тлумачення і найменування, тобто навести інтерпретацію факторів.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО
АНАЛІЗУ
У факторній моделі передбачається, що поряд зі спільними факторами
на вихідні ознаки здійснюють вплив і характерності, які також є латентними
ознаками. При знаходженні факторів методами факторного аналізу передбачається, що характерності вже відомі, або їх певним чином можна оцінити.
Це означає, що у вихідній кореляційній матриці R діагональні елементи виражають лише спільності, а тому менші за одиницю.
Сутність методів полягає в знаходженні такої матриці факторних навантажень W, яка задовольняє співвідношенню:
(1)
де D - діагональна матриця, що виражає характерність:

(2)
R' - редукована матриця кореляцій:

(3)
На даний час не існує точних процедур побудови редукованої кореляційної матриці; всі вони носять евристичний характер [1].
Вплив людського фактора може істотно знизити потенційну надійність і
ефективність системи, що показано в роботах [2], де авторами розглядається
запропонована ними концептуальна формула надійності, що згодом стала частиною модульної моделі надійності, в якій враховується вплив і суб'єктивних факторів. Там же наведені деякі результати дослідження цього впливу на
результат УЗ дефектоскопії, а також проаналізовані причини його прояви.
В якості досліджуваних факторів було обирано:
1.
Кваліфікацію оператора;
2.
Якість обладнання;
3.
Забезпечення умов контролю;
4.
Робоче підсилення в приладі;
5.
Тип контактної рідини;
6.
Зусилля притиснення блоку перетворювачів до ОК.
Класифікація і вибір значимих факторів зроблено з урахуванням досліджень, проведених в [3,4].
Освіченість та кваліфікація оператора збільшує вірогідність отримання
коректного результату. Але цього не достатньо в разі застарілого чи неякісного обладнання, незадовільних умов контролю. Також на результат контролю впливає рівень зашумленості сигналу від датчика та робоче підсилення. В
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якості контактної рідини можуть використовувати воду, машинне мастило,
гелі. В залежності від задачі змінюється доцільність використання типу контактної рідини.
Оцінка значущості кореляційної матриці може проводитись за критерієм
Уілкіса χ2. Спостережене значення критерію обчислюється за формулою:
(4)
Це значення порівнюється з критичним для
- розподілу, знайденим при заданому рівні значущості
та кількості ступенів вільності
. Значущість кореляційної матриці підтверджується, якщо
спостережене значення перевищує критичне:
[1].
ВИСНОВКИ
Дослідження факторів впливу на проведення ультразвукового контролю
може потенційно збільшити ефективність контролю. Покращення результату
може здійснюватися за рахунок підбору ідеального способу контролю та допоміжних засобів в залежності від задач.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПАСИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ
ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА
Анотація. Втрата рухливості в наш час стає все серйознішою проблемою. Тому реабілітація людей з проблемами рухливості є актуальною проблемою, якою займаються багато науковців. В статті розглянуто напрямки розвитку вирішення проблеми відновлення рухових функцій нижніх кінцівок. Також представлено
варіант створення тренажеру для відновлення функцій гомілковостопного суглоба використовуючи апаратну платформу Arduino в поєднанні з програмним забезпеченням National Instruments LabView.
Ключові слова: реабілітація, гомілковостопний суглоб, тренажер, LabView, Arduino.

ВСТУП
На сьогоднішній день втрата рухливості є досить поширеним явищем.
Причинами цього можуть бути спортивні травми, інсульт, травми в результаті дорожньо-транспортних пригод і т.п. За статистикою одними з найчастіших і найбільш небезпечних травм людини є травма гомілки і гомілковостопного суглоба. Гомілковостопний суглоб відіграє важливу роль в статикодинамічній рівновазі людини оскільки концентрує на собі всю тяжкість опори тіла.
ВИДИ РУХІВ СТОПИ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА
Гомілковостопний суглоб – це блокоподібне з’єднання кісток, утворене
поверхнями дистальних закінчень малогомілкової, великогомілкової кісток у
поєднанні з суглобовою поверхнею таранної кістки. Всі з’єднання кісток в
гомілковостопному суглобі додатково укріплені зв’язками і сухожиллями. Це
обумовлено необхідністю витримувати вагу всього тіла, зберігаючи при цьому максимальну рухливість кінцівки.[1] За рухові функції стопи одночасно
відповідають гомілковостопний, підтаранний і поперечний суглоби. Гомілковостопний суглоб переважно відповідає за згинання (у бік підошви) та розгинання; підтаранний суглоб за пронацію і супінацію; поперечний суглоб за
відведення та приведення(рис. 1).
Нормальний обсяг згинання становить 45-60°, розгинання – 25-35°, супінації і пронації 60° і 30° відповідно, а також приведення і відведення її в
межах 30°.

Рисунок 1. Види рухів стопи
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Реабілітація гомілковостопного суглоба безпосередньо залежить від виду травми і патогенезу захворювання. Виходячи з індивідуальних особливостей кожної людини (вік, стать, ступінь пошкодження зв'язок – розтягнення
або перелом, методика лікування і т.д.), терміни відновлення після ушкодження зв'язок варіюються від 1 до 5 місяців.[2]
Основні напрямки реабілітації:
 Фізіотерапія
 Масаж – для розробки суглоба.
 Лікувальна фізична культура (ЛФК).
Вправи для гомілковостопного суглоба поділяються залежно від точки
прикладання сили, спрямованої на нього. Необхідно розуміти, що в реабілітації немає універсальних схем, що призначаються, наприклад, при розриві
зв'язок і т.д. Лікар повинен індивідуально підібрати той план лікування, який,
на його думку, буде оптимальним.[2]
При частковій іммобілізації стопи використовують механічні тренажери
для активної розробки, коли пацієнт може виконувати вправи передбачені
курсом лікування. При повній іммобілізації і неможливості самостійно виконувати вправи необхідний пристрій, який буде примусово відтворювати рух
стопи в повному обсязі. Питання реабілітації іммобілізованих кінцівок стоїть
дуже гостро. Тому необхідність створення механічного тренажера для відновлення рухових функцій на сьогодні є актуальним завданням.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Систематичні дослідження, пов'язані з керуванням руховою активності
спинного мозку під час відсутності зв'язку з вищими відділами центральної
нервової системи, ведуться в Лабораторії фізіології рухів Інституту фізіології
ім. І. П. Павлова РАН (м. Санкт-Петербург). У цій лабораторії отримані значимі результати, що вплинули на необхідність організації робіт для створення мехатронного біотренажера, а саме:
 Доведено існування у людини нейрональних локомоторних мереж,
названих генераторами крокових рухів, локалізованих в області
другого поперекового сегмента спинного мозку.
 Вперше була застосована епідуральна електрична стимуляція
спинного мозку для штучного запуску генератора, що крокує у
тварин і спинальних пацієнтів.
 Доведено важливе значення інформаційного потоку від рецепторів
нижніх кінцівок в регулюванні активності і параметрів генератора,
що крокує.
Досягнення необхідного лікувального ефекту було продемонстровано на
спинальній кішці, у якої відновилися крокові рухи паралізованих задніх кінцівок після тривалого (в межах року) прессорного впливу руками на стопи і
примусових крокових рухів з впливом на опорну поверхню стопи.[3]
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПРИЛАДУ
Розроблений прилад забезпечує відтворення таких видів руху в гомілковостопному суглобі, як згинання/розгинання, а також приведення/відведення.
В якості рушійних пристроїв виступають сервоприводи, що приводять у рух
елементи конструкції, в яких зафіксована стопа людини. Сервоприводи підключені до плати Arduino Uno R3, яка в свою чергу сполучена з персональним
комп’ютером.
За допомогою середовища графічного програмування LabView 16.0
створено інтерфейс користувача для керування тренажером (рис.2), який
включає встановлення граничних кутів повороту, а також швидкості зміни
положення валів двигунів. Стандартний інструмент Interface for Arduino
Toolkit дозволяє керувати елементами підключеними до Arduino завантаживши скетч "LIFA_Base" з бібліотеки.

Рисунок 2. Панель керування приладом

За допомогою регуляторів встановлюються граничні значення кутів згинання/розгинання (Angle Vertical), а також приведення/відведення (Angle
Horizontal). В поле «milliseconds to wait» вноситься час затримки (в мілісекундах) між зміною положення валів сервоприводів на 1 градус. Даний інтерфейс дозволяє легко керувати приладом в залежності від етапу реабілітації,
що призначений лікарем. Блок-діаграма приладу приведена на рис. 3.

Рисунок 3. Блок-діаграма приладу
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Конструкція приладу(рис. 4) умовно складається з трьох частин: опори,
рухомої частини та підстопника.

Рисунок 4. Конструкція приладу

Сервопривід 1 керує рухомою частиною та імітує згинання і розгинання.
Сервопривід 2 з’єднаний з підстопником і відтворює приведення та відведення в гомілковостопному суглобі.
ВИСНОВКИ
Представлений варіант тренажеру має скоротити термін відновлення, а
поєднання апаратної платформи Arduino з програмним середовищем LabView дозволяє розробити зручний і простий у використанні інтерфейс користувача, що дає змогу в домашніх умовах проводити процедури призначені
лікарем-реабілітологом.
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ЗАСТОСУВАННЯ КРУГОВИХ СТАТИСТИК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
СИГНАЛІВ УЛЬРТАЗВУКОВОГО НЕРУЙНІНОГО КОНТРОЛЮ
Анотація. Ціллю даної роботи є проведення моделювання процесу виявлення сигналів ультразвукового
неруйнівного контролю за малих відношень сигнал/шум. Моделювання, виконане в ході роботи складається
з формування послідовності імпульсів, додавання до нього адитивного Гауссового шуму, проведення перетворення Гільберта, розрахунок фазової характеристики шуму та побудова її тренду, побудова фазової характеристики суміші сигналу з шумом, визначення r-статистики в ковзному режимі, розрахунок та побудова
графіку кругової дисперсії.
Ключові слова: кругові статистики, кругова дисперсія, виявлення сигналів в шумах, ультразвуковий неруйнівний контроль.

ВСТУП
Теорія, методи і засоби виявлення сигналів на початку розвитку розроблювались і використовувались для завдань радіолокації [1]. У подальшому ці
методи поширились і на інші предметні області – зв'язок, телекомунікацію,
технічну та медичну діагностику тощо. Такі методи знаходять застосування і
в ультразвуковому неруйнівному контролі (УНК) для виявлення сигналів на
фоні шуму [2, 3].
В більшості практичних завдань сигнал, який надходить для аналізу, уявляє адитивну суміш корисної складової, що несе інформацію про об’єкт контролю (ОК) і шумової, що утворюється власними шумами апаратури та
шумами середовища. Модель корисної складової розглядається як радіоімпульсний сигнал з відомими обвідною та частотою сигналу-носія. Завдання виявлення полягає у формуванні відповіді на питання: чи містить (з певною
ймовірністю) аналізована вибірка корисну складову? У разі позитивної відповіді необхідно оцінити часове положення радіоімпульсу.
Для виділення сигналу на фоні значного шуму використовуються різні
методи: оптимальної фільтрації сигналів [3, 4]; узгодженої фільтрації сигналів [5]; застосування сигналів з різними видами модуляції і маніпуляції [6,7];
кореляційного прийому сигналів [3, 5]; спліт метод; метод вейвлет-аналізу.
Всі ці методи потребують знання копії корисної складової сигналу.
Завдання виявлення сигналів УНК мають певну специфіку. По-перше, з
метою зменшення мертвої зони і підвищення поздовжньої роздільної здатності корисна складова сигналу УНК повинна бути якомога більш локалізованою в часі. По-друге, реальний сигнал суттєво відрізняється від його моделі,
що викликано ефектом Допплера, спотворенням сигналу в електроакустичному тракті його передавання нестабільністю характеристик сигналу за використання генерації сигналу способом ударного збудження тощо. По-третє,
нові конструкційні матеріали зазвичай мають підвищені коефіцієнти загасання ультразвукових коливань, що потребує аналізу сигналів за зменшеного
відношення сигнал/шум. Ці фактори обумовлюють необхідність удосконалення методів виявлення сигналів для УНК.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
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Аналізований сигнал на часі спостереження t  [0, Tc ] уявляє адитивну
суміш корисного сигналу у вигляді періодичної з періодом TП послідовності радіоімпульсів і гауссового шуму
тичним сподіванням

( t )

з дисперсією 2 і нульовим матема-

uc ( t )  U  t  sin( 2f t  з  )    t  , t  [0, Tc ] ,

(1)

де U( t ) – обвідна сигналу; f – невідома частота сигналу-носія, Tc  f ; з –
затримка радіоімпульсів відносно початку спостереження.
Сигнал (1) представлений вибіркою u[ j ], j  1,N  , де N – обсяг вибірки
1

в дискретні моменти часу jT Д , j  1, Tc T Д  , T Д – період дискретизації.
Відношення сигнал/шум (с/ш) визначається як U  .
Необхідно змоделювати процес виявлення корисних сигналів в суміші
(1) за результатами статистичного аналізу їх фазової характеристики та за
невідомої частоти сигналу та відношення сигнал/шум близькому до одиниці.
РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ
На этапі підготовки даних виконувалось:
1) формування вибірки аналізованого сигналу
U  1В, f  5МГц,TД  1.56* 10

9

с,

u[ j ], j  1,N

відношення сигнал/шум

  1,

з параметрами:
кількість періо-

дів сигналу-носія в одному радіоімпульсі N S  5 , обсяг вибірки N  19200 ,
кількість відліків на період сигналу-носія N1  128 , період надходження радіоімпульсів TП  6000TД  9.36 * 10 6 с ; сформована вибірка сигналу зображена
на рис. 1.

Рисунок. 1. Реалізація адитивної суміші сигналу(1) та гаусового шуму(2)

2) визначення гільберт-образу сигналу û  j  ;
3) обчислення вибірки значень ДФХС [ j ] (2) і різниці [ j ] (3) (рис. 2);
4) обчислення в ковзному режимі кругової дисперсії V [ j,MW ]  1  r[ j,MW ] ;
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З метою зменшення впливу дисперсії лінійного тренду фазової характеристики шуму на вірогідність виявлення радіоімпульсних сигналів запропоновано здійснювати визначення статистики (4) за скоригованою вибіркою
фазових даних – [ j ] / K , де коефіцієнт K>1.
а)
б)

Рисунок. 2. Графіки характеристик Ф[ j ] та ФТШ [ j ] (а) та різниця фазових характеристик [ j ] (б)

Введення цього коефіцієнту приводить до трансформації діапазону
представлення різниць фазових зсувів і, як наслідок, до зменшення розкиду
фазових даних в апертурі вікна MW .
Як приклад на рис. 3 представлена кругова дисперсія V [ j ] , визначена за
змодельованою вибіркою [ j ] ,до використання коефіцієнта K (а) і після
застосування коефіцієнта (б) для значень MW  50,K  50 .
З наведеного графіку видно, що на ділянках без радіоімпульсного сигналу кругова дисперсія VШ [ j,MW ] близька до 0, а на ділянках з сигналом
VС [ j,MW ] VШ [ j,MW ] . Ця ознака дозволяє за аналізом кругової дисперсії
виявити радіоімпульсні сигнали з гармонічним сигналом-носієм невідомої
частоти та оцінити його часове положення

а

б

Рисунок. 3. Графік кругової дисперсії сигналу до (а) і після введення коефіцієнту K (б)

Виконані моделювання засвідчили, що розмір апертури вікна та коефіцієнт K суттєво впливають на кругову дисперсію VС [ j,MW ] та VШ [ j,MW ] і на
можливість виявлення сигналів. Вірогідність виявлення сигналів залежить
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від різниці значень кругової дисперсії за наявності і відсутності радіоімпульсного сигналу.
ВИСНОВКИ
Досліджено можливості розв’язання завдання виявлення і оцінювання
часового положення сигналів УНК, які спостерігаються на фоні шуму, через
аналіз кругових статистик, що визначені за фазовою характеристикою сигналу в умовах неповної апріорної визначеності моделі сигналу. Реалізація методу, на відміну від відомих, не потребує копії сигналу чи знання її параметрів. Загальна умова висувається лише до форми сигналу: він має існувати як
радіоімпульс з певною обвідною та частотою сигнала-носія, що являє собою
циклічний сигнал.
Показано, що статистичні відмінності фазових характеристик реалізацій
шуму та його суміші з сигналом дозволяють за результатами статистичного
аналізу фазових характеристик останніх виявити радіоімпульсні сигнали і
оцінити їх часове подоження. Метод дещо програє традиційним методам виявлення сигналів на фоні шуму, що пояснюється відсутністю копії сигналу.
Проте ця особливість розширює область його застосування на значне коло
завдань, для яких існують мінімальні відомості.
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ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТІВ-МАНІПУЛЯТОРІВ В
АВТОМАТИЗОВАНОМУ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ
Анотація. В статті розглянуто роботизовані системи із використанням вихрострумового контролю для діагностики об’єктів складної форми. Показана необхідність у самостійному визначенні траєкторії руху датчика, координуючись даними отриманими через датчик відстані.
Ключові слова: неруйнівний контроль, промислові роботи, маніпулятори, автоматизація.

ВСТУП
Автоматизація – це діяльність, направлена на часткове або повне виключення людини з трудового процесу шляхом передачі його функцій в спеціально створену машину (автомат). З іншого боку автоматизація – це науковотехнічна дисципліна, яка розробляє методи, засоби, і прийоми такої діяльності. Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення інформаційної
бази, яка б сприяла прийняттю управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізу діяльності за різними показниками та досягненню конкурентоздатності підприємства.
Одними із основних приладів для автоматизації виступають роботиманіпулятори. За допомогою них здійснюється виготовлення деталей, їх сортування, зварювання, відбракування та багато іншого. Через свою універсальність в експлуатації їхнє використання набагато пришвидшує та полегшує
весь виробничий процес вцілому.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПРИЛАДІВ
Поширеність складних криволінійних поверхонь у промисловості забезпечує значну потребу використання роботів-маніпуляторів з великою кількістю степенів свободи.
На даний момент майже в усіх промисловостях основний обсяг неруйнівного контролю деталей здійснюється вручну. Ручний контроль, крім надзвичайно високої трудомісткості, характеризується низькою вірогідністю результатів внаслідок впливу людського фактору, має обмеження в реалізації
високоінформативних технологій контролю, а також в продуктивності, при
проведенні експлуатаційного контролю.
Промисловий робот - автомат, призначений для реалізації рухових операцій по керуючому сигналу. Більшість промислових роботів використовуються на виробництвах для виготовлення чи зварювання продукції, і тільки
незначна кількість знайшла застосування в неруйнівному контролі. На ринку
свої прилади пропонують іспанська компанія «Tecnatom» (рис.1), німецька
компанія «Customized NDT solutions» (рис.2), та іспанська «Atlantis
NDE»(рис.3).
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Рисунок 1. Обладнання фірми «Tecnatom» :система контролю з 1-м роботом з ехоімпульсним методом і П-подібним засобом для тіньового методу

Рисунок 2. Система «EloScan» фірми CNS

Рисунок 3. Автоматична автономна система CYCLOPS компанії «Atlantis NDE»

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Огляд існуючих систем для автоматизації неруйнівного контролю пока465
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зав, що не завжди доцільно ставити таке обладнання і не всі виробництва
можуть позволити собі таку продукцію. Можна суттєво знизити вартість та
спростити процес контролю, якщо розширити діапазон можливого застосування маніпулятора. Швидка переорієнтація, через самостійне сканування
поверхні, що контролюється, дозволить в реальному часі отримувати достовірні результати для різнотипних об’єктів. Точне позиціонування датчика реалізується за допомогою лазерного датчики відстані. Отримані сигнали програмно обробляються та керують ланками маніпулятора. За допомогою зміни
датчиків можна контролювати складні поверхні об’єктів і змінювати стиль
діагностики в залежності від поставленої задачі. Також шляхом зміни конструкції маніпулятора і кількості сервоприводів можна збільшити кількість
ступенів вільності, що істотно розширить коло об’єктів контролю складної
геометричної форми.
ВИСНОВКИ
Складні форми, що часто використовуються в конструкціях, поєднуються з складними властивостями матеріалів і це представляє значні труднощі.
Традиційний неруйнівний контроль, тобто вручну, вимагає багато часу, і виробники все частіше вимагають зменшення циклу часу для здійснених перевірок. Незважаючи на те, що деякі геометричні деталі дозволяють використовувати спеціальні механічні сканери для декартових систем, існує безліч екземплярів складної геометрії, які роблять використання маніпулятора надзвичайно привабливими.
Кінцевою метою залишається одночасне управління командними координатами, зворотними зв’язком та сигналами з датчику неруйнівного контролю за допомогою інтегрованої серверної програми, що працює на зовнішньому комп'ютері.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТОВЩИНОМЕТРІЇ ДЛЯ
КОНТРОЛЮ ТОВЩИНИ ОБ'ЄКТІВ
Анотація. Дана робота присвячена вирішенню проблеми контролю ультразвуковим методом якості об’єктів
з використанням неруйнівного контролю. В роботі досліджений фазовий метод ультразвукової товщинометрії для отримання більш точних результатів.
Ключові слова: неруйнівний контроль, ультразвукова товщинометрія.

ВСТУП
Ультразвуковий (УЗ) товщиномір – ультразвуковий вимірювальний
прилад неруйнівного контролю, призначений для вимірювання товщини виробів з металів і їхніх сплавів, таких як стінки труб, котлів, зварні шви при
односторонньому доступі. У практиці неруйнівного контролю в основному
застосовуються резонансні, імпульсно-резонансні і ехоімпульсні УЗ методи
вимірювання товщини; останній метод набув найбільшого поширення.
Сучасні УЗ товщиноміри володіють головною перевагою – можливістю
безконтактного контролю виробів при великих швидкостях переміщення
останніх щодо первинних перетворювачів.
Однак цим приладам властивий загальний принциповий недолік – залежність показань від швидкості поширення УЗ коливань в контрольованих
виробах. При вимірюванні товщини виробів з матеріалів, що характеризуються різною швидкістю поширення УЗ коливань, прилади кожен раз заново
калібрують. Калібрування приладів забирає досить багато часу та вимагає
наявності великої кількості спеціально атестованих калібрувальних зразків,
що потребують спеціальних умов зберігання та повірки. На практиці часто
матеріал вимірюваного виробу, взагалі, відомий лише орієнтовно, тоді вимірювання стають неможливими або виявляються суто приблизними.
Саме тому для вирішення цієї проблеми потрібна розробка спеціалізованих приладів, які мають можливість проводити безеталонне налаштування та
проводити температурну корекцію з метою підвищення точності товщиномірів.
Другий недолік обумовлює імпульсні вимірювання часових інтервалів
при яких зміна форми та амплітуди імпульсів, що задають час, призводить до
появи додаткових похибок. Тобто, похибка вимірювання товщини буде збільшуватися одночасно зі збільшенням вимірюваної товщини і коефіцієнта
згасання контрольованих сигналів.
Тож, постають дві задачі, розв’язання яких дозволить збільшити точність УЗ товщиномірів.
ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ
Принцип роботи приладів заснований на ультразвуковому ехоімпульсному методі вимірювання, який використовує властивості ультразвукових коливань відбиватися від межі розділу середовищ з різними акустич467
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ними опорами.
Для розв’язання даних задач для товщиноміра буде доцільно обрати
роздільно-суміщений п’єзоперетворювач.
П'єзоелектричний перетворювач (ПЕП) роздільно-суміщеного типу випромінює імпульс ультразвукового коливання (УЗК) через лінію затримки
(призму) в напрямку зовнішньої поверхні виробу, товщину якого потрібно
виміряти. Імпульс УЗК поширюється у виробі до протилежної поверхні, відбивається від неї, поширюється в зворотному напрямку і, пройшовши лінію
затримки (призму), отримується приймачем. У товщиномірів автоматично
проводиться вимірювання часу пробігу між протилежними поверхнями стінок, яке прямо пропорційно товщині стінки і обернено пропорційно швидкості звуку в матеріалі контрольованого виробу.
Електронний блок виконує формування високовольтного зондуючого
імпульсу для збудження ПЕП, посилення сигналу з виходу ПЕП, формування
та вимірювання часового інтервалу, відповідного часу поширення УЗК від
однієї грані виробу до іншої, математичну обробку отриманої вимірювальної
інформації, зберігання змінних і проміжних результатів вимірювань, управління режимами роботи приладу та індикацію результатів вимірювання безпосередньо в одиницях товщини.
Складається п’єзоперетворювач з двох частин.
Одна з них суміщує в собі випромінювач та приймач, вона вимірює час
проходження повздовжніх хвиль, які проходять через матеріал.
Друга частина складається з
розділених випромінювача та приймача з фіксованою відстанню між ними.
Також випромінювач має знаходитися
під кутом, а саме, під першим критичним кутом. Перший критичний кут –
це найменший кут падіння поздовжньої хвилі, при якому заломлена поздовжня хвиля не буде проникати в інше
середовище. Він вимірюється за формулою:
sin  кр 

С l1
Cl 2

(1)

Рисунок 1. Розподіл УЗК при першому
критичному куті

де Сl1, Сl 2 – швидкість світла в кожному з середовищ відповідно.
У випадку, якщо призма (випромінювач) виготовлений зі скла, а матеріал, для якого проводяться вимірювання – сталь, перший критичний кут
буде мати значення 27,5°.
Для вирішення другої задачі доцільно використати перетворення Гільберта (ПГ).
Перетворення Гільберта – лінійне інтегральне перетворення, яке ставить
у відповідність функції іншу функцію в тій самій області. Використовується
в галузі перетворень Фур'є та аналізу Фур'є. В обробці сигналів ПГ перетво468
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рює дійсний сигнал на аналітичний, тобто, має такий вигляд:
z(t )  x(t )  j~
x (t )

(2)
ПГ для будь-якого довільного сигналу являє собою ідеальний широкосмуговий фазообертач, який здійснює поворот початкових фаз всіх частотних
складових сигналу на кут, рівний 90° (зсув на p/2). Найпростіший приклад
перетворення синосоїди з ПГ зображені на рис.2. Застосування перетворення
Гільберта дозволяє виконувати квадратурну модуляцію сигналів, в кожної
поточної координаті модульованих сигналів виробляти визначення обвідної
та миттєвої фази (частоти) сигналів, виконувати аналіз каузальних систем
обробки сигналів.
Головною перевагою цього метода є те,
що вимірювання часового інтервалу виконується не амплітудним
методом, а фазовим
методом. Завдяки цьому ми можемо позбутися від амплітудної
складової похибки, що
значно підвищить точність вимірювань.
Рисунок 2. Перетворення Гільберта синосоїди
ВИСНОВКИ
Були досліджені способи вирішення поставлених задач.
Для проведення температурної корекції було запропоновано проводити
вимірювання поверхневих та повздовжних хвиль, адже швидкість звуку в матеріалі напряму залежить від його поточної температури.
Для підвищення точності товщиноміра було запропоновано використати
перетворення Гільберта, що зможе прибрати амплітудну складову похибки.
Система з використанням даних методів зможе дати підвищену якість
вимірювання матеріалів.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛАЗЕРНОЇ ТАХОМЕТРІЇ
Анотація. Робота присвячена аналізу конструкції, переваг і недоліків сучасних лазерних тахометрів, що є
універсальними приладами, які можуть застосовуватися в багатьох сферах промисловості для вимірювання
високих швидкостей обертання без необхідності прямого доступу до об’єкту контролю. Матеріал містить
дослідження можливостей та перспектив застосування лазерної тахометрії в сучасних галузях життєдіяльності людини.
Ключові слова: тахометрія, лазерна техніка, об'єкт контролю, швидкість обертання, частота.

ВСТУП
На сьогоднішній день в промисловості широко застосовуються рухомі
механізми, в зв’язку з цим часто з’являється необхідність контролювати їх
швидкість. Елементи конструкцій, що обертаються з високою та надвисокою
швидкістю, набувають все більш широкого використання в сучасній техніці.
Для контролю частоти обертання таких деталей застосовуються прилади, які
називаються тахометрами. В зв’язку з тим, що швидкості в сучасних пристроях досягають десятків тисяч обертів за хвилину і буває відсутня можливість досягнути прямого доступу до механізму для використання контактного
способу вимірювання, це завдання можна успішно вирішити, використовуючи лазерний тахометр, вимірювання за допомогою якого виконується на відстані від об’єкта контролю без прямого механічного контакту.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Ціллю даної роботи є розгляд переваг та недоліків лазерного методу вимірювання швидкості обертання рухомих елементів конструкцій та дослідження перспектив його розвитку та застосування в різних напрямках життєдіяльності людини.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лазерний тахометр зазвичай складається з джерела випромінювання,
двухканальної оптичної системи, приймача випромінювання, аналогоцифрового перетворювача і мікропроцессора, який проводить всі розрахунки
і виводить результат на дисплей або передає дані на інше обладнання. Принцип дії лазерного тахометра продемонстровано на рис. 1.
Джерело оптичного
випромінювання

Об`єкт контролю
(механізм, що обертається)
з відбиваючою міткою

Приймач оптичного
випромінювання
Рисунок 1. Схема принципу дії лазерного тахометра

Метод лазерної тахометрії заснований на відбитті оптичного випромінювання від смужки, що кріпиться на об'єкт контролю, та подальшої його
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реєстрації. При цьому програмно розраховується час між двома відбитими
сигналами та за формулою (1) визначається миттєва кількість обертів, яку
здійснює наш об’єкт контролю за одиницю часу.
1
(1)
f 
t
де f – частота, а t – виміряне значення часу.
Існує також інший метод обробки отриманих даних, коли розраховується кількість відбитих сигналів за певний проміжок часу. Знаючи його можна
підрахувати середню кількість обертів за цей проміжок або за допомогою
співвідношення привести значення до потрібних нам одиниць вимірювання.
Основні похибки, які виникають при використанні методу лазерної тахометрії, зазвичай пов’язані з цифровою частиною приладу, а саме з частотою дискретизації аналого-цифрового перетворювача та програмним забезпеченням [1]. Також на якість і точність вимірювання впливають такі фактори як: якість первинного перетворювача та приймача випромінювання, стабільність джерела живлення, узгодження аналогових частин системи, параметри оптичної системи для фокусування випромінювання на чутливій площадці фотоприймача та інші. Людський фактор також відіграє далеко не останню роль і зазвичай є основної складовою похибки вимірювання.
Порівняно з іншими методами [2] вимірювання швидкостей обертання
перевагами лазерних тахометрів є відносна простота використання, великий
діапазон вимірюваних значень, можливість проводити контроль без прямого
контакту з об’єктом на відстані від 5 до 50 сантиметрів від нього. Даний тип
приладів особливо доцільно використовувати в системах, де необхідно уникати будь-яких втрат енергії. Також однією з істотних переваг лазерного
тахометру, як цифрового приладу, є можливість збереження отриманих
результатів, їх обробки в самому приладі та подальшої передачі в разі
необхідності. Також конструкція приладу дозволяє використовувати його не
лише для вимірювання швидкості обертання, а й для вимірювання лінійних
швидкостей, відстаней до обєктів [3], підрахунку витрат сировини на конвеєрі серійного виробництва, часу напрацювання обладнання, машин і механізмів при випробуваннях і обкатці. Результат розрахунку може бути масштабований в реальні одиниці вимірювання (години, хвилини, метри, швидкість,
штуки, кількість упаковок і т. д.).
Одним із головних обмежень та недоліків при використанні портативного варіанту лазерного приладу є необхідність перед початком вимірювання
зупинити обертаючий механізм для закріплення на ньому відбиваючої стрічки, що в деяких випадках унеможливлює його використання. Впровадження
пристрою в конструкцію механізму з високою швидкістю обертання на етапі
проектування для систематичного контролю цього параметру в ході його
експлуатації виключає можливість появи такої проблеми.
В наш час список областей застосування лазерної тахометрії включає в
себе: газову, нафтову, нафтохімічну, харчову промисловість, авіакосмічну
галузь, машинобудування, металургію, енергетику, залізничний транспорт,
комунальне господарство та багато інших [4]. З розвитком оптичних техно471
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логій та електроніки цей список постійно розширюється і лазерний метод
вимірювання швидкості обертання набуває все більш широкого застосування
завдяки своїй багатофункціональності та можливості вимірювати набагато
більші швидкості ніж механічні або стробоскопічні тахометри.
ВИСНОВКИ
Лазерний тахометр являє собою компактний портативний прилад, що
працює за принципом опромінення світловідбиваючої мітки лазерним діодом
з подальшим прийомом відбитого сигналу від рухомого об'єкта або об'єкта,
що обертається. Це дає можливість здійснювати контроль безконтактно, з
високою точністю та в широкому діапазоні швидкостей обертання об`єкту
контролю.
В роботі було розглянуто будову і принцип роботи лазерного тахометра,
проаналізовано переваги і недоліки даного типу приладів, джерела похибок і
обмеження в його використанні. Проведений аналіз дає змогу зробити переконливий висновок, що лазерний метод вимірювання швидкості обертання є
одним з кращих варіантів для застосування в тахометрах завдяки своїй простоті використання і можливості його переналаштування в інший тип приладу
(наприклад, далекомір) без змін в конструкції приладу, що робить його більш
універсальним для вирішення різних задач при вимірювання величин.
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АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ЗАМКОВИХ З'ЄДНАНЬ БУРИЛЬНИХ ТРУБ
Анотація. В роботі показані актуальність контролю, перспективність вихрострумового методу контролю.
Детально розглянуто особливості різьбових з’єднань різьбових труб як об’єкта неруйнівного контролю та
дефекти різьбових з’єднань.
Ключові слова: вихрострумовий контроль, бурильна труба, замкове з’єднання, дефект.

ВСТУП
Освоєння нових запасів нафти і газу передбачає необхідність збільшення
глибин і ускладнення профілів свердловин, забезпечення можливості експлуатації труб у більш жорстких умовах. Аналіз аварійності трубних колон показує що до 50% всіх відмов з колонами труб нафтового сортаменту відбувається через негерметичність нарізного сполучення труби і муфти. Тому особливої уваги потрібно приділити контролю різьбових з’єднань.
АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ
Особливості конструкції замкового різьблення враховують необхідність
збереження працездатності за великих статичних і динамічних навантажень,
що виникають під час експлуатації. Змінний по висоті профіль різьблення
створює природні концентратори механічних напружень і осередки виникнення втомних тріщин.
В доповіді проаналізовано дефекти різьбових з’єднань труб нафтового
сортаменту, які є каталізаторами процесів їх руйнування.
1. Витки з чорновини (black-crested threads – чорні вершини, чорновини,
чорні витки) – це витки різьблення з вершинами, на яких збереглися поверхні
вихідної заготовки. Такі витки розглядаються як дефект, якщо розташовані
на різьбі з повним профілем; вони можуть бути розташовані на зовнішній і
внутрішній різьбі з повним і неповним профілем. Їх уУтворення обумовлено
конструкцією різьбових з'єднань з конічною різьбою і відбувається в процесі
обробки різанням.
2. Вм'ятина (dent, dinge, mashe – западина, виїмка, забоїн, відбиток, раковина, убоіни) – це нелінійне поглиблення з пологими стінками і плоским
дном. Вм'ятина вважається дефектом в наступних випадках:
- розташована на різьбі з повним профілем, натискних або ущільнюючих
елементів нарізного сполучення;
- призводить до невідповідності геометричних параметрів інших елементів нарізного сполучення;
- призводить до відшарування протизадирних покриттів.
Вм'ятина може бути розташована на будь-якому елементі нарізного сполучення, утворюється в результаті ударної дії на різьбове з'єднання.
3. Гребінь (fin – задирок, виступ, буртик) – це тонка довга смужка металу, яка виступає над вершиною витка різьби і кромкою фаски. Гребінь розглядається як дефект, якщо він розташований вище зовнішнього конуса різьб473
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лення і виступає в западину між витками різьби.
Гребінь може бути розташований на зовнішній і внутрішній різьбі з неповним профілем і на західній фасці. Він утворюється в процесі обробки металу різанням за рахунок того, що разом зі зрізом металу відбувається його
часткове зміщення і як наслідок – виступ над поверхнею.
Рекомендується видаляти гребінь за допомогою тонкого шліфувального
інструменту.
4. Забоїни (dent, dinge, mashe – вм'ятина, западина, виїмка, відбиток, раковина, убоіни) – це нелінійне поглиблення з непологими стінками і неплоским (гострим) дном. Вважається дефектом за будь-якого розташування і розміру, може бути розташована на будь-якому елементі нарізного сполучення.
Утворюється в результаті ударної дії на різьбове з'єднання.
Рекомендується видалення забоїн за допомогою тонкого шліфувального
інструменту.
5. Витки з чорновини, Вм'ятина Гребінь Забоїни Задир (gall – рванина,
подряпина) – це лінійне ушкодження різьби із залишками здертого металу.
Вважається дефектом за будь-якого розташування і розміру, може розташовуватись на будь-якому елементі нарізного сполучення. Утворюється внаслідок таких причин: пошкодження або зносу різьбоутворюючого інструменту;
механічного впливу на різьбове з'єднання; невідповідності геометричним параметрам різьби або забруднення різьбовій ущільнювальної мастила.
Витки з чорновини, вм'ятини, гребіні, забоїни та задири рекомендується
видаляти за допомогою тонкого шліфувального інструменту.
6. Задирок (burr, feather, edge, fin – виступ, гребінь, завал кромки, буртик) –це тонка коротка смужка металу, яка виступає над вершиною витка
різьби або загнута на бік. Вважається дефектом за будь-якого розташування і
розміру.
7. Тріщини вважаються найбільш небезпечними дефектами різьблення,
оскільки під час експлуатації нарізного сполучення вони можуть розвиватися
і привести до поломки обладнання. Тому наявність тріщин в різьбі НЕ допускається.
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ
В даний час для виявлення тріщин в западині різьблення в основному
застосовуються методи акустичного і магнітного (магнітнопорошкові і ферозондові) видів неруйнівного контролю.
Недоліком ультразвукових методів є відносно низька чутливість (поріг
чутливості – тріщина глибиною ~ 2 мм).
Недоліками магнітопорошкового методу є необхідність намагнічування/розмагнічування і суб'єктивність контролю; ускладнено реалізацію контролю внутрішньої різьби, неможливе оцінювання глибини тріщини. Також
слід вказати на необхідність застосування витратних матеріалів, таких як феромагнітний порошок або суспензія. Це, по-перше, здорожує операції контролю, по-друге, створює додаткові проблеми утилізації відпрацьованих матеріалів.
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Недоліком ферозондового методу є відсутність можливості вимірювання
розмірів тріщин та складність контролю різьблення з дрібним кроком і малим
діаметром. У зв'язку з вище сказаним представляє інтерес використання вихрострумового виду неруйнівного контролю (НК). Цей вид НК ґрунтується
на аналізі взаємодій електромагнітного поля вихрострумового перетворювача
(ВСП) з електромагнітним полем вихрових струмів, що наводяться в об'єкті
контролю (трубах нафтового сортаменту) на різних стадіях їх виготовлення
та експлуатації. Основним методом для проведення такого НК є вихрострумовий контроль. Особливістю цього методу є те, що його можна проводити
за відсутності контакту між ВСП та об'єктом контролю, що дає змогу для
сканування останнього без попередньої обробки його поверхні. Отримання
первинної інформації у вигляді електричних сигналів, відсутність контакту і
висока продуктивність визначають широкі можливості методу для автоматизації. Беззаперечна перевага ВСП – простота їх конструкції
ВИСНОВОК
Внаслідок виникнення значних механічних напружень на ділянках різьбових з’єднань труб нафтового сортаменту існує підвищена ймовірність
утворення і розвитку дефектів. Найбільш небезпечними дефектами є поперечні тріщини. Тому ділянки з замковою різьбою є найбільш відповідальними і
уразливими, тому потребують періодичного контролю. Особливості форми
об’єкта контролю та умов його проведення дозволяють обґрунтувати перспективність використання вихрострумового методу для контролю різьбових
з’єднань бурильних труб.
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ В МІКРОЕЛЕКТРОНІЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
ДИСПЛЕЇВ
Анотація. Проведено аналіз сучасних технологій виготовлення дисплеїв на базі існуючих наноматеріалів і
їх застосування в мікроелектроніці. Розглянуто реальні досягнення нанотехнологій і перспективи їх застосування при виготовленні дисплеїв різного призначення. Проаналізовано можливості застосування наноматеріалів нового покоління для виготовлення елементів електричних схем, проблеми та перспективи їх подальшого розвитку.
Ключові слова: наноматеріали, мікроелектроніка, нанотехнології, дисплей.

ВСТУП
Нанотехнології є міждисциплінарною галуззю фундаментальної й прикладної науки і техніки, що має справу із сукупністю теоретичного обґрунтування практичних методів дослідження, аналізу та синтезу, а також методів
виробництва і застосування продуктів із заданою атомарною структурою
шляхом контрольованого маніпулювання окремими атомами та молекулами.
Практичний аспект нанотехнології містить виробництво пристроїв і їх компонентів, необхідних для створення, обробки та маніпуляції атомами, молекулами і наночастками та застосування таких пристроїв на практиці. Використання в нанотехнологіях передових наукових досягнень дозволяє відносити
її до «високих технологій». Сьогодні нанотехнології досягли електронної
промисловості в області мікропроцесорів, носіїв інформації та в інших сферах. Менші розміри мікросхем і невелика споживана потужність обумовлюють більш швидку обробку інформації, а також більшу обчислювальну потужності.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
В останні десятиліття значні досягнення в галузі фізичного матеріалознавства та фізики твердого тіла були пов'язані зі створенням і використанням
наносистем. За прогнозами, ряд багатообіцяючих галузей для застосування
наноматеріалів включає в себе аерокосмічну сферу, хімічну та харчову промисловість, транспортування товарів. Нанотехнології в першу чергу знаходять застосування в системах запису інформації, трансплантології, при створенні захисних покриттів високої міцності і низького ступеня окислення.
Нажаль, сучасний рівень розуміння основних фізичних явищ таких систем
залишається недостатнім для однозначних відповідей та прикладного застосування. Наносистеми являються представниками так званих дисперсних
структур, які розглядаються в матеріалознавстві як гетерогенні системи, тобто складаються з кількох фаз [1]. Такі системи набувають все більш широкого застосування в ході експериментальних досліджень в області гетерогенного каталізу, синтезу нанопорошків і нанокомпозитів, виробництві нанокристалів, тонких плівок і аерозолів. У той же час наносистеми є цікавими об'єктами для фундаментальної науки, так як являють собою просторово обмежені
середовища.
476

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

На сьогоднішній день актуальним стає завдання систематизації основних характеристик наноструктурних матеріалів і використовуваних нанотехнологій з метою розгляду перспектив їх подальшого розвитку та застосування в різних сферах промисловості, в тому числі і при виробництві дисплеїв,
приладів та пристроїв. Тому, метою роботи є аналіз, виявлення основних
проблем, а також найбільш перспективних з прикладної і наукової точок зору
тенденцій в нанотехнологіях, що застосовуються в конструкціях сучасних
дисплеїв.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним з найбільш відомих напрямків застосування наноматеріалів за
останні роки є використання срібних нанодротів для виготовлення електропровідного шару сенсорних дисплеїв, що дозволяє значно збільшити гнучкість
і прозорість таких елементів, тим самим, збільшуючи контрастність і зробивши можливим створення закруглених або навіть таких дисплеїв, що згортаються в рулон. Ця технологія стала основою так званої «гнучкої» електроніки
і найближчим часом дозволить в промислових масштабах виробляти надзвичайно міцні дисплеї різного призначення з високою якістю зображення.
Не менш значним стало відкриття в 2004 році явища створення двох
електронно-діркових пар при поглинанні фотона в ході спостереження за нанокристалами селеніду свинцю, що в подальшому лягло в основу технології
дисплея на квантових точках. Основними перевагами таких пристроїв є відсутність підсвічування, висока контрастність, зниження енергоспоживання та
розширення спектру відображуваної палітри кольорів. Однак дана технологія
так і не була реалізована в повному обсязі, обмежившись лише модернізацією LCD (дисплеїв на рідких кристалах) без застосування наночасток провідникових матеріалів.
Реальним комерційним продуктом є технологія OLED (дисплеї на органічних і електролюмінісцентних діодах), що конструктивно нагадують квантові дисплеї та складаються з тонких органічних плівок, які розташовані між
тонкоплівковими провідниками [2]. Розробка заснована на здатності деяких
органічних матеріалів випромінювати світло під дією електричного струму і
отримала широке застосування завдяки високій технологічності виробництва, а отже, більш низької вартості в порівнянні з технологією LCD.
У зв'язку з прогресом лазерних і світлодіодних технологій [3] в останнє
десятиліття отримали якісний стрибок у розвитку HUD (Head-Up display) дисплеї - системи, що дозволяють виводити інформацію на прозорі поверхні,
що знаходяться у фокусі поля зору людини, перед навколишніми об'єктами у
вигляді додаткового віртуального зображення. Класифікація таких пристроїв
відбувається за типом використовуваного джерела випромінювання, в якості
якого можуть виступати ЕПТ (електронно-променеві трубки - технологія, що
отримала початок в 1940 роках), сучасні світлодіоди та лазери. Останні використовуються в сучасних пристроях, які відносять до категорії проекційних
або голографічних систем, і дозволяють реалізувати візуальне виведення інформації безпосередньо на сітківку ока з метою доповнення відомостей про
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навколишнє оточення і поліпшення сприйняття інформації.
Розширення номенклатури штучних вуглецевих наноматеріалів і їх алотропних модифікацій дало змогу якісно поліпшити «твердотільну» мікроелектроніку впровадженням елементів, які мають високу електропровідність та
малу масу, таких як транзистори, логічні вентилі і нанодроти. Застосування
вуглецевих нанотрубок в дисплеях з електронною емісією виведе їх на принципово новий рівень розвитку.
ВИСНОВКИ
На даний момент найбільш важливим є розвиток технологій створення
систем, що самоорганізовуються [4] або штучно організованих процесів, що
відбуваються на атомно-молекулярному рівні, які відкриють доступ до синтезу нових наноструктур і отриманню об'єктів нанотехнологій в промислових, а не одиничних масштабах. Вирішальну роль при цьому відіграє насамперед наявність потрібного інструментарію, в тому числі вимірювального.
Подальшому розвитку нанотехнологій сприяє динамічний аналіз сфер і
перспектив їх застосування, а також їх забезпечення сучасною метрологічною та інструментальною базами. Дотримання цих умов створить гарантії
існування стійкого ринку нанотехнологій.
Таким чином, концентрація наукових досліджень в напрямках розвитку
перспективних наноматеріалів, таких як вуглецеві нанотрубки і срібна нанопроволка, незабаром дозволить вивести технологію промислового створення
дисплеїв на рівень наноелектроніки і отримати нові принципи формування
зображення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАКЕТУ ВИХРОСТРУМОВОГО ДЕФЕКТОСКОПУ,
ЩО РЕАЛІЗУЄ ОРТОГОНАЛЬНИЙ МЕТОД ВИМІРУ, НА БАЗІ
СЕРІЙНИХ ПРИЛАДІВ
Анотація. В даній статті розглянуті особливості використання ортогональних методів вимірювання параметрів сигналів при проектуванні вихрострумових дефектоскопів (ВД) на базі мікроконтролерів. Аналізується
запропонована авторами нова структура дефектоскопа, яка має один вимірювальний канал, та реалізує ортогональний метод вимірювання, має дуже мале енергоспоживання, малі габарити і відповідну вартість.
Ключові слова: Вихрострумовий дефектоскоп, ортогональний метод, синтезатор частоти, вихрострумовий
перетворювач, прямий синтез, мікроконтролер, DSP процесор, LabVIEW, аналого-цифровий перетворювач,
фільтр нижніх частот.

ВСТУП
Вихрострумовий контроль є одним із найпоширеніших на даний час.
Для отримання максимальної універсальності і достовірності контролю в сучасних вихрострумових дефектоскопах використовують амплітудно-фазовий
метод, який потребує визначати амплітуду і фазу вимірювального сигналу.
На даний час відомі серійні, багатофункціональні вихрострумові дефектоскопи, на базі сучасних DSP процесорів, але вони мають високу вартість,
великі габарити та енергоспоживання.
Мета роботи: Дослідити можливість створення вихрострумового дефектоскопу, точність якого не буде поступатися існуючим, але вартість та енергоспоживання будуть значно меншими.
Відомо[1], що вимірювачі амплітуди та фазового зсуву вимірювального
сигналу, які використовують ортогональний метод виміру, являються найбільш точними. Враховуючи вищезазначене, а також сучасний стан електроніки, вважаємо за доцільне при розробці ВД використовувати ортогональний
метод виміру.
Функціональна схема ВД яка реалізує ортогональний метод виміру може мати такий вигляд представлений на рис. 1.

Рис.1. Схема вихростумовго дефектоскопу на базі синтезаторів частоти: Г 0 - опорний
генератор, DDS1 - синтезатор частоти, DDS2 – другий синтезатор частоти, ВСП – вихрострумовий перетворювач, П – синхронний амплітудний детектор, ФНЧ - фільтри нижніх
частот, АЦП – аналого-цифрові перетворювачі, МК – мікроконтролер.

Алгоритм роботи схеми запропонованого вихрострумового дефектоскопу полягає в наступному. За допомогою мікроконтролеру задаються параме479
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три сигналів на виході синтезаторів частоти DDS1 та DDS2 a( t )  Asin( t ) ,
b( t )  В sin( t   ) . В регістр фази одного із синтезаторів попередньо одноразово загружаються такі коди, щоб сигнал на виході цього синтезатора змінював значення своєї початкової фази на 90 , по сигналу маніпуляції з мікроконтролера. Сигнал з виходу синтезатора частоти – DDS1 надходить на вихрострумовий перетворювач – ВСП, який взаємодіє з об’єктом контролю [2].
Амплітуда і фаза на виході вихрострумового перетворювача буде залежати від параметрів об’єкту контролю, а також від наявності в ньому дефектів. Сигнал з виходу вихрострумового перетворювача подається на один із
входів перемножувача – П, на другий вхід перемножувача подається сигнал
такої ж частоти з синтезатора DDS2 .
Математично перемножувач реалізує собою операцію множення. Тому
на його виході перед фільтром нижніх частот результуючий сигнал набуде
вигляду:
a( t )  b( t )  A sin( t )  В sin( t   ) 
1
 AB cos( t  t   )  cos( 2t   )
2

(1).

Результат має дві складових, одна з яких залежить від амплітуди та фазового зсуву помножених сигналів і фізично являє собою постійний струм,
інша – змінний струм подвійної частоти.
Фільтр нижніх частот відфільтровує складову cos( 2t   ) і результуючий
сигнал має, лише постійну складову.
За допомогою мікроконтролеру періодично здійснюють 90 маніпуляцію фази сигналу одного з синтезаторів частоти. Таким чином періодично з
частотою маніпуляції на виході синхронного амплітудного детектора (з урахуванням його коефіцієнта перетворення k ) отримують постійні складові сигналів пропорційні відповідним проекціям: ac  0.5kAB cos(  ) і as  0.5kAB sin(  )
, які відфільтровують і кодують за допомогою АЦП, та обробляються мікроконтролером.
Зміна амплітуди і зміна фазового зсуву буде визначатись за наступними
формулами:
А  as 2  aс 2 (2),   arctg

as
(3).
ac

Для дослідження дієздатності та потенційних можливостей роботи ВД
на базі ортогонального методу було складено експериментальний макет приладу із серійних приладів, функціональна схема якого представлена на рис.2.
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Рис.2. Функціональна схема приладу: Г – генератор сигналів. ВСП – вихрострумовий перетворювач, Г 1 – опорний генератор, АЦП – аналого-цифровий перетворювач, ОЗП –
оперативний запам’ятовуючий пристрій USB – шина передачі даних, ПК – персональний
комп’ютер.

В якості генератора сигналів використано двоканальний синтезатор частоти SDG102, фірми SIGLENT з можливістю зміни його параметрів, а також
фазового зсуву між виходами за допомогою ПК через USB інтерфейс. В якості АЦП використано модуль двоканального 8-ми бітного АЦП фірми National Instrument NI5132 з USB інтерфейсом. Коди отриманих сигналів накопичуються в пам’яті модуля АЦП, причому довжина масивів накопичених
даних може змінюватися за допомогою комп’ютера.
За допомогою комп’ютеру задаються параметри сигналів на виході генератора, а також виконується періодична маніпуляція початкової фази сигналу на 90 по одному із виходів двоканального синтезатора сигналів. Сигнал з одного виходу генератора поступає на вихрострумовий перетворювач,
який взаємодіє з об’єктом контролю. Вимірюваний сигнал з виходу перетворювача подається на перший АЦП1. Сигнал з другого виходу генератора сигналів, такої ж частоти, поступає безпосередньо на аналоговий вхід другого
АЦП2.
Після накопичення даних в пам’яті ОЗП1 та ОЗП2 масив через порт
USB передається в ПК, де здійснюється цифрове перемноження та цифрова
фільтрація цих даних. Крім того ПК виконує управління генератором сигналів, АЦП. Та реалізує алгоритм ортогонального методу вимірювання згідно
приведених виразів (2,3), визначення значень змін амплітуди та фазового
зсуву вимірювального сигналу та візуалізацію результатів контролю здійснювалась за допомогою програми розробленої в пакеті програм labview 2016.
ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТУ
Були проведені наступні випробування експериментального макету. Вимірювалися початкові установлені фазові зсуви сигналів згідно вищезазначеного алгоритму 90 маніпуляції фазового зсуву. Які попередньо встановлювалися на синтезаторі SDG102. Даний синтезатор дозволив з високою точністю змінювати фазові зсуви сигналів між каналами. Задавався діапазон кутів
0 , 15 , 30 , 45 та вимірювалися різниці фазових зсувів ( 1  5 ), які задавалися за допомогою синтезатора (імітувалося знаходження дефекту). Також задавалась зміна амплітуди та вимірювалась. Потім результати порівнювалися.
Частота вхідного сигналу 10кГц, 100кГц, 1МГц, частота дискретизацій
АЦП1 і АЦП2 складала 25 МГц, довжина масиву вибірок складала 100.
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Результати експерименту приведені в гістограмах 1 - 3.

Гіст. 1. Результати експерименту визначення фази на частоті 10 кГц та 100 кГц.

Гіст. 2. Результати експерименту визначення фази на частоті 1 МГц.

Гіст. 3. Результати визначення амплітуди.

ВИСНОВОК:
1. Ортогональний метод підтвердив свою ефективність. Має високі показники точності навіть при 8-ми розрядному АЦП.
2. Дослідження показали, що похибка фактично не змінювалась від абсолютних значень кутів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Пестряков В. Б. Фазовые радиотехнические системы (основы статистической теории) / В. Б. Пестряков. – М. : Сов. Радио, 1968. – 468 с.
2. Вихрострумовий амплітудно-фазовий спосіб неруйнівного контролю.
Патент України на корисну модель №118164 МПК (2017.01) G01N27/01 від
25.07.2017. Бюл.№14 Баженов В.Г., Гльойнік К.А.
3. Bazhenov V. Increasing of operation speed of digital eddy current
defectoscopes based on frequency synthesizer / V. Bazhenov, A. Protasov, K.
Gloinik. // Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS). – 2017.
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БЕЗЕТАЛОННИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ТОВЩИНОМІР
Анотація. В роботі розглядається будова безеталонного ультразвукового товщиноміру.Ультразвукові товщиноміри з використанням методу безеталонного вимірювання є універсальними та можуть застосовуватися
у багатьох сферах промисловості. В роботі наведений принцип роботи товщиноміру, схему роздільносуміщенного датчика, його спрощену структурну схему та пояснення до неї.
Ключові слова: ультразвукова товщинометрія, датчик, об’єкт контролю.

ВСТУП
Сучасні технології виробництва висувають високі вимоги до технічного
рівня засобів контролю та вимірювань, а також до розширення їх номенклатури, так як сфера їх використання розширюється досить стрімко. В промисловості постає проблема контролю товщини об’єктів із різних матеріалів,
адже потрібно мати зразки цих виробів, щоб знати точну швидкість розповсюдження ультразвуку в матеріалі. Метою даної роботи є опис безеталонного
ультразвукового приладу, який не калібрується попередньо на зразках. Даний
прилад можна використовувати в багатьох галузях промисловості, адже він є
універсальним за рахунок високої точності вимірювання товщини об'єкта контролю , за рахунок використання безеталонного алгоритму вимірювання і
особливої конструкції датчика. Постановка задачі: описати принцип роботи
товщиноміру, навести структурну схему та оцінити варіанти використання
приладу у сучасному неруйнівному контролі.
ПРИНЦИП РОБОТИ ТОВЩИНОМІРУ
Суть способу безеталонної товщинометрії полягає в наступному: одночасно з поздовжньою хвилею у виріб випромінюється і головна(підповерхнева) хвиля. За цього способу швидкість звуку визначається одночасно з вимірюванням товщини. Таким чином, можна визначити параметри об`єкта контролю без додаткового калібрування і без використання еталонних зразків. Одна пара елементів передавача - приймача обчислює швидкість розповсюдження звуку в матеріалі за допомогою головної хвилі, що
розповсюджується вздовж поверхні виробу і за допомогою відомого шляху
звуку (відстань між передавачем і приймачем). У той же час , за допомогою
інших датчиків, визначають час проходження звукового імпульсу в об'єкті
контролю і підставляючи це значення і швидкість звуку матеріалу, яка визначається першою парою передавача-приймача, розраховуємо товщину стінки.
Головною умовою, покладеною в основу методу, є наближена рівність в ОК
швидкостей поздовжньої і головної хвиль, тобто c Г  cl [1]. Тоді для вимірюваної товщини можна скласти систему рівнянь:
c 
h  l 1 , a c Г  2 , c Г  cl
(1)
2
де  1 і  2 - інтервали часу між зондуючим і донним (за поздовжною хвилею) і
між зондуючим і прийнятим сигналами (за головною хвилею).
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В результаті розв`язку системи рівнянь одержимо:
a 1
(2)

2 2
звідки витікає, що для визначення товщини об`єкту контролю достатньо
виміряти два інтервали часу і провести операцію ділення.
h

Слід зазначити що перший критичний кут є оптимальним для введення
головних хвиль в ОК, навіть у випадку нормального падіння УЗ пучка в ОК в
ньому ефективно збуджуються головні хвилі, хоча і істотно меншої амплітуди. Головні хвилі виникають саме на межі пучка поздовжньої хвилі (краєвий
ефект). [2]

Рисунок 1. Схема роздільно-суміщенного датчика для безеталонного товщиноміру

СТРУКТУРНА СХЕМА ТОВЩИНОМІРУ
Суттєвою особливістю структурної схеми безеталонного товщиноміра є
наявність додаткового електроакустичного тракту [3] для вимірювання часу
 2 проходження головною хвилею фіксованої відстані a (рис. 2), а також
схеми, яка відповідно до (2) за наявності  1 і  2 формує або інтервал часу,
або напругу, які пропорційні товщині ОК незалежно від швидкості звуку в
ОК.
Склад структурної схеми:
 1 - п'єзоелектричний перетворювач. Може бути як суміщеним з акустичною лінією затримки, так і роздільно-суміщеним. Суміщені ПЕП використовуються для вимірювання товщини до 5 мм. Діапазон товщини
для роздільно-суміщеного ПЕП з кутом введення 5-8° лежить в межах
5÷300 мм.
 3 - генератор зондуючих імпульсів. В простих товщиномірах передбачена автосинхронізація генератора зондуючих імпульсів.
 6 і 7 - підсилювачі віддзеркалених сигналів.
 4 – блок – аналог вимірюванної товщини. Результат вимірювання
відображається на цифровому табло 5.
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 Випромінювач-приймач поздовжньої хвилі 1 і приймач головної хвилі
8, розташований на призмі 9, розміщені в корпусі 12 на фіксованій відстані a .
 Інші позначені на схемі елементи: 2 - протектор, 10 - контактна рідина,
11 - демпфер.

Рисунок 2. Спрощена структурна схема товщино міру

ВИСНОВОК
В роботі наведено принцип роботи безеталонного ультразвукового товщиноміра, схему роздільно-суміщенного датчика для приладу, структурну
схему приладу та її опис. Цей тип ультразвукових товщиномірів є потужним
пристроем для різних задач ультразвукового неруйнівного контролю, так як
він здатний забезпечувати точні результати вимірювання товщини об’єктів
котролю, без поперередньої калібровки датчика. Принцип роботи безеталонного ультразвукового товщиноміру реалізований в сучасних приладах для
вимірювання параметрів об’єкту контролю. Такі прилади значно спрощують
роботу по багатократним вимірюванням та мають широкий спектр рішень
для різних типів задач.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМИ
МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения прочности бетонных конструкций как в процессе
изготовления так и при эксплуатации готового изделия. Среди рассмотренных методов неразрушающего
контроля, которые позволяют оценить изменение механических характеристик объекта исследования, как
самый перспективный выбран ультразвуковой метод.
Ключевые слова: бетон, прочность, неразрушающий контроль, ультразвук.

ВСТУПЛЕНИЕ
На сегодняшний день, бетон является одним из основных материалов,
который используется при строительстве сооружений и зданий. Поэтому,
контроль прочностных характеристик бетонных конструкций, как на этапе
производства, так и в процессе реконструкции и эксплуатации готовых сооружений является актуальной задачей [1].
Механические свойства бетонных конструкций, согласно существующим нормативным документам, могут быть определены разрушающими [2]
или неразрушающими методами контроля [3,4]. Результаты прочности исследуемого материала, полученные при использовании методов первой группы более достоверны и приближены к фактическим значениям, поскольку:
контролю подвергается образец изъятый непосредственно из тела конструкции; полученные результаты дают интегральную характеристику исследуемого параметра, а не только оценку поверхностного слоя объекта; влияние
внешних факторов на результат контроля сведено к минимуму. Однако данный подход при оценке состояния готовых сооружений применяется редко,
поскольку приводит к локальным повреждениям исследуемых конструкций,
трудоемкий и дорогостоящий. Неразрушающие методы контроля лишены
перечисленных недостатков и поэтому чаще всего при контроле механических свойств бетона используются именно они, несмотря на достаточно
большую погрешность измерений (до 30%).
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является рассмотрение достоинств и недостатков
неразрушающих методов контроля прочности бетона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенный анализ показал, что современные неразрушающие методы
контроля прочности бетона можно условно разделить на две группы:
1.
2.

Методы ударного действия на поверхность бетона.
Ультразвуковой метод.

Обе группы относятся к косвенным методам измерения и их использование возможно только при наличии градуировачных зависимостей связывающих измеряемый параметр с прочностью бетона.
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Методы ударного действия на поверхность бетона делятся на: метод
ударного импульса (фиксируется энергия удара в точке контакта бойка с
плоскостью бетона), метод упругого отскока (основан на измерении степени
отклонения сферического бойка от бетонной поверхности после удара с
энергией не менее 0,70 Дж), метод пластической деформации (фиксируется
площадь отпечатка на поверхности бетона вследствие статического вдавливания или удара металлического индентора).
К основному недостатку данных методов следует отнести то, что они
трудоемки и позволяют производить определение прочности только поверхностных слоев бетона, а, следовательно, прочность нижележащих слоев не
может быть выявлена. Также, точность и достоверность измерений зависит
от внешних факторов и состояния поверхности контролируемого объекта.
Чаще всего на практике для контроля прочности бетонных конструкций
используют ультразвуковой метод неразрушающего контроля. Поскольку
данный метод простой в исполнении, не трудоемкий, при использовании различных схем прозвучивания позволяет производить оценку, как приповерхностных слоев бетона, так и нижележащих слоев.
Физическая сущность ультразвукового метода заключается в нахождении корреляционной зависимости между скоростью распространения ультразвуковой волны (УЗВ) в бетонной конструкции и прочностью объекта контроля (ОК). Данная зависимость носит название градуировочная характеристика и может быть представлена в виде графика, таблицы или формулы,
связывающих «прочность-скорость» определяется экспериментально для
каждого отдельного испытания способом сквозного (рис. 1а) или поверхностного прозвучивания (рис. 1б). После нахождения градуировочной характеристики переходят непосредственно к проведению испытаний.

а)

б)

Рисунок 1. Схемы прозвучивания при ультразвуковом контроле прочности бетона: а)
сквозное прозвучивание, б) поверхностное прозвучивание

В свою очередь, измерение скорости распространения УЗВ относится к
косвенным измерениям, при котором искомое значение величины находят
расчетом на основе измерения других величин, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью. Скорость распространения ультразвуковой волны С в ОК при использовании метода прохождения (рис. 1а) рассчитывается по формуле (1):

C

h
t  t0
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где h – база измерения (толщина изделия в точке измерения); t – измеренное
с помощью ультразвукового прибора время прохождения ультразвукового
импульса вдоль базы измерения; t0 – систематическая временная поправка.
Проведенный анализ показал, что на погрешность измерения прочности
бетона наибольшее влияние оказывают следующие факторы: внешние условия, состояние поверхности ОК, сила прижатия датчиков, несоответствие геометрической и акустической оси (при использовании схемы сквозного прозвучивания). Также из-за большой погрешности определения прочностных характеристик ультразвуковым методом его целесообразно использовать при необходимости определения относительного изменения прочности. При выборе
схемы ультразвукового контроля необходимо учитывать, что поверхностное
прозвучивание позволяет оценить прочность только поверхностного слоя конструкции, в то время как сквозное - представляет интегральную характеристику искомого параметра.
ВЫВОДЫ
Актуальной задачей в области оценки прочностных характеристик бетонных конструкций как в процессе производства так и при эксплуатации
является разработка точных приборов основанных на использовании ультразвуковых методов неразрушающего контроля. Из-за сложностей получения
необходимых градуировачных характеристик данный метод целесообразно
использовать для оценки относительного изменения механических характеристик ОК. Для повышения точности и достоверности полученных результатов необходимо минимизировать влияние рассмотренных факторов.
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АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНИХ
ТРУБОПРОВОДІВ
Анотація. Розглянуто модель повітряного переходу магістрального трубопроводу, описано різницю швидкостей ультразвукової хвилі у середовищі із напруженнями та без них та запропоновано модель контролю
напружено-деформованого стану.
Ключові слова: ультразвук, хвиля, напруження, корозія, діагностика, трубопровід.

ВСТУП
На магістральні трубопроводи впливають різного характеру чинники,
що змінюють їх механічні параметри. Перетинаючи складні елементи рельєфу, ділянки магістральних трубопроводів в експлуатаційних умовах знаходяться в складному напруженому стані, оскільки піддаються дії навантажень,
які не завжди можна врахувати при проектуванні, так як вони проявляються
лише в особливих ситуаціях. Зокрема при розмивах ґрунтових основ і зсувах
бетонних опор під трубопроводами на річкових та балкових переходах тощо.
Дані процеси можуть привести до небажаних відхилень просторового положення трубопроводу відносно проектного. Таким чином крім звичайних проектних навантажень, таких як тиск ґрунту на трубопровід,внутрішній тиск,
власна вага трубопроводу, можуть діяти додатково напруження, які викликані деформацією внаслідок зміщень при експлуатації. Параметром, який визначає напружено-деформований стан трубопроводу є величина напружень в
його стінках.
Одним з методів визначення величини напружень в стінці трубопроводу,
що експлуатується є ультразвуковий. Це викликано рядом об’єктивних та
суб’єктивних факторів, що обмежують точність, достовірність та продуктивність використання інших неруйнівних методів для контролю напруженодеформованого стану магістральних трубопроводів.
ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
Все більше актуальною стає задача створення пристроїв і методів, які б
стали невід’ємною частиною оцінки технічного стану технологічних систем
та окремих ділянок трубопроводів. У сучасних умовах повітряні переходи
магістральних трубопроводів експлуатується понад нормативний термін, що
приводить до зміни їх просторового положення, а відповідно і зміні їх механічних параметрів.
На повітряних переходах в місцях контакту трубопроводів з опорними
конструкціями мають місце корозійні процеси металевої поверхні труб, які
спричиняють їх поступове руйнування. Основною причиною корозії труб на
опорах є руйнування ізоляційного шару між поверхнями труби,таке руйнування ізоляції, яка відбувається об’єктивно внаслідок періодичних сезонних
поздовжньо-поперечних переміщень трубопроводів [1].
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЯ
Величину напружень, що виникає у поперечних перерізах ділянки трубопроводу з достатньою для практики точністю можна визначити[2]:
(1)
M зг  Pb  PR sin  ,
де P – тиск, що діє на ділянку трубопроводу;
b – ширина поперечного перерізу криволінійного елемента, на тому рівні, на
якому визначаються дотичні напруження;
R – радіус ділянки трубопроводу;
 – кривизна криволінійного елемента трубопроводу.
Різниця швидкостей поширення повздовжньої ультразвукової хвилі у середовищі із присутніми напруженнями та без них буде такою[3]:
  0
 A111  A222 ,
0

(2)

де  – швидкість поширення ультразвукової повздовжньої хвилі в напружено-деформованому середовищі;
0 – швидкість поширення ультразвукової хвилі середовищі без прикладених
зовнішніх зусиль;
A1 та A2 – акустопружні константи, які є складними функціями від пружних
констант другого та третього порядків.

Рисунок 1. Загальний вигляд повітряного переходу

Особливістю акустопружних констант є те, що їх можна визначати експериментально з результатів одноосних випробувань на розтяг за допомогою
розривної машини.
В результаті проведених розрахунків можна стверджувати, що отримано
рівняння акустопружності для проведення контролю напруженодеформованого стану металу стінки трубопроводу наступного виду[4]:
 вим
0

 Ai ii  Aj  jj ,
ij
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де вим – виміряна зміна швидкості поширення ультразвукової повздовжньої хвилі в напружено-деформованому середовищі відносно швидкості поширення ультразвукової повздовжньої хвилі в ненапруженому середовищі;
0 – швидкість поширення ультразвукової повздовжньої хвилі в ненапруженому середовищі;
ii ,  jj – величини напружень;
Ai , A j – акустопружні коефіцієнти, які визначаються експериментально для
конкретної марки сталі методом одноосних випробувань на розтяг;
i , j – індекси координатних осей.
Запропоновано модель контролю напружено-деформованого стану:
(4)
  f (x, y,z) ,
де x – параметр зміни просторового положення;
y – зміна структури металу;
z – зміна товщини металу через корозію.
ВИСНОВКИ
Визначивши відповідні механічні параметри стану трубопроводу, можемо судити про продовження експлуатації або ремонт небезпечних ділянок
трубопроводу[5].
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Секція 8.
Енергозбереження. Енергоефективність.
Інформаційно-вимірювальні системи
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ПІДВОДНИЙ БІОПОДІБНИЙ МІКРОРОБОТ
Анотація. В даній статті представлені перспективи розвитку підводної модульної мікротехніки. Розглянуті
основні тенденції розвитку та переваги мікророботів на біоподібних принципах пересування. Зроблено рекомендації щодо доцільності використання розглянутих засобів.
Ключові слова: автономні підводні мікророботи, біоподібні принципи пересування.

ВСТУП
Більшість підводних роботів розробляється для проведення рятувальних
операцій, підводної геології, при прокладанні та обстеженні підводних трубопроводів і кабелів, підводних частин мостів, гребель ГЕС, торосів і айсбергів, 3D-зйомки донного рельєфу, обстеженні затонулих кораблів і боєприпасів, контейнерів з радіоактивними відходами та інших потенційнонебезпечних об'єктів.
В зарубіжних публікаціях автономні підводні мікроапарати називають
micro-AUV (Autonomous Underwater Vehicles). За кількістю патентів та наукових публікацій у науково-технічній літературі, активністью досліджень і
розробок по створенню автономних підводних мікроапаратів (АПМА) лідирують США, Японія, Сінгапур, Канада та Ісландія.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АПМА
В рамках програми «Порівняльні випробування зразків іноземного
озброєння і військової техніки» американські фахівці проводять роботи з автономним підводним апаратом «Gavia», який розроблено фірмою «Hafmynd».
З урахуванням позитивних результатів його випробувань у 2010 році компанія «Teledyne Technologies Inc.» отримала права на виробництво цих апаратів.
Конструктивною особливістю є модульна конструкція апарату яка
включає чотири штатних герметичних модуля: носовій з відеокамерою; управління, зв'язку та навігації; акумуляторний і движительний – дивись рис 1.

Рисунок1. Модулі АНПА «Gavia».

Змінні модулі з корисним навантаженням, розраховані на різну глибину
занурення апарату і з'єднуються між собою за допомогою роз'ємного стику-
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вального пристрою. За оцінками американських фахівців даний апарат за
своїми характеристиками перевершує сучасні зразки аналогічного класу.
Зокрема, глибина занурення аналогічних апаратів становить 100÷200м, в
той час як АНПА «Gavia», що виготовляється в чотирьох модифікаціях може
використовуватися в районах з глибинами до 2000 м при температурі морської води від -2 до + 35 °С [2].
БІОПОДІБНІ АПАРАТИ
Важливий принцип, на який роблять упор розробники морських військових роботів нових типів - наслідування природі. Наприклад, американською компанією iRobot Corporation створений робот DART Underwater, схожий з рибою метрової довжини. Основні рухові принципи, запозичені у морських хребетних, за твердженнями розробників, вони помітно економлять
енергію.
Новий привід дозволяє підводному роботу переміщуватись майже безшумно, оскільки він залишає за собою дуже слабкі завихрення, а не потужну
турбулентну течію. Хвостова частина корпусу складається з шести рухомих
відносно один одного елементів, виконаних із сплаву нікелю і титану. Цей
сплав володіє так званим ефектом пам'яті, завдяки якому елементи корпусу
змінюють свою форму в залежності від температури [3].
Ключовими питаннями при розробці зазначених апаратів є энергоэффективностъ і малошумністъ. Основними джерелами шумів є гребні гвинти, гідравлічні шуми, створювані водяним потоком, обтікаючим корпус. Для підвищення енергоефективності необхідно використовувати двигуни з максимальним ККД.
Для вирішення обох завдань перспективним представляється використання в конструкції апаратів рушіїв на основі штучних м'язів. Заміна двигунів штучними м'язами може призвести до повного шумозаглушення. Крім
того, звичайні мотори не в змозі відтворити динамічний ЗD-рух живих об'єктів, таких як риби. Для цього необхідні анізотропні штучні м'язи, схожі з м'язами тварин. Механіка та гідродинаміка руху риб дуже складні і до кінця не
вивчені. Існують різні теорії, покликані пояснити високу ефективність способу пересування риб. Так, передбачається, що вздовж тіла риби рухається
хвиля з м'язових скорочень, яка створює зони підвищеного і зниженого тисків уздовж тіла риби, а результуюча сила рухає рибу вперед [4].
У Массачусетському технологічному інституті існує проект RoboTuna,
спрямований на створення автономних апаратів, що імітують рух риб. Аналогічна розробка під назвою «жовтий тунець» виконана науково-дослідною
лабораторіею Драйпера, риба-робот має довжину - 2,4 м, масу - 173 кг, швидкість до 5 км/г. Підводний мікроробот «Lobster» (США), формою нагадує
омара, має масу 3,9 кг, довжину-610 мм і призначений для розмінування підводних територій. Програма «Biorobotics Program» Управління військовоморських досліджень США розглядає створення автономних підводних біороботів як результат злиття досягнень у трьох дисциплінах: нестаціонарної
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гідродинаміки біологічних об'єктів, технології штучних м'язів і штучного
нейробіологічного контролю [5].
На кафедрі приладобудування розробляється автономній підводний мікроробот побудованій на біоподібніх принципах пересування і здатний переміщуватись в широкому діапазоні глибин.
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ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ПОХИБКИ
ПОБУТОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ ПРИ ЇХ ПОВІРЦІ
Анотація. Досліджено закономірності зміни похибок при повірці побутових лічильників газу типорозміру
G4 трьох виробників GALLUS, METRIX, SAMGAS. Проаналізовано кількість придатних для експлуатації
після повірки лічильників типорозмірів G4 і G6 моделі METRIX. Здійснений порівняльний аналіз закономірностей зміни похибок побутових лічильників газу моделі METRIX різних типорозмірів G4 і G6.
Ключові слова побутовий лічильник, похибка, типорозмір, природний газ, статистичне оцінювання.

Застосування побутових лічильників газу (ПЛГ) дозволяє вирішувати
питання енергозбереження і раціонального використання природного газу.
Тому розвиток практичних аспектів метрологічного забезпечення ПЛГ при їх
експлуатації може бути здійснений на підставі вивчення за результатами їх
періодичної повірки закономірностей зміни похибки ПЛГ після закінчення
міжповірочного терміну. Це може сприяти виявленню конструктивних недоліків при експлуатації ПЛГ, а також може служити розробленню рекомендацій щодо коригування тривалості міжповірочного терміну. Такий підхід зумовлює необхідність вивчення статистичних закономірностей зміни похибки
досліджуваних ПЛГ.
Метою даного дослідження є статистична обробка результатів експериментальних досліджень ПЛГ за даними їх періодичної повірки і виявлення за
цих умов закономірностей зміни похибки ПЛГ при їх експлуатації.
Для статистичного дослідження вибрані результати повірки понад трьох
тисяч ПЛГ на еталонній установці дзвонового типу, яка експлуатується в
ПАТ «Івано-Франківськгаз». При цьому був вибраний не тільки поділ лічильників по їх типорозмірах, заводах-виготовлювачах, але і по діапазону зміни
похибок. Спочатку було проведено сортування лічильників по діапазону
отриманих значень похибки, яка визначалася за найменшої (мінімальної) робочої витрати лічильників Qmin [1]. За таких умов було вибрано п’ять діапазонів
зміни
похибки
(0…+3),
(0…-3),
(-3…-6),
(-6…-15),
(-15…-30).
Середнє значення похибки визначали за формулою:

  i ,
(1)
n
де i – кількість ПЛГ, які є в одному діапазоні похибки, n – загальна кількість лічильників.
Діапазони визначалися з міркувань, що на мінімальній витраті допустиме значення похибки ПЛГ складає ±3 %. Це було підставою для розділення
цього діапазону на піддіапазони (0…+3), (0…-3)%. Зважаючи, що в нормативному документі [2] по повірці ПЛГ, який регламентує допустиме значення
похибки, вона може становити до мінус 6%, то сформований третій діапазон
(-3…-6)%. За інформацією управління газового господарства, яке здійснює
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ремонт ПЛГ, лічильники підлягають ремонту, коли їх похибка не перевищує
30%. Тому було вибрано ще два діапазони похибки ПЛГ із значеннями (6…-15), (-15…-30)%.
Наступним етапом сортування ПЛГ був вибір статистичної кількості лічильників одного типорозміру, значення похибки яких знаходились би у кожному з п’яти вказаних вище діапазонах. Таким чином, було вибрано для
аналізу три типи різних виробників побутових лічильників типорозмірів G4.
Результати досліджень наведені на рис. 1.
З цього рис. 1 видно, що зміни похибок ПЛГ характеризуються статистично подібними закономірностями, тобто очевидним є їх суттєве зменшення
в діапазоні від Qmin до 0,2Qmax, і набагато менша зміна похибки в діапазоні
від 0,2Qmax до Qmax. Ці закономірності не суперечать відомим закономірностям зміни похибки нових, не бувших в експлуатації мембранних ПЛГ. Однак виявлено також практично однакові закономірності зміни похибки в діапазоні від 0,2Qmax до Qmax при наявності суттєво інших закономірностей
зміни похибки ПЛГ в діапазоні від Qmin до 0,2Qmax.

а)

б)

Рисунок 1 - Графічна ілюстрація зміни похибки ПЛГ типорозміру G4 на п’яти різних її
діапазонах на мінімальній витраті Qmin для лічильників GALLUS (а), METRIX (б)

Для оцінки кількості лічильників, які характеризуються різним діапазоном похибок при Qmin був проведений статистичний аналіз шляхом побудови гістограм [3], які дають можливість кількісно оцінити результати обробки
вимірювальної інформації за даними статистичного аналізу. Гістограми розподілу кількості придатних лічильників за діапазонами похибок при мінімальній робочій витраті (рис. 2). З них видно, що відсоток придатних лічильників типорозміру G4 дещо нагадує несиметричний нормальний закон розподілу, а вид закону розподілу для лічильників G6 більш близький до рівномірного, хоча можна виділити локальне зростання відсотка ПЛГ з діапазоном
похибки (0 … +1,5)%. Ці гістограми вказують, що найбільший відсоток придатних ПЛГ характеризуються на мінімальній витраті додатною похибкою в
діапазоні (0 … +1,5)%, наявність якої після закінчення міжповірочного терміну ПЛГ практично вважалося неможливим. Передбачалося, що похибка
ПЛГ після закінчення міжповірочного терміну експлуатації при визначенні
похибки за мінімальної робочої витрати, як правило, повинна зміщуватися у
від’ємну сторону, а виявилося що вона може залишатися у додатному діапазоні.
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Рисунок 2. Розподіл кількості придатних лічильників за типорозмірами від
діапазону похибок при мінімальній витраті

Проведений детальний порівняльний аналіз зміни похибки різних типорозмірів G4 і G6 моделі METRIX, який наведений на рис. 3, а…в. На цьому
рисунку проаналізовано похибки тільки придатних лічильників (тобто таких,
які можуть після повірки без ремонту далі бути в експлуатації).
Для більш детального аналізу похибки цих лічильників діапазон похибки був поділений через 1,5%. Тому отримано два додатних діапазони похибки (0…+1,5),
(+1,6…+3)% і чотири від’ємних діапазони (0…-1,5),
(-1,6…-3), (-3,1…-4,5), (-4,6…-6)%. На них криві зміни похибки умовно зображені регресійними моделями для всього досліджуваного діапазону робочих витрат. Графічні залежності підтверджують практично одинакові закономірності зміни похибки ПЛГ:
- зростання значень кривої похибки в діапазоні робочих витрат від Q min
до 0,2Qmax ;
- спадання значень кривої похибки в діапазоні робочих витрат від
0,2Qmax до Qmax.
Виявлено, що при цьому величина зміни похибки для першого діапазону
витрат практично не корелює із величиною зміни похибки для другого діапазону витрат. Однак кількісна зміна похибки для другого діапазону витрати є
досить стабільною для двох типорозмірів ПЛГ і не перевищує 1,66 % і 2,33 %
для G4 і G6 відповідно.
При більш детальному аналізі рис.3 видно, що розходження між зміною
похибки лічильників G6 і G4 для окремих вибраних діапазонів похибки при
Qmin близька до (0,5…0,7) %. При цьому зміна похибки у лічильників G6
завжди є більшою від зміни похибки для лічильників G4. Водночас більше
розходження (1,15%) спостерігається для лічильників з додатною похибкою
при мінімальній робочій витраті і найменше (0,045%) – для лічильників із
найбільшою допустимою від’ємною похибкою при мінімальній робочій витраті.
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а)

б)

в)

Рисунок 3. Графічна ілюстрація закономірностей зміни похибки різних типорозмірів побутових ПЛГ моделі METRIX

ВИСНОВКИ. За результатами досліджень статистично встановлено закономірності зміни похибок ПЛГ, типорозмірів G4 і G6 моделей GALLUS,
METRIX які експлуатувалися у міжповірочному інтервалі. Виявлено, що закономірності зміни похибки при діапазоні робочих витрат 0,2Qmax – Qmax
практично не корелюють із зміною похибок в діапазоні Qmin – 0,2Qmax.
Експериментально встановлено достатню стабільність зміни похибки для лічильників різних типорозмірів в діапазоні 0,2Qmax – Qmax. Отримані результати дають підстави для наукового обгрунтування можливості реалізації
нової методології повірки ПЛГ за обмеженим діапазоном робочих витрат.
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АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЛІЧИЛЬНИКІВ В
СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Анотація. Представлено опис прототипу підсистеми рівня квартири житлового будинку автоматизованої
системи комерційного обліку енергоресурсів. Проведено на основі критичного огляду аналогів обґрунтування вибору стандарту передачі інформації від лічильників електричної енергії, лічильників газу, холодної
та гарячої води.
Ключові слова: автоматизована система комерційного обліку енергоресурсів, бездротові мережі.

ВСТУП
Розвиток світової економіки за останні десятиліття визначається збільшенням енергоспоживання та подорожчанням всіх видів енергоресурсів. Тому одним із найактуальніших завдань в енергозбереженні все більше й більше стає управління процесами енерговитрат. Одним із найсуттєвіших способів вирішення цього завдання є раціональний розподіл витрат, який базується
на достовірній інформації про енергоспоживання. Впровадження автоматичних систем комерційного обліку енергоресурсів дозволить вирішити задачу
одержання інформації шляхом дистанційного обліку споживання електроенергії, води, тепла та газу. Одержання оперативної інформації дозволить
здійснити дистанційне керування навантаженням в мережах енергопостачання.
Автоматизована система комерційного обліку енергоресурсів
(АСКОЕ) – це сукупність засобів обліку спожитих ресурсів, об'єднаних в мережу
за допомогою каналів передачі інформації та пристроїв прийому, обробки,
реєстрації та відображення інформації.
Компоненти системи дозволяють вимірювати, збирати, накопичувати,
обробляти та відображати інформацію про об'єми та параметри потоків електричної енергії, води, тепла та газу[1].
Основними підставами для їх встановлення являються автоматизація передачі інформації про витрату від споживачів, досягнення підвищення достовірності і оперативності обліку енергоресурсу, забезпечення автоматизованого контролю технічного стану енергетичних систем.
ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АСКОЕ
Сьогодні визнаними лідерами використання АСКОЕ є Японія, США та
Німеччина. Як правило, система обліку енергоресурсів характерна для високорозвинених країн світу. Останнім часом розробки та тестові випробування
систем проводяться і в Україні та в країнах СНД[2].
Основними компонентами АСКОЕ можуть бути лічильники холодної/гарячої води та газу із вбудованими модулями зчитування та передачі даних. Основна доля світового ринку по виробництву лічильників, які працюють в автоматизованих системах належить Sensus, Itron(США), Elster
GroupGmbH (Німеччина), Kamstrup A/S (Данія)[3].Провідні компанії пропонують рішення на основі модулів бездротової передачі даних таких стандар501

СЕКЦІЯ №8  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

тів як ZigBee, LoRaWAN,Wireless M-Bus.
Зважаючи на кількість встановлених лічильників, які не підтримують
можливість передавати автоматично показники до компанії, яка надає такі
послуги, потрібно здійснити заміну лічильника. Це несе за собою достатньо
великі матеріальні затрати. Тому пропонується розробити модуль для зчитування та бездротової передачі інформації з лічильників, які вже застосовуються, але не мають функції дистанційної передачі інформації. Модуль буде
зовнішнім засобом до лічильників як в конструктивному, так і в метрологічному сенсі. Тобто модуль не буде засобом вимірювальної техніки і метрологічні характеристики системи буде визначати виключно лічильник.
Автоматизована система, яка розроблюється в даному проекті, базується
на використанні вже встановлених в житлових приміщеннях лічильників
електричної енергії з модемами передачі даних PLC-модемами і радіоканалу
та тахометричних лічильників холодної, гарячої води та газу. Основна ідея
розробки це використання в якості концентратора інформації від лічильників
води та газу лічильника електричної енергії. Основними визначниками конфігурації системи є жорсткі обмеження на ємність джерел живлення модемів
та відсутність таких обмежень для концентратора.
Перспективою подальшої роботи окрім обрання методу безконтактного
зчитування показників та безпосередньо конструювання самого модуля зчитування є вибір стандарту передачі показів лічильників в АСКОЕ, який повинен базуватися на інфраструктурі вже розгорнутій мережі передачі цифрових
даних.
Одним із спеціально розроблених стандартів для таких задач є Wireless
Meter-Bus.
Wireless Meter-Bus – це європейський стандарт, який призначений для
зв'язку між приладами з мінімальним споживанням та реєстратором даних.
Цей стандарт було розроблено для того, щоб заповнити потребу в системах
збору даних з лічильників у Європі. У Wireless M-Bus використовуються 3
частоти: 868 МГц, 433 МГц та 169 МГц. Такий стандарт підтримує топології
«точка-точка» і «зірка». У мережі можуть знаходиться два типи пристроїв:
«Meter» – збирає і передає дані на «Other»-пристрій. «Meter» може бути
лічильником води, газу і т.д.
«Other» – пристрій, який збирає дані з «Meter» – пристроїв. «Other» –
пристроями можуть бути стаціонарні вузли збору даних, мобільні зчитувачі і
т.д.
При частоті роботи 868.95 МГц швидкість передачі даних становить –
100 кілоімпульсів/с. Кодування сигналу – NRZ. Модуляція – FSK. Має невелике споживання за оцінками до 10 років[4].
ZigBee – бездротовий стандарт передачі даних. Підтримується та розвивається однойменним альянсом ZigBee, метою, якого є об'єднання зусиль з
розроблення найефективніших протоколів і забезпечення сумісності пристроїв різних виробників.
Для побудови мережі ZigBee виділені три діапазони частот: 2,4 ГГц (для
глобальних систем зв'язку), 868 МГц та 915 МГц .
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Топологія мережі – “mesh”, сплячих і мобільних вузлів, а також вузлів,
які забезпечують роботу алгоритмів ретрансляції і самовідновлення. Має низький рівень споживання за оцінками до 7 років від батарейки AA.
У мережі працює три типи пристроїв:
Координатор – це вузол, який організував мережу. Саме він вибирає політику безпеки мережі, дозволяє або забороняє підключення до мережі нових
пристроїв, а також при наявності перешкод в радіоефірі ініціює процес перекладу всіх пристроїв в мережі на інший частотний канал.
Роутер – це вузол, який має стаціонарне живлення, а отже може постійно
брати участь в роботі мережі. Координатор також є роутером. На вузлах цього типу лежить відповідальність за маршрутизацію мережевого трафіку. Роутери постійно підтримують спеціальні таблиці маршрутизації, які використовуються для прокладки оптимального маршруту і пошуку нового, якщо раптом якийсь з пристроїв вийшов з ладу.
Кінцевий пристрій – це пристрій, який підключається до мережі через
батьківський вузол–роутер або координатор – і не бере участі в маршрутизації трафіку. Все спілкування з мережею для них обмежується передачею пакетів на «батьківський» вузол або зчитуванням даних, що надійшли з нього
ж. «Батьком» для таких пристроїв може бути будь-який роутер або координатор. Кінцеві пристрої більшу частину часу перебувають у сплячому режимі і
відправляють інформаційне повідомлення зазвичай тільки по певній події. Це
дозволяє їм довго зберігати енергію вбудованого джерела живлення.
При частоті 2,4 ГГц використовується квадратурного-фазова модуляція
із зсувом OQPSK. Максимальна швидкість передачі 250 кбіт/с. Корисна швидкість буде близько 30-40 кбіт/с. Дальність сигналу 100 метрів[5].
LoRaWAN була представлена як енергоефективна мережева технологія
дослідним центром IBM Research і компанією Semtech. Технологія базується
на Semtech LoRa PHY чипі.
LoRa працює в суб-гігагерцових діапазонах ISM (industrial, scientific and
medical radiobands) неліцензованих частот. Архітектура мережі являє собою
зірку, кінцеві пристрої підключаються по бездротовому зв'язку до одного або
кількох шлюзів, а шлюзи підключаються до мережевого сервера через стандартне IP-з'єднання.
LoRa має: відкритий стандарт, велику дальність (2-5 кілометрів в місті, і
до 45 кілометрів поза містом), висока проникаючу здатність в міській забудові, низьке енергоспоживання, за оцінками до 10 років роботи від батареї
АА, різні неліцензовані частоти, такі як 109 МГц, 433 МГц, 868 МГц, 915
МГц суб-ГГц ISM смуг, адаптивну швидкість передачі даних, підтримку особистої та громадської мережі, комплексну безпеку і вбудовану ідентифікацію
і аутентифікацію[6].
Узагальнюючі технічні показники розглянутих стандартів зведені в приведеній нижче таблиці 1.
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Таблиця 1. Технічні характеристики стандартів бездротових мереж
Технічні характеристики
Дальність
Частота
Швидкість передачі

Wireless M-Bus

ZigBee

LoRaWAN

2.5 км поза містом

100 м

868 МГц,
433 МГц,
169 МГц
від 4.8 кбіт/с
до 100 кбіт/с

868 МГц,
915 МГц,
2,4 ГГц
від 30 кбіт/с
до 205 кбіт/с

2-5 км в місті
до 45 км поза містом
109 МГц,
433 МГц,
868 МГц
від 300 біт/с
до 50 кбіт/с

до 7 років

до 10 років

mesh

зірка

Строк роботи від
до 10 років
батарейки типу АА
Топологія мережі
точка-точка, зірка

ВИСНОВОК
Аналіз числових оцінок характеристик стандартів передачі інформації за
параметрами дальності та термінів автономної роботи обґрунтовує застосування для реалізації модуля передачі інформації з лічильників АСКОЕ бездротової передачі стандарту LoRa WAN.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Внедрение систем АСКУЭ в жилых домах Киева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kyivenergo.ua/ru/ee-home/sistemi_askoe
2.Перспективы внедрения и использования АСКУЭ[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nestor.minsk.by/sn/2008/12/sn81202.html
3. Market Leaders: Smart Water Metering Market [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/smartwater-metering-market.asp
4.
Wireless
M-bus[Електронний ресурс].
–
Режим доступу:http://www.wless.ru/technology/?action=details&id=656&pf=tech&prod=24&t
ech=6&type=5
5. Беспроводные сети ZigBee. Часть 1 (Вводная) Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/281048/
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДОМАШНІЙ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ
Анотація. Розглянуто основні функції системи домашньої автоматизації, зменшення і оптимізація енерговитрат, а також використання штучного інтелекту для оптимізації інтерфейсу користувача.
Ключові слова: штучний інтелект, домашня автоматизація, енергозбереження.

ВСТУП
Розумний будинок – це система пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини. Домашня автоматизація розглядається як окремий випадок інтернету речей, вона включає доступні через інтернет домашні пристрої, в той час як інтернет речей включає
будь-які пов'язані через інтернет пристрою в принципі.
Сучасна система домашньої автоматизації здатна керувати автоматичним включенням і виключенням освітлення, автоматичною корекцією роботи
опалювальної системи або кондиціонера, енергозбереженням, системою поливу газону, системою контролю доступу і повідомляти про вторгнення, спалах або витік води. Також включає в себе систему «мультирум» і домашній
кінотеатр.
ОГЛЯД ФУНКЦІОНАЛУ
Домашня автоматизація в сучасних умовах - надзвичайно гнучка система, яку користувач конструює і налаштовує самостійно в залежності від власних потреб. Це передбачає, що кожен власник розумного будинку самостійно визначає, які пристрої встановити і які завдання вони будуть виконувати.
Машинне навчання та штучний інтелект все частіше використовуються
в технологіях розумного будинку. Тенденція почалася з термостата Nest,
який вивчав переваги користувача і його поведінку, щоб самостійно регулювати рівень температури.
Одна з нових тенденцій - інтелектуальні системи безпеки. Системи
безпеки, такі як Cocoon або Lisnr,
встановлюють нормальний рівень
шуму і реагують на відхилення від
нього, в тому числі в інфра- та ультразвуковому діапазонах. Так можна виявити, наприклад, активність термітів
або повільний витік води. Розумні камери – це один з найбільш корисних
пристроїв, що працюють на основі
штучного інтелекту, які ви можете
встановити у вашому домі з точки зоРисунок 1. Бездротовий термостат Nest
ру безпеки. Ці камери можуть не тіль505
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ки діяти як стримувальні засоби, а й тримати вас у курсі, вони можуть записувати в роздільної здатності FULL HD та навіть в 4k, що важливо для визначення зловмисників. За допомогою штучного інтелекту ці камери здатні визначити будь-які правопорушення і надсилати сповіщення користувачу. Наприклад, Nest Cam може виявити людську фігуру, яка з'являється у кадрі в
певних зонах вашого будинку.
Розумні замки пропонують безліч переваг безпеки. По-перше, ви не повинні покладатися на фізичний ключ, який може бути загублений, вкрадений
або скопійований. Ви можете контролювати, хто має доступ до вашого будинку, використовуючи простий додаток для смартфону і можете заблокувати
або розблокувати двері віддалено. Також за допомогою штучного інтелекту
замок розпізнає мешканців квартири і гостей, що дозволяє контролювати рівень доступу.
Розумний будинок стане проявляти все більше турботи про здоров'я господаря і його сім'ї. Ця тенденція буде проявлятися в розробці невеликих рішень, що поліпшують якість життя. Наприклад, контроль якості і температури повітря, зниження яскравості та контрастності освітлення до комфортних
значень, зниження температури після заходу сонця і т.д.
Голосові помічники
Напевно, це одна з необхідних функцій розумного будинку з штучним
інтелектом. Від підказок навігатора в машині до включення світла в квартирі,
від вибору музичного каналу до підказок голосового помічника. Більше 27%
інтелектуальних пристроїв доводиться на голосові помічники.
Amazon Echo. Головною особливістю приладу є віртуальний асистент
Alexa. Він вміє відповідати на прості питання, встановлювати будильники і
таймери, відтворювати музику з Amazon Music, Pandora і Spotify, а також виконувати ряд інших завдань. Девайс працює в якості хаба для пристроїв розумного будинку: лампочки Philips Hue, термостати Nest і аксесуари Belkin,
SmartThings, Wink та інших виробників можна контролювати голосом. Amazon дозволяє розробникам інтегрувати різні функції в прилад, тому пристрій
швидко стає «розумніше».

Рисунок 2. Голосовий помічник Amazon Echo

Технології домашньої автоматизації з усіх додатків інтернету речей, зда506
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тних поліпшити життя людей з обмеженими можливостями, засоби домашньої автоматизації є найбільш перспективними. Технології штучного інтелекту в «розумному будинку» містять в собі величезний потенціал можливостей
для інвалідів, покращуючи якість і забезпечуючи незалежність їхнього способу життя. Прикладів тому дуже багато:
Програми домашньої автоматизації дозволяють сліпим і зі слабким зором легко управляти роботою побутових пристроїв, регулювати температуру
в приміщенні. Дуже важливо, однак, щоб такі програми були сумісні з використовуваної в смартфоні програмою-скрінрідером або іншими спеціальними
функціями. Штучний інтелект здатний самонавчатися і передбачити дії людини. Наприклад, при вході в кімнату увімкнути світло, голосовими командами супроводити до ліжка або туалету, а також багато інший допоміжних
функцій;
• Людям з порушенням рухових функцій технології «розумного будинку» допоможуть управляти предметами повсякденного оточення, доступ до
яких для інвалідів може бути утруднений в силу їх недуги - такими, як регулятори освітлення, дверні замки або система безпеки;
• Для глухих або слабочуючих будуть корисні засоби домашньої автоматизації, розроблені з метою підвищення безпеки. Глухий людина може не почути звуки, які сигналізують про вторгнення сторонніх у його помешканні,
однак інтелектуальна система безпеки здатна компенсувати цю його проблему: вона направить сигнал тривоги на телефон користувача як тільки датчики
зафіксують підозрілу активність за межами його будинку.
• Крім того, технології «розумного будинку» дозволяють дітям і опікунам престарілих контролювати повсякденну життєдіяльність опікуваних,
оперативно нагадуючи про необхідність виконання тих чи інших запропонованих дій або завдань.
Ефективне використання енергії - це одна з найважливіших функцій
«розумного будинку». встановлення люмінесцентних ліхтарів, світлодіодних
ліхтарів або природних світлодіодів зменшує кількість енергії, необхідної для
досягнення такого ж рівня освітлення, у порівнянні з використанням традиційних ламп розжарювання. Компактні люмінесцентні лампи використовують одну третину енергії ламп розжарювання і можуть тривати від 6 до 10
разів довше. Це певні переваги енергоефективності
Система енергозбереження в розумному будинку здатна значно поліпшити стан сімейного бюджету навіть при мінімальних вкладеннях. Це досягається за рахунок використання, як сучасних приладів обліку, що контролюють енерговитрати від кожної конкретної точки підключення і дозволяють
отримувати статистику, так і завдяки додатковим контрольним елементам,
якими в деяких випадках має енергозбереження системи розумний будинок.
Дані системи автоматично відключають світло і інші прилади і можуть регулювати потужність інших систем, включених до загального комплекс автоматизації приміщення. Крім цього, подібні комплекси зазвичай повністю позбавляють від ризиків коротких замикань.
Зазвичай на обігрів житла витрачається до 70% всієї спожитої енергії.
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Система «розумний дім» дає можливість заощадити на обігріві, коли вас немає вдома. Вона підтримає мікроклімат з мінімальною кількістю енерговитрат. Наприклад, поки всі знаходяться вдома, в приміщенні буде підтримуватися комфортна температура , а вдень, коли квартира залишається порожньою, температура буде знижена. Це дасть можливість заощадити до 30%
споживання електроенергії.
Подібними функціями можна скористатися, налаштовуючи роботу опалювальних приладів на ніч і день. Вони програмуються на самостійне переключення режимів. Вам не потрібно буде крутити важелі радіаторів, кондиціонерів, обігрів підлог і т.д.
Впровадження штучного інтелекту в сукупності с датчиками дає змогу
системі самостійно контролювати витрати електричної енергії. Таким чином
система знижуючи енерговитрати вночі і вдень.
Також у випадку відсутності людей у квартирі штучний інтелект самостійно вимикає деякі побутові прилади: електроплиту, праску, електричний
обігрівач та інші.
ВИСНОВКИ
Концепція розумного будинку заснована на трьох основних складових:
комфорт, безпека та енергозбереження. Поступово системи домашньої автоматизації впроваджуються в приватних будинках, квартирах, офісах і на
промислових підприємствах. Згодом більшість будівель матимуть високий
ступінь автоматизації процесів функціонування.
Впровадження систем автоматизації разом із штучним інтелектом передбачають підвищення рівня комфорту умов перебування в квартирі або будинку і постійний контроль за роботою обладнання та інженерних систем,
формування графіка проведення профілактичних і ремонтних робіт, збільшення терміну служби обладнання. Сюди потрібно додати облік і контроль
кількості споживаних міських ресурсів (газ, електроенергія, вода), а також
значну економію при використанні ресурсів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. "Умный" дом для людей с ограниченными возможностями — Режим
доступа:
URL:
http://center2m.ru/news/novosti-iot-rynka/umnyy-dom-dlyalyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/ — 28.09.2016 р.
2. Умный дом, оснащенный ИИ, будет заботиться о здоровье хозяина —
Режим доступа: URL: https://hightech.fm/2017/12/20/smart_home_trends / —
28.12.2017 р.
3. Клевцов, А. В. Средства оптимизации потребления электроенергии:
навч. посіб. / — 1-е вид., 2010. — 240 с.
4. Sakshi Jaiswal, Optimization of Energy Consumption via Artificial Intelligence: A Study / Sakshi Jaiswal, Awdhesh Gupta, Shivam Kumar Kanojiya // SJPSET: Vol. 8, Issue 1, 24.03.2016 - 10.18090 – 2016. – с. 33.

508

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

УДК 681.121
Д.Ю. Капітанчук, студент гр. ПІ-41, А.В. Степанюк, студент гр. ПІ-41
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ТУРБІННІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИТРАТИ
Анотація . У статті наведено основні проблеми вимірювання витрати природного газу, різновиди об’ємних
та масових витратомірів, турбінні витратоміри, їх особливості та будова.
Ключові слова: витрата, об’єм, турбінний витратомір, газ.

ВСТУП
Внаслідок зростання цін на різні види енергоносіїв, важливою задачею є
точна реєстрація об’єму та об’ємної витрати рідини та газу.
Загальними проблемами що виникають між постачальником та споживачем паливно-енергетичних ресурсів є похибки у вимірюванні об’єму, низька надійність і малий діапазон витрати лічильників . Для уникнення цих
проблем необхідно мати витратомір, який має всі необхідні характеристики
для забезпечення точності вимірювання витрат.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Витрата речовини – це кількість речовини, яка протікає крізь поперечний переріз трубопроводу за одиницю часу. Розрізняють об’ємну витрату QV ,
яку вимірюють в одиницях об’єму за одиницю часу і масову витрату QM відповідно:
QV  V / t ,
QM  M / t ,

де V – об’єм рідини або газу, що пройшли крізь поперечне січення труби
за час t, M – маса рідини або газу, які пройшли крізь поперечне січення труби
за час t [1] .
На сьогодні існує великий вибір витратомірів, які використовуються для
комерційного і технологічного контролю потоку рідин , газу та пари.
За вимірюваною величиною розрізняють об’ємні та масові витратоміри.
Згідно з принципом роботи до об'ємних механічних витратомірів належать
тахометричні перетворювачі, а до масових механічних – інерційні.
У тахометричних витратомірах можна виділити три групи : камерні,
турбінні і кулькові. Серед яких найбільшого застосування набули турбінні
вимірювальні перетворювачі витрати (ТПВ) [2].
Турбінні витратоміри працюють за принципом лічильників із крильчаткою Вольдмана, тобто реєструють об’єм, що проходить крізь поперечний переріз, використовуючи при цьому середню швидкість потоку [3].
Переважно такі витратоміри застосовують на підприємствах із високим
споживанням природного газу, а також на магістралях за високого тиску. Сучасний лічильний механізм ТПВ підраховує імпульси і переводить їх у цифровий еквівалент, слідкує за правильністю роботи приладу, а також сигналізує про несанкціоноване втручання у його роботу. Останнім часом відлікові
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механізми почали оснащати модемами, які передають усі показання на сервер [4].
На турбінних лічильниках потрібно постійно контролювати зміну перепаду тиску, допустиме значення якого розраховують за формулою:
P  PP ( C P / CP PP )(Q / QP )2 ,
Де PP – перепад тиску на лічильнику; P – тиск газу за робочих умов;
PP – значення тиску газу за стандартних умов; C – значення густини газу за

стандартних умов; CP – значення густини газу за стандартних умов, для
яких регламентовані втрати тиску; Q – витрата за конкретних робочих умов;
QP – витрата газу, для якої регламентовані втрати тиску [5].
Швидкість руху чутливого елемента (ЧЕ) ТВП попередньо переводять у
сигнал, пропорційний витраті, який є зручним для подальших перетворень.
Для цього застосовується двоступінчастий перетворювач витрати (рис. 1).
Перша ступінь – ЧЕ (кулька або інший елемент), швидкість руху якої
пропорційна об'ємній витраті;
Друга ступінь – тахометричний перетворювач, який перетворює виміряний сигнал (частоту електричних імпульсів), пропорційний швидкості ЧЕ.

Рисунок 1. Схема ТПВ
1 – Турбинка; 2 – Тахометр.

ТПВ можуть виготовлятися для труб діаметром від 4 до 750 мм, для тисків до 250 МПа і температур від -240 до +700 ° С. Основним недоліком таких
приладів є зношування опор, внаслідок чого вони непридатні для реєстрації
речовин, що містять механічні домішки. Крім того, вони не можуть бути використані для дуже в'язких речовин, оскільки зі збільшенням в'язкості речовини діапазон їх лінійної характеристики зменшується.
Суттєвими перевагами ТПВ є: швидкодія, висока точність і великий діапазон вимірювання. Так, якщо похибка турбінних лічильників води (вісь
яких через редуктор пов'язана з рахуючим механізмом) дорівнює ± 2%, то у
вимірювачів кількості, які мають тахометричний перетворювач, ця похибка
знижується до ± 0,5%. Це пояснюється тим, що цей перетворювач майже не
навантажує вісь турбіни. Похибка турбінного витратоміра лежить в межах
(0,5 - 1,5)% [6].
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Оскільки турбінний витратомір складається із декількох рухомих деталей, необхідно враховувати такі чинники: знос підшипників і тертя; температуру, тиск і в’язкість вимірюваного середовища; змащувальні властивості
вимірюваного середовища; зміну стану й розмірів лопатей; втрата тиску на
витратомірі; профіль швидкості на вході й ефекти завихрень.
Саме через ці чинники здійснювали калібрування і перевірку турбінних
лічильників за робочих умовах.
Рекомендують обирати витратоміри тих типів, у яких лічильник температури й отвір для відбору тисків розміщені в корпусі. Не бажано встановлювати лічильники на ділянках, де можливе накопичення конденсату [7].
Серед виробників ТПВ відомі компанії «Elster Instromet», «КОНВЕЛС
Автоматизация» (Росія), «Advantek Engineering» (США), «Cameron» (США),
«Actaris» (Росія).
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РЕЄСТРАТОР ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Анотація. В даній статті буде розглянуто дію Реєстратора якості електроенергії та запропоновано підхід та
метод визначення якості надання електроенергії споживачу, які дозволяють врахувати рівень якості для
сплати за послугу. Наведена структурна схема, особливості та технічні дані розробленого приладу для визначення якості надання електроенергії споживачу.
Ключові слова: стаття, реєстратор, якість, електроенергії, контроль.

ВСТУП
У сучасного суспільства постійно росте потреба у використання електричної енергії. По-перше це пов’язано з ростом вартості природніх ресурсів і
із збільшенням кількості засобів побутової техніки, що спрощує щоденну
працю людини. Розробка нових видів приладів і пристроїв, збільшення кількості електромобілів і електроустаткування підвищують вимоги до якості
електричної енергії в мережі.
Основними показниками якості електроенергії, відповідно до ГОСТ
13109-97, є: відхилення напруги, відхилення частоти, глибина і тривалість
провалу напруги, коефіцієнт і тривалість тимчасової перенапруги, коефіцієнт
спотворення синусоїдальної напруги, коефіцієнт n-ої гармонічної складової
напруги та ін. Для аналізу всіх цих показників використовують реєстратори
якості показників електроенергії.
Робота реєстратора заснована на використанні принципу аналогоцифрового перетворювача з використанням «методу вибірок». Напруга з мережі електропостачання загального призначення однозначного змінного
струму через вимірювальний подільник і підсилювач надходить до контролера. Контролер виконує оцифрування інформаційного сигналу, його накопичення разом з картою пам’яті (SD)і зберігання оперативної і довгострокової
інформації про параметри електричної мережі постачання.
Данні записуються на окремий файл RAV (WAV-файл) з розширенням
«.wav», створення файлів відбувається кожні 24 години.
Структурна схема реєстратора представлена на рис. 1 і складається з таких основних вузлів:
- контролер – призначений для перетворення аналогового сигналу в цифровий код, а також для опрацювання даних та запису їх на карту пам’яті;
- панель керування – призначена для керування режимами реєстратора;
- блок живлення - забезпечує автономну роботу реєстратора під час відключення його від мережі, та у випадках зникнення або виходу за допустимі
межі напруги мережі 220 В;
- індикатор – призначений для відображення дати, часу та режимів роботи реєстратора;
- карта пам’яті –це енергонезалежна пам'ять стандарту SD, виконана у
вигляді знімної карти, призначена для реєстрації, накопичення і перегляду
виміряних даних;
- USB роз’їм - призначений для підключення до ПК по інтерфейсу USB.
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ПК призначений для:
- встановлення та корекції годинника реального часу;
- обробки, аналізу та відображення зареєстрованих реєстратором даних;
- оцінки відповідності показників якості електроенергії вимогам ГОСТ
13109-97 та виводу на друк протоколу.
Панель
керування

USB
роз’їм

Індикатор

карта пам’яті
SD

Блок
живлення

Контролер

Мережа
220В, 50 Гц

ПК

Рис.1. Структурна схема реєстратора

Загальний підхід до визначення якості. У різних методах визначення
якості є суб’єктивні та об’єктивні моменти, що справедливо і для визначення
якості комунальних послуг, зокрема якості електроенергії. В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України запропоновано новий підхід до
оцінки якості комунальних послуг, за яким якість послуги в цілому оцінюється за допомогою трьох взаємопов’язаних коефіцієнтів. Відхилення кожного параметру якості від номінального значення перетворюється за допомогою
функції відповідності в миттєвий коефіцієнт якості. Частковий коефіцієнт
якості оцінює якість за одним параметром у залежності від зміни його у часі з
урахуванням миттєвих коефіцієнтів для кожного моменту часу. Тобто, враховується частковий коефіцієнт якості, час перебування сигналу якості на iтій ділянці сигналу якості, миттєвий коефіцієнт якості для i-тої ділянки, загальний час реєстрації якості, кількість ділянок на діапазоні сигналу якості.
Таким чином, якість послуги можливо оцінити скалярною величиною у вигляді одного числа. В залежності від якості послуги коефіцієнти змінюються
в діапазоні від 1 до 0. Якщо параметр відповідає номінальному значенню, або
відхиляється від нього на припустиме за нормативним документом значення,
то коефіцієнт якості дорівнює 1. Суб’єктивні моменти враховуються вибором
крайових значень та форми функції відповідності.
Вимірювання частоти зазвичай виконується з використанням методу часо-імпульсного перетворення. Для початку вимірювання використовують
перехід сигналу через «нуль», що визначає спеціальний пристрій – індикатор.
Після такого переходу в лічильник починають надходити імпульси стабільної
частоти з кварцового генератора, а після наступного переходу через «нуль»
(напівперіод синусоїди) – індикатор забороняє надходження імпульсів. Таким чином, кількість імпульсів, що зберігаються у лічильнику, оберненопропорційна частоті вимірюваного синусоїдального сигналу. Протягом однієї
секунди виконується п’ятдесят вимірювань частоти, які осереднюються. Осе513
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реднене значення і є тим відліком частоти, який використовується у процедурі багатомежового порівняння для отримання з таблиці, яка зберігається в
пам’яті, миттєвого коефіцієнта якості для цього відліку.
Оскільки прилад працює у режимі реального часу, існують певні обмеження для виконання критичних за часом секцій програми. Так, за допомогою програмних засобів, був реалізований годинник реального часу і необхідно, щоб реалізація підрахунку цього часу була максимально швидкою процедурою. Для цього було використано найвищий пріоритет переривань лічильника, в якому обробляються результати та проводиться коригування годинника за допомогою еталону. З іншого боку, для ініціалізації та передачі
даних через USB необхідно також витримувати чітко визначені інтервали часу для досягнення результату. Наприклад, у роботі вказано, що час, за який
USB-хаб має реагувати на стандартні USB-запити не повинен перевищувати
50 мс. За цей час, USB-хаб повинен надіслати запит до приладу, який щойно
під’єднався до шини та в залежності від отриманих даних дозволити або заборонити експлуатацію шини цим приладом. Для дозволу на запуск процедур
вимірювання та обробки в приладі необхідно, згідно, відповісти на запит
USB-хабу одним обов’язковим репортом – GetReport. В цьому репорті вказується вся конфігурація приладу – найменування приладу, швидкість роботи
та максимальна кількість даних, яка може бути передана за один запит USBхабу.
Також частиною приладу, який працює у певних часових проміжках, є
рідкокристалічний індикатор. Дані, що виводяться на нього, мають затримуватись на проміжок часу, при якому можливо занотувати виміряні дані які,
наприклад, можуть містити значення параметру потенціалу або узагальнений
коефіцієнт якості. Для приладу був вибраний 3-х секундний інтервал для
«екранів» частоти та амплітуди та 4-х секундний – для узагальненого коефіцієнта якості. Так як всього таких «екранів» три, повний цикл виведення
(«екран амплітуди» – «екран частоти» – «екран узагальненого коефіцієнта»)
займає 10 секунд. Для відображення результатів вимірювання та відповідних
коефіцієнтів якості у приладі використовується рідкокристалічний індикатор, що відображає значення та частковий або миттєвий коефіцієнти якості
напруги у мережі 220 В, значення та частковий або миттєвий коефіцієнти
якості частоти у мережі 220 В або узагальнений, або миттєвий узагальнений
коефіцієнт якості мережі 220. В рідкокристалічному екрані використовується
контролер HD44780. Цей контролер фактично є промисловим стандартом і
широко використовується при виробництві алфавітно-цифрових модулівекранів. Існує багато прикладів його застосування, що дозволяє швидко створювати обслуговуючі програми. Крім того, для керування контролерами такого типу досить всього п’ять ліній зв’язку з мікроконтролером, що дозволяє
зробити електричну схему приладу більш простою. Безпосереднім виведенням інформації на екран керує мікроконтролер. З правого боку приладу роз514
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ташований вихід USB, що використовується для передавання даних другий
інтерфейс, який може використовувати користувач для збору даних при підключенні приладу до USB-хоста (USB-host).
Прилад був розроблений як HID-пристрій (HID – Human Interface
Device) і програмно підтримує необхідні HID запити. Такий варіант
з’єднання не потребує ніяких додаткових драйверів для сімейства операційних систем «Windows», починаючи з «Windows 2000» з пакетом оновлень
(Service Pack) не нижче четвертого. Взаємодія з USB-хостом відбувається в
автоматичному режимі одразу після під’єднання пристрою і ніяким чином не
впливає на дані, що з’являються на екрані. Отримані дані зберігаються у
файлі, що оформлений згідно формату XML. Прилад також має вбудований
годинник реального часу, який слугує еталоном для вимірювання часових
проміжків. Введення такого еталону дозволяє коригувати годинник, який використовується для розрахунків, кожну добу. Таким чином, максимальна похибка часу в кінці місяця дорівнює похибці лише однієї доби – 5 секунд. Розроблений прилад має на передній панелі п’ять кнопок. Взаємодія з програмним забезпеченням здійснюється трьома кнопками – «МИТ.», «Зуп.», «Вст.
0». Кнопка «МИТ.» у натиснутому стані та фіксації дозволяє програмі виводити на рідкокристалічний екран миттєві значення коефіцієнта якості амплітуди, частоти або їх добутку.
ВИСНОВОК
Запропоновано новий підхід та метод визначення якості надання електроенергії споживачу, які дозволяють врахувати рівень якості для сплати за
послугу. Наведена структурна схема, особливості та технічні дані розробленого приладу для визначення якості надання електроенергії споживачу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :
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№ 2. – С. 101–104.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВИТРАТОМІРІВ
Анотація:У наш час вимірювання витрати у промислових масштабах забезпечує безпеку виробництва, постійну підтримку якості, оптимізацію технологічних процесів. Це викликає потребу у наявності відповідного
метрологічного забезпечення, тобто витратовимірювальних установок. Більшість з них призначені для градуювання.Для оцінки динамічних характеристик засобів вимірювання витрати застосовуються спеціальні
установки, які дозволяють оцінити інерційність досліджуваного приладу. У статті наведено алгоритм роботи
автоматизованої установки на базі мікроконтролера та комп’ютера та особливості режимів її роботи.
Ключові слова: витратовимірювальна установка, динамічна характеристика, імпульсна витрата.

ВСТУП
З кожним роком витратометрія стає все більш важливою галуззю промислових вимірювань, оскільки забезпечує безпеку виробництва, постійну підтримку якості, оптимізацію технологічних процесів.
Вимірювані середовища відрізняються за фізичними і кінематичними
властивостями та динамікою їх зміни. Тому питання точності вимірювання
витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) з різною динамікою плину є
актуальним як для споживачів, так і для постачальників.
Вимірювання миттєвих або імпульсних витрат суміщені з складнощами,
адже процеси відтворення потоку та вимірювання його витрати зміщені в часі. Для вимірювання імпульсної витрати переважно використовують витратоміри з цифровим виходом, що не мають рухомих елементів в потоці та не
створюють періодичних коливань потоку на виході. У випадку дослідження
витратомірів з рухомими елементами необхідно забезпечити захист чутливих
елементів від гідравлічних ударів[1].
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
Для напівнатурних досліджень засобів вимірювання (ЗВ) витрати і кількості енергоносіїв використовують випробувальні витратовимірювальні установки (ВУ), більшість з яких призначені для отримання статичних метрологічних характеристик.
Для оцінки динамічних характеристик ЗВ застосовуються спеціальні ВУ,
які дозволяють оцінити інерційність досліджуваного приладу.
За характером відтворюваних змін витрати засоби динамічних випробувань поділяються на імпульсні, періодичні та детерміновані. Доцільність вибору типу установки визначається очікуваним часом встановлення показів
досліджуваного вимірювального приладу [1].
Існує велика кількість схемних рішень динамічних витратовимірювальних установок, але їх структура практично однакова.
Узагальнена автоматизована ВУ містить [1]: пристрої відтворення витрати із різною динамікою її плину (напірні пристрої, система стабілізації
витрати та засоби реєстрації витрати), генератор-задатчик динамічних змін
витрати із блоком керування (виконавчий механізм), випробувальну магістраль із ділянкою для встановлення досліджуваного приладу, систему реєст516
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рації часу, пристрої заправлення та збереження робочої рідини, реєстратор
вимірювальної інформації, систему вимірювання параметрів змінної витрати.
Алгоритм випробування складається з таких етапів:
 формування системи засобів випробувань;
 відтворення динамічних збурень витрати за встановленою програмою;
 побудова перехідної характеристики;
 визначення індивідуальної функції інерційності.
Для автоматизації було обрано випробувальну витратомірну установку
імпульсних витрат (рис 1).

Рисунок 1. Загальна схема автоматизованої ВУ

В даній установці швидкість робочої рідини забезпечується тиском повітря, що створюється джерелом тиску 2 з ресивером 1. Електромагнітний клапан 6 дає можливість формувати імпульси, за допомогою мікроконтролерного блоку(МКБ) 4 та комп’ютера 3.
Установка працює таким чином: за допомогою компресора 2 встановлюється необхідний тиск у випробувальній установці, ресивер 1 запобігає пульсаціям тиску. При відкритті електромагнітного клапану 6 за допомогою
комп’ютера 3 та МКБ 4, рідина починає пересуватися по робочій магістралі.
При проходженні рідини через випробувальний прилад 5, останній фіксує
значення витрати та посилає сигнал на МКБ 4, який в свою чергу відправляє
дані на комп’ютер 3 для подальшої обробки[2]. Після витратоміра рідина через електромагнітний клапан потрапляє в мірну ємність 7для контрольної перевірки об’ємної витрати.
Автоматизація динамічної ВУ реалізується на базі комп’ютера та мікроконтролера (рис. 1, 2).
517

СЕКЦІЯ №8  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Рисунок 2. Алгоритм роботи автоматизованої ВУ

Установка може працювати у таких режимах:
 моделювання одиничного імпульсу;
 моделювання серії імпульсів;
 стаціонарний.
При роботі у режимі одиничного імпульсу задається його тривалість;
параметрами серії імпульсів є частота слідування, тривалість імпульсів і пауз
(скважність). Тривалість імпульсів і пауз можна змінювати у межах від 0,01
до 10 секунд.
Робота установки у стаціонарному режимі передбачає відкриття електромагнітного клапана та утримання його у цьому положенні до натискання
кнопки «Стоп».
Такий режим роботи ВУ дозволяє оцінити динамічні характеристики ЗВ
за усталеного потоку.
За будь-якого режиму роботи установки дослідження починається з моменту натискання кнопки «Пуск», що відкриває клапан і починає неперервний процес вимірювання вихідного сигналу ЗВ. Кожне виміряне значення
вихідного сигналу випробуваного приладу передається на ЕОМ.
Ознакою завершення вимірювання у режимі одиничного імпульсу є
усталене значення вихідного сигналу ЗВ після закриття клапана. В інших режимах роботи ВУ – команда «Стоп».
При дослідженні характеристик ЗВ здійснюється синхронізація роботи
пристроїв відтворення витрати і системи реєстрації вимірювальної інформа518
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ції та її обробка відповідно до вимог нормативної документації.
Отримані дані дозволяють визначити параметри перехідної характеристики досліджуваного витратоміра, для подальшої оцінки його якості[3].
Вигляд отриманої дослідної перехідної функції впливає на алгоритм обробки експериментальних даних [1, 4].
ВИСНОВКИ
Проведене вдосконалення ВУ дозволило:
 призначати режим проведення досліджень;
 обирати алгоритм роботи установки;
 визначати параметри вхідного динамічного збурення;
 фіксувати результати вимірювання у режимі реального часу;
 здійснювати обробку результатів вимірювання з метою оцінки інерційності, вираженої часом встановлення показань.
Вдосконалена ВУ дозволяє ефективно здійснювати дослідження динамічних характеристик ЗВ витрати рідиннофазних середовищ.
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЛІЧИЛЬНИК ІЗ ПРЯМОКУТНИМ
ВИМІРЮВАЛЬНИМ КАНАЛОМ
Анотація. В даній статті представлені перспективи розвитку електромагнітних лічильників. Розглянуті
основні тенденції розвитку та переваги електромагнітних лічильників, розглянуто особливості лічильників
із прямокутним вимірювальним каналом. Зроблені рекомендації щодо доцільності використання електромагнітних лічильників із прямокутним каналом, та перспектива їх в майбутньому.
Ключові слова: електромагнітний лічильник, прямокутний канал, витрата, точність.

ВСТУП
Електромагнітний (ЕМ) витратомір — витратомір, принцип дії якого базується на явищі електромагнітної індукції, згідно з яким при плині електропровідного середовища у магнітному полі, індукується електрорушійна сила
(ЕРС) [1]. Тобто він являє собою невеликий гідродинамічний генератор змінного струму, що виробляє ЕРС, пропорційну середній швидкості потоку, а
отже, і витраті рідини [2].
На сьогодні ЕМ вимірювальні перетворювачі витрати (ВПВ) набувають
широкого застосування у промисловості. Задача розробки і впровадження
ЕМВПВ полягає у підвищенні точності, калібруванні і налагодженні. Тому
на сьогодні постає актуальність вивчення та розробки ЕМВПВ.
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ІЗ
ПРЯМОКУТНИМ КАНАЛОМ
При асиметричному розподілі швидкостей потоку, покази ЕМВПВ при
одній і тій ж витраті будуть однакові як за турбулентного, так і за ламінарного плину вимірюваного середовища. При порушенні осьової симетрії потоку
з'являється вплив деформації поля швидкостей на покази ЕМВПВ, хоча і в
меншій мірі, ніж у витратомірів інших класів [3].
Якщо канал перетворювача витрати взяти прямокутний, та застосовувати електроди у вигляді прямокутних пластин, то деформація потоку не буде
впливати на покази витратоміра, через усереднену дію пластинчастих електродів.
Доцільність використання ЕМВПВ із прямокутним каналом, полягає у
тому, що зміною співвідношення сторін прямокутного каналу можна збільшити рівномірність індукції поля за рахунок зменшення електродного зазору
магнітної системи. Витратоміри із прямокутним каналом доцільні для контрольних та зразкових приладів, які повинні забезпечувати підвищену точність вимірювання [2].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вибір ЕМВПВ зазвичай залежить від того, яку речовину необхідно реєструвати. Найпопулярнішим витратоміром і бюджетним є витратомір із круглим каналом у трубопроводі. Із прямокутними каналом можливо отримати
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велику величину індукованої ЕРС, при тій же магніторушійній сили електромагніту.
Переваги ЕМВПВ: висока точність, широкий діапазон вимірювання витрати, великий діапазон за температурою, низька залежність від гідродинамічних характеристик вимірюваного середовища.
ЕМВПВ із прямокутним вимірювальним каналом складається із: 1 – вимірювальний канал; 2 – електромагніт; 3 – електроди; 4 – вимірювальнообчислювальний блок «Рис. 1».

Рисунок 1. ЕМ лічильник із прямокутним каналом

Перевага прямокутного вимірювального каналу полягає в тому, що в порівнянні із каналом круглого перерізу, дозволяє отримати рівномірну величину індукованої ЕРС при одній і тій же величині магніторушійній силі електромагніту. Це досягається шляхом збільшення відношення сторін прямокутного перерізу каналу, в результаті чого зменшується електродний міжсталевий зазор магнітної системи і збільшується індукція магнітного поля.
ЕМВПВ непридатні для реєстрації витрати газів, легких нафтопродуктів,
спиртів і т. п.[4]. Але вони набули широкого застосування у медицині для
вимірювання витрати крові по кровоносних судинах. Їх застосовують для
вимірювання витрати як малих (3•10-9 м3/с) витрат так і великих витрат рідин
(3 м3/с). ЕМ витратоміри вимірюють витрату водопровідної води, кислот, лугів із застосуванням відповідного внутрішнього покриття (тефлону, емалі,
скла) робочого відрізка труби і матеріалу електродів (титану, платини) та інших рідин, використовуваних у хімічній промисловості, соків, сиропів і різноманітних рідин у харчовій промисловості, різних водяних розчинів у алюмінієвій та інших галузях промисловості, розплавлених металів, стічних рідин тощо[4].
ВИСНОВКИ
На сьогодні ЕМ ВПВ з прямокутним вимірювальним каналом доцільні
завдяки підвищення точності витратоміра, та усунення залежності, спричи521
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неної зміною структурою гідродинамічного потоку. На показання ЕМВПВ не
впливають фізико-хімічні властивості вимірюваного потоку середовища (в'язкість, густина, температура), якщо вони не змінюють її електропровідність.
Для витратомірів із прямокутним вимірювальним каналом прямолінійні ділянки трубопроводу не потрібні. Впровадження таких витратомірів доцільно
для зразкових або контрольних приладів, від яких необхідна підвищена точність вимірювання. ЕМВПВ доцільно використовувати у медицині, через
здатність вимірювати малі витрати.
Тобто електромагнітні лічильники можна втілити майже у всі сфери
людської життєдіяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ВРАХУВАННЯ ВІДМІННОСТЕЙ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ ПРИ
КАЛІБРУВАННІ І ПРАКТИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ЛІЧИЛЬНИКІВ
ГАЗУ
Анотація. Розглянуто проблеми повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки природного газу.
Запропоновано використання критеріїв подібності при калібруванні та практичному застосуванні вимірювальних перетворювачів витрати і методологію використання критеріїв подібності для врахування відмінностей робочих середовищ при калібруванні і практичному застосуванні лічильників газу. Наведено результати
розрахунків числа Рейнольдса та Ейлера для різних робочих середовищ.
Ключові слова: засоби вимірювальної техніки, критерій подібності, повірка, калібрування.

ВСТУП
Дефіцит та постійний ріст цін на природній газ, обумовлює питання підвищення точності його обліку. Існуючі вимоги щодо допустимі межі похибок
вимірювальних перетворювачів витрати (ВПВ), коректорів або обчислювачів,
які застосовуються при комерційному обліку, величиною ±1 % не можуть
задовольнити вимоги споживачів, оскільки результати отримані при повірці
на повітрі при атмосферному тиску, а ВПВ використовуються для реєстрації
природного газу із надлишковим тиском. Густина повітря більша за густину
природного газу. Тобто ВПВ повіряються, калібруються та використовуються за різних умов, а відповідно і достовірність реєстрації низька.
Отже, важливою задачею є забезпечення можливості повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на повітрі та максимального наближеня до результатів повірки та калібрування на природному газу.
ВИКОРИСТАННЯ
КРИТЕРІЇВ
ПОДІБНОСТІ
ПРИ
КАЛІБРУВАННІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Технічна можливість калібрування та повірки засобів ВПВ в умовах, що
максимально наближені до експлуатаційних, існує не завжди. Тому виникає
потреба вибору між доступними альтернативами і плануванням проведення
калібрування і повірки із пристосуванням до конкретних умов. Одним із варіантів вирішення поставленої задачі у процесі калібрування та повірки ЗВТ
є застосування теорії подібності газодинамічних процесів, що мають місце в
проточній частині приладу, враховуючи при цьому його конструктивні особливості, геометричні розміри та фізичні параметри плинного середовища [1].
Критерій подібності – це безрозмірне характеристичне число, яке складається з заданих розмірних параметрів математичного опису середовища
[2]. Використання критеріїв подібності при калібруванні і подальшому застосуванні ЗВТ може стати одним із способів розв’язання проблеми точності
обліку природного газу. Для цього пропонується застосувати критерії подібності Ейлера, Рейнольдса, Прандтля, Струхаля, Лагранжа, Релея або їх комбінацій. Безрозмірні коефіцієнти (числа) відповідно характеризують відношення: число Ейлера – сил тиску до сил інерції; число Рейнольдса – сил
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в’язкості до сил інерції; число Прандтля – відношення теплофізичних властивостей газу до його теплопровідності; число Струхаля характеризує інерційні гідрогазодинамічні сили, які виникають за не стаціонарного руху газу;
число Лагранжа – добуток числа Рейнольдса на Ейлера; число Релея – добуток чисел Рейнольдса та Прандтля. Тобто враховуючи числа подібності, за
заданими характеристиками одного середовища можна отримати характеристики іншого. Це дасть можливість здійснювати калібрування приладів за одних умов використовувати їх за інших. Але для отримання правильних результатів калібрування ЗВТ необхідно щоб виконувалась умова газодинамічної подібності, тобто фізичною подібністю середовищ та рівністю визначальних критеріїв. Таких результатів можна досягти шляхом зміни тиску за однакової витрати.
Також важливим моментом такого калібрування є дотримання однаковості геометричних розмірів еталонного та робочого ЗВТ. У разі відмінності
геометричних розмірів необхідно використовувати умови газодинамічної теорії подібності та закон збереження маси для усталеного режиму руху газу.
Головною відмінністю між повітрям та природним газом є в’язкість середовища та його густина, то значення відношення Reповітря до Reприрод.
газу, при атмосферному тиску, за однакової швидкості потоку для значення
числа Рейнольдса повітря буде вище ніж природного газу. Зі зростання тиску
вказані відмінності між повітрям та природним газом зменшується [1].
Для порівняння середовищ повітря та природного газу використаємо
критерій подібності Ейлера та Рейнольдса.
Число Ейлера є безрозмірним та використовується при розрахунках
втрат на місцевих опорах у потоках рідин та газів. Воно окреслює відношення падіння тиску на місцевому гідравлічному опорі до кінетичної енергії
одиниці об’єму рідини [3].
Число Ейлера визначається за формулою (табл. 1)
Eu 

p

 2

,

(1)

де ∆p – перепад тиску; ρ – густина середовища;  - швидкість потоку.
Число Рейнольдса – безрозмірне число, яке залежить від швидкості потоку газу, характерного лінійного розміру та властивостей газу [4].
Число Рейнольдса визначається за формулою (табл. 2)
Re 

 D
,


(2)

де D – поперечний переріз через протікає середовище;  - динамічна
в’язкість.
Таблиця 1. Порівняння числа Ейлера для природного газу та повітря
Q, м3/год
13
43
73

Eu газу
0,0864751
0,0079039
0,0027424
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Eu повітря
0,0504438
0,0046106
0,0015997
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103
133
160
182
204
226
250

0,0013775
0,0008262
0,0005709
0,0004412
0,0003512
0,0002861
0,0002338

0,0008035
0,0004819
0,000333
0,0002573
0,0002048
0,0001669
0,0001364

Таблиця 2. Порівняння числа Рейнольдса для природного газу та повітря
Q, м3/год

Re газу

Re повітря

13

1929,58

43

6382,48

3307,86
10941,4

73

10835,38

18574,95

103

15288,28

26208,49

133

19741,18

33842,03

160

23748,79

40712,21

182

27014,25

46310,14

204

30279,71

51908,07

226

33545,17

57506,01

250

37107,49

63612,84

За результатами розрахунку чисел Ейлера та Рейнольдса для природного
газу та повітря (табл.1, табл. 2) можна зробити висновок що між ними є неповна газодинамічна подібність. Для досягнення подібних результатів необхідно розглянути застосування критеріїв подібності та їх комбінацій.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У
БУДИНКАХ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗВЕДЕННЯМ ТЕПЛА
Анотація. Дана стаття розкриває суть вимірювання витрати та кількості теплової енергії у будинках із вертикальним розведенням. Наведено огляд даної системи та доцільність її використання на сьогоднішній день.
Визначення витрати та кількості теплової енергії.
Ключові слова: теплова енергія, вимірювання, вертикальне розведення, однотрубна система, диспетчеризація, датчик температури.

ВСТУП
На сьогоднішній день, проблема раціонального використання теплової
енергії в Україні та в цілому у Світі є дуже «гострою», адже ефективність використання тієї ж теплової енергії та приладів для її контролю є дуже важливим як для користувача, так і для постачальника. Однотрубна вертикальна
система розведення є дуже економічною в плані використання та контролю
витрати теплової енергії, адже для опалення використовується менша кількість енергоносія, а при монтажі, встановлюється один єдиний лічильник на
один стояк, а не на кожен (приклад: багатотрубна система опалення).
Для покращення обробки інформації, зняття даних та обслуговування
системи, необхідно розробити схему диспетчеризації для однотрубного стояку багатоповерхового будинку із замкнутою системою опалення. Диспетчеризація дозволить контролювати та моніторити стан витрати та кількості теплової енергії у всіх споживачів будинку за допомогою датчиків температури.
АНАЛІЗ ОДНОТРУБНОЇ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ
Стратегічними цілями розвитку систем теплозабезпечення є надійне,
якісне та безпечне постачання теплової енергії соціальній сфері та галузям
економіки країни на основі їх технологічної перебудови із переважним використанням комбінованого виробництва теплової та електричної енергії на базі твердих палив, теплових насосів, інших досягнень науково-технічного прогресу, підвищення енергетичної й економічної ефективності та забезпечення
екологічних вимог [1].
При такому влаштуванні опалення гаряча вода з енергетичної установки
піднімається по головній подавальній трубі у магістральні трубопроводи, а
потім надходить до квартирного стояку та опалювальних приладів (дивись
рис.1).
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Рисунок.1. Однотрубна вертикальна система розведення теплової енергії.

Охолоджена вода із нагрівальних приладів змішується з теплою водою,
проходить по замкнутій ділянці і надходить на поверх нижче.
Для зменшення різниці температур теплоносія на нижніх і верхніх поверхах, при підключенні радіаторів встановлюють замикають ділянки [2].
Принцип роботи диспетчеризації полягає в тому, що людина, яка обслуговує систему теплообміну будинку (під’їзду) керує котлом, задаючи на ньому температуру. Ще краще коли систем нагріву котлом та система контролера температури була як одне ціле, тобто, бездротова система із дисплеєм була
вмонтована в котел, задаючи на ній температуру, яка йде від котла, та маючи
через деякий час стабілізовану температуру на виході, після проходження
теплоносієм всіх поверхів будинку і повернувшись до котла.
ПЕРЕВАГИ ОДНОТРУБНОЇ СИСТЕМИ
Конструктивно системи опалення із примусовою циркуляцією теплоносія поділяють на два класи – однотрубні та двотрубні. Різниця полягає у методі підключення тепловіддаючих приладів до стояків.
Однотрубна система опалення являє собою замкнутий контур. Трубопровід прокладається від нагрівального елементу, проходить послідовно крізь
радіатори в яких теплоносій віддає частину енергії, і повертається назад до
котла. Однотрубна схема має найпростіший монтаж і невелику кількість затратних елементів, що відображаються на вартості всієї трубної системи.
У багатотрубній системі один контур призначений для транспортування
нагрітого теплоносія від котла до батарей опалення, а другий – для відведення охолодженого середовища назад до нагрівального приладу. Радіатори підключають паралельно, тому в кожен з них енергоносій надходить безпосередньо від прямого трубопроводу та має однакову температуру. Віддавши енергію, охолоджений теплоносій повертається до котла. Щоб реалізувати таку
527

СЕКЦІЯ №8  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

схему потрібно вдвічі більше труб [3].
Однотрубна система опалення набула широкої популярності у будівництві завдяки таким перевагам, як гідравлічна стійкість, мінімальна кількість
труб, менша кількість теплоносія, естетичність, легкість монтажу, точність
системи, широке використання у будь-якій точці кімнати.
Основний недолік однотрубного теплозабезпечення – дисбаланс нагріву
приладів по довжині магістралі. Тобто, як найдалі знаходиться радіатор від
котла, тим менше він нагрівається. Під дією насоса прогрів радіаторів здійснюється більш рівномірно, проте охолодження теплоносія все ж спостерігається, особливо при достатній довжині трубопроводу. Але негативну дію
цього явища знижують двома способами: збільшують кількість секцій останніх радіаторів, за рахунок чого збільшується їх потужність і кількість відданого в приміщення тепла – досягається рівномірний прогрів приміщень; раціонально проектують проходження магістралі по кімнатах [3].
ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день, багато будинків старого типу має «проблему» зі
стояками, які виходять користувачу занадто дорого, так як лічильники потрібно встановлювати на кожен стояк окремо, крім того їх обслуговування. Однотрубна вертикальна система розведення зі схемою диспетчеризації, дозволить вирішити багато проблем по обслуговуванню опалювальних систем, а
саме, зручність експлуатація, дешевизна, точність даних, бездротовий зв'язок.
Ця система має нижчу заповітреність, дозволяє визначити локальні місця
втрати тепла рівномірність подачі для всіх користувачів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛИЦІ ЯК ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
МІКРОКЛІМАТОМ
Анотація. В даній статті висвітлена актуальність автоматизації та удосконалення систем автоматичного
керування мікрокліматом. Проведено аналіз компаній котрі займаються виготовленням та продажем аналогів, розроблено функціонально-технологічну схему системи автоматичного регулювання мікрокліматом в
теплиці. В середовищі «Matlab» була змодельована поведінка перехідних процесів, та розраховано похибку
перерегулювання.
Ключові слова: теплиця, мікроклімат, параметри, САК (система автоматичного керування), МПК (мікропроцесорний контоллер), управління, апаратне забезпечення.

ВСТУП
Кожного року населення планети Земля зростає. Скоро ця позначка досягне відмітки семи мільярдів. І зараз, як ніколи гостро, постає проблема з
повноцінним харчуванням такої великої кількості людей. На жаль, дуже часто природа вносить негативні корективи в погодні умови, котрі знищують
майже половину збору, або й навіть більше. І, на жаль, не в усіх частинах
планети є можливість збирати врожай по два рази на рік. Для вирішення цієї
поставленої задачі використовують теплиці. Кожного року їх кількість невпинно зростає, і з ними збільшується й асортимент сільськогосподарських
культур, котрі починають вирощувати в цих промислових приміщеннях [1].
В даний час існує надзвичайно велика кількість факторів, які б мали вже
давно звести нанівець недоїдання одного мільярду людей. Це і генномодифіковане насіння, котре дає більше плодів та набагато стійкіше переносить перепади температур, вологості та інших подібних факторів; також це органічні
й неорганічні речовини, котрі використовують, щоб збільшити кількість
врожаю (добрива); засоби захисту рослин, котрі застосовують для боротьби
із різними видами шкідників. Проте основною рушійною силою на шляху до
якісного та хорошого врожаю є системи автоматичного керування мікрокліматом. Оскільки оптимально вибрана технологія підтримки ідеальних кліматичних умов не тільки зможе підвищити врожайність на 10…15%, а й заощадити енергоресурси, що призведе до зменшення собівартості вирощеного товару [2].
Зараз в нашій державі, відповідно до Концепції Загальнодержавної Цільової Програми розвитку промисловості до 2017 року схваленою постановою Кабінету Міністрів України №1174 від 28 липня 2003 року, передбачається впровадження новітніх комп’ютерних технологій в управлінні промисловими об’єктами, що також свідчить про актуальність даної теми, адже автоматизація ще й до всіх вище перерахованих плюсів, мінімізує ризик людських помилок та при цьому покращить самі умови праці персоналу, та підвищить культуру виробництва [3].
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ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ
На даний момент існує багато компаній котрі пропонують продаж обладнання для автоматизації процесу контролю кліматичних показників. До них
можна віднести такі передові фірми як: НПФ «ФИТО», ТОВ «АйПиСи2Ю»,
ТОВ «КОРОЛЕВ-АГРО», ТОВ «АГРАТЕК», ТОВ «ВО ОВЕН», «Siemens»,
«ВКФ Агротех Консалт», «EKF» і т. д.. Всі вони працюють в різній ціновій
категорії, і для різних розмірів об’єктів контролю, тому функціональність та
параметри САК відрізняються.
Метою роботи є дослідження технологічних процесів підтримання параметрів
мікроклімату в теплиці, та розробка недорогої та енергоефективної системи автоматичного керування температури, рівня відносної вологості та їх підтримання на
технологічно обґрунтованому рівні для створення оптимальних умов для розвитку
рослин і максимізації прибутку від реалізації овочевої продукції закритого ґрунту.
У результаті аналізу блокової теплиці, як об’єкта автоматизації, були визначені
основні вимоги до САК мікрокліматом теплиці, визначені її функціональні ознаки
та спроектована функціонально-технологічна схема системи автоматичного
регулювання мікрокліматом в теплиці (дивись рис.1).

Рисунок 1. Функціонально-технологічна схема системи автоматичного регулювання мікрокліматом в теплиці

Для системи було вибрано центральним пристроєм збору інформації, керування та регулювання мікроконтролер CB-4000 компанії STIENEN у складі централь530
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ного процесора. Інформація від усіх сприймаючих елементів (з датчиків вологості MiniCap2 фірми Panametrirs та температури ТСМ-50М ПАТ «ТЭРА»)
надходить на мікроконтролер CB-4000, котрий після обробки інформації видає необхідний сигнал управління на певний регулюючий орган або виконавчий механізм (електродвигун АИР 80 В4 фірми «Електрооборудование»).
Регулювання мікроклімату в теплиці здійснюється за наступними каналами регулювання: температури теплоносія нижнього та верхнього рівня, вологістю повітря нижнього та верхнього рівня, регулюванням кута нахилу
фрамуг.
Система автоматизації забезпечує регулювання ПІ-закону по параметрам мікроклімату, індикацію технологічних параметрів, контури управління електроклапанами і контури управління електродвигунами.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Були побудовані функціонально-структурні схеми, структурноалгоритмічні схеми САК по каналах регулювання температури та вологості в
теплиці. За допомогою прикладних програм «Matlab» була змодельована поведінка перехідних процесів, та з отриманих графіків було одержано час пеt  360
рехідного процесу регулювання температури в даній системі p
с, а
відносне перерегулювання склало:
y  y ( )
22  20
  max
 100% 
 100%  10%,
(1)
y ()
20
де y() - стале значення; ymax - максимальне відхилення регульованої величини від нового сталого значення;
час перехідного процесу вологості t p  40 с, а відносне перерегулювання
склало:
y  y ( )
83  75
  max
 100% 
 100%  10,7%,
(2)
y ()
75
для обох статична похибка відсутня, а перерегулювання не виходить за межі
20%, що задовольняє поставлені умови. Це задовольняє технологічні вимоги.
ВИСНОВКИ
Робота спрямована на дослідження блочної теплиці та покращення її системи автоматизації. Як видно із результатів дослідження, то розроблена
САК має доволі хороші параметри за невисоких капіталовкладень і за рахунок самої лише економії електроенергії та заробітної плати, вона вже через
півроку повністю себе окупить, це навіть без взяття до уваги прибуток від
збільшення та покращення врожаю теплиці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ
ГАЗУ НА БАЗІ АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ
Анотація. Розглянуто використання приладів та систем вимірювання витрати газу на базі акустичних методів для комерційного обліку газу. Визначено основні вимоги до приладів і систем реєстрації витрати.
Здійснено огляд основних акустичних методів вимірювання витрати. Наведено основі технічні та метрологічні характеристики ультразвукових витратомірів а також їх переваги, недоліки та основні джерела похибок.
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ВСТУП
В умовах реформування економіки та постійного подорожчання цін на
паливно-енергетичні ресурси, виникла нагайна необхідність підвищення
ефективності обліку природного газу, що у свою чергу відповідає інтересам
як споживачів, так і постачальників. Одним із напрямів розв’язання такої задачі є точний контроль і облік природного газу .
Комерційний вузол обліку природного газу являє собою комплекс засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів для вимірювання, реєстрації та збереження результатів вимірювання і розрахунків об'єму газу, приведеного до стандартних умов. Вузол обліку газу складається з одного або кількох вимірювальних приладів: лічильника газу у комплекті із реєструвальними приладами температури і тиску газу; лічильника газу у комплекті з показувальними приладами температури і тиску газу; лічильника газу, вимоги
до якого встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними
документами [1].
ОСНОВНІ
ВИМОГИ
ДО
ПРИЛАДІВ
ТА
СИСТЕМ
ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ
Основними вимогами до приладів та систем вимірювання витрати енергоносіїв є: висока точність; надійність вимірювань; широкий діапазон вимірювань та лінійність шкали (вимоги до статичної характеристики); мінімальна залежність точності вимірювань від зміни густини та в’язкості вимірювального середовища; не залежність результатів вимірювань від тиску і температури; мінімальна залежність метрологічних характеристик від умов експлуатації; високі динамічні характеристики (швидкодія); працездатність приладу при вимірюваннях витрати і кількості не тільки за нормальних, а і за
екстремальних умов (за низьких або високих температур і тиску, при вібраціях та ін.); можливість вимірювання витрати широкої номенклатури речовин;
вимоги до інформативних і неінформативних параметрів вихідного сигналу
(переміщення покажчика шкали, частоті електричних імпульсів, напрузі, відношенню напруг, силі струму); забезпеченість метрологічною базою.
Моніторинг приладів і систем, які широко застосовуються у сучасній
витратометрії, показує що найбільшого поширення отримали витратоміри та
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лічильники кількості газу: змінного перепаду тиску, тахометричні, об’ємні,
вихорові та ультразвукові.
ВИТРАТОМІРИ НА БАЗІ АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ
Останнім часом набувають широкої популярності комерційні вузли обліку газу із вимірювальними перетворювачами витрати (ВПВ) на базі акустичних методів.
Ультразвуковими (УЗ) називаються ВПВ, засновані на вимірюванні залежного від витрати того або іншого ефекту, що з’являється при проходжені
акустичних коливань крізь потік вимірюваного середовища.
Ультразвукові витратоміри зазвичай застосовують для вимірювання
об’ємної витрати, бо ефекти, що виникають при проходженні акустичних коливань крізь потік газу, зв’язані зі швидкістю останнього. Але шляхом встановлення акустичного перетворювача, що реагує на густину газу, можна
здійснити і реєстрацію масової витрати.
Ультразвукові ВПВ можна поділити на такі класи (Рисунок 1):

Рисунок 1. Ультразвукові лічильники

Часово-імпульсний спосіб (спосіб фазового зсуву), котрий здійснює
вимірювання різниці фазових зсувів ультразвукових хвиль, які направляються за потоком та проти нього [3].
Доплерівський метод базується на доплеровскому зсуві частоти ультразвукового сигналу, відбитого від часток вимірюваного потоку. Мірою витрати є різниця частот випромінюваного та відбитого сигналів [3].
Метод вимірювання часу поширення ультразвуку ґрунтується на вимірюванні різниці тривалості проходження коротких імпульсів, що направляються одночасно за потоком та проти нього [3].
Крім того, існує окремий метод визначення витрат, що базується на вимірюванні зміщення потоком ультразвукової хвилі, котра спрямовується перпендикулярно до напрямку руху середовища [3].
Витратоміри на базі акустичних методів у своїй конструкції не мають
рухомих елементів , що у свою чергу позначається на простоті конструкції
витратоміра та на його надійності. Оскільки УЗ ВПВ не мають рухомих та
виступаючих у потік елементів, вони характеризуються малою втратою тиску
у технологічній мережі. Але найбільшу популярність УЗ ВПВ здобули завдяки своїм технічним та метрологічним характеристикам, основні з яких наведені у таблиці 1[4].
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Таблиця 1. Технічні та метрологічні характеристики УЗ ВПВ
Характеристика
Похибка вимірювання, %
Номінальний діаметр, мм
Діапазон вимірювання витрати, м3/год
Робочий тиск, МПа
Робоча температура газу, °С
Температура зовнішнього середовища, °С

Значення
0.1..2
10..1400
0.1..130000
0.1..45
-40..+280
-40..+60

Але як і витратоміри інших класів УЗ мають ряд недоліків. Основними з яких є: складність вимірювальних систем та обробки даних, залежність показань від фізичних властивостей вимірюваного середовища
та влив гідрогазодинамічних показників потоку на точність вимірювання.
ОСНОВНІ
ДЖЕРЕЛА
ПОХИБОК
УЛЬТРАЗВУКОВИХ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ВИТРАТИ
Вплив профілю швидкостей потоку. Цей вплив зумовлений тим, що
реальна епюра швидкостей потоку газу при вимірювані по хорді не має ідеальної форми, і для більш корректного визначення середньої швидкісті плину
потоку вводять гідродинамічний коефіцієнт k, який залежно від режиму потоку змінюється від 0.75 (для ламінарного) та 0.92..0.97 для турбулентного
режимів. Але він зростає при десятикратному збільшені числа Re, а тому і
витрати. Отже потрібно вводити відповідні додаткові корективи. Значний
вплив на величину невизначеностей УЗ ВПВ має асиметрія швидкості потоку, які створюються місцевими гідравлічними опорами технологічної мережі,
та просторова орієнтація самого приладу.
Вплив швидкості розповсюдження ультразвуку. Швидкість ультразвуку у газі істотно залежить від температури та його фізико хімічних параметрів. Тому для усунення цього впливу на точність ВПВ використовують автоматичну корекцію на зміни швидкості ультразвуку.
Реверберація ультразвуку. Цей вплив зумовлений тим, що прийомний
п’єзоелемент, крім основної ультразвукової хвилі, сприймає також її ревербераційну складову, яка виникає в результаті багаторазових відбиттів УЗ
хвилі від границь вимірюваного середовища зі звукопроводами і з
п’єзоелементами. Основний внесок у ревербераційну хвилю дає перший паразитний сигнал, що приходить на прийомний п’єзоелемент після двократного відбиття від прийомного і випромінюючого елементу. Ревербераційні перешкоди істотно зменшуються у випадку застосування безконтактних перетворювачів з заломленням ультразвукової хвилі.
ВИСНОВКИ
Використання приладів та систем вимірювання витрати газу на базі акустичних методів для комерційного обліку газу дозволяє досягти більшої ефективності і достовірності його обліку. Їхня популярність зумовлена досить
високою точністю вимірювань, широким діапазоном вимірювання витрати,
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робочих температур та тиску. Більшість недоліків акустичних методів вимірювання витрати з розвитком інформаційних технологій можна усунути використанням нових методів обробки даних, що у свою чергу зробить застосування УЗ ВПВ для комерційного обліку ще ефективнішим.
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3. Пістун Є. П., Лесовой Л. В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. — Львів: Видавництво ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. — 576
4. Елетронний
ресурс
[Режим
доступу
]:
http://sick.in.ua/
wpcontent/uploads/2015/ 06/FLOWSIC600_1.1.pdf

536

XІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», 15-16 травня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

УДК 681.121
А.В. Степанюк, студент гр. ПІ-41, Д.Ю. Капітанчук, студент гр. ПІ-41
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПЛУНЖЕРНИЙ НАСОС ДОЗАТОР
Анотація. У статті надана інформація щодо проблем із дозуванням одоранту та використання плунжерного
насоса в якості дозатора, принцип його роботи і переваги.
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ВСТУП
Природний газ і зріджені гази не мають запаху, тому будь-який їх витік
із закритої системи може бути виявлений тільки спеціальними датчиками.
Оскільки такі гази широко застосовуються на промислових об'єктах і у побуті, в разі витоку можуть викликати сильні отруєння і, крім того, за певних
концентрацій створюють вибухонебезпечне середовище, виникає потреба
оперативного виявлення наявності газу у навколишньому повітрі без застосування спеціальних технічних пристроїв.
В Україні і в зарубіжних країнах цю проблему вирішують шляхом додавання до газу речовин, що мають різко виражений запах, присутність яких
має означати наявність витоків у системах газопостачання або газового обладнання. Речовини що додають газу специфічний запах, називають одорантами, а процес їх введення у потік газу - одоризацією газу. Одоризація природного газу здійснюється, як правило, на газорозподільних станціях (перед подачею газу споживачам) або на централізованих одоризаційних пунктах. [1]
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до вимог науково технічної документації (НТД) норма введення одоранту у природний газ становить 16 мг / м3. При пониженому вмісті одоранту у газі різко знижується безпека експлуатації газорозподільних
мереж та газового обладнання через неможливість своєчасного виявлення
витоків. Підвищений вміст одоранту призводить до зростання кількості помилкових викликів газових служб населенням, збільшення токсичності природного газу та продуктів його згоряння, підвищеної корозії устаткування і
трубопроводів, а також до збільшення витрат, пов'язаних із перевитратою
самого одоранту.
Необхідною умовою безпеки використання газу у побуті є поява запаху
при витоку газу у приміщення. Тому для своєчасного виявлення витоків газ
одоризують добавкою із різким запохом. Інтенсивність запаху одоризованого
газу повинна бути такою, щоб його присутність в приміщенні виявлялася при
концентрації, що не перевищує 20% від нижньої межі вибуховості цього газу
і 0,3-0,5% для різних марок скрапленого газу комунально-побутового споживання. [2, 3]
Нині інтенсивність запаху газів комунально-побутового споживання визначається органолептичним методом за ГОСТ 22387.5-77 двома методами камерним і приладовим. Камерний метод вимагає спеціально обладнаного
приміщення і періодичного контакту випробувачів (п'яти осіб одночасно) із
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високою концентрацією одоризованого газу (у 20-30 разів перевищує гранично-допустиму концентрацію вуглеводнів у повітрі робочої зони). Проведення випробувань за другим методом аналогічно камерному, різниця лише в
тому, що замість обладнаного приміщення застосовується прилад – одоризометр. [4]
ВИКОРИСТАННЯ ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА ДЛЯ ДОЗУВАННЯ
Завдяки своїм функціональним властивостям, здатності створювати високий тиск і працювати з агресивними і в'язкими середовищами, плунжерні
насоси знайшли широке застосування у самих різних сферах господарства.
Основні частини плунжерного насосу ─ циліндр і плунжер, що рухається в ньому. Завдяки переміщенню відбувається всмоктування і нагнітання
рідини. Рух плунжера забезпечує електричний або інший, наприклад, дизельний привід. [5]
Обертальний рух вала двигуна за допомогою кривошипно-шатунного
механізму (кривошип, шатун і шток) перетворюється у зворотньопоступальний рух плунжера, результатом чого є чергування розрідження і
надлишкового тиску всередині циліндра. Робота плунжерного насоса координується всмоктуючими і нагнітальними клапанами.
Плунжерний дозувальний насос забезпечує подачу (витрата) дозованої
рідини із високою точністю. Дозувальний одноплунжерний електронасосний
агрегат складається із двох блоків приводного і гідравлічного. До складу
приводного входять двигун і редуктор із черв'ячною парою та механізмом
регулювання, а до гідравлічного ─ один або кілька. Електро насосні дозувальні агрегати можуть укомплектовуватися, як однаковими, так і різними за
величиною подачі гідроциліндрами.
Поверхня плунжера, як правило, гладка і не містить канавок для розміщення ущільнень, які встановлюють на внутрішній поверхні циліндра. Це
дозволяє варіювати їх кількість і ширину. До розміщеного на поверхні циліндра нерухомого ущільнення досить просто підвести мастило, що дозволяє не
тільки збільшити швидкість руху плунжера, а й термін служби плунжерних
пар.
Особливості конструкції ущільнень плунжерного насосу полегшують
використання сучасних матеріалів із поліпшеними антикорозійними властивостями, високою стійкістю до агресивних середовищ і значним робочим ресурсом. Застосування інноваційних рішень, наприклад, оксидної кераміки
(плунжери керамічні), дозволило ще більше зменшити знос і збільшити термін дії плунжерів. [6]
ВИСНОВКИ
Поряд із здатністю забезпечувати високу продуктивність і тиск, плунжерні насоси мають інші переваги. В них менше зношуються деталі, що підвищує надійність, спрощує обслуговування і ремонт плунжерного насоса.
Найважливіша для дозуючих насосів властивість ─ висока прецизійна
точність дозування. Вони легко вбудовуються в установки одоризації, підда538
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ються автоматизації, відрізняються високим коефіцієнтом корисної дії та низькою енергоємністю при дозуванні.
На сьогоднішній день плунжерні дозувальні насоси і використовуюче їх
обладнання набули широкого поширення. Залишається актуальним цілий ряд
практичних питань: підвищення ресурсу плунжерних пар, збільшення міжремонтного періоду, ще більш висока точність дозування та інші.
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ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ТЯГОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Аннотация. В статье приведена математическая модель испытательного стенда для измерения импульсной
тяги энергетических установок.
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ВВЕДЕНИЕ
Схема стенда для измерения импульсной тяги энергетических установок
(ЭУ) со станком с упругими связями между станиной и подвижной рамой
приведена на рис. 1. Испытательный стенд состоит из подвижной рамы —
коромысла 2, направляющими вращательного движения для которого служит
группа торсионов 6. На раме посредством кронштейна 5 жестко затеплена
ЭУ. При работе ЭУ сила тяги создает момент относительно оси вращения,
который поворачивает коромысло. Упругие связи между коромыслом и станиной 1 создают уравновешивающий момент. Измерительный преобразователь 8 формирует выходной электрический сигнал зависящий от величины
угла поворота коромысла и служит оценкой величины тяги, развиваемой ЭУ.
Демпфер 7 успокаивает колебания подвижной части на переходных режимах
работы. Для калибровки испытательного стенда предусмотрено тарировочное устройство 10 и группа призменных опор 9.
Импульсная тяга, изменяющейся по закону (рис. 1).
t 0  t  mTu ;

(1)
Pm (t )   P0 mTu  t  nTu ;
 P (t - nT ) nT  t  T ,
u
u
u
 0
P0
где  
; Tu - время импульса.
mTu

Рисунок 1. а) Схема тягоизмерительного устройства; б) Импульс тяги

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА
Подвижная часть стенда является механической системой с одной степенью свободы, для которой уравнение Лагранжа принимает форму [1]:
d  T  T
П
(2)


 QR  Q(t ),
dt  q  q
q
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где t - время; q - обобщенная координата; q - обобщенная скорость; T - кинетическая энергия системы; П - потенциальная энергия системы; QR обобщенная сила, соответствующая силам сопротивления; Q(t ) - обобщенная
сила, соответствующая вынуждающей силе.
При выборе в качестве обобщенной координаты угла поворота коромысла уравнение (2) будет иметь вид:
d  T  T
П
(3)


 QR  Q(t ),
dt    

где  - угол поворота коромысла.
Согласно общему определению кинетической энергии [1]:
1 n
T   mi Vi Vi ,
(4)
2 i 1
где mi - масса і -й материальной точки; Vi - скорость і -й материальной точки.
Для системы, находящейся во вращательном движении
1
T   r 22dm,
(5)
2 ( m)
где r - расстояние от точки вращения частицы тела с массой dm , а интеграл
распространен по всей массе тела. Выражение (5) представим в виде сумы

1
(6)
T    r 22dm   r 22dm   r 22dm   r 22dm  ,
2  ( mЭУ )
( mтп )
( mк )
( mт )

где mЭУ - масса ЭУ; mтп - масса топливопроводов ЭУ; mк - масса коромысла; mт масса торсиона.
В связи с тем, что коромысло, трубопроводы системы питания ЭУ и торсион во время движения имеют неравномерное распределение скоростей, то
в общем случае каждое слагаемое (6) можно представить
2 2
2
(7)
 r i dm   Ii (),
( mi )

где  - угловая скорость коромысла; I i - приведенный. момент инерции і-го
элемента стенда относительно точки вращения.
Учитывая слабую зависимость I от  и незначительные угловые перемещения коромысла, I i () можно представить первым элементом разложения в степенной ряд
Ii ()  Ii  const.
Тогда
1
T  I 0 2 ,
(8)
2
I 0   I ЭУ  І тп  I к  І т ,
(9)
где I 0 - приведенный момент инерции подвижных частей стенда относительно точки вращения.
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Потенциальная энергия является функцией обобщенной координаты
П  П ().
Так как потенциальная энергия обладает свойствами непрерывности и
дифференцируемости, разложим П () в степенной ряд в окрестности   0 ;
ограничивая ряд тремя членами имеем
П (0) 2
(10)
П ()  П (0)  П (0) 
,
2
Принимая во внимание, что потенциальная энергия определяется с точностью до произвольного постоянного слагаемого и П (0) =0, при условии
отсчета углов от положения равновесия, представим (10) в виде
1
(11)
П ()  П (0)2 .
2
Постоянная П (0) называется обобщенным коэффициентом жесткости.
Для данной системы величина коэффициента жесткости определятся потенциальной энергией торсиона, трубопроводов системы питания, измерительного преобразователя. Изменением П () системы из-за перемещения подвижных частей стенда и ЭУ пренебрегаем ввиду их малости по сравнению с
приращением П () , вызванного деформациями упругих связей стенда.
(12)
П(0)  С  Ст  Cтп  Cпр ,
где С - обобщенный коэффициент жесткости; Ст - приведенная жесткость
торсиона; Cтп - приведенная жесткость топливопроводов; Cпр - приведенная
жесткость измерительного преобразователя. Уравнение, связывающее приведенную жесткость измерительного преобразователя Cпр и его линейную
жесткость Cе имеет вид (рис. 2)
Cпр  Cе  l12 ,
где l1 - расстояние от штока измерителя до точки вращения.

(13)

Рисунок 2. Расчетная схема тягоизмерительного устройства

Обобщенная сила сопротивления обусловлена наличием пластинчатого
демпфера, который создает силу сопротивления, пропорциональную первой
степени скорости движения пластин [2]:
Fg  r  x,
(14)
где r - коэффициент демпфирования; x - линейная скорость пластин.
Так как расстояние от штока демпфера до точки вращения равно l2
(рис. 2), то выражение для обобщенной силы QR принимает вид [3]
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QR  Fg 

x
 b  ,


(15)

где b  r  l2 2 - приведенный коэффициент демпфирования.
Источником вынуждающей силы является импульсная сила тяги ЭУ Pт .
Если подвижная система имеет одну степень свободы и сила тяги задана в
виде Pт (t ) , то обобщенная вынуждающая сила определяется в виде [3]:
r
r
Q(t )  P
P ,
(16)
q

где r - вектор возможных перемещений системы.
Если принять направление P и r совпадающими, т.е.
(17)
P  r  P  r ,
и учитывая
(18)
r  l3  ,
где l3 - расстояние от точки вращения коромысла до нормированной точки
сечения сопла ЭУ (например, геометрического центра), через которую при
нормальной работе должен проходить главный вектор силы тяги ЭУ, то выражение для вынуждающей силы можно представить в виде
(19)
Q(t )  Pт (t )  l3.
Подставляя выражение, определяющее П , T , QR , в (3) и производя дифференцирование и преобразование, получаем уравнение движения подвижной
части стенда:
 2

(20)
a 2  b  C  l3  Dт (t ),
t
t
a  I 0 - момент инерции, определяемый выражением (9); b - приведенный коэффициент демпфирования; C - обобщенный коэффициент жесткости.
ВЫВОДЫ
В результате анализа получено уравнение движения подвижной части
стенда, что позволяет сформулировать требования к динамическим характеристикам подвижной части стенда и измерительного преобразователя, служащих для измерения импульсной тяги.
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АНАЛІЗ ДИСКРЕТНИХ ЗАВАД ПРИ ЗВАЖУВАННІ В РУСІ
Анотація. В даній статті розглянута проблема виникнення динамічних завад під час процесу зважування в
русі. Були проаналізовані основні фактори виникнення динамічних завад при різних типах зважування: зважування в русі автомобіля, вагону, зважування вантажів що переміщуються кранами, зважування на плавзасобах. На основі проведеного аналізу була розглянута доцільність використання методів обробки дискретних сигналів з можливістю адаптації, зокрема фільтрації.
Ключові слова: вимірювання в русі, динамічні завади, обробка сигналів, динамічне зважування, фільтрація.

ВСТУП
З огляду на бурний розвиток транспортних перевезень, збільшення
об’ємів виробництва сировини і товарів – перед розробниками постає задача
швидких і точних вимірювань маси.
Одним із шляхів вирішення цієї задачі є здійснення вимірювання маси в
русі (англ. Weight in motion (WIM)). Використання цієї концепції надає можливість суттєво зменшити час вимірювання, а також автоматизувати цей процес за рахунок використання інформаційних технологій.
Задача динамічного зважування постає всюди, де має місце великий потік вантажів, включаючи транспортування на суші, в морі та в повітрі. Це відноситься також до таких сфер промисловості як: теплоенергетична, металургійна, харчова.
Наряду з позитивними якостями, метод вимірювання має свої обмеження в універсальності, швидкодії, точності та надійності. Одним із рішень є
розробка методів обробки даних динамічного зважування з можливістю адаптації до різних умов вимірювання. Це дозволить мінімізувати динамічні перешкоди які залежать від багатьох факторів та відрізняються в кожному виді
зважування.
Частіше всього процес вимірювання дискретних вантажів супроводжується впливом динамічних явищ, які негативно впливають на значення похибки відносно вимірювання в статичному режимі. Вплив динамічних сил
з’являється не лише під час переміщення вантажу, це справедливо і для нерухомих об’єктів. Наприклад, при ударі під час його встановлення на вантажоприймальну платформу, за рахунок зовнішніх вібрацій, наявності пружних
елементів в основі вантажу (напр. автомобільна підвіска) або вантажоприймальної платформи.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Найперші приклади вимірювальних систем для вимірювання ваги в русі
представляли собою статичні ваги, по яких вимірювальний об’єкт проїжджав з дуже малою швидкістю 3-5 км/год. Процес вимірювання ставав довгим і складним. І навіть з цими обмеженнями похибка складала більше ніж
1% [1].
Існує два основні типи систем які будуються на основі двох різних ван546
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тажоприймальних пристроях таких як: важільні - у яких навантаження передається через сумуючі важелі на один перетворювач сили; безважільні – це
системи які розташовуються на чотирьох і більше перетворювачах сили.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАВАД
Характер і абсолютні величини динамічних явищ будуть відрізнятися в
залежності від об’єкту зважування (вагон, автомобіль і т.д.), а також типу
цього процесу (напр. для залізничної галузі – по-осьове, по-візкове, повагонне). Розглянемо динамічні завади в таких ситуаціях: зважування в русі
вагонів, автомобілів, зважування вантажів що переміщуються кранами та
зважування вагами, встановленими на судні.
При зважуванні залізничних вагонів в русі, на відмінну від статичного
зважування, коли на тензодатчики діє постійна сила, присутні також додаткові зусилля, які є основними причинами наявної похибки. Якщо не враховувати інструментальні похибки, то до них можна віднести такі як:
- вертикальне коливання вагону, яке виникає через нерівність рельсового
шляху, дефекти поверхонь коліс, овальність, нерівність стиків і т.д.;
- нерівномірність швидкості руху;
- вплив зусиль від сусідніх вагонів через зчіплюючий пристрій в рухому
складі;
При зважуванні в динаміці на тензодатчики діють такі сили: F0 - постійна складова, яка є пропорційною до маси вагону, і змінних сил (сили динамічного впливу), які поділяються на два види Fпi - стаціонарні (періодичні коливання) та нестаціонарні Fнj (неперіодичні перешкоди), всі вони складають
сумарну силу Fх :
n

k

i 1

j 1

Fx  F0   Fпie it / Тпі sin( wi t   i )   Fн j ,

(1)

де Fпі , wi ,  i , i - амплітуда, частота, початкова фаза і декремент затухання і-их
періодичних складових перешкоди.
Частота стаціонарних коливань, викликаних підвіскою вагону, складає
3,5-7 Гц [1]. Нестаціонарні динамічні явища обумовленні головним чином
нерівномірністю руху. Для зменшення впливу цих явищ необхідно забезпечити умови, при яких вірогідність їх появ зведена до мінімуму – рівномірність руху складу. Інші джерела динамічних похибок, такі як: овальність коліс, нерівність рельсового полотна і поверхні коліс і т.д., мінімізуються за
рахунок суворого дотримання норм будування, монтажу шляхів, а також
норм і правил експлуатації вагонного обладнання.
При зважуванні рухомих автомобілів основна проблема полягає в доволі низькій частоті динамічних завад і малій тривалості зважування. По інформації підприємств-виробників, частота низькочастотних похибок знаходиться в проміжку 1-4 Гц [1]. При цьому в роботах [2,3] характеристика перешкод зміщується в сторону збільшення початкового значення, тому вірогі547
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дним діапазоном динамічних перешкод може бути проміжок в 1,5-2,5 Гц [1].
Фактори, від яких залежить величина перешкод при зважуванні автомобілів
майже не відрізняються від факторів зважування вагонів в русі.
При зважуванні вантажів, що переміщуються кранами, виникає розкачування вантажу (маятникові коливання). Період коливання вантажу можна розрахувати за формулою:
Т М  2 l k g ,

(2)

де l k - відстань від центру мас вантажу до місця з’єднання навантаженого канату з механізмом; g - прискорення вільного падіння.
Експериментальні дослідження динамічних навантажень в кранах [4], в
яких брали участь 15 мостових кранів вантажністю від 2 до 30 т, шляхом запису зусиль в мості та балці показали: частота власних коливань мостів складає 2-8 Гц, а власних коливань вантажів в 2-3 рази вище. Логарифмічний декремент затухання мостів складав 0,34-0,43, вертикальних коливань – 0,20,4, розкачування вантажу – 0,05-0,2.
При цьому сила, що діє на тензодатчик має вигляд:
n

Fx  F0   Fпie it / Tпі sin( wi t   i )  Fпр  Fм ,

(3)

i 1

де Fпі ,  i , Tпі , wi , i - амплітуда, декремент затухання, період, частота і початкова фаза i -их періодичних складових перешкоди, які визвані вертикальними
коливаннями і розкачуванням вантажу;
Fпр - сила інерціі, яка визначена в момент діє приводу;
Fм - експоненціально затухаюча складова, яка визначена коливанням вантажу.
При вимірюванні маси на борту плавзасобу виникає проблема виключення динамічних перешкод складного типу, зумовлених хитавицею на нерівномірній водяній поверхні. Палуба корабля майже ніколи не знаходиться в
чітко горизонтальному положенні. Наприклад, на невеликих суднах кільова
хитавиця досягає 20°, бортова хитавиця – до 10°, а змінна прискорення складає до ±0,5g. Складність боротьби з такими перешкодами зумовлена неперіодичністю цих факторів (крен та диферент, які залежать від зміщення центру
мас судна).
Різноманіття процесів зважування, яке викликане унікальністю вантажів,
характером їх руху і конструкцій, погодними умовами і т.д., створює проблему при розробці універсальних систем вимірювання маси рухомих
об’єктів і зокрема обробку даних з вимірювальних перетворювачів сили.
Єдине що їх об’єднує – це подібний за видом сигнал. Подібність сигналу при
різних видах вимірювання полягає в постійній величині, яка пропорційна масі вантажу, а також сумі складових затухаючих періодичних коливань та сумі
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складових неперіодичного характеру.
Відношення між періодичними і неперіодичними складовими перешкод
залежить від виду вимірювання і для більшості з них переважають гармонічні коливання. Важливою характеристикою вимірювання є тривалість вимірювання, адже чим більший час вимірювання, тим більша кількість періодів
перешкоди потрапляє в інтервал обробки сигналу – тим простіше погасити
їх.
ВИСНОВОК
Аналіз процесів зважування показав, що на вимірювальну систему, під
час руху вимірювального об’єкту, діють різного типу завади динамічного характеру, що сумарно дають похибку вихідного сигналу до 5-7% [1]. Внесення
в систему методів обробки даних з можливістю адаптації (фільтрів) є необхідним з погляду на різноманіття типів зважування, видів вантажів, що в
свою чергу означає різноманіття похибок в різних частинах спектру вихідного сигналу. Це дає можливість зменшити похибку до прийнятного рівня в
комерційних вимірюваннях.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Скалевой А.В. Цифровая аппаратура систем тензометрического взвешивания дискретных грузив : автореф. дис. ... канд техн. наук. -Одесса, 1984.
-261 с.
2. Буртковский И.И., Похило Н.П., Пищников И.А. Электроннотензометрические весы для взвешивания большегрузных автосамосвалов в
движении.- Измерительная техника, 1970, № 8, с.51.
3. Жуковицкий В.И., Вишня В.Б. Весоизмерительный комплекс для АСУ
автомобильным транспортом карьера.- В кн.: Автоматизация процессов
взвешивания и дозирования в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и на транспорте.- Ж Всесоюзное научно-техническое совещание, 1974,
г.Одесса: Тезисы, М., 1974, с.102.
4. Гохберг М.М. Тензометрические испытания крановых мостов в динамических условиях и затухание их колебаний. Труды Ленинградского политехнического института,- Л., 1954, №3.

549

СЕКЦІЯ №9  МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ

УДК 629.78
В.С. Нічик, студент гр. ПМ-61, старший викладач Толочко Т.О.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ОБЗОР И АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье приведены сведенья о тягоизмерительных устройствах, предназначенных для измерения тяги импульсных энергетических установок.
Ключевые слова: энергетическая установка, тяга, импульс, измерительный преобразователь.

ВВЕДЕНИЕ
Тяга является одним из важнейших параметров энергетических установок (ЭУ), по которому оцениваются ее основные характеристики. Отделение
тяги при различных режимах и эксплуатационных факторах является основной задачей испытания ЭУ.
Отличительной особенностью ЭУ является кратковременность их работы на установившемся режиме. Продолжительность работы ЭУ в период одного включения не превышает 0,1 секунды. Сюда входит запуск ЭУ, работа
на установившемся режиме при теоретически постоянных давлении в камере
сгорания и соотношении компонентов, а также ее выключение. Необходимость достоверного знания тяги не ограничивается только определением ее
значений на установившихся режимах. С целью обеспечения динамической
устойчивости и прочности энергетической системы необходимо знать характер нарастания тяги и ее экстремальную величину на участке запуска ЭУ,
амплитуды свободных и вынужденных колебаний тяги на основном режиме,
характер спада тяги на режиме выключения ЭУ и импульс последействия.
Измерение тяги импульсных ЭУ на всех режимах работы весьма затруднено. Это объясняется, главным образом, участием в процессе динамической
передачи усилия на измерительный преобразователь тяги (ИПТ) силовой
схемы крепления ЭУ, параметры которой, прежде всего жесткость, не обладают высокой стабильностью. Это приводит к появлению значительных по
амплитуде свободных колебаний системы, существенно затрудняющих измерение исследуемых процессов. Данное обстоятельство обуславливает необходимость применения для определения тяги импульсных ЭУ специальных
измерительных устройств, включающих звенья с высокой собственной частотой.
СВЕДЕНЬЯ О ТЯГОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
Основным узлом тягоизмерительной установки является станок, состоящий из неподвижной станины и рамы, к которой крепится испытуемая ЭУ.
Рама, которая может быть подвижной, воспринимает тягу и предает ее на измерительное устройство и станину. В зависимости от конструкции станки
подразделяются на четыре группы: 1) станки с минимальным трением; 2)
станки с упругими связями между станиной и подвижной рамой; 3) жесткие
станки; 4) специальные станки.
К первой группе относятся станки, у которых рама перемещается отно550
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сительно станины с минимальным трением, это различного рода качалки,
люнеты, тележки.
Ко второй группе относятся станки с подвижной рамой, подвешенной к
станине на ленточных подвесках. С целью уменьшения измерительных усилий в практике испытаний находят применение станки рассматриваемой
группы в виде устройств рычажного типа на упругих шарнирах.
К третьей группе станков (жестких) относятся устройства с неподвижной рамой. Эти станки конструктивно наиболее просты, отличаются минимальной массой и габаритными размерами. Схема станка жесткого типа приведена на рис. 1. На неподвижной раме 1 установлена испытываемая ЭУ 6.
Тяга воспринимается измерительными преобразователями 2, установленными на станине 5, жестко закрепленной на несущей конструкции стенда.
К четвертой группе станков относятся
специальные устройства, обеспечивающие
возможность измерения тяги ЭУ, имеющих
такие конструктивные особенности, которые не позволяют произвести их испытания
на указанных выше станках.
Подвижная рама в устройствах второй
группы подвешивается либо с помощью шаРисунок 1. Схема тягоизмеритель- рикоподшипников, либо на упругих элеменного станка жесткого типа
тах. Применение шарикоподшипников приводит к увеличению моментов трения,
наличию радиальных зазоров и неопределенности положения оси вращения
подвижной рамы. В связи с этим наиболее целесообразны упругие шарниры
и гибкие ленты. Преимущество упругих шарниров, в частности крестообразных, состоит в незначительном смещении центра вращения при передаче
нагрузки, в надежности работы, долговечности, простоте конструкции.
В отдельных случаях, с целью повышения точности измерения тяги за
счет уменьшения сил трения, предполагается применять аэростатические
опоры [1], устанавливаемые под носовой частью подвижной рамы.
Измерение тяги осуществляется в основном с помощью электрических,
гидравлических и механических измерительных преобразователей. Обладая
достаточно высокой точностью измерения – 0,1% от максимального значения тяги, гидравлические и механические преобразователи успешно применяются при стендовых испытаниях ЭУ с большой длительностью непрерывной работы. Для испытания импульсных ЭУ указанные преобразователи тяги
не приемлемы.
Задача измерения тяги в ряде случаев решается с помощью компенсационных тягоизмерительных преобразователей. В частности для реактивных
двигателей с малой тягой используется устройство, приведенное на рис. 2.
Подвижная платформа 2 покоится на верхних призменных опорах трех вертикальных рычагов 4, подвешенных на призменных опорах 5. Регулируемые
контргрузы 6 предназначены для компенсации веса подвижной платформы 2
с установленным на ней реактивным двигателем 1. Компенсация осуществ551
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ляется таким образом, чтобы при незначительном горизонтальном перемещении платформы с двигателем отсутствовала бы горизонтальная составляющая суммарного веса. Горизонтальные перемещения платформы, обусловленные действием тяги двигателя, воспринимаются датчиком положения 3,
дающим через сервоусилитель 9, сигнал на силовое компенсационное
устройство 10. Усилие компенсационного устройства направлено противоположно тяге двигателя. В итоге, измерительное перемещение платформы сводится к минимуму. Величина сигнала, подаваемого на компенсатор, строго
пропорциональна измеряемой тяге. Измерение данного сигнала осуществляется индикатором 8, проградуированном в единицах тяги. Массивная конструкция вертикальных рычагов способствует значительному уменьшению
различных помех, обусловленных вибрациями фундамента и несущих стоек
7, воспринимающих вес всего устройства.
Особое внимание при разработке тягоизмерительных устройств уделяется вопросам разгрузки ИПТ. В частности стенд для
измерения тяги реактивного двигателя, содержащий подвижную платформу, рекомендуется оснастить дополнительным гидроцилиндром [2]. Шток гидроцилиндра соединен
с платформой, а рабочая полость сообщаетРисунок 2. Тягоизмерительное
ся с магистралью высокого давления. В
устройство
устройстве [3] возвращение подмоторной
рамы, подвешенной на гибких лентах и разгрузка тягоизмерителя осуществляется с помощью четырехзвенника с изменяемым передаточным числом
плеч рычагов.
Основная трудность создания аппаратуры состоит в том, что она должна
представлять собой колебательную систему с одной степенью свободы с высокой собственной частотой в то время как масса подвижной рамы и двигателя может быть весьма значительной. Для получения собственной частоты
равной нескольким сотням герц система подвески рамы должна быть очень
жесткой и перемещения рамы под действием измеряемой тяги настолько малы, что их измерение существующими измерительными преобразователями
связано с большими трудностями. Учитывая, что жесткость колебательной
системы связана с ее собственной частотой квадратичной зависимостью, при
разработке устройства было решено пойти по пути уменьшения собственной
частоты. Микродвигатель прикреплялся к системе пружина-масса, имеющей
малое затухание и период колебаний около 30 мс. Инерционные силы, обусловленные большим периодом собственных колебаний учитываются при
помощи компенсационной схемы. Микродвигатель 1 жестко прикреплен к
плите 2.
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Плита соединена с главной рамой тягомера 3 посредством двух торсионных трубок 4 из вольфрамо-ванадиевой стали. Через
одну трубку 5 подается горючее, а через
другую пропущены электровыводы. Горючее входит вдоль оси колебаний системы
«платформа-двигатель» и давление горючего не вызывает появление крутящего моРисунок 3. Стенд для определения мента при колебаниях системы. При истечетяги импульсных микродвигателейо нии газов сопла 6 микродвигателя возникает
момент стремящийся повернуть платформу
2 и уравновешиваемый упругими силами торсионных трубок. Угол поворота
платформы измеряется при помощи емкостного преобразователя 7, закрепленного на раме 3. К другому концу платформы 2 прикреплена катушка 8,
которая находится внутри кольцевого магнита 9, прикрепленного к раме 3.
Пространство между катушкой и полюсами магнита заполнено маслом, обеспечивающим демпфирование системы. Катушка 8 и магнит 9 образуют электродинамический возбудитель колебаний, используемый для динамической
градуировки преобразователя.
ВЫВОДЫ
Испытательные стенды для измерения тяги импульсных двигателей,
длительность работы которых составляет десятки миллисекунд, должны удовлетворять дополнительным требованиям. Подвижная рама станков должна
иметь минимальную массу при достаточной жесткости, так как большая присоединенная масса искажает зависимость тяги от времени на переходных режимах. Вектор тяги должен совпадать с направлением перемещения подвижной рамы, чтобы исключить появление боковой составляющей силы и дополнительные погрешности. Первостепенное значение для точности работы
стендов, предназначенных для импульсных двигателей, имеет жесткость отдельных элементов и стенда в целом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ДАТЧИКІВ ВАГ ВІД
ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ
Анотація. Розглянуті причини виникнення перевантажень датчиків ваг. Проаналізовані конструкції захисту
ваг від імпульсних перевантажень.
Ключові слова: імпульсні навантаження, ваговимірювальні системи, тензодатчик, надійність.

Для вибору платформних ваг, які застосовуються у важких експлуатаційних умовах необхідно врахувати велику кількість різних технічних, технологічних та метрологічних характеристик. Так при використанні ваг в металургійному виробництві для зважування компактних, важких і жорстких
металевих виробів, виникає небезпека пошкодження ваг вантажем при його
установці на ваги внаслідок виникаючих ударів. Для вирішення експлуатаційної надійності необхідно застосовувати ваги спеціальних конструкцій протиударних ваг.
Промислові тензометричні платформні ваги, як правило, представляють
собою прямокутну вантажоприймальну платформу, яка встановлюється на
чотири тензодатчика. Вага вантажу сприймається тензодатчиками. Визначення маси вантажу проводиться через суму сигналів з кожного датчика.
Основні причини перевантаження платформових ваг - нерівномірність
розподілу навантаження між датчиками та динамічна взаємодія платформи та
вантажу. Метрологічна надійність ваг зумовлена появою пружних недосконалостей пружних чутливих елементів (ПЧЕ) тензорезисторних перетворювачів в результаті дії механічних напружень, які перевищують допустимі.
Підвищення допустимих навантажень на ПЧЕ призводить до збільшення
найбільшої границі вимірювання (НГВ) датчиків, що призводить до зменшення їх чутливості та вихідних сигналів мілівольтового діапазону, і як наслідок, до суттєвої втрати точності вимірювання.
Метрологічний контроль за використанням ваговимірювальної техніки в
законодавчо-регульованих областях базується на суворому дотримані вимог
нормативно-правових документів – державних технічних регламентів. Для
підтвердження суттєвих вимог технічних регламентів засоби ваговимірювальної техніки повинні задовольняти вимогам нормативно-технічних документів - державних стандартів, які базуються на Рекомендаціях Міжнародної
організації законодавчої метрології (МОЗМ-OIML). Для неавтоматичних
зважувальних приладів, які використовують тензорезисторні датчики, це рекомендації OIML R76 та R60.
Вимоги для датчиків згідно ДСТУ EN 45501:2015 [1] визначають найбільшу границю вимірювання датчиків з урахування коригувального коефіцієнта Q , який враховує можливий вплив навантаження поза центром, постійне
навантаження від вантажоприймального пристрою, діапазон початкового
установлення на нуль і нерівномірність розподілу навантаження. Рекомендації OIML та WELMEC Q=2 [2,3] .
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Нехай в системі координат OXY, яка пов’язана з жорсткою платформою,
задані координати точок (Xi,Yi) i=1…n, в яких відбувається опирання платформи на n силовимірювальних перетворювачів. Тоді, при розташуванні вантажу вагою G0=M0·g (де M0 – маса вантажу, g-прискорення сили тяжіння) з
координатами центру мас в точці (X0, Y0), можна записати наступну систему
рівнянь статики
G0  R1  R2  ...  Rn
X 0  ( R1  R2  ...  Rn )  X 1  R1  X 2  R2  ...  X n  Rn
Y0  ( R1  R2  ...  Rn )  Y1  R1  Y2  R2  ...  Yn  Rn

(1)

де Ri збільшення зусиль на i-й датчик, яке викликане дією ваги G0.
Введемо у розгляд задачі коефіцієнт  i (X,Y), який характеризує перевантаження i-го датчика в результаті зміщення центру мас вантажу в точку з
координатами (X,Y). Коефіцієнт  i (X,Y) визначимо як відношення зусиль
Ri, які сприймаються датчиками при розташуванні вантажів в точках з координатами центрів мас (X,Y) та (X0,Y0).  i (X,Y)= Ri (X,Y)/ Ri(X0,Y0). Для
оцінки перевантаження доцільно оцінити зміну навантаження датчиків відносно навантаження в точці рівновіддаленої від датчиків. В нашому випадку
– це центр платформи. Розв’язок системи рівнянь (1) відносно  i (X,Y) має
на довільній прямій кусково-лінійний характер з максимумами в точках, які
співпадають з координатами встановлення датчиків (Xi,Yi) i=1…n. В цих точках коефіцієнт навантаження приймає значення n, так як все навантаження
сприймається одним перетворювачем. Тобто для платформ на чотирьох датчиках (n=4) навантаження в два рази перевищує навантаження, яке рекомендоване [1,2,3].
Оцінимо іншу складову перевантаження датчиків, яка викликана динамічними взаємодіями жорстких платформ та вантажу. Нехай вантаж масою
М0 встановлюється на платформу з початковою швидкістю V0. Оцінку проведемо в припущенні, що вся кінетична енергія вантажу переходить в потенціальну енергію стиску пружних елементів тензоперетворювачів. В цьому
випадку, навантаження на датчик можна оцінити з наступної рівності
0,5  M 0  V02  0,5  Cx  Smax 2 , де Сx – жорсткість та Sмах - максимальна деформація системи платформа-датчик під навантаженням. Якщо прийняти
Rmax  CX  Smax , отримаємо наступну оцінку Rmax  M 0  V02 / Smax , а коефіцієнт перенавантаження    Rmax / M 0  g  V02 ( g  Smax ) .

Навантаження датчика, яке викликане падінням вантажу на платформу з
висоти H, можна оцінити з рівності потенціальних енергій, як
M 0  g  H  0,5  CX  Smax2 . Одержимо Rmax  2  M 0  g  H / Smax , а коефіцієнт
перенавантаження    Rmax / M 0  g  2  H / Smax .
Розраховані числові значення коефіцієнтів перевантаження  ′ та  ″
для поширених ваговимірювальних датчиків RTN та С16A (виробництво
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НВM, Німеччина) при М0=НГВ, V0=0.40 м/с та H=0,05 м, g=0.981 м/с2 та
співвідношенні деформацій датчиків та платформи 1:10 (дивись табл.1).
Таблиця 1. Коефіцієнти динамічного перевантаження ваговимірювальних датчиків
Датчик
НГВ, кг
Sмах, мм
′
″
RTN

C16A

22 000
47 000
68 000
20 000
40 000
60 000

0,21
0,33
0,35
0,65
0,85
1,22

12,1
7,7
7,3
3,9
3,0
2,1

47,6
30,3
28,6
15,4
11,8
8,2

Одержані оцінки коефіцієнтів перевантаження обґрунтовують необхідність конструктивних рішень при проектуванні ваг, які плануються до використання в важких умовах експлуатації.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВАГ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
1.Підвищення найбільшої границі вимірювань (НГВ) тензодатчиків.
Основою даного методу є використання тензодатчиків з великим значенням НГВ. Чим більше НГВ, у стільки ж разів зростає перевантажувальна
здатність ваг.
Перевагами методу є низька вартість та зниження перевантажень. Недоліками будуть низька точність вимірювання, через зменшення завантаженості
тензодатчиків [4].
2. Збільшення маси вантажоприймальної платформи
Зазвичай вантажоприймальна платформа легша від маси вантажу. Для
зниження ударних навантажень деякі ваги виготовляють з додаванням бетону у вантажоприймальну платформу.
При опусканні вантажу на ваги, платформа віднімає частину енергії при
їх зіткненні. Ефективність даного способу проявляється при досить високих
швидкостях опускання вантажу, але поставленої задачі не розв’язано [4].
3.Зниження жорсткості ваг
Вантаж, що опускається на ваги створює динамічне перевантаження, яке
залежить від маси та швидкості опускання вантажу, так і від жорсткості самих ваг. При зменшенні жорсткості ваг отримаємо зниження ударного навантаження на датчики. Жорсткість визначається просіданням ваг, тому його
треба збільшити, додавши до конструкції пружні елементи, але при низьких
температурах вони втрачають свої властивості.
Метод ефективний для зниження динамічних перевантажень. Використання даного методу обмежене величиною необхідної посадки [4].
4.Метод обмеження навантаження на тензодатчик
На відміну від всіх вищеописаних методів, які зменшують навантаження
на тензодатчик в певну кількість разів, в даному методі навантаження не
зменшується, а обмежується на певному, безпечному рівні.
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Вага від вимірюваного вантажу передається до тензодатчиків не безпосередньо, а через деформуючий пружний елемент з певною фіксованою жорсткістю. Якщо навантаження на пружний елемент нижче гранично допустимого для тензодатчика, то все навантаження передається на тензодатчик і
вимірюється їм. Якщо навантаження на пружний елемент перевищить гранично допустиме, то деформація пружного елемента перевищить спеціально
підібраний зазор і зайве навантаження буде передаватися не на тензодатчик,
а на обмежувальний упор.
В результаті, даний тип захисту обмежує навантаження на тензодатчики
при будь-яких типах перевантаження, як статичних (в тому числі несиметричної установки вантажу), так і динамічних, в результаті ударів по вагах [4].
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НАПРАВЛЕНІ ВЛАСТИВОСТІ PIN-ДАТЧИКІВ НАВАНТАЖЕННЯ
Анотація. Розглянуто конструкцію та принцип роботи pin-датчика навантаження. Побудована математична
модель направлених властивостей пружних чутливих елементів осьових тензорезисторних перетворювачів.
Проаналізовані методичні похибки вимірювання маси при зміні напрямку дії навантаження на чутливі елементи.
Ключові слова: тензорезисторний датчик, зсувний пружний елемент, направлені властивості перетворювачів навантаження.

ВСТУП
Pin-датчики, або ж осьові датчики, становлять помітну частину продукції провідних приладобудівних підприємств світу, які спеціалізуються на виробництві ваговимірювальної техніки або їх компонентів. На сьогодні теоретичні засади методів розрахунку осьових тензоперетворювачів в вітчизняній
технічній літературі відсутні. Тому розгляд основ інженерних методик розрахунку конструктивних параметрів пружних чутливих елементів pinперетворювачів являється нагальною потребою.
Ваговимірювальні пристрої – це технічні засоби для визначення маси
матеріальних об’єктів. Маса матеріальних тіл проявляється в їх інерційних
властивостях та здатності генерувати сили притягування між ними. Тому всі
принципи вимірювання маси можна розділити на інерційні та гравітаційні.
Переважне розповсюдження отримали гравітаційні принципи, які реалізуються в технічних засобах – вагах[1].
Маса це скалярна фізична величина, яка створює при реалізації вимірювальних процедур , як при використанні першого так і другого принципів,
силову дію на конструкції. Сила носить векторний характер та визначається
не тільки величиною, але й напрямком. Таким чином основою принципу дії
вимірювачів скалярної фізичної величини маси являється перетворення векторної величини – сили. Сили, які створюються гравітаційними взаємодіями
називаються навантаженнями.
ОСЬОВІ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІДАТЧИКИ
Міжнародна термінологія використовує для вимірювальних перетворювачів ваговимірювальних засобів термін «Load Cell», який найбільш наближено до суті можна перекласти як «Датчик навантаження», тобто датчик для
вимірювання сили, які створюють гравітаційні взаємодії досліджуваної маси
з масою Землі, тобто їх ваги.
Перевагою “pin-Load Cell” – “осьових ваговимірювальних датчиків” є те,
що вимірювання навантажень може здійснюватись на компонентах, які обертаються або ж в інших локаціях, які недоступні для датчиків іншої форми
(Рисунок 1). Вони можуть бути вмонтовані в конструкцію замість звичайних
валів, при цьому тензодатчик виробляє сигнал, пропорційний навантаженню.
Ця функція допомагає запобігати критичному навантаженню, щоб попереди558
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ти поломку та продовжити термін роботи самої конструкції.

Рисунок 1. Приклад локації осьового датчика

Осьові датчики сьогодні застосовуються в найрізноманітніших областях,
а саме: крани та підйомні пристрої, конструкції різноманітних машин, морські танкери, морські нафтові платформи, ядерна промисловість, авіація, хімічна промисловість.
Їх можна проектувати з різноманітними технічними, технологічними та
експлуатаційними характеристиками. Нижче наведені технічні вимоги, з мінімальними та максимальними значеннями, які можна задовольнити застосуванням pin-датчиків[2]:
● розміри: діаметр до 250 мм / довжина до 600 мм;
● висока НГП –найбільша границя перетворення: до 2500 кН;
● широкий діапазон робочих температур: від -40 ° C до + 200 ° C;
● високий тиск навколишнього середовища: до 100 бар.
Проте, актуальними завданнями залишаються– зменшення похибок вимірювань та найменшої границі зважування в pin-датчиках, а також підвищення їх експлуатаційної надійності.
Основним видом реалізуємої деформації в пружних чутливих елементах
(ПЧЕ) тензорезисторних pin-датчиків для вимірювання навантаження є деформація зсуву. Структурно послідовність фізичних величин, які несуть вимірювальну інформацію в осьових датчиках можна представити наступним чином – маса, вага, проекція ваги на вимірювальну вісь, механічна напруга в
пружному елементі, відносні деформації ПЧЕ, відносна зміна опору тензорезисторів, приріст електрорушійної сили на вимірювальній діагоналі відносно
напруги живлення мостової схеми датчика. Остання безрозмірна величина
носить назву – робочий коефіцієнт перетворення (РКП)і , як правило, нормується в мВ/В. Чутливість pin-датчика нормується РКП при найбільшій границі перетворення.
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а)

б)

Рисунок2. Принцип роботи осьового датчика навантаження

Направлені властивості визначаються зміною проекції навантаження на
вимірювальну вісь зсувного пружного елементу, та одночасним утворенням
проекцій по напрямкам ортогональним до вимірювальної вісі. Якщо прийняти напрям вимірювальної вісізсувного перетворювача за OZ, то проекція навантаження на повздовжню вісь датчика OX буде викликати стиск-розтяг
ПЧЕ, а проекція навантаження на вісь OY згин ПЧЕ.
Механічні напруження зсуву, згину та розтягу-стиску приведуть до відповідних відносних деформацій, які будуть визначатися геометричними розмірами ПЧЕ, розташуванням приклеюваних тензорезисторів до головних напрямків деформації та кутами силової дії навантаження[3].
АНАЛІЗ ПОХИБОК PIN-ДАТЧИКА
Основні методичні підходи до розрахунку статичних характеристик та
аналізу похибок вимірювання маси розглянемо на найпростішому пружному
елементі в вигляді балки рівного прямокутного перерізу. Нехай ПЧЕ має наступні розміри в напрямках осей OX, OY, OZ: l– довжина, b–ширина, h–
висота, а кути відхилення напрямку дії навантаження від напрямку вимірювальної вісі α та γ. Тоді, для мостової схеми з чотирма робочими тензорезисторами розташованими під кутом 45 градусів до повздовжньої вісі ПЧЕ складові загального РКП0 - РКПZ – визваний зсувними деформаціями, РКПy – визваний згинними деформаціями, РКПx – визваний деформаціями розтягу–
стиску будуть мати вигляд:
K
l F0 sin 
РКП x 
KТ 4
,
2
bh E
( K  1)
(1)
РКП y 

K
l F sin 
KТ 4 2 0
,
( K  1)2
bh E

K
1 F0 cos   cos  (1   )
РКП z 
KТ 6
,
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E
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де K – коефіцієнт симетрії мостової схеми;
KТ– коефіцієнт тензочутливості;
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E – модуль пружності першого роду;

 –коефіцієнт, якийвраховуєорієнтаціюголовноївісітензорезисторадоповздовжньоївісіПЧЕ.При β=45°,  =0,5.
µ- коефіцієнт Пуассона.
Загальний РКП знаходимо як суперпозицію РКП, визваних сумісною дією всіх складових деформацій
РКП0 ( ,  )  РКПx  РКП y  РКПz ;
(4)
Аналіз похибок вимірювання можна виконати за формулами:
РКП0 ( ,  )  РКП (0,0)
 0 ( ,  ) 
;
РКП (0,0)
(5)
Моделювання згідно (5) похибок викликаних зміною напрямку дії навантаження в pin-перетворювачах для різноманітних видів поперечного перерізу показав, що всі складові вносять істотний внесок в загальну похибку вимірювання. Для кутів до 5-10 градусів похибки становлять 0,5 – 11,5 % від
НГП, що робить неприйнятними використання таких перетворювачів в комерційних операціях без систем корекції похибок або конструктивних рішень
по стабілізації напрямку дій навантажень відносно вимірювальних осей.
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