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Abstract. Under present conditions, when for a number of reasons connected with the consequences of human activity 
the world around us becomes more and more aggressive, the development and implementation of security policy of 
organiza-tions is much more important than ever before. It concerns government agencies, enterprises and non-profit 
institutions that provide, in particular, educational services. The purpose of this article is to clear up the essence of the 
category «economic security» otherwise it’s impossible to start solving the problems that accompany the development 
of the appropriate concept and systems of protection for an organization. The methodological basis of the research 
consists of a non-formalized content-analysis and systematic general conclusion of the information that has been 
obtained from available sources of information through its mediation. It has been revealed that economic security has 
got a multi-level structure. It accordingly reflects on the specific manifestations of its content on every level. In that 
way, the security measures that are offered by the management are able to achieve the desired goal only if the identi-
fied features are fully taken into account. A new conceptual contribution in this article is the proven interdependence 
between the security of an organization and the satisfaction of the needs of a person who is interested in its growth 
and development. We mean founders, employees and consumers of goods that are produced. It is obligatory that all 
of them should observe the principles of social responsibility simultaneously. Another innovation in this work is a 
proposal to monitor security, being on the positions of the systematic approach through the linking to the «entrance» 
and «exit» of the organization and to the transformation of the «entrance» to «exit».

Keywords: organization; security; economic security; levels of economic security; systems approach; needs.

Анотація. В умовах, коли з низки причин, пов’язаних з наслідками діяльності людини, оточуючий її світ стає 
дедалі агресивнішим, як ніколи раніше на-бувають актуальності розробка та реалізація політики безпеки ор-
ганізацій. Це стосується і державних установ, і підприємств, і неприбуткових закладів, які надають, зокрема, 
освітні послуги. Мета статті полягає у з’ясуванні сутності категорії «економічна безпека», без чого немож-
ливо розпочати  рух до вирішення проблем, що супроводжують розробку відповідної концепції та систем 
захисту організації. Методичну основу дослідження складають неформалізований контент-аналіз та системне 
узагальнення відомостей, отриманих за його посередництвом з доступних джерел інформації. Виявлено, що 
економічна безпека має багаторівневу структуру. Це відповідним чином відбивається на специфічних про-
явах її змісту на кожному з «рівней». Відтак, заходи щодо безпекотворення, які пропонує менеджмент, здатні 
досягти бажаної мети лише за умов якомога повного врахування виявлених особливостей. Новим концепту-
альним внеском є доведена взаємозалежність між захищеністю організації та задоволенням потреб суб’єктів, 
зацікавлених у її зростанні й розвитку. Йдеться про засновників, найманих працівників, споживачів товарів, 
що продукуються. Обов’язковим є одночасне дотримання кожним з них та всіма разом принципів соціальної 
відповідальності. Новацією є також пропозиція спостерігати за безпекою, перебуваючи на позиціях системно-
го підходу через прив’язку її до  «входу», «виходу» організації та процесу трансформації «входу» у «вихід».
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Аннотация. В условиях, когда по ряду причин, связанных с последствиями деятельности человека, окру-
жающий его мир становится все более агрессивным, как никогда ранее приобретает актуальность разработка 
и реализация политики безопасности организаций. Это касается и государственных учреждений, и предпри-
ятий, и неприбыльных заведений, оказывающих, в частности, образовательные услуги. Цель статьи состоит 
в выяснении сущности категории «экономическая безопасность», без чего невозможно начать движение к ре-
шению проблем, сопровождающих разработку соответствующей концепции и систем защиты организации. 
Методическую основу исследования составляют неформализованный контент-анализ и системное обобщение 
сведений, полученных при его посредничестве из доступных источников информации. Выявлено, что эко-
номическая безопасность имеет многоуровневую структуру. Это соответствующим образом отражается на 
специфических проявлениях ее содержания на каждом из «уровней». Вот почему меры по безопасности, ко-
торые предлагает менеджмент, способны достичь желаемой цели лишь при условии как можно полного учета 
выявленных особенностей. Новым концептуальным вкладом является доказаная взаимозависимость между 
защищенностью организации и удовлетворением потребностей субъектов, заинтересованных в ее росте и раз-
витии. Речь идет об учредителях, наемных работниках, потребителях продуцируемых товаров. Обязательным 
является одновременное соблюдение каждым из них и всеми вместе принципов социальной ответственно-
сти. Новшеством является также предложение наблюдать за безопасностью, находясь на позициях системного 
подхода через привязку ее к «входу», «выходу» организации и процессу трансформации «входа» в «выход».

Ключевые слова: организация; безопасность; экономическая безопасность; уровни экономической безопас-
ности; системный подход; потребности.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ дедалі більше набуває рис небез-

печного і навіть агресивно налаштованого по відно-
шенню до його мешканців. Їх прояви спостерігають-
ся навіть у сферах, які зазвичай вважалися надійно 
позбавленими загроз. Організаційні системи (або ор-
ганізації) не становлять винятку. На фізичному рівні 
вони існують у наступних формах: державні устано-
ви, політичні партії та громадські організації, фірми, 
незалежно від розмірів, статутних засад й опанованих 
видів господарської діяльності, а також заклади осві-
ти. Очевидно, що кожна інтегрує певну чисельність 
осіб з відповідними компетенціями, потрібними, щоб 
спільними зусиллями, під орудою призначеного ме-
неджменту досягти спільної з організацією мети. Для 
того щоб сталося саме так, маємо ретельно піклува-
тися про її надійну та всеохоплюючу економічну без-
пеку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

З приводу визначення сутності економічної безпе-
ки організацій (особливо щодо такої їх іпостасі, як під-
приємства) висловлено безліч думок [наприклад, 1–3]. 
Але далеко не всі вони виглядають бездоганними. За 
І.М. Сосновською [4], наприклад, це — «комплексна 
характеристика, під якою розуміють рівень захище-
ності всіх видів потенціалу підприємства від вну-
трішніх та зовнішніх загроз, що забезпечує стабільне 
функціонування та ефективний розвиток і потребує 
управління з боку керівництва підприємства». Дозво-
лимо собі прокоментувати цю пропозицію.

По-перше, характеристикою називають сукуп-
ність властивостей, які відрізняють певний об’єкт від 
інших. Заклад вищої освіти, скажімо, характеризують: 
кількість студентів, компетентність професорсько-

викладацького складу, номенклатура освітніх послуг, 
що пропонуються, тощо. Вони (їхній рівень) є індика-
торами, за якими роблять висновок про безпеку (і не 
факт, що про економічну), а не безпека власне. 

По-друге, не переконані, що автор доречно піклу-
ється виключно про безпеку потенціалу підприєм-
ства, оскільки той, за визначенням, — запас, усе те, 
що може бути використано, проявити себе за певних 
обставин, прихована здатність чого-небуть. Тож, оче-
видно, що за межами уваги «з боку керівництва» за-
лишилася безпека сьогоденна. Анісімова О.М та Лав-
рентьєва Л.В. [5, c. 154] пішли ще далі, проголосив-
ши економічну небезпеку одночасно і «категорією», 
і «показником».

Малащенко В. [6, c. 286] трактує економічну без-
пеку як «корпоративну систему функціонування під-
приємства, за умови якої відбувається найбільш ефек-
тивне використання корпоративних ресурсів (земля, 
кадровий потенціал, інтелектуальна власність, інфор-
мація, капітал тощо) і водночас знижуються наявні 
та потенційні загрози, в результаті чого досягається 
максимально позитивний ефект від роботи підпри-
ємства». Із цієї пропозиції випливає, що йдеться про 
закриту систему, яка обмежена корпоративним рів-
нем (чого не буває у реальному житті). Більше того, 
результати її діяльності здатні впливати на загрози 
(в інтерпретації автора — «знижувати їх»). Це вже, 
на наш погляд, абсолютно фантастичне припущення. 
Як, наприклад, найефективніша навчальна та наукова 
робота академічної установи здатна протидіяти за-
грозі, скажімо, скорочення народжуваності в країні?

«Економічна безпека є тим стабільним станом 
функціонування підп-риємства, до якого воно праг-
не», — вважають В.В. Дергачова та Я.О. Колешня 
[7, c. 29]. Ми б погодилися із шановними колегами, 
якби їх пропозиція містила уточнення: стабільним 
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станом «зростання та розвитку», оскільки прикладів 
стабільного згортання ділової активності дуже бага-
то. Але ж ми не цього прагнемо.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ 

Тож, перш ніж братися за розробку концепції та 
формувати системи гарантування економічної безпеки 
організації, необхідно визначитися зі змістом феноме-
ну, який опинився в центрі нашої уваги. Якщо цього 
не зробити, є ризик так і не дістатися омріяного.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ — знаходження дефі-
ніції, яка б відображала сутність економічної безпеки 
організації у спосіб, що полегшує розв’язання при-
кладних задач протидії чинникам, впливи яких міс-
тять загрози для неї.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ  
І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виконані розвідки ґрунтуються на застосуванні 
неформалізованого контент-аналізу та узагальненні 
відомостей, отриманих за його допомогою з доступ-
них джерел інформації. Об’єктом дослідження обра-
но процеси, які відбуваються в організаційних систе-
мах упродовж їх взаємодії із зовнішнім середовищем, 
де вони перебувають. Предмет — методологічні та 
прикладні аспекти розробки інструментів створення 
безпечних умов вирішення організаціями своїх ста-
тутних задач. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Перебуваючи на позиціях системного підходу, 

спробуємо з’ясувати, якими є складові безпеки та 
взаємозв’язки, що існують між ними. Із цією ме-
тою звернемося до систематизації, наведеної на схе-
мі (рис. 1). Не виключаємо, що хтось може піддати 

сумніву справедливість запропонованого розподі-
лу. Заявляємо відразу, що ми не наполягатимемо на 
його абсолютній бездоганності — кожна класифіка-
ція, як мінімум у нашій справі, несе на собі відби-
ток суб’єктивного ставлення автора. Тому наведемо 
конспективні характеристики кожного з поданих тут 
елементів. 

Перш за все, констатуємо, що безпечно почува-
ється той, хто перебуває у доброзичливому, сприят-
ливому зовнішньому середовищі. Воно, як бачимо, 
складається з двох компонентів. 

1. Макросередовище — усе, на що організація 
не спроможна вплинути, але, водночас, що має бути 
враховано менеджментом під час планування та здій-
снення відповідної операційної діяльності. Розгляне-
мо про що, зокрема, йдеться:

а) державна політика в освітній сфері, яка визначає 
ступінь лояльності інституціонального оточення — 
стабільних, прозорих, однозначно зрозумілих правил 
поводження всіх сторін, причетних до здійснення ор-
ганізацією визначеної для неї місії. В Україні держав-
ні приписи щодо закладів вищої освіти (ЗВО) містять 
Конституція України — Основний Закон держави [8], 
Закони України «Про освіту» [9], «Про вищу освіту» 
[10], а також постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів, накази Міністерства освіти і науки Укра-
їни, органів місцевого самоврядування в частині їх 
спостереження за роботою ЗВО. Ними передбачено, 
зокрема, визначення мінімальних вимог до кадрово-
го, навчально-методичного, матеріально-технічного 
та інформаційного забезпечення освітнього процесу. 

Негайно скориставшись цією нормою, профільне 
Міністерство зобов’язало здобувачів наукових звань 
та ступенів крім іншого опублікувати результати сво-
їх досліджень на сторінках спеціалізованих фахових 
журналів, зареєстрованих у наукометричних базах 

Рис. 1. Структура безпеки організаційної системи
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Scopus і Web of Science. Між тим, виявляється, що 
вартість такого підтвердження статусу (редакційні 
колегії відреагували на зростаючий попит миттєво) 
сягає тепер уже однієї тисячі доларів США і більше. 
І це лише одна з ілюстрацій того, як впливи ззовні 
здатні відбитися на економічному стані системи, 
якою управляють;

б) безпека особистості та започаткованого біз-
несу. Наприклад, від фізичного й морального тиску, 
в першому випадку, та від рейдерських атак або на-
віть захоплень, у другому. Вимушено констатуємо, 
що у наш час обидві проблеми заважають і громадя-
нам, і підприємствам;

в) пристойний рівень піднесення демократичних 
інститутів, включаючи структури та механізми гро-
мадянського суспільства. Для вищої школи це важли-
во вже з тієї причини, що законодавством [10, ст. 23] 
передбачено створення «незалежних установ оціню-
вання та забезпечення якості вищої освіти». Усі вони 
є недержавними організаціями, отримують акреди-
тацію Національного агентства із забезпечення якос-
ті вищої освіти і мають завдання оцінювати освітні 
програми, результати навчання та ЗВО (їх структурні 
підрозділи), допомагати їм з організацією системи за-
безпечення якості вищої освіти; 

г) відсутність або принаймні радикальне змен-
шення корупції. Ця тема є актуальною і для співро-
бітників закладів освіти. Тому хоча б, що їх керів-
ники та заступники (за деяким винятком [11, ст. 45]) 
мають разом з іншими посадовцями юридичних осіб 
публічного права подавати електронні декларації про 
свої доходи та матеріальний стан; 

д) рівноправні умови для ведення конкурентної 
боротьби з позитивними наслідками, перш за все для 
споживацької аудиторії.

Характеристики інших складових макросередо-
вища наведені у табл. 1. 

Цілком очевидно, з нашого погляду, що вони — 
важливі, оскільки чинять безпосередній вплив на 
«вхід» організаційної системи. Насправді, якщо чи-
сельність населення падає, у віковій структурі спо-
стерігається дисбаланс на користь літніх людей, про-
слідковується прагнення молоді виїхати за кордон (на 
роботу або навчання), особисті доходи домогоспо-
дарств скорочуються, а більшість отриманих грошей 

витрачається на задоволення першочергових потреб 
(харчування, одяг), закладам вищої освіти навряд чи 
можна розраховувати на збільшення чисельності пер-
шокурсників. 

Це, в свою чергу, негативно відбивається на об-
сягах заведених фінансових потоків з усіма сумними 
наслідками, які із цього випливають (далеким від 
досконалості матеріально-технічним оснащенням 
кафедр, аудиторій та лабораторій, проблемами із за-
лученням до роботи компетентних викладачів з усіма 
формальними ознаками цієї компетентності, недо-
укомплектуванням бібліотечного фонду новинками 
спеціальної літератури та фахової періодики тощо).

2. Найближче оточення освітнього закладу скла-
дається з наступного:

а) досконалої ринкової інфраструктури, включа-
ючи інститути забезпечення випускників ЗВО пер-
шим робочим місцем (кадрові агенції, HR-підрозділи 
підприємств та установ);

б) конкурентів – закладів освіти, які пропонують 
ринку аналогічні освітні продукти. Сьогоденною реа-
лією стала відповідна пропозиція не лише від вітчиз-
няних, але й від закордонних надавачів послуг. Спри-
яє цьому зростання академічної мобільності молоді, 
яка, між іншим, навчена досвідом своїх батьків, так 
званих «заробітчан», які у пошуках хліба насущного 
мандрують світом без побоювань та засторог. 

Як це не дивно виглядає, але «підігріває» мігра-
ційні настрої і держава, яка під гаслами боротьби зі 
зловживаннями ускладнює процедуру вступу у ЗВО. 
У тому числі введенням обов’язкового проходження 
випускників через зовнішнє незалежне оцінювання. 
Ми не виступаємо проти нього в принципі. Лише звер-
таємо увагу на «рівні можливості» для конкурентного 
протистояння, оскільки, скажімо, для того, щоб стати 
студентом у деяких країнах, наближених до кордонів 
України, абітурієнту достатньо подати відповідну за-
яву ректорові. Подекуди його не обтяжують ані вступ-
ними випробуваннями, ані оплатою за навчання;

в) засобів масової інформації. Їх електронні та 
друковані шпальти — місце розміщення редакційних 
матеріалів з викладенням позитивних чи негативних 
фактів, оціночних суджень; рекламних звернень, які 
здатні суттєво вплинути на прийняття рішень про ви-
бір місця навчання;

Таблиця 1. Складові макросередовища організації

Складова Найважливіші характеристики
Демографічна сфера Чисельність населення. Міграційні тенденції. Вікова структура. Народжуваність. Смертність

Економічна сфера Рівень індустріального розвитку країни. Доходи домогосподарств, купівельна спроможність 
та зміни у структурі споживання громадян. Рівень інфляції

Технологічна сфера Темпи технологічних змін на підприємствах, де випускники мають працевлаштовуватися за 
фахом. Інноваційний потенціал організації та її конкурентів

Соціокультурна сфера Особливості культурних і моральних цінностей споживачів освітніх послуг. Форми 
субкультур
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г) постачальників матеріально-технічних ресур-
сів, ділові стосунки з якими використовуються для 
створення комфортного навчального, наукового та 
виробничого середовища, забезпечення ЗВО енерго-
носіями, водою іншими видами комунального серві-
су;

д) партнерів, які, у свою чергу, поділяються на тих, 
хто замовляє майбутніх співробітників; тих, хто праг-
не просунути свої продукти (професійні комп’ютерні 
програми, наприклад) на ринок потенційних спожи-
вачів, тих колишніх студентів — теперішніх бізнес-
менів, які, сповнені вдячності за набуті компетенції, 
вважають за честь допомагати альма-матер. 

Позитивним прикладом у цьому контексті є спів-
робітництво Факультету економіки моря Національ-
ного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова з Миколаївським регіональним відділенням 
Акціонерного товариства «ПриватБанк». Упродовж 
останніх 10 років вони співпрацюють за навчаль-
ним проектом, який реалізує концепцію дуальності 
вищої освіти. Заходами передбачено тренінги, які 
проводять топ-менеджери фінансово-кредитної уста-
нови, онлайн-практики та набуття навичок ділового 
спілкування з клієнтами в її кол-центрі. Як наслідок, 
у структурі регіонального відділення знайшли робо-
ту більш як 150 випускників факультету. 

Корисні перспективи відкриває партнерство з ко-
лишніми студентами в частині створення ендавмен-
ту — пожертвувань на користь некомерційної орга-
нізації (у нашому випадку — закладу вищої освіти) 
з умовою, що доходи від інвестицій (від грошей, роз-
міщених на депозитному рахунку, дивідендів від цін-

них паперів) будуть тривалий період часу використо-
вуватися на цілі, обумовлені донорами. Наприклад, 
на виплату щорічних стипендій видатним науковцям, 
випускникам, підтримку академічних програм, бі-
бліотек, здійснення досліджень. Звернемо увагу, що 
в Україні створення ендавменту передбачено законо-
давством [10, ст. 1, 70];

е) потенційних споживачів освітніх послуг. Без-
перервна, активна взаємодія з ними, залучення до 
різноманітних акцій (навчально-наукових конкурсів, 
олімпіад, турнірів, днів відкритих дверей, творчих 
конкурсів тощо) зменшує ризик відволікання ува-
ги абітурієнтів конкурентами, робить навчальний 
заклад–ініціатор згаданих та інших заходів відомим, 
а тому більш привабливим.

З аналізу структури безпеки організаційної сис-
теми (див. рис. 1) випливає, що не меншого значення 
для організації набуває забезпечення корпоративної 
безпеки. Ми дійшли висновку, що воно має бути зо-
середжено на трьох магістральних напрямах. 

Перший — безпека «входу» — стосується висо-
кої якості ресурсів, що залучаються для здійснення 
операційної діяльності та придбаних за прийнятною 
ціною. Уявлення про них матимемо, ознайомившись 
з інформацією, наведеною у табл. 2. За браком про-
стору ми не спроможемося детально охарактеризува-
ти вимоги до безпеки всіх з наведених ресурсів, як 
і безпеки трансформації «входу» у «вихід» (другий 
магістральний напрям). Наголосимо лише, що дріб-
ниць тут не буває. 

Візьмемо для прикладу таку прозаїчну, здавало-
ся б з першого погляду, річ, як меблі [13]. Вони ж, 

Таблиця 2. Ресурси, які залучаються закладом вищої освіти для здійснення операційної діяльності

Група Складові

Інформаційні

Державні стандарти освіти, навчальні плани та програми з навчальних дисциплін, програми 
виробничої та інших видів практик, підручники і навчальні посібники (бібліотечний фонд), 
методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, індивідуальні 
завдання для самостійної роботи студентів, методичні вказівки для проведення семінарських, 
практичних і лабораторних занять, проміжного та підсумкового контролю рівня засвоєння 
навчального матеріалу, методичні матеріали для написання курсових та дипломних 
кваліфікаційних робіт

Інтелектуально-кадрові
Студенти, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький1, науково-дослідний 
та навчально-допоміжний склад, менеджмент, фахівці та робітники служб обслуговування 
та підтримки життєдіяльності ЗВО

Матеріальні
Навчальні корпуси, лабораторії, навчально-спортивні комплекси2, полігони, меблі, 
обладнання та устаткування, необхідні для виконання навчальних планів, гуртожитки, бази 
відпочинку, організаційна техніка та засоби зв’язку, витратні, будівельні матеріали

Енергетичні Паливно-мастильні матеріали, електрична енергія

__________
1Згідно з «Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності» [12] науково-педагогічні та наукові працівники, 

які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової 
і професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів, визначених нормативним 
документом. Без цього, як вважається, студенти перебувають у небезпеці. Під загрозою опиняється «вихід».

2Перераховані споруди — безпечні, якщо відповідають Державним будівельним нормам України «Будинки та споруди 
навчальних закладів».
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за правилами, мають підбиратися відповідно до до-
вжини тіла студента з таким розрахунком, щоб кут 
нахилу складав 160 – 170º, оскільки за таких умов 
проекція центру ваги корпусу не виходить за межі 
опори. Ідеально, якщо у кожній аудиторії чи кабіне-
ті розміщено меблі двох-трьох розмірів, один з яких 
домінує. Ще краще мати меблі, здатні трансформува-
тися. Регламентовано навіть безпечне розташування 
меблів в аудиторіях:

– між зовнішньою стіною і першим рядом столів 
повинна бути відстань 0,6 – 0,7 м (у будівлях із цегли та 
місцевих матеріалів допускається 0,5 м), між переднім 
столом і демонстраційним столом не менше 0,8 м;

– від передньої стіни з дошкою до передніх сто-
лів не менше 2,4 – 2,6 м, від задніх столів до задньої 
стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня — 
не менше 1,0 м);

– між столом викладача і передньою не менше 
0,65 м, від демонстраційного столу до дошки не мен-
ше 1,0 м; між столом викладача і переднім столом 
студентів не менше 0,5 м, найбільша відстань остан-
нього місця від класної дошки 10 метрів.

Нас, з очевидних причин, особливо цікавить без-
пека на «виході», а саме економічна безпека. Тут ми 
теж стикаємося з потребою аналізу безлічі мірку-
вань та підходів до осмислення змісту цього поняття. 
Перш за все, звертає на себе увагу виявлене ставлен-
ня до категорії «економічна безпека» як до явища ба-
гатовимірного (рис. 2). 

Як випливає з концептуальних засад визначен-
ня міжнародної економічної безпеки, що вміщені 
у документах Організації Об’єднаних Націй [напри-
клад, у 14], йдеться про можливість кожної держави–
учасника світового співтовариства вільно обирати 
і здійснювати стратегію свого розвитку, не піддаю-
чись зовнішньому й політичному тиску, розраховую-
чи на невтручання, розуміння і взаємоприйнятну та 
взаємовигідну співпрацю з боку решти держав.

Національна економічна безпека. Висвітленню 
підсумків її дослідження присвячена величезна кіль-
кість наукових праць [15 – 17]. Результатом узагаль-
нення думок, викладених їх авторами, стала пропо-
зиція вважати національною економічною безпекою 
спроможність держави гарантувати:

а) нарощування оборонного потенціалу країни 
до рівня, необхідного та достатнього для захисту її 
суверенітету від загроз, з якого б джерела вони не по-
ходили;

б) громадянам — вільний незалежний від будь-
яких зазіхань бізнес, пристойну якість життя для них 
самих та для їхніх родин; 

в) непорушність сукупності позадержавних, не-
політичних організацій, які представляють інтереси 
громад. 

Рівень національної безпеки позначається врешті-
решт на благопо-луччі кожного громадянина країни. 
Українці переконалися на цьому на власному досвіді. 
За даними Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
через військовий конфлікт з Росією чотири  мільйо-
ни наших співвітчизників потребують гуманітарної 
допомоги, позбавлені життя більше ніж 10 тис. осіб. 
Чисельність людей, які отримали поранення під час 
війни, перевищило 24 тис. осіб, а понад 1,6 млн стали 
внутрішньо переміщеними особами, майже півміль-
йона людей шукають притулку в інших країнах [18].

Регіональна економічна безпека. Цей вимір, з на-
шого погляду, обумовлений двома обставинами. По-
перше, нерівномірним розподілом продуктивних сил 
географічними просторами. Десь певні їх компонен-
ти перебувають у надлишку, а в іншому місці їх бра-
кує, і тому виникає диспропорція у видобутку, вироб-
ництві та споживанні матеріальних благ. По-друге, 
виробничою спеціалізацією підприємств, жорстко 
«прив’язаних» до джерел необхідних їм ресурсів. 
Екстремальним її проявом є моноспеціалізація, яку 
лише деінде доповнюють господарюючі суб’єкти ін-
ших видів діяльності.

Відтак, регіональна безпека може означати такий 
результат спільного функціонування влади, бізнесу 
та місцевих громад, за якого виробничі й соціальні 
аспекти буття мешканців певної території перебува-
ють у збалансованій єдності та гармонії, залишаючи 
їм достатній простір для самореалізації і підтриму-
ючи якість життя як мінімум на рівні, не нижчому за 
середній по країні.

Тема «Економічна безпека особистості» не за-
надто розглядалася нашими попередниками. Мабуть 
з тієї причини, що її природа виглядає абсолютно оче-
видною. Очевидною настільки, що не вистачає слів, 
щоб знайти точні визначення. Ми хотіли б оминути 
цей недолік стороною, і тому звернемося до мірку-
вань людини, авторитет якої у світі виглядає безза-
перечним, — 32-го президента США, обраного на цю 
посаду чотири рази (безпрецедентний випадок), Руз-
вельта Ф.Д. Одинадцятого січня 1944 р. він звернув-
ся до Конгресу з посланням, відомим, як «Економіч-
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ний біль про права» [19]. У документі йдеться, між 
іншим, про безпеку, безпеку економічну «для всіх, 
незалежно від соціального статусу, раси, віроспові-
дання». Вона — реальність, якщо захищені наступні 
права людини:

– право на корисну і таку, яка оплачується, роботу 
в промисловості, торгівлі або сільському господар-
стві країни;

– право на дохід, достатній для покриття потреб 
в їжі, одязі і відпочинку;

– право фермерів реалізовувати свою продукцію 
за цінами, що забезпечують їхнім сім’ям гідне жит-
тя;

– право кожного підприємця — великого чи мало-
го — вести бізнес в умовах, що виключають неспра-
ведливу конкуренцію або засилля монополій усере-
дині країни або за кордоном;

– право кожної сім’ї на гідне житло;
– право на повноцінне медичне обслуговуван-

ня, реальну можливість придбати і зберегти гарне 
здоров’я;

– право на достатнє економічне забезпечення 
в старості й під час хвороби, страхування від нещас-
них випадків і безробіття;

– право на гарну освіту.
Може і знайдеться хто-небуть, хто хотів би по-

сперечатися з Франкліном Делано. Ми не належимо 
до такої категорії людей. Тим більше, що слова ко-
лишнього лідера нації не залишилися одним лише 
історичним зразком яскравої політичної декларації. 
І дотепер вони наповнюють практичним змістом ді-
яльність органів влади в Америці. Так, наприклад, 
у структурі департаменту соціальних служб округу 
Колумбія створено адміністрацію економічної без-
пеки. 

Її місія полягає у тому, щоб створити сприятливі 
умови для кожного мешканця округу, аби він повною 
мірою розкрив потенціал своєї індивідуальності; від-
кривати для них перспективи з працевлаштування, 
надавати різноманітну допомогу та супутні сервіси. 
Як, наприклад, з тимчасової грошової допомоги ро-
динам, які її потребують, медичної допомоги, тимча-
сової допомоги з причин інвалідності, додаткової про-
довольчої допомоги, субсидування догляду за дітьми, 
підтримки батьків та підлітків, допомоги біженцям, 
з працевлаштування, надання талонів на харчування, 
житла ветеранам-резидентам округу та хронічним 
безхатченкам3. Аналогічні служби працюють у бага-
тьох штатах.

Додамо, між іншим, що нові часи висунули на по-
рядок денний і нові небезпеки для людей: викраден-
ня інформації, поширення руйнівних електронних 
вірусів, фінансове шахрайство, на кшталт того, яке 

викликало економічну кризу на початку ХХІ сторіч-
чя. У цьому ряді бачимо обриси ще не зовсім зрозу-
мілих наслідків четвертої промислової революції з її 
тотальною цифровізацією бізнес-процесів, транс-
формацією системи матеріального виробництва, на-
дання послуг та менеджменту завдяки застосуванню 
штучного інтелекту та робототехніки. І відбувається 
це із шаленою швидкістю.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На останок придивимося уважніше до безпеки 

організацій — ще однієї складової з тих, що проде-
монстровані на рис. 2. Спочатку звернемо увагу на 
структуру поняття, яке досліджується. Перша його 
складова — безпека. Одна з її іпостасей є динаміч-
ною, оскільки безпека — процес, в якому безперерв-
но перебуває той чи інший об’єкт (нерухомість — 
природна чи рукотворна, живі істоти або організацій-
ні системи). Кожний з них відчуває на собі комплекс 
впливів (подекуди різноспрямованих) зсередини 
і ззовні. Частина із цих впливів підтримують об’єкт 
у рівноважному стані, інші підштовхують його до 
розвитку. Тим часом, неможливо абстрагуватися 
і від діянь чи пасивності, які дестабілізують об’єкт, 
більше того, загрожують його нормальній життєді-
яльності або навіть самому існуванню. Таким чином, 
цілком імовірно припустити, що безпечним є такий 
стан об’єкта, при якому негативні імпульси середови-
ща (Ін) компенсуються позитивними імпульсами (Іп) 
та зусиллями щодо підтримання безпеки, які докла-
дає сам об’єкт. Інакше кажучи, виконується наступна 
умова:

Іп + Зо ≥  Ін + Бо,
де Зо, Бо — зусилля щодо підтримання безпеки та без-
діяльність об’єкта (або неефективні зусилля) відпо-
відно.

Зміст другої складової досліджуваного поняття 
може бути виявлено виходячи з визначення еконо-
міки як такої. Видається очевидним, що це — діяль-
ність (а це, за будь-яких обставин, — процес) зі ство-
рення матеріальних умов життя людей. При цьому 
ми абстрагуємося від масштабів такої утворювальної 
роботи, бо вона характерна і для самозайнятого інди-
віда (приватного підприємця), і для малого підпри-
ємства, і для транснаціональної компанії, і для еконо-
міки цілої держави.

Перебіг економічного процесу можна уявити собі 
як сукупність його станів (Пn), що безперервно змі-
нюють один одного (рис. 3). На графіку: Хс — харак-
теристики стану економічного процесу; Т — час. Як 
бачимо, під впливом вже згадуваних чинників роз-
виток процесу може відбуватися за трьома вектора-

__________
3Інформацію запозичено з офіційного сайта Департаменту, до якого можна звернутися за посиланням:  

https://dhs.dc.gov/node/129342.
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ми: зростання (Вз ) стабільності (Вс ), деградації (Вд ). 
У першому випадку характеристики стану в кожний 
наступний момент часу перевищують їх значення 
в минулому. У другому випадку характеристики ста-
ну залишаються незмінними. Що стосується третього 
випадку, то йому притаманне погіршення значень ха-
рактеристик економічного процесу з плином часу.

ВИСНОВКИ. Наведені міркування створили 
базу для наступного висновку, який, на нашу думку, 
виглядає логічним: економічна безпека – це такий 
стан процесу створення матеріальних умов життя 
людей у кожний момент часу (Тn), який не зважаючи 
на зовнішні і внутрішні виклики та загрози залиша-
ється сприятливим для задоволення потреб власників 
організації; менеджменту, який опікується оператив-
ним плином її операційної діяльності; персоналу, за-
лученого до виконання виробничих і маркетингових 
функцій, і, в кінцевому підсумку, споживачів виготов-
лених виробів та послуг, що надаються.

Як бачимо, в основу цієї дефініції покладено ме-
тодологічну домінанту, згідно з якою найкращою га-
рантією ефективної трансформації ресурсів «входу» 
системи у грошовий дохід на «виході» є визнання 
потреб усіх осіб, причетних до неї, головною метою 
операційної діяльності:

– власника, природним бажанням якого є прибуток 
на капітал, інвестований у справу, зростання капіталі-
зації бізнесу або отримання якнайкращого соціально-
го ефекту за наслідками діяльності організації, якщо 
вона належить до категорії неприбуткових. Такими, 
між іншим, вважаються заклади освіти;

– менеджменту та інших найманих працівників, 
заохочених до найліпшого виконання покладених на 
них обов’язків перспективами корпоративного визнан- 
ня й отримання особистих доходів, які створюють 
для них підґрунтя гідного професійного та особисто-
го життя;

– споживачів (і це — найголовніше), оскільки, 
отримуючи задоволення від вживання продуктів, за-
пропонованих організацією, вони віддають їм пере-
вагу перед товарами конкурентів і завдяки своїй пла-
тоспроможній прихильності створюють фінансові 
передумови для продовження операційної діяльності 

Рис. 3. Перебіг економічного процесу
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нашу думку, виглядає логічним: економічна безпека – це такий стан процесу 

створення матеріальних умов життя людей у кожний момент часу (Тn), який 

не зважаючи на зовнішні і внутрішні виклики та загрози залишається сприят-

ливим для задоволення потреб власників організації; менеджменту, який опі-
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(на досягнутому рівні або на більш високому — свід-
чення розвитку).

Якщо задоволення згаданих потреб перебуває 
у гармонійній та непорушній єдності з одночасним 
дотриманням принципів соціальної відповідальнос-
ті (тут уже йдеться про задоволення потреб суспіль-
ства), організаційна система визнається такою, що 
перебуває в економічній безпеці. 

Запропоноване визначення містить у собі низку 
практичних настанов:

а) по-перше, економічна безпека ніколи не буває 
абсолютною, оскільки потреби відповідно до закону 
їх безперервного зростання мають схильність дина-
мічно змінюватися за обсягами та якісною структу-
рою. Упевненість у досягненні безпеки потребує зі-
ставлення її з обраними критеріями;

б) по-друге, в оцінках економічної безпеки завжди 
присутні елементи суб’єктивного вибору інструмен-
тів її оцінювання. Ними обумовлене розмаїття су-
джень щодо показників, які мають використовува-
тися із цією метою. Зробимо припущення, що вибір 
на користь тих чи інших обумовлюється характером 
операційної діяльності організації і нормативними 
та споживчими вимогами до неї з боку зацікавлених 
сторін;

в) по-третє, економічна безпека досягається за-
вдяки скоординованим діям власників та наймано-
го персоналу. Але подекуди для досягнення мети не 
обійтися і без активності споживачів. Залучення до 
справи останніх однозначно відбувається в закладах 
вищої освіти, оскільки формування фахових компе-
тенцій у студентів можливо виключно за умови їх за-
цікавленої співпраці з викладачами. 
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Abstract. Currently, areas of the ocean with elevated temperatures are being actively studied. Therefore, underwater 
technical equipment needs protection from overheating.Consequently, the analysis of the thermal conductivity for 
the foam glass buoyancy block is an important issue. It`s proposed to use closed-cell foam glass with a density of 
450…700 kg/m3 for buoyancy blocks with temperature protection. According to the research this foam glass can work 
at a depth of 2000 m for a long time. The thermal conductivity coefficient of foam glass buoyancy blocks, depending 
on the material properties and its operating conditions was considered and analyzed in the article. As a result of the 
calculations, it was concluded that the thermal conductivity of blocks depends on their density, interconnected po-
rosity and the level of damage by the hydrostatic pressure. The article also provides recommendations regarding the 
buoyancy blocks operation. Further, it is planned to reinforce the calculations by experiment. 
Keywords: buoyancy blocks; foam glass; heat conductivity; hydrostatical pressure of water; underwater equipment.

Анотація. Розглянуто і проаналізовано коефіцієнт теплопровідності блоків плавучості з піноскла залежно 
від властивостей матеріалу та умов його експлуатації. Установлено, що теплопровідність блоків залежить від 
густини блока, відкритої пористості й рівня його пошкоджуваності гідростатичним тиском води. Наведено 
рекомендації щодо експлуатації блоків плавучості. Планується подальше підкріплення розрахунків експери-
ментом.
Ключові слова: блоки плавучості; піноскло; теплопровідність; гідростатичний тиск води; підводні технічні 
засоби.

Аннотация. Рассмотрено и проанализировано коэффициент теплопроводности блоков плавучести из пенос-
текла в зависимости от свойств материала и условий его эксплуатации. Установлено, что теплопроводность 
блоков зависит от плотности блока, открытой пористости и уровня его повреждаемости гидростатическим 
давлением воды. Приведены рекомендации касательно эксплуатации блоков плавучести. Планируется даль-
нейшее подкрепление расчетов экспериментом.
Ключевые слова: блоки плавучести; пеностекло; теплопроводность; гидростатическое давление воды; 
подводные технические средства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Блоки плавучості з піноскла (пористого матеріалу 

із закритопористою структурою) є перспективними 
для підводних технічних засобів освоєння океану. 
Їх теплостійкість сягає 400 °С, що вище за теплостій-
кість блоків плавучості із синтактичних пін на епок-
сидному сполучному. Блоки з піноскла розширю-
ють можливості дослідження океанічного дна в зоні 
підвищених температур (зокрема, в районі «чорних 
курильників», де активно ведеться дослідження зна-
йденого життя та можливих корисних копалин [6]). 
Також можливе їх використання  як теплоізоляції 
для підводних продуктовозів, що перекачують рі-
дину при високих температурах. Отже, необхідно 
знати їх коефіцієнт теплопровідності  залежно від 
властивостей піноскла в блоці для оптимального про-
ектування розмірів блоків для заданої глибини екс-
плуатації підводного апарата. Ставиться задача роз-
рахувати теплопровідність піноскла залежно від його 
властивостей та умов експлуатації блоків плавучості  
з нього.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зазвичай піноскло використовується як будівель-
ний тепло- і звукоізоляційний матеріал. Шилл Ф. [13], 
Бутт Л. М. [12], Демідович Б. К. [8] пропонують за-
стосування піноскла тільки як будівельного матері-
алу. Останні патенти і публікації також пропонують 
удосконалення піноскла тільки як будівельного ма-
теріалу. Отже, критерієм поліпшення властивостей 
матеріалу є збільшення його міцності при стисканні 
й вигині. Китайгородський І. І. представляє його як 
перспективний будівельний, теплоізоляційний і тех-
нічний матеріал та говорить про використання його як 
матеріалу плавучості для рятувальних пристосувань 
і понтонних мостів [10]. Детально досліджено тепло-
ві властивості піноскла низької густини в діапазоні 
150…300 кг/м3. Густина блоків плавучості з піноскла 
складає 450…700 кг/м3. Досліджень теплопровіднос-
ті при такій густині не знайдено. Існують й інші те-
плопровідні матеріли, такі, як сферопластик [2, 15] та 
синтактне піноскло [9], які можна розглядати як мате-
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ріали плавучості. Однак сферопластик, маючи епок-
сидну матрицю, працює тільки до 100 °С [14], тоді як 
у районах тектонічних розломів температура сягає 
400 °С, температура початку розм’якшення скла біль-
ше 600 °С (в’язкість скла — менше 1011  Па·с) [15], 
а у синтактного піноскла низька міцність та відносно 
велика відкрита пористість.  Отже, для цього доціль-
но застосовувати блоки плавучості із закритопорис-
того піноскла, яке і в будівництві використовується 
в діапазоні температур — 180…300 °С (а безлужне — 
до 600 °С) [4]. 

МЕТА СТАТТІ — дослідження коефіцієнта тепло-
провідності блоків плавучості з піноскла залежно від 
властивостей піноскла та умов експлуатації блоків. 

Об’єктом дослідження є пошкодження блоків 
плавучості з піноскла для підводних апаратів. Пред-
мет дослідження — залежність теплопровідності 
блоків плавучості від структури піноскла і його по-
шкоджуваності. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Дослідження властивостей піноскла [11, 12] 

показали, що найліпшим матеріалом для блоків 
плавучості є закритопористе піноскло густиною  
450...700 кг/м3, властивості якого наведені в табл. 1. 

Для розрахунку теплопровідності піноскла λ1 ви-
користано методику  Васильєва Л. Л. узагальненої 
провідності пористого матеріалу [1, 5]. 

За методикою коефіцієнт теплопровідності піно-
скла буде
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Таблиця 1. Властивості піноскла для блоків плавучості 

Номер 

зразка 

Середня 

густина 

ρ, кг/м3 

Середній 

діаметр 

пори d, см 

Технологічна 

відкрита 

пористість ζ0, 

% 

Пористість 

піноскла 

Короткочасне поверхневе 

водопоглинання при 

гідростатичному тиску w, 

кг/м2 

10 МПа 20 МПа 

1 450 0,42 2,60 0,82 0,51…0,45 0,70…0,65 

2 550 0,31 1,38 0,78 0,40…0,35 0,68…0,63 

3 650 0,25 1,01 0,74 0,30…0,27 0,60…0,56 
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пор
1 тв

(1 )
λ λ

(1 )
K

K
,                                      (1) 

де П – пористість піноскла; K – складений функціонал; νпор – відносна 

теплопровідність пор; λтв = 0,74 Вт/м К – теплопровідність твердої фази 

матеріалу (скла).  

У формулі (1) пористість матеріалу  

твρ
ρ1 , 

де ρ – уявна густина піноскла; ρтв – густина твердої фази в піносклі, тобто 

самого скла (ρтв = 2500 кг/м3 [10]). Пористість піноскла змінюється від 0,82 до 

0,72. 

Функціонал, що враховує променеву складову теплопровідності, 

розраховується наступним чином: 
1 1

11 0 пор 0
0

1 1 1
0 0 пор 0

ν 1

(0,5 ) (0,5 ) ν 1

n n
n

n n n

K KKK
K K K

 , 

де K0 – коефіцієнт звʼ язності кістяка, який залежить від відношення товщини 

стінки пори до її внутрішнього діаметра в піносклі; n – допоміжний параметр, 

що розраховується за формулою 

,                  (1)

де П — пористість піноскла; K — складений функ-
ціонал; νпор — відносна теплопровідність пор; 
λтв = 0,74 Вт/м·К — теплопровідність твердої фази 
матеріалу (скла). 

У формулі (1) пористість матеріалу 
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,

де ρ — уявна густина піноскла; ρтв — густина твердої 
фази в піносклі, тобто самого скла (ρтв = 2500 кг/м3 

[10]). Пористість піноскла змінюється від 0,82 до 
0,72.

Функціонал, що враховує променеву складову те-
плопровідності, розраховується наступним чином:
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відносна теплопровідність пор   
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K Kn
K

; 

відносна теплопровідність пор    

тв

рг
пор λ

λλ
ν ,                                            (2) 

де λг = 0,03 Вт/м К – теплопровідність газової фази; λр = 2,078 10–3 Вт/м К – 

радіаційна теплопровідність у порах. 

Залежність теплопровідності сухого блока плавучості від густини 

матеріалу й температури експлуатації наведена на графіку (рис. 1.)  

Однак у процесі експлуатації блоки плавучості пошкоджуються 

гідростатичним тиском води. Для синтактичних пін, що використовуються як 

матеріал плавучості для підводної техніки, характерним є лавиноподібний 

процес руйнування мікросфер при досягненні критичного значення 

гідростатичного тиску води, що дозволяє ввести поняття границі гідростатичної 

міцності [3]. Механізм руйнування незахищеного піноскла відрізняється від 

механізму руйнування сферопластика. Для нього є характерним безперервний 
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подібну границю міцності для нього при гідростатичному стисканні. Отже, 

введено поняття пошкоджуваності піноскла при певному рівні гідростатичного 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта теплопровідності сухого блока плавучості  

від густини піноскла при різних температурах експлуатації: 

1 – Т = 0 °С; 2 – 100 °С; 3 – 200 °С; 4 – 300 °С; 5 – 350 °С 
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,                          (2)

де λг = 0,03 Вт/м·К — теплопровідність газової фази; 
λр = 2,078·10 –3 Вт/м·К — радіаційна теплопровідність 
у порах.

Залежність теплопровідності сухого блока плаву-
чості від густини матеріалу й температури експлуата-
ції наведена на графіку (рис. 1). 

Однак у процесі експлуатації блоки плавучос-
ті пошкоджуються гідростатичним тиском води. 
Для синтактичних пін, що використовуються як ма-
теріал плавучості для підводної техніки, характерним 
є лавиноподібний процес руйнування мікросфер при 
досягненні критичного значення гідростатичного 
тиску води, що дозволяє ввести поняття границі гід-
ростатичної міцності [3]. 

Механізм руйнування незахищеного піноскла 
відрізняється від механізму руйнування сфероплас-
тика. Для нього є характерним безперервний процес 
накопичення пошкоджень у пористій структурі, що 
не дозволяє знайти подібну границю міцності для 
нього при гідростатичному стисканні. Отже, введе-
но поняття пошкоджуваності піноскла при певно-
му рівні гідростатичного тиску. Пошкоджуваність 
ξ — це відношення об’єму зруйнованих пор до пер-
винного об’єму пор у відсотках у результаті дії гід-
ростатичного тиску на матеріал. Зруйновані пори 
заповнюються водою і теплопровідність піноскла  
змінюється.

Таблиця 1. Властивості піноскла для блоків плавучості

Номер зразка
Середня 

густина ρ,  
кг/м3

Середній 
діаметр пори 

d, см

Технологічна 
відкрита 

пористість 
ζ0, %

Пористість 
піноскла

Короткочасне поверхневе 
водопоглинання  

при гідростатичному тиску w, кг/м2

10 МПа 20 МПа
1 450 0,42 2,60 0,82 0,51…0,45 0,70…0,65
2 550 0,31 1,38 0,78 0,40…0,35 0,68…0,63
3 650 0,25 1,01 0,74 0,30…0,27 0,60…0,56



16

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3–4 n  2018

Для піноскла, пори якого повністю заповнені 
водою, можна розрахувати коефіцієнт теплопровід-
ності, якщо у вищенаведеній методиці у формулі (2) 
замінити коефіцієнт теплопровідності газу λг на ко-
ефіцієнт теплопровідності води λв при відповідній 
температурі експлуатації підводного апарата. Згід-
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Згідно із дослідженнями, виконаними в [12], 
при експлуатації блоків плавучості з піноскла 
в прив’язному ненаселеному підводному апараті 

Рис. 2. Залежність коефіцієнта теплопровідності блока плавучості, заповненого водою, від густини піноскла за різних 
температур експлуатації підводного апарата (р = 20 МПа): 
1 — Т = 0 °С; 2 — 100 °С; 3 — 200 °С; 4 — 300 °С; 5 — 350 °С

Рис. 1. Залежність коефіцієнта теплопровідності сухого блока плавучості від густини піноскла за різних температур  
експлуатації:
1 — Т = 0 °С; 2 — 100 °С; 3 — 200 °С; 4 — 300 °С; 5 — 350 °С
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де λ2 – коефіцієнт теплопровідності блока плавучості, заповненого водою. 

Результати розрахунку для граничних рівнів пошкодження блока подані 
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тв

рг
пор λ

λλ
ν ,                                            (2) 

де λг = 0,03 Вт/м К – теплопровідність газової фази; λр = 2,078 10–3 Вт/м К – 

радіаційна теплопровідність у порах. 

Залежність теплопровідності сухого блока плавучості від густини 

матеріалу й температури експлуатації наведена на графіку (рис. 1.)  

Однак у процесі експлуатації блоки плавучості пошкоджуються 

гідростатичним тиском води. Для синтактичних пін, що використовуються як 

матеріал плавучості для підводної техніки, характерним є лавиноподібний 

процес руйнування мікросфер при досягненні критичного значення 

гідростатичного тиску води, що дозволяє ввести поняття границі гідростатичної 

міцності [3]. Механізм руйнування незахищеного піноскла відрізняється від 

механізму руйнування сферопластика. Для нього є характерним безперервний 

процес накопичення пошкоджень у пористій структурі, що не дозволяє знайти 

подібну границю міцності для нього при гідростатичному стисканні. Отже, 

введено поняття пошкоджуваності піноскла при певному рівні гідростатичного 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта теплопровідності сухого блока плавучості  

від густини піноскла при різних температурах експлуатації: 

1 – Т = 0 °С; 2 – 100 °С; 3 – 200 °С; 4 – 300 °С; 5 – 350 °С 
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глибиною експлуатації до 2000 м допустима пошко-
джуваність піноскла лежить у межах ξ = 3…12 % від 
об’єму блока. Тому, враховуючи це, можна знайти  за 
правилом сумішей передбачуваний коефіцієнт тепло-
провідності пошкодженого блока
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де λ2 — коефіцієнт теплопровідності блока плавучос-
ті, заповненого водою.

Результати розрахунку для граничних рівнів по-
шкодження блока подані на рис. 3.

З рисунка видно, що наявність води в порах зна-
чно збільшує не тільки питому вагу блока, а і його 
теплопровідність настільки, що при 12 % пошко-
джуваності вона досягає теплопровідності скла  
(λтв = 0,74 Вт/м·°С). Причому цей максимум прихо-
диться на температуру Т = 200 °С. З подальшим під-
вищенням температури λ зменшується за рахунок 
зменшення теплопровідності води. 

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проаналізовано коефіцієнт теплопровідності 

блоків плавучості з піноскла залежно від властивос-
тей матеріалу та умов його експлуатації. Числові дані 
наведені у висновках. Також зроблені висновки про 
залежність теплопровідності піноскла в блоці при 
пошкоджуваності блока 12 % за обсягом. Для наступ-
ного дослідження поставлено завдання підкріпити 
розрахунки експериментальними даними шляхом 
проведення експерименту з визначення темпера-
туро- і теплопровідності піноскла при збільшеній  
температурі.

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено математичну мо-
дель розрахунку коефіцієнта теплопровідності 
блока плавучості на основі піноскла залежно від 
густини матеріалу, температури його експлуата-
ції та об’єму пошкоджуваності, яка, в свою чер-
гу, залежить від глибини експлуатації підводного 

Рис. 3. Коефіцієнт теплопровідності блока плавучості з піноскла з урахуванням його об’ємної пошкоджуваності гідроста-
тичним тиском води при пошкоджуваності 3 % (а) та 12 % (б):
1 — Т = 0 °С; 2 — 100 °С; 3 — 200 °С; 4 — 300 °С; 5 — 350 °С
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З рисунка видно, що наявність води в порах значно збільшує не тільки 
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Рис. 3. Коефіцієнт теплопровідності блока плавучості  

з піноскла з урахуванням його об’ємної пошкоджуваності 

гідростатичним тиском води при пошкоджуваності 3 % (а)  

та 12 % (б): 

1 – Т = 0 °С; 2 – 100 °С; 3 – 200 °С; 4 – 300 °С; 5 – 350 °С 
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апарата. 2. Розраховано початковий коефіцієнт те-
плопровідності блока плавучості з піноскла, який 
збільшується з 0,1 до 0,4 Вт/м·°С зі зміною темпе-
ратури в діапазоні 0…350 °С та густини піноскла —  
450…700 кг/м3.  3. Визначено, що теплопровідність 
піноскла, пошкодженого до 12 % за об’ємом, підвищу-

ється до 0,45…0,72 Вт/м·°С, що сягає теплопровідності 
скла. 4. Коефіцієнт теплопровідності піноскла, пошко-
дженого гідростатичним тиском води, зменшується піс-
ля підвищення температури вище 200 °С при рівні по-
шкоджуваності 12 % за об’ємом, що пов’язано з відпо-
відною поведінкою коефіцієнта теплопровідності води. 
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Abstract. The basis for the revived Ukraine Marine Forces should be ships of the “Corvette” class. The effective-
ness of the implementation of the tasks assigned to the corvettes largely depends on the possibility of securing their 
stealthiness. The general concept of ensuring the ship stealthiness is to reduce its physical fields. In the composition 
of these fields, a significant place is occupied by the temperature and acoustic fields. Therefore, reducing the levels of 
these fields of the power plant in the composition of the analogous fields of the entire ship is an actual scientific and 
technical problem. To increase the stealthiness of ships of the corvette class, a method for reducing the temperature 
and acoustic fields of a ship power plant has been considered.  The method provides the using of silencers for noise 
from marine diesel generators, which are combined with the hot water heating surface, meet the requirements of the 
ship. It is shown that due to the intensification of heat transfer by using the dimple systems on the finned surface of 
the heating, it is possible to reduce the temperature of the exhaust gases at the section of the ship chimney by 5...30 °C 
(depending on the size of the dimples and the arrangement of the wells), the sound pressure by 6,8...13,3 dB, an in-
crease of stealthiness by the thermal wake by 3,2...17,9 %
Keywords: corvette; physical field; diesel-generator; silencer; intensification.

Анотація. Для підвищення скритності кораблів класу корвет розглянутий спосіб зниження температурного 
та акустичного полів корабельної енергетичної установки. Спосіб передбачає застосування глушників шуму 
корабельних дизель-генераторів, які суміщені з поверхнею нагріву гарячої води для потреб корабля. Показа-
но, що за рахунок інтенсифікації тепловіддачі шляхом використання лункових систем на оребреній поверхні 
нагріву можливі зниження температури відпрацьованих газів на зрізі димової труби корабля на 5…30 °С (за-
лежно від розмірів глушника і розташування лунок), звукового тиску на 6,8…13,3 дБ, а також підвищення 
скритності за тепловомим слідом на 3,2…17,9 %. 
Ключові слова: корвет; фізичне поле; дизель-генератор; глушник; интенсифікація.

Аннотация. Для повышения скрытности кораблей класса корвет рассмотрен способ снижения температурно-
го и акустического полей корабельной энергетической установки. Способ предусматривает применение глу-
шителей шума корабельных дизель-генераторов, которые совмещены с поверхностью нагрева горячей воды 
для нужд корабля. Показано, что за счет интенсификации теплоотдачи путем использования луночных систем 
на оребренной поверхности нагрева возможны снижение температуры отработавших газов на срезе дымовой 
трубы корабля на 5…30 °С (в зависимости от размеров глушителя и расположения лунок), звукового давления 
на 6,8…13,3 дБ, а также повышение скрытности по тепловому следу на 3,2…17,9 %.
Ключевые слова: корвет; физическое поле; дизель-генератор; глушитель; интенсификация.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современная политико-экономическая ситуа-

ция в Украине такова, что для обеспечения государ-
ственных интересов на Черном и Азовском морях 
необходимо срочное развитие собственных Военно-
морских сил [2]. Это также подтверждается Военной 
доктриной Украины (утверждена Указом Президента 
Украины от 24 сентября 2015 г. № 555/2015), которая 
предусматривает как один из путей формирования на-
циональных оборонных возможностей возрождение 
военно-морского потенциала государства, развитие 
Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, 
которые должны быть способными защищать берего-

вую линию Черного и Азовского морей в исключи-
тельной (морской) экономической зоне, а также при-
влекаться к международным операциям НАТО и ЕС. 
Морской доктриной Украины на период до 2035 года 
(утверждена постановлением Кабинета Министров 
Украины от 7 октября 2009 г. № 1307) среди основ-
ных задач государственной морской политики Украи-
ны предусмотрено решение задач, возложенных на 
ВМС Украины и Морские части Государственной 
пограничной службы, на уровне, достаточном для 
участия в обеспечении территориальной целостно-
сти, политической и экономической независимости 
Украины, нерушимости ее государственной границы 
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на море и защиты других национальных интересов 
в сфере морской и военно-морской деятельности го-
сударства.

Основой возрождаемых Военно-Морских сил 
должны стать корабли класса «корвет» [2]. 

Корвет — класс многоцелевых военных кораблей 
ближней морской зоны, предназначенных для дозор-
ной и конвойной службы, противовоздушной и про-
тиволодочной обороны военно-морских баз и пун-
ктов базирования [1].

Эффективность реализации поставленных 
перед корветами задач во многом зависит от воз-
можности обеспечения их скрытности. Общей 
концепцией обеспечения скрытности действий ко-
рабля является снижение его физических полей. 
В составе этих полей значительное место зани-
мают температурное и акустическое поля. Поэто-
му снижение уровней этих полей энергетической 
установки в составе аналогичных полей всего ко-
рабля является актуальной научно-технической  
проблемой.

Уровень указанных полей зависит от мощностей 
главной и вспомогательной энергетических устано-
вок корабля и распределения их работы во времени. 
Главная энергетическая установка имеет широкую 
спектрограмму нагрузок в отличие от корабельной 
электроэнергетической установки, приводные двига-
тели которой работают с более постоянной нагрузкой. 
Поэтому дальнейшее исследование будет направлено 
на рассмотрение способа снижения уровней теплово-
го и акустического полей вспомогательных дизель-
генераторов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Источниками теплового и акустического полей 
являются отработавшие газы приводных двигателей, 
которые имеют температуру 350…400 ºС и скорость 
30…50 м/с [11, 14]. Однако, в отличие от судовых га-
зовыпускных систем, задачей их корабельных анало-
гов является не только их отвод в окружающую среду, 
но и снижение температуры, акустического давления 
и интенсивности излучения.

Анализ архитектурного исполнения кораблей 
класса корвет [1, 6] показал, что для этого типа ко-
раблей преимущественно используется отвод отрабо-
тавших газов в дымовую трубу (рис. 1).

Одним из наиболее распространенных способов 
охлаждения газов в дымовой трубе в отечественной 
корабельной энергетике является использование 
газовоздушных охладителей эжекторного типа [8] 
(рис. 2).

Для работы охладителя такого типа использует-
ся энергия отработавших газов. В объеме охладителя 
происходит активное перемешивание потока отрабо-
тавших газов от главных и вспомогательных двигате-
лей (эжектирующий поток) с внешним атмосферным 
потоком воздуха (эжектируемый поток), в результате 
которого происходит значительное снижение темпе-
ратуры отработавших газов.

Одним из путей совершенствования газовоздуш-
ных охладителей такого типа является комплексное 
снижение температуры и скорости отработавших 
газов вспомогательных двигателей при утилизации 
их теплоты с дополнительным получением горячей 

Рис. 2. Газовоздушный охладитель 
эжекторного типа: 
1 — кожух; 2 — смеситель; 3 — экран 
смесителя; 4 — воздухоприемные 
жалюзи; 5 — газоход

Рис. 1. Корвет проекта 58250 

7 
 

газовыпускных систем, задачей их корабельных аналогов является не 

только их отвод в окружающую среду, но и снижение температуры, 

акустического давления и интенсивности излучения. 

Анализ архитектурного исполнения кораблей класса корвет [1, 6] 

показал, что для этого типа кораблей преимущественно используется 

отвод отработавших газов в дымовую трубу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Корвет проекта 58250  

Одним из наиболее распространенных способов охлаждения газов в 

дымовой трубе в отечественной корабельной энергетике является 

использование газовоздушных охладителей эжекторного типа [8] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Газовоздушный охладитель эжекторного типа:  

7 
 

газовыпускных систем, задачей их корабельных аналогов является не 

только их отвод в окружающую среду, но и снижение температуры, 

акустического давления и интенсивности излучения. 

Анализ архитектурного исполнения кораблей класса корвет [1, 6] 

показал, что для этого типа кораблей преимущественно используется 

отвод отработавших газов в дымовую трубу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Корвет проекта 58250  

Одним из наиболее распространенных способов охлаждения газов в 

дымовой трубе в отечественной корабельной энергетике является 

использование газовоздушных охладителей эжекторного типа [8] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Газовоздушный охладитель эжекторного типа:  



22

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3–4 n  2018

воды для корабельных нужд. Для этого, учитывая 
повышенные требования к массогабаритным показа-
телям энергетического оборудования в корабельных 
энергетических установках, целесообразно использо-
вать глушители шума двигателей, совмещенные с те-
плообменной поверхностью.

Идея совмещения глушителя с теплообменной 
поверхностью не нова. На рис. 3 приведена принци-
пиальная схема глушителя типа mft компании Maxim 
Silencers Inc., США [13]. 

Конструкция представляет собой глушитель рас-
ширительного типа, в котором отходящие газы через 
подводящий патрубок 1 поступают в расширительную 
камеру 2, совершают поворот на 180º и поступают 
в теплообменную поверхность 3 типа «труба-в-трубе»,  
нагревая находящуюся во внутренней трубе воду. Да-
лее, через выпускную камеру 4 и отводящий патру-
бок 5 газы поступают в систему газоотвода.

Согласно информации компании-произво-
дителя [13], степень глушения шума в таком глуши-
теле достигает 24 дБ. Параметры горячей воды не 
сообщаются. Для повышения эффективности тепло-
передачи внутренние трубы теплообменной поверх-
ности выполнены оребренными. Таким образом, 
представленная конструкция обеспечивает глушение 
шума в расширительной камере и теплообменной по-
верхности за счет снижения скорости и температуры 
отработавших газов.

Дальнейшее совершенствование оребренных те-
плообменных поверхностей возможно за счет профи-
лирования ребер луночными системами. Это позво-
лит обеспечить опережающий рост интенсивности 
теплоотдачи над гидродинамическим сопротивлени-
ем на её достижение [10, 12].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — повышение скрыт-
ности кораблей класса корвет путём снижения тепло-
вого и акустического полей за счёт интенсификации 
теплоотдачи в профилированных теплообменных по-
верхностях глушителей вспомогательных двигателей.

Для достижения указанной цели необходимо:
– обосновать расположение луночных систем на 

оребренных поверхностях;
– исследовать теплогидравлическую эффектив-

ность профилированных оребренных поверхностей 
с луночными системами;

– оценить уровень снижения температуры и акку-
стического давления отработавших газов после глу-
шителя и на срезе дымовой трубы;

– оценить изменение скрытности корабля за счет 
интенсификации теплообмена в профилированных 
оребренных трубчатых пучках.

Объектом исследования являются процессы 
течения, теплопередачи и шума при расширении 
и охлаждении отработавших газов в профилирован-
ных оребренных трубчатых пучках. Предмет иссле-
дования — условия и показатели интенсификации 
процессов теплоотдачи при обтекании профилиро-
ванных оребренных трубчатых пучков.

Метод исследования — математическое модели-
рование процессов гидродинамики и теплообмена на 
основе фундаментальных уравнений движения и те-
плоотдачи жидкости. 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Физический механизм течения потока по луноч-

ным системам сходный с эффектом природных вихрей 
типа «торнадо». При прохождении через лунки поток 
формирует зону пониженного давления, обеспечивая 
при этом отрыв пограничного слоя и интенсифицируя 
теплоотдачу. Таким образом, расположение лунок на 
ребре определялось из геометрических размеров ре-
бер и условия «неналожения» соседних вихрей: ли-
нейное, коридорное и шахматное (рис. 4).

Геометрические размеры области течения прини-
мались в соответствии с [13].

Параметры лунок принимались в соответствии 
с рекомендациями [12] и размерами ребра и состав-
ляли: для линейного и коридорного расположений 
d/h = 0,33 (d — диаметр лунки; h — высота лунки), 
шахматного d/h = 0,5.

Параметры потока газов принимались в соответ-
ствии с рекомендациями [14]: скорость газов 20…50 м/с, 
температура газов 300 ºС, температура стенки 200 ºС.

Оценка эффективности интенсификации теплоот-
дачи выполнялась с использованием показателя фак-
тора аналогии Рейнольдса [9].

Для моделирования течения в представленных 
моделях применялась хорошо зарекомендовавшая 
себя в рассматриваемых условиях RSM-модель тур-
булентности [7]. 

Рис. 3. Принципиальная схема глушителя типа mft компа-
нии Maxim Silencers Inc.
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1 – кожух; 2 – смеситель; 3 – экран смесителя; 4 – воздухоприемные 

жалюзи; 5 – газоход 

Для работы охладителя такого типа используется энергия 
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Одним из путей совершенствования газовоздушных охладителей 
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теплоты с дополнительным получением горячей воды для корабельных 

нужд. Для этого, учитывая повышенные требования к массогабаритным 

показателям энергетического оборудования в корабельных энергетических 

установках, целесообразно использовать глушители шума двигателей, 

совмещенные с теплообменной поверхностью. 

Идея совмещения глушителя с теплообменной поверхностью не 

нова. На рис. 3 приведена принципиальная схема глушителя типа mft 

компании Maxim Silencers Inc., США [13].  

 
Рис. 3. Принципиальная схема глушителя типа mft компании Maxim 

Silencers Inc. 
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Анализ состава корабельных энергетических 
установок показал, что для современных корветов 
мощность главной энергетической установки состав-
ляет около 14700 кВт (20000 л. с.), количество дизель-
генераторов от 2 до 4 мощностью 450…600 кВт.

В газовоздушном охладителе происходит сме-
шение потоков отработавших газов и эжектируемого 
воздуха. Фактически процесс смешения осуществля-
ется в постоянном объеме охладителя. Принципиаль-
ная схема процесса представлена на рис. 5.

Принимая во внимание, что отработавшие газы 
имеют свойства идеального газа, температуру потока 
после смешения можно определить как [5]:
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Снижение акустического давления при охлаждении отработавших 

газов рассчитывалось по рекомендациям [3, 4]. 

Результаты расчета обтекания поверхностей без использования 

лунок и с шахматным их расположением представлены на рис. 6 и 7. 

Анализ результатов показывает участок тепловой стабилизации, который 

на поверхности без интенсификации составляет около 10Dт (Dт – 
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Метод исследования  математическое моделирование процессов 

гидродинамики и теплообмена на основе фундаментальных уравнений 

движения и теплоотдачи жидкости.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

 обосновать расположение луночных систем на оребренных 

поверхностях; 

 исследовать теплогидравлическую эффективность 

профилированных оребренных поверхностей с луночными системами; 

 оценить уровень снижения температуры и аккустического 

давления отработавших газов после глушителя и на срезе дымовой трубы; 

 оценить изменение скрытности корабля за счет интенсификации 

теплообмена в профилированных оребренных трубчатых пучках. 

 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

Физический механизм течения потока по луночным системам 

сходный с эффектом природных вихрей типа «торнадо». При прохождении 

через лунки поток формирует зону пониженного давления, обеспечивая 

при этом отрыв пограничного слоя и интенсифицируя теплоотдачу. Таким 

образом, расположение лунок на ребре определялось из геометрических 

размеров ребер и условия «неналожения» соседних вихрей: линейное, 

коридорное и шахматное (рис. 4). 
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[12] и размерами ребра и составляли: для линейного и коридорного 

расположений d/h = 0,33 (d – диаметр лунки; h – высота лунки), 

шахматного d/h = 0,5. 

Параметры потока газов принимались в соответствии с 

рекомендациями [14]: скорость газов 20…50 м/с, температура газов 300 ºС, 

температура стенки 200 ºС. 

Оценка эффективности интенсификации теплоотдачи выполнялась с 

использованием показателя фактора аналогии Рейнольдса [9]. 

Для моделирования течения в представленных моделях применялась 

хорошо зарекомендовавшая себя в рассматриваемых условиях RSM-модель 

турбулентности [7].  

Анализ состава корабельных энергетических установок показал, что 

для современных корветов мощность главной энергетической установки 

составляет около 14700 кВт (20000 л. с.), количество дизель-генераторов от 
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– температура на срезе трубы с использованием 
интенсификации теплопередачи в глушителях вспо-
могательных двигателей

ГД ГД ВД ВД
' OГ ОГ ОГ ОГ
тр ГД ВД

ОГ ОГ

( )t G t t Gt
G G

 , ºС;

где Δt — дополнительное снижение температуры от-
работавших газов за счет интенсификации теплопе-
редачи в глушителях вспомогательных двигателей;

– дополнительное снижение температуры
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Снижение акустического давления при охлаждении отработавших 

газов рассчитывалось по рекомендациям [3, 4]. 

Результаты расчета обтекания поверхностей без использования 

лунок и с шахматным их расположением представлены на рис. 6 и 7. 

Анализ результатов показывает участок тепловой стабилизации, который 

на поверхности без интенсификации составляет около 10Dт (Dт – 

гидравлический диаметр канала), для шахматного расположения лунок 

снижается до 2,25Dт. Это приводит к снижению температуры на участке 

без интенсификации 0,42 °С, на участке с шахматным расположением – 

0,72 °С. 

, ºС.

Снижение акустического давления при охлажде-
нии отработавших газов рассчитывалось по рекомен-
дациям [3, 4].

Результаты расчета обтекания поверхностей без 
использования лунок и с шахматным их расположе-
нием представлены на рис. 6 и 7. Анализ результатов 
показывает участок тепловой стабилизации, кото-
рый на поверхности без интенсификации составля-
ет около 10Dт (Dт — гидравлический диаметр кана-
ла), для шахматного расположения лунок снижается 
до 2,25Dт. Это приводит к снижению температуры 
на участке без интенсификации 0,42 °С, на участке 
с шахматным расположением — 0,72 °С.

На рис. 8 приведены зависимости эффектив-
ности теплоотдачи от скорости потока для четырех 
рассмотренных вариантов, которые представлены  
на рис. 4.

По сравнению с базовым вариантом (оребренная 
непрофилированная поверхность, рис. 4, а) рост те-

Рис. 5. Принципиальная схема смешения потоков
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2 до 4 мощностью 450…600 кВт. 

В газовоздушном охладителе происходит смешение потоков 

отработавших газов и эжектируемого воздуха. Фактически процесс 
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Принципиальная схема процесса представлена на рис. 5. 

  
Рис. 5. Принципиальная схема смешения потоков 

Принимая во внимание, что отработавшие газы имеют свойства 

идеального газа, температуру потока после смешения можно определить 

как [5]: 

ЭВ
ВД
ОГ

ГД
OГ

ЭВЭВ
ВД
ОГ

ВД
OГ

ГД
OГ

ГД
OГ

тр GGG
GtGtGtt , ºС, 

де ГД
ОГt , ВД

ОГt , ЭВt  – соответственно температуры отработавших газов 

главного двигателя, вспомогательных двигателей и эжектируемого 

воздуха, ºС; ГД
OГG , ВД

OГG , ЭВG – соответственно расходы отработавших газов 

главного двигателя, вспомогательных двигателей и эжектируемого 

воздуха, кг/с. 

Но, учитывая отсутствие значений ЭВG , можно оценить только 

дополнительное снижение температуры на срезе дымовой трубы 

следующим образом: 

– температура на срезе трубы без использования интенсификации 

теплопередачи в глушителях вспомогательных двигателей 

Рис. 6. Результаты обтекания поверхности: а — вариант поверхности; б — распределение температуры; в — распределе-
ние давления; г — распределение скорости
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Рис. 7. Результаты обтекания поверхности: а — вариант поверхности; б — распределение температуры; в — распределе-
ние давления; г — распределение скорости
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плоотдачи носит практически линейный характер, 
снижается по мере повышения скорости потока и со-
ставляет, в зависимости от скорости, 12,2…6,1 % — 
рис. 4, б; 25,5…9,7 % — рис. 4, в; 28,8…12,1 % — 
рис. 4, г.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обработка полученных данных по показателю 

эффективности FAR представлена в табл. 1. В каче-
стве базового варианта для сравнения принимался 
вариант продольного обтекания оребренной непро-

филированной поверхности (см. рис. 4, а). Номер 
указанных вариантов соответствует рис. 4.

Полученные результаты соотносятся с экспери-
ментальными данными [7, 10].

Представленные данные показывают, что с повы-
шением скорости потока vпот, обтекающего поверх-
ность, эффективность теплоотдачи несколько снижа-
ется. При максимальной скорости потока, при кото-
рой производилось моделирование, эффективность 
теплоотдачи выше у варианта 4 в.
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Результаты оценки изменения температурного и 
аккустического полей корабельной энергетической 
установки поданы в табл. 2. Высота глушителя и вы-
сота теплообменной поверхности принимались по 
данным [13] и являлись постоянными величинами 
при расчете.

Приведенные результаты показывают, что наибо-
лее эффективно использование шахматного располо-
жения лунок, позволяющее обеспечить дополнитель-

ное суммарное снижение температуры на срезе ды-
мовой трубы Δtтр = 24,3…29,8 ºС и дополнительное 
снижение звукового давления 10,7…13,3 дБ.

Если же в качестве условия интенсификации 
принимать снижение габаритных показателей глу-
шителя, то совместный анализ результатов таблиц 1 
и 2 показывает, что возможно снижение высоты те-
плообменной поверхности с 1689,1…2053,3 мм до 
1530,0…1853,2 мм.

Таблица 1. Эффективность теплоотдачи при обтекании профилированных оребренных поверхностей

vпот, м/c
Вариант 4 б Вариант 4 в Вариант 4 г

f/f0* FAR f/f0 FAR f/f0 FAR
20 1,068 1,100 1,09 1,123 1,15 1,181
25 1,071 1,094 1,09 1,111 1,15 1,180
30 1,071 1,092 1,08 1,099 1,15 1,177
35 1,071 1,090 1,08 1,097 1,15 1,175
40 1,072 1,085 1,08 1,095 1,16 1,173
45 1,076 1,082 1,09 1,092 1,16 1,171
50 1,080 1,079 1,09 1,091 1,17 1,169

*f/f0 — изменение гидродинамического сопротивления при обтекании поверхности.

Таблица 2. Результаты оценки суммарного изменения температурного и акустического полей корабельной энергетической 
установки
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менной 
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Линейное расположение Коридорное расположение Шахматное расположение
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Общее физическое поле корабля формируется за 
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гидродинамического полей. Вероятность обнаруже-
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выпускных газов, можно оценить как
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зить тепловое загрязнение окружающей среды за счет 
снижения температуры отработавших газов, а также 
улучшить условия работы экипажа за счет снижения 
звукового давления.

ВЫВОДЫ. 1. Впервые для конструктивных схем 
«труба в трубе» глушителей шума с оребренной вну-
тренней трубой с высотой ребра, которая соответ-
ствует радиальному зазору, определены распределе-
ния температур на начальном и стабилизированном 
термическом участках для линейного, коридорного 
и шахматного расположений лунок на двух ребрах, 
расположенных в диаметральной плоскости.

2. Впервые для соотношений размеров канала 
«труба-в-трубе» (внешнего диаметра внутренней тру-
бы d, внутреннего диаметра внешней трубы D и дли-
ны l) d × D × l = 20×40×200 мм получено, что за счет 
интенсификации процессов теплообмена на ребрах 
с лунками участок тепловой стабилизации по срав-

нению с гладкими ребрами, для которых длина этого 
участка составляет х = 10Dг (Dг — гидравлический 
диаметр канала), для линейного расположения со-
ставляет х = 5,2Dг , коридорного — х = 3,25Dг, шах-
матного — х = 2,25Dг.

3. Впервые для конструктивных схем «труба-
в-трубе» глушителей шума с внутренней трубой 
с двумя ребрами, расположенными в диаметральной 
плоскости, получено, что снижение температуры на 
участке тепловой стабилизации для линейного рас-
положения лунок составляет 0,42 °С, коридорного — 
0,65 °С, шахматного — 0,72 °С.

4. Рассчитано, что снижение температуры от-
работавших газов на срезе дымовой трубы, за счет 
интенсификации теплоотдачи, на 5…30 °С позво-
лит снизить звуковое давление дополнительно на  
6,8…13,3 дБ и приведет к повышению его скрытно-
сти по тепловому следу на 3,2…17,9  %.
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Abstract. The purpose of the work is to review of electromagnetic vibration drive scope in automated technological 
lines, analysis of the basic principles of its energy efficiency, review of modern systems of automatic control of fre-
quency and amplitude, analysis of mathematical models and methods of electromagnetic vibration drive research and 
determination of its promising development directions. The analysis showed that the electromagnetic drive of the vi-
bration equipment has several advantages over other types of vibration drives and has wide prospects for development. 
The following areas of application of the electromagnetic vibro drive, such as vibration transport and dosing of bulk 
materials, vibrational separation of bulk substances, vibrational orientation of parts, vibration sealing of mixtures, vi-
brational proof of flat surfaces, vibration tests, and others are noted. The potentially possible areas of its application are 
also considered. Three basic principles of energy-efficient electromagnetic vibration drives creation are distinguished, 
the main of them is the provision of the near-reasonant mode of its operation by automatic control of frequency and 
amplitude of oscillations. The basic principles of the automatic control systems of frequency and the laws of auto-
matic control of the amplitude of vibration drives are analyzed. The review of mathematical models and methods of 
calculation of electromechanical processes in vibration electromagnetic drive systems has been carried out. As a result 
of the analysis, perspective directions of the development of electromagnetic vibration drive are determined. The first 
direction is the modification of mathematical models related to the necessity of depriving the flow-differentiation 
procedure, as well as the consideration of energy losses for hysteresis and eddy currents. The second direction is the 
obtaining of the energy characteristics of the electromagnetic vibration drive system, the optimization of the frequency 
of oscillations by the criterion of the maximum of energy efficiency and the study of the harmonic composition of the 
current electromagnetic vibrator in order to determine the possibility of using the phase shift between the harmonic 
components of the current for automatic adjustment to the near-resonance mode. The third direction is the improve-
ment of the automatic control system, which is to determine the law of controlling the frequency and amplitude of 
the electromagnetic vibration drive, which provides automatic support for the most energy-efficient mode at a given 
amplitude of oscillations, as well as the resistance to the influence of higher harmonic components of the signals of 
current and vibration sensors.

Keywords: electromagnetic vibration drive system; scope of application; development prospects; mathematical model.

Анотація. Метою роботи є огляд сфери застосування електромагнітного вібраційного приводу в автоматизо-
ваних технологічних лініях, аналіз основних принципів забезпечення його енергетичної ефективності, огляд 
сучасних систем автоматичного керування частотою та амплітудою, аналіз математичних моделей і методів 
дослідження електромагнітного вібраційного приводу та визначення перспективних напрямків його розвитку. 
Проведений аналіз показав, що електромагнітний привід вібраційного обладнання має ряд переваг у порів-
нянні з іншими видами вібраційних приводів і має широкі перспективи розвитку. Відзначено такі сфери за-
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стосування електромагнітного віброприводу, як вібраційне транспортування та дозування сипких матеріалів, 
вібраційне розділення сипких речовин, вібраційне орієнтування деталей, вібраційне ущільнення сумішей, ві-
браційне доведення плоских поверхонь, вібраційні випробування та ін. Розглянуто також потенційно можли-
ві сфери його застосування. Виділено три основні принципи побудови енергоефективних електромагнітних 
вібраційних приводів, основним з яких є забезпечення білярезонансного режиму його роботи шляхом авто-
матичного керування частотою та амплітудою коливань. Проаналізовано основні принципи побудови систем 
автоматичного керування частотою та закони автоматичного керування амплітудою вібраційних приводів. 
Проведено огляд математичних моделей та методів розрахунку електромеханічних процесів у вібраційних 
електромагнітних приводах. У результаті аналізу визначено перспективні напрямки розвитку електромагніт-
ного вібраційного приводу. Перший напрямок пов’язаний з модифікаціями математичних моделей для виклю-
чення процедури диференціювання потокозчеплення, а також урахування втрат енергії на гістерезис та ви-
хрові струми. Другий напрямок — отримання енергетичних характеристик електромагнітного віброприводу, 
оптимізація частоти коливань за критерієм максимуму коефіцієнта корисної дії та дослідження гармонічного 
складу струму електромагнітного вібратора з метою визначення можливості використання фазового зрушення 
між гармонічними складовими струму для автоматичного ладнання на білярезонансний режим. Третім на-
прямком є вдосконалення системи автоматичного керування, яке полягає у визначенні закону керування часто-
тою та амплітудою електромагнітного вібраційного приводу, що забезпечує автоматичну підтримку найбільш 
енергоефективного режиму при заданій амплітуді коливань, а також стійкість до впливу вищих гармонічних 
складових сигналів датчиків струму та вібрації.

Ключові слова: електромагнітний вібраційний привід; сфери застосування; перспективи розвитку; матема-
тична модель.

Аннотация. Целью работы является обзор сферы применения электромагнитного вибрационного привода 
в автоматизированных технологических линиях, анализ основных принципов обеспечения его энергетической 
эффективности, обзор современных систем автоматического управления частотой и амплитудой, анализ ма-
тематических моделей и методов исследования электромагнитного вибрационного привода и определение 
перспективных направлений его развития. Проведенный анализ показал, что электромагнитный привод ви-
брационного оборудования имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами вибрационных приводов 
и имеет широкие перспективы развития. Отмечены такие области применения электромагнитного виброприво-
да, как вибрационная транспортировка и дозирование сыпучих материалов, вибрационное разделение сыпучих 
веществ, вибрационное ориентирование деталей, вибрационное уплотнение смесей, вибрационная доводка 
плоских поверхностей, вибрационные испытания и другие. Рассмотрены также потенциально возможные об-
ласти его применения. Выделены три основных принципа построения энергоэффективных электромагнитных 
вибрационных приводов, основным из которых является обеспечение околорезонансного режима его работы 
путем автоматического управления частотой и амплитудой колебаний. Проанализированы основные принципы 
построения систем автоматического управления частотой и законы автоматического управления амплитудой 
вибрационных приводов. Проведен обзор математических моделей и методов расчета электромеханических 
процессов в вибрационных электромагнитных приводах. В результате анализа определены перспективные 
направления развития электромагнитного вибрационного привода. Первое направление связано с модифи-
кациями математических моделей для исключения процедуры дифференцировки потокосцепления, а так-
же учета потерь энергии на гистерезис и вихревые токи. Второе направление — получение энергетических 
характеристик электромагнитного вибропривода, оптимизация частоты колебаний по критерию максимума 
коэффициента полезного действия и исследование гармонического состава тока электромагнитного вибрато-
ра с целью определения возможности использования фазового сдвига между гармоническими составляющи-
ми тока для автоматической настройки на околорезонансный режим. Третьим направлением является совер-
шенствование системы автоматического управления, которое заключается в определении закона управления 
частотой и амплитудой электромагнитного вибрационного привода, который обеспечивает автоматическую 
поддержку наиболее энергоэффективного режима при заданной амплитуде колебаний, а также устойчивость 
к воздействию высших гармонических составляющих сигналов датчиков тока и вибрации.

Ключевые слова: электромагнитный вибрационный привод; области применения; перспективы развития; ма-
тематическая модель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вібраційне обладнання широко використовується 

у складі автоматизованих виробничих ліній для забез-
печення різних технологічних процесів [1]. Найбільш 
розповсюдженим є вібраційне обладнання з дебаланс-
ним, ексцентриковим, електромагнітним, пневматич-
ним та гідравлічним приводами. Але останнім часом 
саме електромагнітний вібраційний привід привертає 
найбільшу увагу дослідників як найбільш перспек-
тивний. У порівнянні з іншими типами приводів він 
має низку переваг [1−3]:

− простота регулювання амплітуди коливань ро-
бочого органа незалежно від частоти;

− простота отримання прямолінійних коливань;
− простота формування різних траєкторій коли-

вань за допомогою двох вібраторів;
− простота синхронізації вібраторів;
− висока енергетична ефективність при роботі 

в режимах, близьких до резонансного;
− відсутність проблеми проходження резонансу 

під час пуску та зупинки;
− висока надійність і довговічність завдяки від-

сутності рухомих ме-ханічних з’єднань;
− низький рівень шуму.
Тому актуальною проблемою є розвиток електро-

магнітного вібраційного приводу та розширення його 
сфери застосування з метою підвищення енергетичної 
ефективності, надійності, робочого ресурсу та якості 
роботи сучасного вібротехнологічного обладнання.

МЕТА РОБОТИ — аналіз основних принципів 
забезпечення його енергетичної ефективності й огляд 
сучасних систем автоматичного керування частотою 
та амплітудою електромагнітного вібраційного при-
воду, а також аналіз математичних моделей і методів 
дослідження електромагнітного вібраційного приво-
ду з визначенням перспективних напрямків розвитку.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Сфери застосування електромагнітного вібра-

ційного приводу
У сучасній техніці вібраційні установки з елек-

тромагнітним приводом забезпечують такі техноло-
гічні операції, як транспортування і дозування сип-
ких матеріалів, вібраційне розділення, орієнтування 
деталей, ущільнення сумішей та багато інших.

Найбільш широкою сферою застосування елек-
тромагнітного вібраційного приводу на сьогодні є ві-
браційні конвеєри (транспортери) [4−10] та живиль-
ники (дозатори) [9−17].

Вібраційні конвеєри використовуються переваж-
но для транспортування сипких матеріалів, таких, як 

зерно, або твердих матеріалів різних фракцій, таких, 
як руда, вугілля тощо. Перевагами вібраційного мето-
ду транспортування є відсутність зношення вантажо-
несучого органа, можливість роботи з абразивними, 
гарячими й хімічно активними речовинами, можли-
вість суміщення процесу транспортування з просуш-
кою, віянням та іншими технологічними процесами.

Особливу групу вібраційних транспортуючих 
пристроїв складають вібраційні живильники, що за-
безпечують дозовану подачу матеріалу. Живильники 
можуть працювати в режимі постійної подачі із за-
даною швидкістю або в повторно-короткочасному 
режимі, забезпечуючи подачу матеріалу окремими 
дозованими порціями. Обидва режими потребують 
точного керування амплітудою коливань, тому за-
звичай у вібраційних живильниках використовують 
електромагнітний привід із системою автоматичного 
керування [18].

Важливий технологічний процес багатьох вироб-
ництв — очищення і сепарування сипучої сільсько-
господарської сировини, що полягає у відділенні сто-
ронніх домішок від вихідного сипучого матеріалу та 
поділі останнього на окремі фракції [5]. Для забезпе-
чення такого процесу застосовують вібраційні сепара-
тори, що містять одне або декілька вібруючих сит [19, 
20] і працюють за принципом, схожим на принцип 
дії вібраційних конвеєрів та живильників. Основна 
вимога до таких пристроїв — забезпечення високої 
продуктивності при мінімальній ушкодженості зерен. 
Для цього використовують спеціальні форми отворів 
сит, а також спеціальне налаштування параметрів ві-
брації. Тому поряд з інерційним та ексцентриковим 
приводами на вібраційних сеператорах первинної об-
робки насіння зернових також застосовується регу-
льований електромагнітний привід [20].

Вібраційне розділення використовується також 
у багатьох інших технологічних процесах, наприклад 
при сортуванні електронних компонентів. При цьому, 
як показано у роботі [21], необхідно створювати ві-
брації спеціальної еліптичної форми, що також до-
цільно здійснювати за допомогою електромагнітного 
приводу, що діє у двох перпендикулярних напрямках 
з різною амплітудою.

Складальні лінії, на яких відбувається складання 
виробів, потребують не тільки дозованої подачі дета-
лей, але й їх певної орієнтації у просторі. Для цього 
застосовуються бункерні вібраційні живильники зі 
спіральною доріжкою [22].

Транспортно-маніпулюючі модулі з електромаг-
нітним вібраційним приводом виконують операції 
транспортування виробів та забезпечують їх орієнта-
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цію. На основі таких модулів побудовані міжопера-
ційні нагромаджувачі автоматичних ліній [23].

Одна з найпоширеніших сфер використання ві-
браційної техніки — це ущільнення бетонних су-
мішей при формуванні бетонних та залізобетонних 
виробів [24, 25]. Вібрація також застосовується для 
ущільнення формувальної суміші під час виготов-
лення форм у ливарному виробництві [26]. Під дією 
вібрації суміш заповнює порожнини, а частинки по-
вітря та води виходять нагору. Таким чином забезпе-
чується висока міцність виробів. Існує також ущіль-
нення методом вібраційного пресування, яке вико-
ристовується як для різноманітних сумішей, так і для 
порошкових заготівок [27].

На сьогодні традиційним у цій сфері є застосу-
вання відцентрового вібраційного приводу [1]. Але 
останнім часом вимоги підвищення якості виробів та 
продуктивності вібромашин обумовлюють розвиток 
технологій вібраційного ущільнення в наступних на-
прямках:

− високочастотне вібрування (частота 100 Гц 
і вище) [1, 28];

− послідовне вібрування на різних частотах від 
низької (10…30 Гц) до високої (70…100 Гц) [29];

− полічастотне вібрування [29];
− віброударний режим [30−33].
Реалізація таких режимів за допомогою відцен-

трового приводу викликає певні труднощі, в тому 
числі його швидке руйнування [1, 28]. Тому все біль-
шого поширення набувають установки для вібро-
ущільнення з електромагнітним приводом [28−33].

При виготовленні прецизійних деталей важливим 
етапом є викінчувальне доведення їх поверхней [34]. 
Ця операція виконується на вібраційних притираль-
них машинах (вібровикінчувальних верстатах). Най-
більш ефективними серед вібраційних притиральних 
машин для двостороннього притирання плоских по-
верхонь деталей є машини з коловими коливаннями 
притирів [35]. Коливання по колових траєкторіях 
забезпечують сталість швидкостей різання в кожній 
точці робочої поверхні притира, а резонансний елек-
тромагнітний привід зручний у керуванні та дозволяє 
реалізувати процес обробки в широкому діапазоні 
параметрів і з мінімальними енергетичними затрата-
ми [36].

Радіоелектронна апаратура, двигуни та інші тех-
нічні вироби перед тим, як потрапляють до спожи-
вача, проходять обов’язкові випробування на вібра-
ційну міцність за допомогою спеціальних пристроїв 
— вібростендів. Найбільше розповсюдження отри-
мали електродинамічні універсальні вібростенди 
[37−39], які характеризуються широким діапазоном 
частот (0…104 Гц) та великими зусиллями (більше 
104 Н). Вони також забезпечують проведення випро-
бувань на вплив полігармонійної вібрації, випадко-
вої вібрації, різних видів ударів та інших діянь [37]. 

Але існує багато виробів, які не потребують таких 
складних вібраційних випробувань. Наприклад, ви-
пробування сервоприводів проводиться на частотах 
від 0 до 70 Гц із прискоренням 1,2 g [40]. Випробу-
вання утеплювача “Пеноізол” проводяться методом 
фіксованих частот у діапазоні 15…100 Гц із амплі-
тудою вібропереміщення 1,5 мм до частоти 20 Гц 
і амплітудою віброприскорення 1 g після 20 Гц [41]. 
У таких випадках немає необхідності у застосуван-
ні універсальних електродинамічних вібростендів зі 
складною та дорогою системою керування. Набагато 
вигідніше використовувати більш прості та дешеві 
електромагнітні вібраційні стенди, зокрема, для ви-
пробувань автомобілів [42, 43].

Існує багато інших сфер застосування електро-
магнітного вібраційного приводу. На його основі по-
будовані установки для кавітаційної обробки води 
[44−46], перемішувальні пристрої [47], обладнання 
для проведення вібраційної сейсморозвідки [48, 49], 
системи вібростабілізуючої обробки литих та звар-
них деталей [50], очищувачі бункерів від пилу [51] 
і навіть механізовані пристрої для збору врожаю 
кави [52].

Є також вібраційні технології, де електромагніт-
ний привід поки що не використовується, але має 
перспективу застосування. Прикладом може бути 
вібраційне пресування трав’янистих рослин у кон-
тейнери [53]. Цей процес забезпечується вібраційни-
ми пристроями з відцентровим приводом. Пристрій 
містить дебалансні електровібратори, встановлені на 
вантажі, що знаходиться на поверхні рослинної маси. 
Під дією сили ваги, а також динамічних вібраційних 
зусиль рослинна маса ущільнюється, займаючи міні-
мальний об’єм. Заміна відцентрового приводу елек-
тромагнітним сприятиме підвищенню надійності та 
робочого ресурсу пристрою, а також збільшенню 
його енергетичної ефективності. Більші габарити 
і маса приводу — головний недолік електромагнітно-
го у порівнянні з відцентровим — у даному випадку 
не мають значення, оскільки збільшення маси при-
воду можна компенсувати зменшенням маси вантажу, 
а збільшення габаритів буде незначним.

У роботі [54] описано магнітоелектричний вібра-
ційний привід, що видаляє частинки пилу з пластин 
електростатичного очищувача повітря. Він створює 
вібрацію пластин амплітудою близько 0,4 мм і час-
тотою 80 Гц, працюючи в дорезонансному режимі 
(резонансна частота складає близько 109 Гц). З точ-
ки зору енергоефективності для цього процесу більш 
доцільно використовувати електромагнітний резо-
нансний привід. На резонансній частоті 109 Гц по-
трібне значення вібраційного прискорення буде за-
безпечуватися при амплітуді коливань близько 0,2 мм 
і значно меншому електромагнітному зусиллі, ніж на 
інших частотах. Завдяки цьому енергоспоживання 
буде значно меншим у порівнянні з магнітоелектрич-
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ним приводом, але для забезпечення стійкої роботи 
в резонансному режимі необхідно автоматично під-
тримувати задану амплітуду системою керування зі 
зворотним зв’язком. 

Крім того, електромагнітний привід може бути 
використаний у таких сферах, як розборка пресових 
з’єднань шляхом застосування віброхвильового ді-
яння [55], віброабразивна обробка деталей [56, 57], 
вібраційна інтенсифікація тепломасообмінних про-
цесів [58], технології концентрування харчових рідин 
[59], вібраційна зміцнююча обробка деталей [60], ві-
браційне та віброударне зневоднення вторинних про-
дуктів харчової та переробної промисловості [61], 
виробництво гранульованих продуктів [62], вібрацій-
ні технології видобутку корисних копалин [63], ві-
браційне зневоднення гірничої маси [64], віброудар-
на активація і зневоднення вапняку [65, 66], інтенси-
фікація процесів фільтрування органо-мінеральних 
осадів [67] та зневоднення насіння [68].

Таким чином, електромагнітний вібраційний при-
від використовується у багатьох галузях промисло-
вості та має перспективи розвитку і розповсюдження 
на інші галузі.

Основні принципи побудови енергоефективних 
електромагнітних вібраційних приводів

Відомо, що найбільша енергетична ефективність 
електромагнітних вібраційних приводів спостері-
гається у режимах, близьких до резонансного [36, 
69−72], оскільки при цьому приводу доводиться до-
лати тільки силу тертя, а сили інерції та пружності 
взаємно компенсуються [72]. Основною проблемою, 
що виникає при побудові резонансних вібраційних 
установок, є висока чутливість амплітуди коливань до 
зміни дисипативних властивостей матеріалу і флук-
туації резонансної частоти [19, 69, 72, 73].

Можна виділити три основні шляхи розв’язання 
цієї проблеми при побудові резонансних вібраційних 
приводів. Перший полягає у проектуванні механіки 
коливальної системи таким чином, щоб два її резо-
нанси знаходилися поблизу один до одного, а робоча 
частота — між ними. Такі системи отримали назву 
міжрезонансних. Іншим шляхом є автоматичне керу-
вання частотою та амплітудою вимушених коливань 
з метою відстеження резонансної частоти й забез-
печення стабільної амплітуди. Ще одним спосо-
бом автоматичної стабілізації резонансного режиму 
є регулювання резонансної частоти за рахунок зміни 
жорсткості пружного зв’язку. Розглянемо зазначені 
способи більш детально.

Міжрезонансні системи. Тримасові вібраційні 
установки можуть працювати у стійкому білярезо-
нансному режимі при зміні маси навантаження в пев-
ному діапазоні. Для цього їхні механічні параметри 
повинні бути розраховані за спеціальною методикою, 
наведеною у [1, 74]. Такі установки називають між-
резонансними, оскільки їхня амплітудно-частотна 
характеристика (АЧХ) має два близько розташованих 
один до одного резонанси, а робоча частота знахо-
диться між ними (рис. 1, крива 1). Збільшення маси 
оброблюваного матеріалу призводить до зменшення 
другої резонансної частоти (див. рис. 1, крива 2), але 
при цьому збільшується і дисипація енергії, тому 
амплітуда коливань на робочій частоті   залишається 
практично незмінною [1].

Перевагою міжрезонансних систем є відсутність 
необхідності керування електромагнітними вібрато-
рами: оскільки робоча частота може бути незмінною, 
їх можна підключити напряму до мережі змінного 
струму. Якщо для технологічного процесу потрібна 
частота, некратна частоті мережі, використовується 

Рис. 1.  Амплітудно-частотна характеристика міжрезонансної вібраційної установки
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перетворювач частоти, але немає необхідності засто-
сування датчиків та керуючого мікропроцесора.

Але такі системи мають і свої недоліки. По-перше, 
близькість до резонансу досягається тільки у вузько-
му діапазоні зміни навантаження, а в недовантажено-
му режимі спостерігається значний відхід від резо-
нансу (див. рис. 1). Тому в технологічних процесах, 
що супроводжуються значними змінами механічних 
властивостей матеріалу, практично неможливо забез-
печити стабільний білярезонансний режим. До таких 
процесів належить вібраційне ущільнення бетонної 
суміші: в ході процесу її жорсткість істотно зростає, 
а коефіцієнт демпфування зменшується [75].

По-друге, АЧХ з двома близько розташованими 
резонансами можуть бути отримані тільки при від-
носно малих величинах жорсткості пружного зв’язку 
між осердям і якорем електромагніта. Це унеможлив-
лює застосування простих за конструкцією і широ-
ко розповсюджених однотактних електромагнітних 
вібраторів та вимагає використання двотактних, які 
характеризуються складністю конструкції і потре-
бують тонкого налаштування величин повітряних  
зазорів.

Тому міжрезонансні коливальні системи не є уні-
версальним розв’язанням проблеми підвищення енер-
гетичної ефективності вібраційних приводів. Їх сфера 
застосування обмежується установками, що характе-
ризуються незначними змінами навантаження.

Системи з автоматичним регулюванням часто-
ти вимушених коливань. Найбільш перспективним 
способом підтримки стійкого білярезонансного ре-
жиму в умовах зміни маси або механічних власти-
востей оброблюваного матеріалу є автоматичне ке-
рування частотою вібрації [76, 77 та ін.]. Для цього 
жорсткість пружних елементів вібратора обирається 
таким чином, що резонансна частота установки зна-
ходиться поблизу частоти коливань, необхідної для 
забезпечення технологічного процесу. Флуктуація 
резонансної частоти, викликана зміною характерис-
тик навантаження, відстежується системою керуван-
ня, яка за допомогою перетворювача частоти змінює 
частоту вимушених коливань таким чином, щоб вона 
завжди знаходилася поблизу резонансної. Оскіль-
ки при цьому частота змінюється в досить невели-
кому діапазоні, це практично не впливає на якість 
технологічного процесу. З іншого боку, на частотах, 
близьких до резонансної, амплітуда коливань визна-
чається в основному демпфувальними властивостя-
ми оброблюваного матеріалу [19, 69, 73], які можуть 
змінюватися в широкому діапазоні. Тому при роботі 
в білярезонансному режимі слід також автоматично 
регулювати амплітуду коливань. Одночасне керуван-
ня амплітудою та частотою електромагнітного вібра-
ційного приводу дає змогу забезпечувати необхідні 
параметри вібрації при мінімальному енергоспожи-
ванні вібраційного обладнання.

Вважається, що максимальна енергетична ефек-
тивність електромагнітного вібраційного приводу 
має місце на резонансній частоті [76, 78 та ін.]. Така 
загальноприйнята думка виходить з того, що саме на 
цій частоті потрібна амплітуда коливань створюєть-
ся при мінімальній амплітуді змушуючої сили. Але 
те, що при цьому споживання енергії буде також мі-
німальним, не є очевидним. Проте у жодній з робіт, 
присвячених дослідженню енергетичних характе-
ристик вібраційних приводів [79−84], не розглянуто 
питання визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) 
електромагнітного вібраційного приводу залежно від 
частоти вібрації та не знайдено оптимальну частоту 
за критерієм максимуму ККД. Тому на сьогодні ці за-
дачі залишаються не розв’язаними.

Системи з регулюванням жорсткості підвісу. 
Ще одним способом автоматичної підтримки біля-
резонансного режиму коливань є регулювання жор-
сткості пружного зв’язку за допомогою магнітного 
підвісу [47, 85, 86]. При цьому частота вимушених 
коливань залишається незмінною, близькою до ре-
зонансної, величина якої регулюється шляхом зміни 
жорсткості. Перевагами такого способу є стабільність 
частоти вібрації, а також можливість проведення тех-
нологічних процесів послідовно на різних частотах, 
зберігаючи білярезонансний режим. Недоліками 
є ускладнення конструкції та збільшення габаритів 
вібраторів, зниження їх надійності, а також додаткові 
втрати енергії, необхідні для створення поля магніт-
ної пружини. Це істотно обмежує сферу застосування 
даного способу.

Таким чином, найбільш перспективними є сис-
теми з автоматичним регулюванням частоти виму-
шених коливань. Вони не вимагають використання 
складних конструкцій електромагнітних вібраторів 
та тонкого налаштування механіки вібраційної маши-
ни і забезпечують високу енергетичну ефективність 
вібраційного приводу без значного підвищення його 
вартості. У разі необхідності проведення технологіч-
ного процесу на різних частотах можливе комбіно-
ване використання регулювання частоти вимушених 
коливань і резонансної частоти із застосуванням еле-
ментів з регульованою жорсткістю.

Системи автоматичного керування електро-
магнітними приводами

Для забезпечення ефективної роботи вібраційно-
го обладнання з електромагнітним приводом система 
керування повинна виконувати дві основні задачі: 
автоматичне налаштування віброустановки на резо-
нансний режим шляхом регулювання частоти струму 
та автоматичну підтримку амплітуди коливань на за-
даному рівні шляхом регулювання амплітуди напруги 
на обмотці вібратора. У сучасних системах керування 
в електромагнітних вібраційних приводах використо-
вуються різні принципи керування частотою та різні 
закони керування амплітудою вібрації.
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На сьогодні існує два основних принципи побудо-
ви систем автоматичного налаштування вібраційних 
систем на резонансну (або білярезонансну) частоту: 
екстремальне регулювання і фазова автопідстройка 
частоти.

Екстремальна система керування частотою пра-
цює за алгоритмом пошуку максимуму амплітудно-
частотної характеристики вібраційної установки [78, 
87]. Описаний у [78] алгоритм працює наступним чи-
ном. Через рівні проміжки часу визначається поточне 
значення амплітуди коливань робочого органа, яке 
порівнюється з попереднім значенням. За наявності 
зменшення амплітуди відбувається зміна частоти на 
певну величину. Якщо при цьому амплітуда продо-
вжує зменшуватися, частота змінюється в інший бік. 
Таким чином, відбувається зміна частоти у напрямку, 
що відповідає збільшенню амплітуди до тих пір, поки 
не встановиться новий резонансний режим.

У роботі [88] запропоновано алгоритм пошуку 
резонансної частоти, який полягає у визначенні мак-
симуму третьої гармонічної складової струму обмот-
ки вібратора, що відповідає максимуму амплітуди 
відносних коливань якоря та осердя електромагніта. 
Пошук резонансу відбувається методом сканування 
шляхом поступового збільшення частоти в задано-
му діапазоні при зменшеній амплітуді струму. Після 
цього система працює на фіксованій частоті, що від-

повідає частоті власних коливань установки. Такий 
алгоритм може бути застосований для установок, де 
в процесі роботи резонансна частота практично не 
змінюється та її потрібно визначати тільки перед за-
пуском.

Екстремальні системи керування можуть також 
виконувати пошук максимуму певного критерію 
ефективності, наприклад відношення амплітуди ко-
ливань до діючого значення струму, що забезпечить 
максимум ККД.

Перевагою систем екстремального керування 
частотою вібраційних приводів є можливість безпо-
середнього впливу на величину певного критерію 
енергетичної ефективності. Основним недоліком та-
ких систем є великий час налаштування на резонанс. 
Це обумовлено тим, що в процесі покрокового пошу-
ку екстремуму потрібно після кожного кроку зміни 
частоти чекати на встановлення амплітуди для її ви-
мірювання.

Система фазової автопідстройки частоти здійснює 
керування частотою за різністю фаз між коливаннями 
якоря електромагніта та електромагнітною силою. 
На рис. 2 наведено функціональну схему пристрою 
для керування електромагнітним вібраційним при-
водом, який здійснює керування амплітудою вібра-
ції та автоматично налаштовує систему на резонанс 
за принципом фазової автопідстройки частоти [89]. 

Рис. 2.  Функціональна схема пристрою для керування електромагнітним віброприводом [89]
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На схемі прийнято наступні позначення: 1 — двома-
сова адаптивна вібротехнологічна машина; 2 — реак-
тивна маса; 3 — робочий орган; 4 — пружна система; 
5 — якір електромагніта; 6 — осердя з обмотками; 
7 — акселерометр; 8 — детектор зсуву фаз; 9 — блок 
визначення приписаного значення вібраційного при-
скорення; 10 — блок порівняння амплітуд; 11 — блок 
порівняння зсуву фаз; 12 — елемент завдання при-
писаного значення зсуву фаз між коливаннями якоря 
електромагніта та електромагнітною силою; 13 — 
регулятор частоти; 14 — регулятор амплітуди; 15 — 
підсилювач; 16 — елемент завдання технологічно 
оптимальних параметрів вібрації робочого органа.

Контур регулювання частоти працює наступним 
чином [89]. Детектор зсуву фаз 8 у результаті обробки 
сигналів з акселерометра і датчика струму визначає 
фазове зрушення між коливаннями якоря електромаг-
ніта та електромагнітною силою. Отримана величи-
на порівнюється з приписаним значенням фазового 
зрушення, що для резонансного режиму складає π/2, 
і визначається величина помилки за фазою. Залежно 
від сигналу помилки регулятор частоти змінює час-
тоту струму живлення вібратора таким чином, щоб 
звести помилку до нуля, що відповідає резонансному 
режиму роботи.

Перевагами системи фазової автопідстройки час-
тоти, у порівнянні із системами екстремального ре-
гулювання, є значно більша швидкодія, можливість 
виходу на резонансний режим без перерегулювання 
за частотою і без зайвих коливань амплітуди.

Але під час реалізації такої системи часто вини-
кають проблеми точного визначення фазового зру-
шення через наявність високочастотних складових 
вібраційного прискорення та електромагнітних пере-
шкод. У роботі [76] розглянуто алгоритм цифрової 
обробки сигналу з акселерометра, де вплив вищих 
гармонік виключається шляхом виділення коротко-
часних переходів сигналу через 0, усереднення від-
повідних до них моментів часу та обчислення таким 
чином моментів часу переходів через 0 основної гар-
монійної складової. Але такий алгоритм може бути 
застосований лише у випадках, коли вищі гармонійні 
складові вібраційного прискорення на порядок менші 
за рівнем, ніж основна гармоніка. У той же час для 

багатьох вібраційних установок, таких, як вібростоли 
для формування залізобетонних виробів, характерна 
наявність вищих гармонік віброприскорення, сумір-
них з основною [90]. Тому актуальною залишається 
задача побудови структури системи фазової автопід-
стройки частоти, що передбачає цифрову фільтрацію 
сигналу акселерометра для визначення фази основної 
гармонічної складової коливань робочого органа.

До систем фазової автопідстройки частоти мож-
на також віднести авторезонансні вібраційні системи 
[77, 91−96]. Принцип їх дії базується на використанні 
позитивного зворотного зв’язку, за допомогою якого 
здійснюється саморозгойдування коливальної сис-
теми до певної межі. При цьому на кожному циклі 
коливань до рухомої маси прикладається сила, яка за 
фазою збігається зі швидкістю руху. Таким чином, 
у системі автоматично встановлюється резонансна 
частота коливань.

На рис. 3 наведено структурну схему авторезо-
нансної вібраційної системи, запропоновану япон-
ськими вченими в роботі [92]. На ній прийнято на-
ступні позначення: K — великий коефіцієнт підси-
лення (теоретично нескінченно великий); s — опера-
тор Лапласа; а — стала, що характеризує динамічні 
властивості електромагнітної системи; k — коефі-
цієнт жорсткості пружного підвісу робочого органа 
віброустановки; с — коефіцієнт в’язкого тертя; т — 
маса робочого органа; х — координата переміщення.

Алгоритм роботи системи наступний. При пере-
ході координати переміщення робочого органа через 
нульовий рівень (положення статичної рівноваги) 
здійснюється релейне перемикання полярності на-
пруги, що подається на обмотку електромагнітного 
вібратора. Струм в обмотці зростає і досягає мак-
симуму в момент наступного переходу координати 
через нульовий рівень, коли відбувається наступне 
перемикання полярності напруги. Далі струм посту-
пово зменшується до нуля, а в момент наступного 
переходу х через нуль знову починає збільшуватися. 
Таким чином, моменти максимуму та мінімуму стру-
му відповідають моментам переходу координати ро-
бочого органа через нуль, тому електромагнітна сила 
за фазою збігається з його швидкістю, що відповідає 
резонансному режиму роботи. Процес саморозгой-
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дування коливальної системи закінчується при до-
сягненні амплітудою коливань заданого рівня, який 
автоматично підтримується шляхом регулювання 
границь обмеження напруги (на схемі блок обмежен-
ня розташований після ланки підсилення з коефіцієн-
том K) [92].

Подібна за принципом дії авторезонансна система 
запропонована хорватськими дослідниками у роботі 
[77]. Її відмінність полягає в тому, що керування амп-
літудою вібрації здійснюється не регулюванням амп-
літуди прямокутних імпульсів напруги (як у [92−94]), 
а зміною їх ширини.

У роботах [95, 96] розглядається авторезонансна 
коливальна система з двотактними електромагнітни-
ми вібраторами. Перевагою таких систем є відносна 
простота структури. Недоліки полягають у наступно-
му. Для запобігання великим сплескам амплітуди ві-
брації під час відновлення резонансного режиму сис-
тема керування частотою повинна працювати на по-
рядок повільніше, ніж система керування амплітудою 
[19, 78]. У розглянутих авторезонансних системах 
налаштування на резонансну частоту відбувається 
протягом одного півперіоду коливань. Така надвисо-
ка швидкодія може призводити до великих сплесків 
амплітуди і навіть нестійкої роботи системи керуван-
ня амплітудою [78]. Крім того, через наявність вищих 
гармонічних складових вібрації та електромагнітних 
перешкод можуть виникати проблеми визначення мо-
ментів переходу координати переміщення робочого 
органа через нульовий рівень.

Таким чином, найбільш перспективними є систе-
ми фазової автопідстройки частоти, що забезпечують 
плавний вихід коливальної системи на резонанс, ви-
користовуючи сигнал фазового зрушення і регулятор 
частоти з певними динамічними властивостями. Для 
забезпечення стійкості до впливу вищих гармонік ві-
брації та електромагнітних перешкод така система 
повинна містити у своїй структурі блок цифрової 
фільтрації сигналу акселерометра для визначення 
фази основної гармонічної складової коливань робо-
чого органа.

Метою керування амплітудою вібрації є під-
тримка заданих параметрів технологічного режиму. 
Керування здійснюється за принципом зворотного 
зв’язку: виміряна величина амплітуди порівнюється 
з її приписаним значенням, визначається помилка, за-
лежно від якої згідно з певним законом регулювання 
змінюється амплітудне значення напруги на обмотці 
вібратора.

Приписане значення амплітуди визначається ви-
могами технологічного процесу [97]. Наприклад, для 
вібраційних конвеєрів необхідна амплітуда вібрації 
визначається залежно від потрібної швидкості тран-
спортування [8].

Для вібраційних установок абразивної обробки 
деталей застосовується принцип підтримки постій-

ної питомої роботи вібраційного поля, яка визнача-
ється добутком квадратів амплітуди та частоти [97]. 
При зміні частоти приписане значення амплітуди має 
змінюватися таким чином, щоб питома робота вібра-
ційного поля залишалася постійною і відповідала ви-
могам технологічного процесу [89].

У вібраційних живильниках може використо-
вуватися головний зворотний зв’язок за виміряною 
вагою дозованого матеріалу [98], а також за коорди-
натою переміщення деталі по робочій поверхні [99]. 
В останньому випадку контур регулювання амплітуди 
вібрації є підпорядкованим по відношенню до конту-
ру регулювання координати переміщення. Якщо жи-
вильник працює у повторно-короткочасному режимі, 
для швидкого регулювання амплітуди застосовується 
зворотний зв’язок за миттєвим значенням швидко-
сті [100].

При використанні замкненого контуру регулю-
вання амплітуди однією з головних задач є її визна-
чення. У роботі [101] для визначення амплітуди ко-
ливань запропоновано алгоритм цифрової обробки 
сигналу вібраційного переміщення, заснований на 
обчисленні різниці значень послідовних відліків сиг-
налу і пошуку вибірки, після якої ця різниця змінює 
свій знак з додатного на від’ємний. При відносно не-
великому рівні високочастотних перешкод та вищих 
гармонійних складових вібрації коливання визначе-
ного значення амплітуди будуть також невеликими.

У роботі [102] розглядається алгоритм визначен-
ня амплітуди коливань шляхом інтегрування модуля 
вібраційного переміщення відносно положення рів-
новаги. Подібний алгоритм запропоновано у [103], де 
здійснюється інтегрування модуля вібраційного при-
скорення віброконвеєра із застосуванням цифрового 
рекурсивного фільтра нижніх частот для зменшення 
впливу високочастотних перешкод та вищих гармо-
нік вібрації на результат визначення амплітуди.

Визначення амплітуди коливань шляхом інтегру-
вання сигналів вібраційного переміщення або при-
скорення (з фільтром нижніх частот) доцільно здій-
снювати, якщо рівень вищих гармонік цих сигналів 
є істотно меншим у порівнянні з основною гармоніч-
ною складовою. Але, як вже було зазначено, форма 
коливань робочого органа може суттєво відрізнятися 
від синусоїдальної. У роботі [90] проведено аналіз 
осцилограм вібраційного переміщення та прискорен-
ня робочого органа вібраційного преса для форму-
вання дрібноштучних бетонних виробів. Визначено, 
що на другій стадії ущільнення коливання робочого 
органа вібраційного преса містять вищі гармоніки, 
сумірні з основною гармонічною складовою, а також 
субгармоніки. Істотна несинусоїдальність коливань 
характерна також для вібростолів та інших вібрацій-
них пристроїв, де має місце ударний характер взаємо-
дії робочої поверхні з крупними фракціями матеріалу, 
що обробляється або транспортується. У таких систе-
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мах визначення амплітуди коливань за допомогою од-
ного з розглянутих алгоритмів [101−103] призведе до 
великих пульсацій отриманого значення амплітуди, 
що є неприпустимим для забезпечення зворотного 
зв’язку.

Амплітуда вібрації може також бути визначена за 
допомогою спостерігачів стану. В роботі [104] роз-
глядається застосування спостерігача Люенбергера 
в системі керування амплітудою вібраційного конве-
єра. Але при цьому зроблено припущення, що коли-
вання робочого органа є гармонічними. Досвід вико-
ристання спостерігачів стану для визначення амплі-
туди істотно несинусоїдальних коливань на сьогодні 
в літературних джерелах не описаний.

У системі керування бункерним вібраційним жи-
вильником для подачі та орієнтації деталей, запро-
понованій у [88], сигнал зворотного зв’язку за амп-
літудою вібрації формується на підставі визначення 
амплітуди третьої гармонічної складової струму, яка 
зумовлена коливаннями якоря електромагніта від-
носно осердя. Такий спосіб визначення амплітуди 
коливань має дві переваги. По-перше, застосовується 
тільки сигнал датчика струму, що дає змогу позбу-
тися датчика вібрації та проблем, пов’язаних з його 
монтажем. По-друге, третя гармонічна складова 
струму зумовлена тільки основною гармонікою ко-
ливань, тому інші гармонічні складові руху робочого 
органа не впливають на сигнал зворотного зв’язку. 
Але таким чином можна визначити амплітуду тільки 
за умови, що якір електромагніта жорстко кріпиться 
до робочого органа, а осердя є практично нерухомим. 
Саме таку одномасову коливальну систему являє со-
бою розглянутий у [88] бункерний вібраційний жи-
вильник. Більшість вібраційних пристроїв з електро-
магнітним приводом має рухоме осердя, тому для них 
визначити амплітуду вібрації робочого органа тільки 
за сигналом датчика струму неможливо. Крім того, 
даний спосіб потребує точної калібровки та вистав-
лення повітряного зазору, що є істотним недоліком. 
З іншого боку, ідея використання третьої гармоніки 
струму є перспективною з точки зору її застосування 
в системі фазової автопідстройки частоти. Але в цьо-
му напрямку дослідження не проводилися.

Таким чином, залишається актуальною задача 
розробки алгоритму цифрової фільтрації сигналів 
датчиків вібрації, що дозволить визначити амплітуду 
основної гармонічної складової істотно несинусої-
дальних коливань робочого органа з метою форму-
вання сигналу зворотного зв’язку за амплітудою. Та-
кож набуває актуальності задача дослідження гармо-
нічного складу струму електромагнітного вібратора 
в різних режимах роботи з метою використання вели-
чини фазового зрушення між гармонічними складо-
вими для керування частотою коливань.

Якість керування амплітудою залежить від струк-
тури та параметрів регулятора, на вхід якого надхо-

дить сигнал помилки εx за амплітудою вібраційного 
переміщення, а на виході — амплітудне значення 
напруги U, що подається на обмотку вібратора. Біль-
шість дослідників у даній області пропонують вико-
ристання пропорційно-інтегрального (ПІ) регулятора:

автопідстройки частоти. Але в цьому напрямку дослідження не 

проводилися. 
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При цьому інтегральна складова забезпечує від-

сутність статичної помилки, а пропорційна — забез-
печує необхідну швидкодію.

У роботі [104] розглядається застосування ПІ-
регулятора з алгоритмом антисамозбудження. Запобі-
гання виникненню ефекту самозбудження досягаєть-
ся шляхом обмеження вихідного сигналу регулятора.

Якщо сигнал зворотного зв’язку за ампліту-
дою не має великих східчастих змін, для керування 
можна використовувати пропорційно-інтегрально-
диференційний (ПІД) регулятор. Його застосування 
в системі керування амплітудою розглянуто в робо-
тах [103, 105−107]. Запропонований у [106, 107] ПІД-
регулятор, як і ПІ-регулятор [104], має обмеження 
вихідного сигналу для запобігання виникненню са-
мозбудження.

У роботі [103] запропоновано комбіновану сис-
тему керування амплітудою, де в колі керування по-
милково використовується ПІД-регулятор, а в колі 
керування за вхідним діянням — нелінійний ПІД-
регулятор (рис. 4).

На схемі прийнято наступні позначення: r — сиг-
нал завдання амплітуди;  Gaтр — сигнал зворотного 
зв’язку за амплітудою, отриманий шляхом інтегру-
вання модуля вібраційного прискорення віброкон-
веєра з використанням цифрового рекурсивного 
фільтра нижніх частот; uFB — вихідний сигнал ПІД-
регулятора; uFF — вихідний сигнал нелінійного ПІД-
регулятора.

Статична характеристика пропорційного регуля-
тора в колі керування за сигналом завдання визна-
чається як зворотна залежність між амплітудою ві-
брації робочого органа та амплітудним значенням на-
пруги живлення обмотки вібратора. Диференційний 
регулятор є лінійним і має передавальну функцію  
αp /(βp + 1), де α і β — сталі часу, причому α >> β 
[103].

Застосування комбінованого принципу керування 
із запропонованими у [103] регуляторами дає змогу 
досягти високої точності та швидкодії системи керу-
вання амплітудою при невеликому перерегулюванні 
й малій коливальності.

У роботі [101] для керування амплітудою вібра-
ційного живильника запропоновано регулятор на 
основі прогнозуючої моделі (МРС-регулятор). Ви-
хідний сигнал регулятора визначається на кожному 
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дискретному відліку як оптимальне діяння, що за-
безпечує мінімум функціоналу, який складається із 
суми квадратів відхилень прогнозованого значення 
амплітуди від приписаного та суми квадратів прирос-
тів напруги, що подається на обмотку вібратора. Про-
ведене у [101] порівняння динамічних властивостей 
систем з ПІ- та МРС-регуляторами показало відносно 
невелику перевагу останнього у швидкодії.

Таким чином, для керування амплітудою вібрацій-
них пристроїв використовуються ПІ, ПІД, МРС та інші 
регулятори, які в достатній мірі описані в літературних 
джерелах та забезпечують необхідні для технологічних 
процесів показники якості керування. Але існуючі на 
сьогодні алгоритми визначення амплітуди коливань, що 
потрібні для формування сигналу зворотного зв’язку, 
не пристосовані до роботи з істотно несинусоїдальни-
ми сигналами датчиків вібрації, і тому не можуть бути 
застосовані для вібраційних установок, де робочий ор-
ган знаходиться під впливом істотних ударних наванта-
жень з боку оброблюваного матеріалу.

Математичні моделі та методи розрахунку 
електромеханічних процесів у вібраційних елек-
тромагнітних приводах

Вібраційні установки з електромагнітним приво-
дом складаються з механічної коливальної системи 
(в загальному випадку — багатомасової), приєдна-
ного до однієї з рухомих мас робочого органа з об-
роблюваним матеріалом, електромагнітного вібрато-
ра і системи керування. При математичному описі 
механічних коливань вібраційну установку звичайно 
уявляють динамічною схемою із зосередженими ма-
сами, пружними елементами та елементами в’язкого 
тертя (рис. 5). На схемі позначено: mj – j-а маса; bj,k 
i сj,k — відповідно коефіцієнт в’язкого тертя й жор-
сткість пружного зв’язку між j-ю та k-ю масами при 
j ≠ k; сj,j — жорсткість пружного зв’язку між j-ю ма-
сою і фундаментом; bj,j — коефіцієнт в’язкого тертя, 
пропорційний абсолютній швидкості j-ї маси; п — 
кількість мас; Fj∑ — сумарна зовнішня сила, що діє 
на j-у масу; j = 0, 1, ..., n – 1; k = 0, 1, ..., n – 1.

Рис. 5.  Узагальнена динамічна схема n-масової коливальної системи

Рис. 4.  Структура комбінованої системи керування амплітудою вібраційного живильника [103]
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Якщо елементи схеми (див. рис. 5) описуються лінійними 

залежностями, процеси у коливальній системі можуть бути описані 

системою лінійних диференційних рівнянь, складених на підставі рівняння 

Лагранжа ІІ роду [108]: 
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обмеження вихідного сигналу для запобігання виникненню 

самозбудження. 

У роботі [103] запропоновано комбіновану систему керування 

амплітудою, де в колі керування помилково використовується ПІД-

регулятор, а в колі керування за вхідним діянням − нелінійний ПІД-

регулятор (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура комбінованої системи керування амплітудою 

вібраційного живильника [103] 

На рис. 4 зробити курсивом нижні індекси FF, FB 

На схемі прийнято наступні позначення: r − сигнал завдання 

амплітуди; ampG  − сигнал зворотного зв’язку за амплітудою, отриманий 

шляхом інтегрування модуля вібраційного прискорення віброконвеєра з 

використанням цифрового рекурсивного фільтра нижніх частот; FBu  − 

вихідний сигнал ПІД-регулятора; FFu  − вихідний сигнал нелінійного ПІД-

регулятора. 

Статична характеристика пропорційного регулятора в колі керування 

за сигналом завдання визначається як зворотна залежність між амплітудою 

вібрації робочого органа та амплітудним значенням напруги живлення 

обмотки вібратора. Диференційний регулятор є лінійним і має 
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За наявності явищ, що описуються нелінійними 
рівняннями, таких, як удари, або сухе тертя, може 
бути використана нелінійна модель, запропонована 
у [109].

Приймемо рухому масу m0 як робочий орган уста-
новки, що безпосередньо контактує з оброблюваним 
матеріалом. Будемо також вважати, що якір елек-
тромагніта жорстко кріпиться до робочого органа, 
а осердя — до рухомої маси m1. Тоді зовнішні сили, 
що діють на рухомі маси, визначатимуться наступ-
ним чином:
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За наявності явищ, що описуються нелінійними рівняннями, таких, як 

удари, або сухе тертя, може бути використана нелінійна модель, 

запропонована у [109]. 

Приймемо рухому масу 0m  як робочий орган установки, що 

безпосередньо контактує з оброблюваним матеріалом. Будемо також 

вважати, що якір електромагніта жорстко кріпиться до робочого органа, а 

осердя − до рухомої маси 1m . Тоді зовнішні сили, що діють на рухомі 

маси, визначатимуться наступним чином: 

 re FFF0 ; eFF1 ; 0... 132 nFFF , 

де eF  − електромагнітна сила, що створюється вібратором; rF  − сила 

реакції оброблюваного матеріалу. 

З урахуванням цього запишемо систему (1) в операторній формі: 
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; р — оператор Ла-
пласа.

Реакція оброблюваного матеріалу Fr залежить 
від параметрів руху робочого органа і характеристик 
робочого середовища. Її визначення є досить склад-
ною задачею, розв’язанню якої присвячено багато на-
укових робіт. Для опису поведінки таких матеріалів, 
як бетонна суміш, використовуються дискретні та 

континуальні математичні моделі. Дискретні моделі 
[110−112] є більш простими для реалізації. При їх 
побудові оброблювана суміш уявляється як зосере-
джена маса, що пов’язана з робочим органом пруж-
ним зв’язком і елементом в’язкого тертя. Величини 
жорсткості пружного зв’язку та коефіцієнта в’язкого 
тертя визначаються таким чином, щоб отримані в ре-
зультаті моделювання сила пружності та дисипація 
енергії дорівнювали відповідним значенням у ре-
альних умовах. Слід зазначити, що на різних стадіях 
ущільнення бетонної суміші її механічні властивості 
суттєво відрізняються, тому відповідні коефіцієнти 
динамічної схеми повинні бути змінними [110].

Континуальна модель бетонної суміші запропо-
нована у [30, 31, 113, 114]. Вона є більш складною, 
але її застосування дає можливість більш точно опи-
сати рух середовища, зокрема врахувати хвильові 
процеси. У роботі [115] запропоновано континуальну 
модель руху зернової суміші при її сепарації на ві-
брорешеті.

Таким чином, для урахування впливу оброблю-
ваного матеріалу необхідно до системи рівнянь (2) 
додати рівняння, що визначають силу реакції Fr за-
лежно від параметрів руху робочого органа, викорис-
товуючи відомі дискретні або континуальні матема-
тичні моделі.

Сила Fe, що створюється електромагнітним ві-
братором, розраховується в результаті моделювання 
електромеханічних процесів. У роботі [116] електро-
магнітна сила вібратора з U-подібним магнітопрово-
дом розраховується за спрощеною формулою, яка не 
враховує магнітного опору сталі, випучування маг-
нітного поля в зазорі та потоків розсіювання:
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величини повітряного зазору; 0  − величина повітряного зазору в стані 

статичної рівноваги коливальної системи; 0x , 1x  − координати 

переміщення рухомих мас з якорем та осердям електромагніта відповідно. 

Величина струму входить до рівняння балансу напруг у колі обмотки: 
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де  − потокозчеплення; R − активний опір обмотки; u − миттєве значення 

прикладеної напруги. 

Величина потокозчеплення визначається з розрахунку спрощеного 

магнітного кола, де магнітна напруга падає тільки у повітряних зазорах: 
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Рівняння (3)−(5) є найбільш спрощеною моделлю електромеханічних 

процесів у вібраційному приводі. Їх розв’язання сумісно з рівняннями 

механіки (1) дає можливість у першому наближенні розрахувати рух 

вібраційної установки при заданому законі зміни у часі вхідної напруги. 

Подібна модель використовується також у роботах [117, 118]. 

Перевагою такої моделі є її простота. Але нехтування такими факторами, 

як магнітний опір сталі, нерівномірність розподілу поля в зазорі та потоки 

розсіювання, призводить до великих похибок, що можуть досягати 

десятків відсотків. 

У роботі [119] розглядається електромагнітний вібратор із Ш-

подібним магнітопроводом, для якого визначається електромагнітна сила з 

урахуванням магнітного опору сталі: 

,                   (3)

де μ0 = 4π·10 –7 Гн/м — магнітна проникність повітря; 
Sp — площа поверхні полюсів електромагніта; W — 
кількість витків обмотки; i(t) — миттєве значення 
струму; δ(t) = δ0 – x0(t) + x1(t) — миттєве значення ве-
личини повітряного зазору; δ0 — величина повітря-

Якщо елементи схеми (див. рис. 5) описуються лінійними залежностями, процеси у коливальній системі 
можуть бути описані системою лінійних диференційних рівнянь, складених на підставі рівняння Лагранжа ІІ 
роду [108]:

).()()(

)1();()()(

);()()(

1

2

0

1

1
,1

1

0
,11,1

1

0
,1

1
2

1
2

1

1

1

1
0

1

1
0

,1

1

0
,11,1

1

0
,1

1
2
1

2

1

0

1

1

1

1
,0

1

0
,00,0

1

0
,0

0
2
0

2

0

tFtxcctx
dt
dx

bb
dt

dx
dt
xdm

tFtxcctx
dt
dx

bb
dt
dx

dt
xdm

tFtxcctx
dt
dx

bb
dt
dx

dt
xdm

n

n

j

n

j
jjn

n

j
jnn

j
jn

n

j
jn

nn
n

n

j
j

n

j
j

jj

n

j
j

j
j

n

j
j

n

j

n

j
jj

n

j
j

j
j

n

j
j



 

За наявності явищ, що описуються нелінійними рівняннями, таких, як 

удари, або сухе тертя, може бути використана нелінійна модель, 

запропонована у [109]. 

Приймемо рухому масу 0m  як робочий орган установки, що 

безпосередньо контактує з оброблюваним матеріалом. Будемо також 

вважати, що якір електромагніта жорстко кріпиться до робочого органа, а 

осердя − до рухомої маси 1m . Тоді зовнішні сили, що діють на рухомі 

маси, визначатимуться наступним чином: 

 re FFF0 ; eFF1 ; 0... 132 nFFF , 

де eF  − електромагнітна сила, що створюється вібратором; rF  − сила 

реакції оброблюваного матеріалу. 

З урахуванням цього запишемо систему (1) в операторній формі: 
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ного зазору в стані статичної рівноваги коливальної 
системи; x0, x1 — координати переміщення рухомих 
мас з якорем та осердям електромагніта відповідно.

Величина струму входить до рівняння балансу 
напруг у колі обмотки:
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поверхні полюсів електромагніта; W − кількість витків обмотки; )(ti  − 

миттєве значення струму; )()()( 100 txtxt  −  миттєве значення 

величини повітряного зазору; 0  − величина повітряного зазору в стані 

статичної рівноваги коливальної системи; 0x , 1x  − координати 

переміщення рухомих мас з якорем та осердям електромагніта відповідно. 

Величина струму входить до рівняння балансу напруг у колі обмотки: 
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де  − потокозчеплення; R − активний опір обмотки; u − миттєве значення 

прикладеної напруги. 

Величина потокозчеплення визначається з розрахунку спрощеного 

магнітного кола, де магнітна напруга падає тільки у повітряних зазорах: 
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Рівняння (3)−(5) є найбільш спрощеною моделлю електромеханічних 

процесів у вібраційному приводі. Їх розв’язання сумісно з рівняннями 

механіки (1) дає можливість у першому наближенні розрахувати рух 

вібраційної установки при заданому законі зміни у часі вхідної напруги. 

Подібна модель використовується також у роботах [117, 118]. 

Перевагою такої моделі є її простота. Але нехтування такими факторами, 

як магнітний опір сталі, нерівномірність розподілу поля в зазорі та потоки 

розсіювання, призводить до великих похибок, що можуть досягати 

десятків відсотків. 

У роботі [119] розглядається електромагнітний вібратор із Ш-

подібним магнітопроводом, для якого визначається електромагнітна сила з 

урахуванням магнітного опору сталі: 

,                        (4)

де ψ — потокозчеплення; R — активний опір обмот-
ки; u — миттєве значення прикладеної напруги.

Величина потокозчеплення визначається з розра-
хунку спрощеного магнітного кола, де магнітна на-
пруга падає тільки у повітряних зазорах:
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де  − потокозчеплення; R − активний опір обмотки; u − миттєве значення 
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магнітного кола, де магнітна напруга падає тільки у повітряних зазорах: 
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Рівняння (3)−(5) є найбільш спрощеною моделлю електромеханічних 

процесів у вібраційному приводі. Їх розв’язання сумісно з рівняннями 

механіки (1) дає можливість у першому наближенні розрахувати рух 

вібраційної установки при заданому законі зміни у часі вхідної напруги. 

Подібна модель використовується також у роботах [117, 118]. 

Перевагою такої моделі є її простота. Але нехтування такими факторами, 

як магнітний опір сталі, нерівномірність розподілу поля в зазорі та потоки 

розсіювання, призводить до великих похибок, що можуть досягати 

десятків відсотків. 

У роботі [119] розглядається електромагнітний вібратор із Ш-

подібним магнітопроводом, для якого визначається електромагнітна сила з 

урахуванням магнітного опору сталі: 

.                        (5)

Рівняння (3)−(5) є найбільш спрощеною моделлю 
електромеханічних процесів у вібраційному приво-
ді. Їх розв’язання сумісно з рівняннями механіки (1) 
дає можливість у першому наближенні розрахувати 
рух вібраційної установки при заданому законі зміни 
у часі вхідної напруги.

Подібна модель використовується також у робо-
тах [117, 118]. Перевагою такої моделі є її простота. 
Але нехтування такими факторами, як магнітний 
опір сталі, нерівномірність розподілу поля в зазорі та 
потоки розсіювання, призводить до великих похибок, 
що можуть досягати десятків відсотків.

У роботі [119] розглядається електромагнітний 
вібратор із Ш-подібним магнітопроводом, для якого 
визначається електромагнітна сила з урахуванням 
магнітного опору сталі:
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де r  − відносна магнітна проникність сталі.  

При цьому не враховуються нерівномірний розподіл магнітного поля 

в зазорі, потоки розсіювання і насичення магнітопроводу. 

Нерівномірність розподілу магнітного поля в зазорі обумовлена 

наявністю так званих полів випучування, які враховуються у роботі [120]. 

Але при цьому не враховуються магнітний опір сталі та потоки 

розсіювання. 

У роботі [121] електромагнітна сила визначається шляхом 

диференціювання індуктивності електромагніта за величиною повітряного 

зазору: 

 2)(
2
1 iLFe , 

де )(L  − експериментально визначена залежність індуктивності від 

величини повітряного зазору. Такий метод дає змогу врахувати всі 

особливості просторового розподілу магнітного поля і магнітний опір 

сталі, але не дає можливості враховувати насичення магнітопроводу, 

оскільки експеримент проводиться при фіксованому значенні магніто-

рушійної сили (МРС). Головним недоліком даного методу є велика 

похибка, що виникає при диференціюванні залежності )(L . 

Найбільш точними є математичні моделі, побудовані на основі 

апроксимації залежностей електромагнітної сили та потокозчеплення від 

координати переміщення якоря електромагніта, отриманих у результаті 

числових розрахунків магнітного поля. Такий підхід використовується як 

для електромагнітних вібраторів [2, 122], так і для лінійних 

електродвигунів [123]. Його суть полягає у наступному. Для фіксованого 

положення якоря електромагніта і фіксованого значення постійного струму 

,

де μr — відносна магнітна проникність сталі. 
При цьому не враховуються нерівномірний роз-

поділ магнітного поля в зазорі, потоки розсіювання 
і насичення магнітопроводу.

Нерівномірність розподілу магнітного поля в за-
зорі обумовлена наявністю так званих полів випучу-
вання, які враховуються у роботі [120]. Але при цьо-
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ного положення якоря електромагніта і фіксованого 
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двох таблиць, що відображають залежності потокозчеплення  і 
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У результаті апроксимації табличних залежностей отримують 

неперервні функції ),(IW  і ),(IWFe , які потім використовують при 

розв’язанні системи рівнянь, побудованої на підставі (1) і (4): 
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де S — поверхня якоря; n — вектор нормалі до по-
верхні якоря.

Зазвичай конструкція електромагнітного вібрато-
ра побудована таким чином, що вектор  Fe спрямова-
ний уздовж напрямку ходу якоря. Тому Fe = |Fe|.

Аналогічно визначаються величини потокозче-
плення та електромагнітної сили для ряду комбінацій 
значень величини повітряного зазору і постійного 
струму в обмотці. Результати розрахунків заносять до 
двох таблиць, що відображають залежності потокоз-
чеплення ψ і електромагнітної сили Fe від величини 
повітряного зазору δ і МРС обмотки IW.

У результаті апроксимації табличних залежностей 
отримують неперервні функції ψ(IW, δ) і Fe(IW, δ), які 
потім використовують при розв’язанні системи рів-
нянь, побудованої на підставі (1) і (4):
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Сумісно із системою (6) розв’язуються рівняння, 
що описують зв’язок сили реакції Fr з рухом робо-
чого органа, отримані одним з методів, які описані 
у [30, 31, 110−115].

Під час розв’язання системи (6) рівняння механі-
ки (перші п рівнянь) перетворюються на 2п диферен-
ційних рівнянь першого порядку (форма Коші), які 
інтегруються за методом Рунге–Кутта.  При цьому 
поточне значення МРС визначається за останнім рів-
нянням системи (6) шляхом диференціювання вели-
чини потокозчеплення, розрахованої під час поперед-
ньої ітерації. Похибка, що виникає при диференцію-
ванні, на порядки перевищує похибку інтегрування 
диференційних рівнянь. Для підвищення точності 
розрахунку необхідно зменшити крок ітерацій, що 
призводить до значного збільшення часу моделювання.

Крім того, розглянута математична модель не пе-
редбачає врахування втрат на гістерезис та вихрові 
струми, що унеможливлює її використання для точ-
них розрахунків енергетичних характеристик вібра-
ційного приводу.

Таким чином, математична модель, побудована 
на основі апроксимації табличних залежностей по-
токозчеплення й електромагнітної сили від МРС та 
величини повітряного зазору, отриманих шляхом 
числових розрахунків магнітного поля, забезпечує 
найбільшу точність моделювання динаміки електро-
магнітного вібраційного приводу завдяки врахуван-
ню всіх особливостей просторового розподілу маг-
нітного поля і насичення магнітопроводу. Але вона 
має такі недоліки, як необхідність диференціювання 
величини потокозчеплення, що викликає додаткову 
похибку, і неможливість урахування втрат енергії на 

гістерезис та вихрові струми. Тому дана модель по-
требує вдосконалень.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проведений аналіз сучасного стану розвитку 

електромагнітного вібраційного приводу дозволяє 
зробити наступні висновки.

Вібраційне обладнання з електромагнітним при-
водом застосовується у різних галузях промисловості 
для забезпечення технологічних процесів, таких, як 
транспортування та дозування сипких матеріалів, се-
парація, ущільнення сумішей і багатьох інших. Елек-
тромагнітний привід має ряд переваг у порівнянні 
з іншими видами вібраційних приводів: простота 
регулювання амплітуди коливань робочого органа 
незалежно від частоти, простота отримання пря-
молінійних коливань, простота формування різних 
траєкторій коливань за допомогою двох вібраторів, 
простота синхронізації вібраторів, висока енергетич-
на ефективність при роботі в режимах, близьких до 
резонансного, відсутність проблеми проходження ре-
зонансу під час пуску та зупинки, висока надійність 
і довговічність завдяки відсутності рухомих механіч-
них з’єднань, низький рівень шуму. Тому він має пер-
спективи розвитку і поширення на інші галузі.

Основним принципом побудови енергоефектив-
ного вібраційного обладнання є забезпечення біляре-
зонансного режиму його роботи шляхом автоматич-
ного керування частотою та амплітудою коливань.

На сьогодні не було розв’язано задачу визначення 
ККД електромагнітного вібраційного приводу залеж-
но від частоти вібрації та не знайдено оптимальну 
частоту за критерієм максимуму ККД. Вважається, 
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попередньої ітерації. Похибка, що виникає при диференціюванні, на 

порядки перевищує похибку інтегрування диференційних рівнянь. Для 

підвищення точності розрахунку необхідно зменшити крок ітерацій, що 

призводить до значного збільшення часу моделювання. 

Крім того, розглянута математична модель не передбачає врахування 

втрат на гістерезис та вихрові струми, що унеможливлює її використання 

для точних розрахунків енергетичних характеристик вібраційного 

приводу. 

(6)
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що найбільш енергоефективний режим має місце на 
частоті резонансу, але це твердження не є науково об-
ґрунтованим.

Для автоматичного керування частотою електро-
магнітного вібраційного приводу найбільш перспек-
тивними є системи фазової автопідстройки частоти, 
що забезпечують плавний вихід коливальної системи 
на резонанс, використовуючи сигнал фазового зру-
шення між силою та переміщенням і регулятор час-
тоти з певними динамічними властивостями.

Для керування амплітудою вібраційних пристроїв 
застосовуються ПІ, ПІД, МРС та інші регулятори, які 
в достатній мірі описані в літературних джерелах та 
забезпечують необхідні для технологічних процесів 
показники якості керування.

Існуючі на даний час алгоритми визначення амп-
літуди коливань та фазового зрушення між силою та 
переміщенням не пристосовані до роботи з істотно 
несинусоїдальними сигналами датчиків вібрації, 
і тому не можуть бути використані для вібраційних 
установок, де робочий орган знаходиться під впливом 
істотних ударних навантажень з боку оброблюваного 
матеріалу, що істотно обмежує сферу застосування 
керованого електромагнітного вібраційного приводу.

Аналіз гармонічного складу струму електромаг-
нітного вібратора може бути використаний для керу-
вання вібраційним приводом без зстосування датчика 
вібрації.

Для дослідження електромеханічних процесів 
у вібраційних установках з електромагнітним при-
водом доцільно використовувати математичні моде-
лі, побудовані на основі апроксимації табличних за-
лежностей потокозчеплення й електромагнітної сили 
від МРС та величини повітряного зазору, отриманих 
шляхом числових розрахунків магнітного поля.

Найбільш досконала з існуючих математичних 
моделей електромеханічних процесів у електромаг-
нітному вібраційному приводі потребує модифікацій, 
пов’язаних з необхідністю позбавлення процедури 
диференціювання потокозчеплення, а також ураху-
вання втрат енергії на гістерезис та вихрові струми.

ВИСНОВКИ. Основні принципи забезпечення 
енергетичної ефективності електромагнітного вібра-
ційного приводу базуються на автоматичній підтрим-
ці режимів, близьких до резонансного. В існуючих на 
сьогодні системах автоматичного керування віброус-
тановками з електромагнітним приводом використо-
вуються алгоритми визначення амплітуди коливань 

і фазового зрушення між силою та переміщенням, які 
не пристосовані до роботи з істотно несинусоїдаль-
ними сигналами датчиків вібрації, і тому не можуть 
бути застосовані для вібраційних установок, де робо-
чий орган знаходиться під впливом істотних ударних 
навантажень з боку оброблюваного матеріалу.

Серед існуючих математичних моделей електро-
магнітного вібраційного приводу найбільш доскона-
лими є моделі, побудовані на основі апроксимації та-
бличних залежностей потокозчеплення й електромаг-
нітної сили від МРС та величини повітряного зазору, 
отриманих шляхом числових розрахунків магнітного 
поля. Але вони потребують модифікацій, пов’язаних 
з необхідністю позбавлення процедури диференці-
ювання потокозчеплення, а також урахування втрат 
енергії на гістерезис та вихрові струми.

На теперішній час не було розв’язано задачу ви-
значення ККД електромагнітного вібраційного при-
воду залежно від частоти вібрації та не знайдено 
оптимальну частоту за критерієм максимуму ККД.

Аналіз гармонічного складу струму електро-
магнітного вібратора може бути застосований для 
керування вібраційним приводом без використання 
датчика вібрації. Але на сьогодні це застосовується 
тільки для керування амплітудою вібрації. Керування 
частотою за різністю фаз між гармонічними складо-
вими струму досі не розглядалося.

У результаті визначено перспективні напрямки 
розвитку електромагнітного вібраційного приводу:

− розвиток математичної моделі, що полягає в її 
модифікації з метою позбавлення процедури дифе-
ренціювання потокозчеплення, а також урахування 
втрат енергії на гістерезис та вихрові струми;

− визначення енергетичних характеристик елек-
тромагнітного вібраційного приводу, оптимізація 
його частоти за критерієм максимуму ККД;

− дослідження гармонічного складу струму елек-
тромагнітного вібратора і визначення можливості 
використання фазового зрушення між гармонічними 
складовими струму для автоматичного налаштування 
на білярезонансний режим;

− визначення закону керування частотою та амп-
літудою електромагнітного вібраційного приводу, що 
забезпечує автоматичну підтримку найбільш енерго-
ефективного режиму при заданій амплітуді коливань, 
а також стійкість до впливу вищих гармонічних скла-
дових сигналів датчиків струму та вібрації;

− визначення факторів, що впливають на стійкість 
системи керування вібраційним приводом.
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Abstract. Port water areas are strategic objects the sea of economic activity of any country therefore it is necessary to 
provide safe movement of vessels in these water areas and to prevent unauthorized penetrations. As means of lighting 
of an underwater situation use of independent submersibles with a radio buoy as they allow to research the big areas 
as independent submersibles is in real time offered, at the same time transferring information in real time as fastened. 
The methodology of calculation of expenses of time for carrying out underwater operations in case of different paths 
of movement of the device was offered. By means of this methodology it was calculated expenses of time and opti-
mum quantity of outputs of submersibles for the ports of Ukraine with a research objective of quays and patrol of the 
water area hydroacoustic instruments. The received results are preliminary estimate of expenses of time for a research 
of port water areas and can serve for formation of the specification for constructioning of independent submersibles 
with a radio buoy.
Keywords: autonomous underwater vehicle with radiobou; port regions; underwater lighting; trajectory of motion.

Анотація. Портові акваторії є стратегічними об’єктами морегосподарської діяльності будь-якої країни, тому 
необхідно надавати безпечне пересування суден у даних акваторіях і попереджати несанкціоновані проник-
нення. Як засоби висвітлення підводної обстановки в режимі реального часу пропонується використання авто-
номних підводних апаратів з радіобуєм, оскільки вони дозволяють досліджувати великі площі, як автономні 
підводні апарати, при цьому передаючи інформацію в режимі реального часу, як прив’язні. Була запропоно-
вана методологія розрахунку витрат часу на проведення підводних робіт за різних траєкторій руху апарата. За 
допомогою даної методології було розраховано витрати часу й оптимальну кількість виходів підводних апа-
ратів для портів України з метою дослідження причальних стінок і патрулювання акваторії гідроакустичними 
приладами. Отримані результати є попередньою оцінкою витрат часу для дослідження портових акваторій 
і можуть служити для формування технічного завдання для конструювання автономних підводних апаратів 
з радіобуєм.
Ключові слова: підводний апарат з радіобуєм; портові акваторії; висвітлення підводної обстановки; траєкто-
рія руху.

Аннотация. Портовые акватории являются стратегическими объектами морехозяйственной деятельнос-
ти любой страны, поэтому необходимо обеспечить безопасное передвижение судов в данных акваториях и 
предупреждать несанкционированные проникновения. В качестве средств освещения подводной обстановки 
в режиме реального времени предлагается использование автономных подводных аппаратов с радиобуем, по-
скольку они позволяют исследовать большие площади, как автономные подводные аппараты, при этом пе-
редавая информацию в режиме реального времени, как привязные. Была предложена методология расчета 
затрат времени на проведения подводных работ при различных траекториях движения аппарата. С помощью 
данной методологии было рассчитано затраты времени и оптимальное количество выходов подводных аппа-
ратов для портов Украины с целью исследования причальных стенок и патрулирования акватории гидроакус-
тическими приборами. Полученные результаты являются предварительной оценкой затрат времени для иссле-
дования портовых акваторий и могут служить для формирования технического задания для конструирования 
автономных подводных аппаратов с радиобуем.
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Ключевые слова: подводный аппарат с радиобуем; портовые акватории; освещение подводной обстановки; 
траектория движения.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з важливих об’єктів морегосподарської 

діяльності України є порти. Їх технічний стан має 
гарантувати безпечний захід, стоянку та вихід суден 
різного призначення. Для виконання поставлених за-
дач необхідно вирішувати наступні завдання:

– оновлювати морську карту фарватерів та аквато-
рій порту;

– здійснювати періодичний контроль і вчасне 
лагодження гідротехнічних споруд, що знаходяться 
в акваторії порту;

– висвітлювати підводну обстановку при технічних 
та аварійних підводних роботах на акваторіях порту;

– попереджувати несанкціоновані дії в акваторії 
порту (проникнення порушників або встановлення 
несанкціонованого обладнання).

На даний час в Україні контроль за станом підвод-
них об’єктів та середовищем у цілому здійснюється 
дуже слабо. Для моніторингу стану підводної части-
ни гідротехнічних споруд зазвичай застосовують во-
долазів та прив’язні підводні апарати (ППА) [1]. 

Використання водолазів при проведенні таких ти-
пів робіт є дуже витратним. Крім того, за несприят-
ливих погодних умов не можна задіювати водолазів, 
оскільки це може призвести до погіршення стану лю-
дини внаслідок непередбачуваних обставин. 

Застосування ППА для огляду гідротехнічних 
споруд значно спрощує проведення таких видів робіт, 
оскільки не потребує спеціалізованого навчання пер-
соналу та виключає присутність людини під водою. 
Основною проблемою таких засобів моніторингу є їх 
керування в ручному режимі, оскільки автоматизація 
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даного процесу ускладнюється наявністю кабеля-
троса, який може заплутатися за сторонні підводні 
об’єкти. 

Для вирішення задач картографування фарвате-
ру використовуються надводні катери з встановле-
ним ехолотом або гідролокатором бокового огляду. 
Такі роботи проводяться також вручну, що не завжди 
зручно і потребує багато часу.

Для виявлення порушників застосовуються гідро-
акустичні станції та магнітометричні засоби виявлен-
ня [2]. Недоліками гідроакустичних станцій є неве-
лика дальність роботи на мілководних акваторіях та 
акваторіях зі складним рельєфом дна [3]. Магнітоме-
тричні засоби виявлення порушника можуть виявити 
лише порушників, у яких є феромагнітні елементи 
(наприклад, спорядження драйверів), але вони зовсім 
не пристосовані до технічних засобів без феромагніт-
них матеріалів, такі, як підводні апарати. 

Тому для комплексного засобу висвітлення під-
водної обстановки в портах пропонується викорис-
тання автономних підводних апаратів з радіобуєм 
(АПА-РБ) [4] (рис. 1). 

У роботі для виконання підводних місій на міл-
ководді в інтересах українських організацій пропо-
нується застосовувати АПА-РБ з динамічно змінюва-
ною у процесі експлуатації довжиною кабеля-буксира 
(КБ). Пропонований архітектурно-конструктивний 
тип підводного апарата містить як зовнішнє начіпне 
обладнання буксирований радіобуй (РБ), який роз-
ташований у верхній кормовій частині АПА та має 
змогу автоматично відстиковуватися від нього, руха-
тися поверхнею моря в буксирувальному режимі для 
забезпечення двостороннього зв’язку з береговим 
(БПК) або судновим (СПК) постом керування, а та-
кож автоматично пристиковуватися до АПА після за-
вершення місії. Керовану зміну довжини КБ для вка-
заних режимів забезпечує автоматична лебідка КБ, 
яка розташована на АПА.

До особливостей використання такого апарата 
належать:

– можливість оперативної передачі інформації на 
пост керування;

– виключення рутинної роботи людини в процесі 
моніторингу шляхом автоматизації процесу керуван-
ня підводним рухом у зв’язку з невеликою довжиною 
КБ, що значно зменшує ймовірність заплутування; 

– можливість дообстеження виявлених об’єктів 
у ручному та автоматичному режимах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Задачі висвітлення підводної обстановки з метою 
виявлення порушників на цей є дуже актуальними та 
активно розробляються провідними морськими країна-
ми світу [2; 3; 5–7]. У більшості випадків для захисту від 
проникнення в товщі води використовуються статичні 
засоби (гідроакустичні та магнітометричні станції) [2; 
5; 6]. Також для забезпечення захисту пропонують за-
стосовувати ППА як засоби оперативного висвітлення 
підводної обстановки в портах [3; 7; 8]. Однак задачі 
автоматизації процесу висвітлення обстановки такими 
апаратами не розглядаються. У зарубіжній літературі 
одним з вирішенням даної проблеми пропонується ви-
користання телекерованих катерів [9]. 

Застосування АПА-РБ на даний час висвітлено 
дуже мало [4]. Даний тип апаратів є новим та дає 
змогу виконувати комплексний моніторинг підводно-
го середовища.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ — проведення аналізу 
ефективності використання АПА-РБ для задач моні-
торингу портових акваторій України.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
При висвітленні підводної обстановки можна ви-

ділити основні типи задач, які повинен виконувати 
АПА-РБ:

Рис. 1.  Технологія застосування АПА РБ
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– обстеження та документування донної поверхні 
в заданій акваторії;

– обстеження й документування протяжних пред-
метів, які лежать на ґрунті; 

– обстеження і документування точкових 
об’єктів;

– обстеження та документування вертикальних 
об’єктів (гідротехнічні споруди, стінки затонулого 
судна, скальні виступи рельєфу й т. д.);

– картографування мілководних морських аквато-
рій і внутрішніх водойм (річок, водосховищ, лиманів 
тощо);

– обстеження товщі води для виявлення поруш-
ників або екологічного стану. 

За характером обстеження висвітлення підводної 
обстановки може бути одноразовим (обстеження при 
виникненні аварійної ситуації), періодичним (обсте-
ження стану донної поверхні та гідротехнічних спо-
руд) або постійним (охорона від проникнення).

Характеристика об’ємів роботи для підводного 
апарата в цілому залежить від обладнання, що вико-
ристовує підводний апарат, та способу руху апарата 
(рис. 2). Одним з розповсюджених засобів висвітлення 
підводної обстановки є відеокамера, оскільки її ціна 
значно менша за гідроакустичні засоби моніторингу.

Найбільш розповсюдженим способом руху апара-
та при висвітленні підводної обстановки є повздовжні 
галси. Для визначення часу роботи в даному режимі 
спочатку необхідно визначити дожину пройденого 
шляху L АПА-РБ. Для моніторингу площі складної 
форми уявімо, що вона обмежена двома криволіній-
ними функціями F1(x) та F2(x) — див. рис. 2, а. 

Відстань між галсами dx визначається шириною 
захвату відеокамери (з необхідним перекриттям сму-
ги обстеження та документування), а кількість галсів 
визначається за формулою
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Рис. 2. Методи руху для обстеження площі: 

а – проходження повздовжніми галсами; б – проходження за 

допомогою концентричної сітки 
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Для причальних конструкцій прямокутної форми (1) спростимо 

наступним чином: F1(x) = const = H – глибина біляпричалу; F2(x) = 0. Таким 

чином, отримаємо формулу 
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заданої акваторії зі зменшенням радіуса. Відстань між кільцями відповідає 

ширині захвату відеокамери (з перекриттям).  
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площу акваторії S. Отже, загальна довжина пройденого апаратом маршруту 
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Оскільки в даному випадку не проводиться ска-
нування однієї і тієї ж частини площі, то відстань 
можна виміряти спираючись лише на загальну пло-
щу акваторії S. Отже, загальна довжина пройденого 
апаратом маршруту буде складати: 
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Для причальних конструкцій прямокутної форми (1) спростимо 
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заданої акваторії зі зменшенням радіуса. Відстань між кільцями відповідає 

ширині захвату відеокамери (з перекриттям).  
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площу акваторії S. Отже, загальна довжина пройденого апаратом маршруту 

буде складати:  
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на m частин, якими апарат рухається з рівною швидкістю. Таким чином, 
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Проведемо аналіз ефективності АПА-РБ для морських портів України 

[10], задавшись наступними характеристиками: 
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де lj — довжина частини шляху для руху з постійною 
швидкістю; vj — швидкість на заданій частині шляху.

Проведемо аналіз ефективності АПА-РБ для мор-
ських портів України [10], задавшись наступними ха-
рактеристиками:

– швидкість АПА-РБ 1 м/с;
– прозорість води 1 м (d);
– кут захвату відеокамери α = 60°;
– час автономної роботи 3 год;
– огляд причальних стінок буде проводитися ме-

тодом повздовжніх галсів, а моніторинг акваторії — 
методом концентричної сітки;

– зона перекриття камери Δ = 0,3 м.
Спираючись на вказані характеристики, ширина 

захвату відеозображення буде складати:

– швидкість АПА-РБ 1 м/с; 

– прозорість води 1 м (d); 

– кут захвату відеокамери α = 60°; 

– час автономної роботи 3 год; 

– огляд причальних стінок буде проводитися методом повздовжніх 

галсів, а моніторинг акваторії – методом концентричної сітки; 

– зона перекриття камери Δ = 0,3м. 

Спираючись на вказані характеристики, ширина захвату відеозображення 

буде складати: 

 12 2 0,3 0,85 м.
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tg tg
  

Таким чином, попередній аналіз ефективності АПА-РБ, що обладнані 

відеокамерами для висвітлення стану причальних стінок, зведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1. Ефективність АПА-РБ для огляду причальних стінок 

морських торгових портів України 

№ 

з/п 
Порт 

Загальна 

довжина 

причалу, 

м 

Середня 

глибина 

причалу, 

м 

Загальний 

час огляду, год 

Кількість 

заходів 

АПА 

1 
Білгород-Дністровський  

морський торговельний порт 
1275 5,5 2,7 1 

2 
Бердянський морський 

торговельний порт 
1511 7,9 4,4 2 

3 Дніпро-Бугський морський порт 810 9,4 2,8 1 

4 
Морський торговельний порт 

«Чорноморськ» 
962 13,5 4,6 2 

5 
Маріупольський морський 

торговельний порт 
3693 9,3 12,3 5 

6 Миколаївський морський порт 2940 10,3 10,8 4 

7 Одеський морський 6664 9,65 22,9 8 

Таким чином, попередній аналіз ефективності 
АПА-РБ, що обладнані відеокамерами для висвітлен-
ня стану причальних стінок, зведено у табл. 1.

Огляд акваторій морських портів пропонується 
проводити методом концентричної сітки. Таким чи-
ном, розрахунок буде вестися відносно площі аква-
торії. Моніторинг акваторії буде проводится за допо-
могою засобів гідроакустики із захопленням донної 
площі шириною захвату 50 м та зоною перекриття 
10 м. Результати розрахунку наведені у табл. 2.

Підвищення ефективності обстеження даних ак-
ваторій може бути забезпечено використанням одно-
часно декількох підводних апаратів. Дана технологія 
може застосовуватися двома способами:

– розділенням зони відповідальності між декіль-
кома апаратами, що зменшить площу обстеження для 
кожного апарата;

– використанням декількох апаратів у режимі 
ведучий-ведений з перекриттям зони видимості, що 
збільшить зону захвату dx. 

Таблиця 1. Ефективність АПА-РБ для огляду причальних стінок морських торгових портів України

№ 
з/п Порт

За
га

ль
на

  
до

вж
ин

а 
 

пр
ич

ал
у, 

м

С
ер

ед
ня

  
гл

иб
ин

а 
 

пр
ич

ал
у, 

м

За
га

ль
ни

й 
ча

с 
ог

ля
ду

, 
го

д

К
іл

ьк
іс

ть
  

за
хо

ді
в 

А
П

А

1 Білгород-Дністровський  
морський торговельний порт 1275 5,5 2,7 1

2 Бердянський морський торговельний порт 1511 7,9 4,4 2

3 Дніпро-Бугський морський порт 810 9,4 2,8 1

4 Морський торговельний порт  
«Чорноморськ» 962 13,5 4,6 2

5 Маріупольський морський  
торговельний порт 3693 9,3 12,3 5

6 Миколаївський морський порт 2940 10,3 10,8 4

7 Одеський морський торговельний порт 6664 9,65 22,9 8

8 Очаківський морський порт 726 4,1 1,2 1

9 Скадовський морський порт 792 5,5 1,7 1

10 Херсонський морський торговельний порт 1262 6,2 3,0 1

11 Морський торговельний порт «Південний» 2196 14,0 10,7 4
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ВИСНОВКИ. Запропоновано методологію ви-
значення часу обстеження акваторій різної форми із 
застосуванням автономних підводних апаратів з ра-
діобуєм. Проведено аналіз тривалості моніторингу 
портових акваторій України та визначено необхідну 
кількість занурень АПА-РБ при дослідженні при-

чальних стінок за допомогою відеокамер й огляду 
всієї акваторії гідроакустичними засобами. 

Отримані результати розрахунку можуть слугува-
ти основою для розробки технічного завдання на по-
будову АПА-РБ, призначеного для висвітлення під-
водної обстановки на мілководних акваторіях.

Таблиця 2. Аналіз ефективності патрулювання АПА-РБ гідроакустичними засобами
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1 Білгород-Дністровський морський  
торговельний порт 590400 4,1 14760 2

2 Бердянський морський  
торговельний порт 414550 2,9 10363,8 1

3 Дніпро-Бугський морський порт 980000 6,9 24500 3
4 Миколаївський морський порт 693000 4,9 17325 2
5 Одеський морський торговельний порт 1410000 9,8 35250 4
6 Очаківський морський порт 122000 0,9 3050 1
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VARIABLE STRUCTURE CONTROL SYSTEM  
WITH MAXIMUM ACTION SPEED FOR STABILIZATION OF VESSEL’S COURSE

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОДІЇ ПРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КУРСУ СУДНА 
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Abstract. Using methods of the theory of optimal processes, a system with variable structure is synthesized for the 
fastest stabilization of the ship’s course, which is described by a nonlinear model of the 3rd order. A nonlinear ship 
model is considered, while for the most similar control systems only a linear model of the object is the case. Taking 
into account the maximum speed of the propulsion units of the vessel, a control is being synthesized based on the 
forces’ and moments’ balance equation to ensure that the vessel moves along the optimal trajectory of ship’s course 
stabilization. The forces’ and moments’ balance equation determines the mathematical and structural form of a control 
system with a variable structure, the block diagram of which is demonstrated in this work. Simulation modeling of 
the movement of the vessel for a given course of the vessel with the physical limitations of the vessel’s engines is 
conducted in the MATLAB/Simulink environment. The simulation shows the effectiveness of the proposed approach 
for fuel consumption and sufficient accuracy of stabilization of the course compared to the PID controller, which are 
now used almost in 90 % of all control systems. On the basis of the results obtained, further research is expected both 
on the modification of the ship’s autopilot and dynamic positioning systems, and on the application of the results of the 
research for control of other types of mobile objects and purposes, for example, unmanned aerial objects, i.e. quadcop-
ters. Also relevant is the task of using additional (for example, robust) systems that allow to modernize systems with 
variable structure. The synthesis of such dual robust-optimal control systems allows the object to be brought to a stable 
given state by the optimal time or by spending the least amount of fuel, while «online» compensation of uncontrolled 
external influences (for example, waves or wind disturbances) takes place.
Keywords: ship control; variable feedback loops; maximum action speed; optimal trajectory; course stabilization.

Анотація. Використовуючи методи теорії оптимальних процесів, синтезовано систему зі змінною струк-
турою для найшвидшої стабілізації курсу судна, що описується нелінійною моделлю 3-го порядку. Розгля-
нуто нелінійну модель судна, в той час як для більшості аналогічних систем керування розглядалася лише 
лінійна модель об’єкта. Беручи до уваги максимальну швидкодію рушіїв та підрулюючих пристроїв суд-
на, синтезовано керування на основі рівняння балансу сил і моментів, що забезпечує рух судна оптималь-
ною траєкторією стабілізації курсу. Рівняння балансу сил та моментів визначає математичний і структур-
ний вигляд системи керування зі змінною структурою, структурна схема якої подана в даній роботі. Про-
ведене імітаційне моделювання руху судна у середовищі MATLAB/Simulink для заданого курсу судна при 
фізичний обмеженості рушіїв судна. Моделювання демонструє ефективність запропонованого підходу за 
витратами палива та достатню точність стабілізації курсу в порівнянні з ПІД-регуляторами, які наразі ви-
користовуються майже у 90 % усіх систем керування. На основі отриманих результатів передбачаються по-
дальші дослідження як щодо модифікації суднових авторульових та систем динамічного позиціонування, 
так і щодо застосування результатів дослідження для керування рухомими об’єктами інших типів та при-
значення, наприклад, безпілотних літальних об’єктів, а саме квадрокоптерів. Крім того, актуальною постає 
задача використання додаткових (наприклад, робастних) систем, які дозволяють модернізувати системи зі 
змінною структурою. Синтез таких дульних робастно-оптимальних систем керування дозволяє привести 
об’єкт до стабільного заданого стану за оптимальний час або витрачаючи найменшу кількість палива, при 
цьому компенсуючи в режимі «онлайн» неконтрольовані зовнішні впливи (наприклад, збурення або вітрове  
хвилювання). 
Ключові слова: керування судном; змінні зворотні зв’язки; максимальна швидкодія; оптимальна траєкторія; 
стабілізація курсу.
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Аннотация. Используя методы теории оптимальных процессов, синтезировано систему с переменной струк-
турой для наиболее быстрой стабилизации курса судна, которая описывается нелинейной моделью 3-го по-
рядка. Рассмотрено нелинейную модель судна, в то время как для большинства аналогичных систем управле-
ния рассматривалась только линейная модель объекта. Принимая во внимание максимальное быстродействие 
двигателей и подруливающих устройств судна, синтезировано управление на основании уравнения баланса 
сил и моментов, которое обеспечивает движение судна по оптимальной траектории стабилизации курса судна. 
Уравнение баланса сил и моментов определяет математический и структурный вид системы управления с пе-
ременной структурой, структурная схема которой подана в данной работе. Проведено имитационное модели-
рование движения судна в среде MATLAB/Simulink для заданного курса судна при физической ограниченнос-
ти двигателей судна. Моделирование показывает эффективность предложенного подхода по расходам топлива 
и достаточную точность стабилизации курса по сравнению с ПИД-регуляторами, которые сейчас использу-
ются почти в 90 % всех систем управления. На основе полученных результатов предполагаются дальнейшие 
исследования как по модификации судовых авторулевых и систем динамического позиционирования, так и по 
применению результатов исследования для управления подвижными объектами других типов и назначения, 
например, беспилотных летательных объектов, а именно квадрокоптеров. Кроме того, актуальной постает 
задача использования дополнительных (например, робастных) систем, которые позволяют модернизировать 
системы с переменной структурой. Синтез таких дульных робастно-оптимальных систем управления позво-
ляет привести объект к стабильному заданному состоянию за оптимальное время или затрачивая наименьшее 
количество топлива, при этом компенсируя в режиме «онлайн» неконтролируемые внешние воздействий (на-
пример, возмущение или ветровое волнение).

Ключевые слова: управление судном; переменные обратные связи; максимальное быстродействие; опти-
мальная траектория; стабилизация курса.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зниження транспортних витрат морського флоту 

шляхом оптимізації систем керування суднами при 
русі заданими траєкторіями, збільшення робочого 
часу функціонування морського технологічного об-
ладнання і підвищення надійності керування спеціа-
лізованими суднами із системами динамічного пози-
ціонування в критичних перехідних режимах вимагає 
вдосконалення та практичної реалізації принципів 
оптимального керування [1], яке забезпечує вирішен-
ня відповідних функціональних завдань у режимі ре-
ального часу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз принципів побудови систем керування суд-
нами, наприклад, автопілотів для транспортних суден, 
демонструє широке застосування ПІД-регуляторів 
(майже 90 % усіх систем керування [2]), незважаючи 
на їх відомі слабкі сторони щодо налаштування па-
раметрів, споживання енергії, чутливості до впливу 
параметричного шуму, а також неможливість забез-
печити повну оптимальність [3]. Аналіз класичних 
оптимальних методів керування демонструє викорис-
тання матричних рівнянь Рікатті. Проте значна обчис-
лювальна складність, з урахуванням багатовимірної 
нелінійної моделі об’єкта керування, при розв’язанні 
крайових задач для синтезу програмного керування 
[4] обмежує їх застосування. Квадратичні критерії 
оптимальності вимагають формалізації матриць ва-
гових коефіцієнтів на основі додаткових процедур 
обчислень [5] або емпіричних розрахунків. Розвиток 
фундаментального принципу керування на основі 
зворотних зв’язків [6] базується на широкому вико-
ристанні для синтезу оптимального керування ста-
тичних зворотних зв’язків [7; 8], лінійних матричних 
нерівностей з урахуванням дії довільних, обмежених 
збурень [9], однак застосовуються в основному для 
лінійних або еквівалентних лінійних моделей [7; 10] 
керованих систем, у т. ч. морських рухомих об’єктів 

[11; 12]. Альтернативні підходи, наприклад, засновані 
на принципах розв’язання обернених задач динаміки 
та структурного синтезу [13], не завжди дозволяють 
оптимізувати параметри програмних траєкторій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій демон-
струє необхідність у створенні й розвитку нових те-
оретичних та прикладних методів оптимального ке-
рування суднами. Один з таких методів детально роз-
роблено та описано у роботах [14–16]. Пропонований 
метод базується на використанні системи зі змінною 
структурою і включає у себе наступні основні етапи: 
планування оптимальної траєкторії, визначення мо-
ментів перемикання керуючих функцій у ланцюгах 
зворотних зв’язків об’єкта, синтез керуючих функцій 
у відповідних ланцюгах зворотного зв’язку об’єкта. 
Ці системи забезпечують мінімізацію енерговитрат 
або максимальну швидкодію для конкретного функ-
ціонального режиму керування рухомим об’єктом 
з достатньою точністю.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Актуальною постає задача синтезу оптимальних 
систем керування зі змінною структурою для різно-
манітних функціональних режимів рухомих об’єктів, 
наприклад, судна у режимі стабілізації курсу. Макси-
мальна швидкодія рушіїв та підрулюючих пристроїв 
у цьому режимі відіграє важливу, а іноді й життєво 
необхідну роль. При цьому проблема розробки, ба-
зуючись на системі зі змінною структурою, системи 
найшвидшої стабілізації курсу судна, яке описується 
нелінійною моделлю 3-го порядку, залишається неви-
рішеною. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ — на базі системи зі 
змінною структурою синтез системи найшвидшої 
стабілізації курсу судна, яке описується нелінійною 
моделлю 3-го порядку; подальше імітаційне моде-
лювання руху судна у середовищі MATLAB/Simulink 
для демонстрації ефективності системи зі змінною 
структурою в порівнянні з ПІД-регулятором. 
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Як методи дослідження використовуються ме-
тоди теорії оптимальних процесів.

Об’єкт дослідження — оптимальні системи ке-
рування.

Предмет дослідження — оптимальні системи 
зі змінною структурою для найшвидшої стабілізації 
курсу судна, модель якого має нелінійність.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для оцінки ефективності запропонованої систе-

ми керування розглянемо імітаційне моделювання 
процесу стабілізації кута курсу судна ψ, яке керуєть-
ся пером керма α [17]:
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де α — кут перекладки керма; ω — кутова швидкість; 
ψ — кут курсу; a1 = 0,084, a2 = 0,001, b1 = 0,0063, 
b2 = 0,0002 — наведені коефіцієнти, задані для кон-
кретної моделі судна.

Розглядається задача найшвидшої стабілізації, 
тобто задача максимальної швидкодії, за якої опти-
мальний критерій виражається мінімальним часом 
перехідного процесу:
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де t1, t2 – відповідно час початку та кінця процесу стабілізації. 

Сформуємо оптимальні траєкторії стабілізації судна, яке описується 

рівнянням (1), при фізичній обмеженості рушіїв судна (нульовій третій 

похідній кутової швидкості) 0( const),  для граничних умов ψ(0) = 0, 

ω(0) = 0, ω (0) = 0, (0) = 2· 6 310 с ; ψ(T) = ψзад =25 град, ω(Т) = 0, ω (Т) = 0, 

(  s
it ) = ± 2· 6 310 с : 
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де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 
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де ,  s  s
1 2t t  – моменти перемикання; T – момент закінчення перехідного процесу 

стабілізації. 

Слід відзначити, що траєкторії виду (3)–(5) у координатній формі при 

позитивних значеннях похідних вектора координат стану будуть оптимальні 

щодо критерію (2) при русі морського об’єкта з максимальним можливим 

числом максимальних можливих значень похідних вектора координат з 

урахуванням обмежень на керуючі впливи і виконання всіх заданих 

граничних умов [18]: 
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Розв’язання рівнянь (3)–(5) визначає моменти часу перемикання 

керуючих функцій  s
1t = 47.77 с,  s

2t  = 143.34 с і закінчення перехідного 

процесу Т = 191,12 с.  

Синтез системи зі змінною структурою базується на формуванні 

рівняння балансу сил та моментів. За умови функціональних обмежень 

рушіїв та підрулюючих пристроїв 0( const),  диференціюючи перше 

рівняння із системи (1)  

1 2 1 2ω( ) ω( ) ω( ) ω( ) α( ) α( )t a t a t t b t b t , (6) 
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де 

де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 

Розглядається задача найшвидшої стабілізації, тобто задача 

максимальної швидкодії, за якої оптимальний критерій виражається 

мінімальним часом перехідного процесу: 
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де t1, t2 – відповідно час початку та кінця процесу стабілізації. 
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рівнянням (1), при фізичній обмеженості рушіїв судна (нульовій третій 

похідній кутової швидкості) 0( const),  для граничних умов ψ(0) = 0, 

ω(0) = 0, ω (0) = 0, (0) = 2· 6 310 с ; ψ(T) = ψзад =25 град, ω(Т) = 0, ω (Т) = 0, 
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де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 
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рівнянням (1), при фізичній обмеженості рушіїв судна (нульовій третій 
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ω(0) = 0, ω (0) = 0, (0) = 2· 6 310 с ; ψ(T) = ψзад =25 град, ω(Т) = 0, ω (Т) = 0, 
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 — моменти перемикання; T — момент за-
кінчення перехідного процесу стабілізації.

Слід відзначити, що траєкторії виду (3)–(5) у ко-
ординатній формі при позитивних значеннях похід-
них вектора координат стану будуть оптимальні щодо 
критерію (2) при русі морського об’єкта з максималь-
ним можливим числом максимальних можливих зна-
чень похідних вектора координат з урахуванням об-
межень на керуючі впливи і виконання всіх заданих 
граничних умов [18]:
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де ,  s  s
1 2t t  – моменти перемикання; T – момент закінчення перехідного процесу 

стабілізації. 

Слід відзначити, що траєкторії виду (3)–(5) у координатній формі при 

позитивних значеннях похідних вектора координат стану будуть оптимальні 

щодо критерію (2) при русі морського об’єкта з максимальним можливим 

числом максимальних можливих значень похідних вектора координат з 

урахуванням обмежень на керуючі впливи і виконання всіх заданих 

граничних умов [18]: 
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Розв’язання рівнянь (3)–(5) визначає моменти часу перемикання 

керуючих функцій  s
1t = 47.77 с,  s

2t  = 143.34 с і закінчення перехідного 

процесу Т = 191,12 с.  

Синтез системи зі змінною структурою базується на формуванні 

рівняння балансу сил та моментів. За умови функціональних обмежень 

рушіїв та підрулюючих пристроїв 0( const),  диференціюючи перше 

рівняння із системи (1)  

1 2 1 2ω( ) ω( ) ω( ) ω( ) α( ) α( )t a t a t t b t b t , (6) 
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Розв’язання рівнянь (3) – (5) визначає моменти 
часу перемикання керуючих функцій 

де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 

Розглядається задача найшвидшої стабілізації, тобто задача 

максимальної швидкодії, за якої оптимальний критерій виражається 

мінімальним часом перехідного процесу: 
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де t1, t2 – відповідно час початку та кінця процесу стабілізації. 

Сформуємо оптимальні траєкторії стабілізації судна, яке описується 

рівнянням (1), при фізичній обмеженості рушіїв судна (нульовій третій 

похідній кутової швидкості) 0( const),  для граничних умов ψ(0) = 0, 

ω(0) = 0, ω (0) = 0, (0) = 2· 6 310 с ; ψ(T) = ψзад =25 град, ω(Т) = 0, ω (Т) = 0, 
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 = 47,77 с, 

де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 
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похідній кутової швидкості) 0( const),  для граничних умов ψ(0) = 0, 

ω(0) = 0, ω (0) = 0, (0) = 2· 6 310 с ; ψ(T) = ψзад =25 град, ω(Т) = 0, ω (Т) = 0, 
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ючих пристроїв 

де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 

Розглядається задача найшвидшої стабілізації, тобто задача 
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де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 

Розглядається задача найшвидшої стабілізації, тобто задача 

максимальної швидкодії, за якої оптимальний критерій виражається 
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де ,  s  s
1 2t t  – моменти перемикання; T – момент закінчення перехідного процесу 

стабілізації. 

Слід відзначити, що траєкторії виду (3)–(5) у координатній формі при 

позитивних значеннях похідних вектора координат стану будуть оптимальні 
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граничних умов [18]: 
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Розв’язання рівнянь (3)–(5) визначає моменти часу перемикання 

керуючих функцій  s
1t = 47.77 с,  s

2t  = 143.34 с і закінчення перехідного 

процесу Т = 191,12 с.  

Синтез системи зі змінною структурою базується на формуванні 
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другому 5( ) 9.1·10  рад/c s
1t  і на третьому 4( ) 1.62·10  рад/c s
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Після підстановки (6) з урахуванням 

де α – кут перекладки керма; ω – кутова швидкість; ψ – кут курсу; 1= 0.084a , 

2 = 0.001a , 1= 0.0063b , 2= 0.0002b  – наведені коефіцієнти, задані для 

конкретної моделі судна. 

Розглядається задача найшвидшої стабілізації, тобто задача 

максимальної швидкодії, за якої оптимальний критерій виражається 

мінімальним часом перехідного процесу: 
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Рівняння (8) є тотожним рівнянню балансу сил та 
моментів, а також їх похідних. Структурна схема сис-
теми керування зі змінною структурою, яка базується 
на (8), показана на рис. 1. 
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У результаті імітаційного моделювання системи, 
беручи до уваги (3)–(5), можна визначити значення ку-
тової швидкості перекладки керма в момент переми-
кання: на першому відрізку траєкторії 

отримаємо  
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базується на (8), показана на рис. 1.  
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перемикання: на першому відрізку траєкторії 4(0)  3.17·10  рад/c , на 

другому 5( ) 9.1·10  рад/c s
1t  і на третьому 4( ) 1.62·10  рад/c s

2t . 
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рад/с на другому 
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базується на (8), показана на рис. 1.  
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базується на (8), показана на рис. 1.  

У результаті імітаційного моделювання системи, беручи до уваги (3)–

(5), можна визначити значення кутової швидкості перекладки керма в момент 
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Результати моделювання для системи зі змінною 

структурою в порівнянні з ПІД-регулятором наведені 
на рис. 2: кут курсу від часу ψ(t) — а; кутова швид-
кість від часу ω(t) — б; кутова швидкість від куту кур-

су ω(ψ) — в; кут перекладки керма від часу α(t) — г, 
що демонструють значно нижчі витрати енергії для 
систем зі змінною структурою (0,03 відносних оди-
ниць) у порівнянні з ПІД-регулятором (5,48 віднос-
них одиниць). 

 ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Наведені результати моделювання демонструють 

ефективність запропонованого підходу за показника-
ми витрати енергії і значень помилок керування при 

Рис. 2.  Результати імітаційного моделювання стабілізації курсу судна: система зі змінною структурою — суцільна лінія; 
ПІД-регулятор — штрихована лінія
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отримаємо  

1 2 1 2ω( ) ω( ) 2 ω( ) ω( ) α( ) α( ),t a t a t t b t b t . (7) 

Після підстановки (6) з урахуванням 0( const),  у рівняння (7) 

маємо 

1

2
1 2 2 1 1 2 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) (2 ( ) ) ( ) ( ) ( )b t b a b t a b t a t a t a a t t . (8) 

Рівняння (8) є тотожним рівнянню балансу сил та моментів, а також їх 

похідних. Структурна схема системи керування зі змінною структурою, яка 

базується на (8), показана на рис. 1.  

У результаті імітаційного моделювання системи, беручи до уваги (3)–

(5), можна визначити значення кутової швидкості перекладки керма в момент 

перемикання: на першому відрізку траєкторії 4(0)  3.17·10  рад/c , на 

другому 5( ) 9.1·10  рад/c s
1t  і на третьому 4( ) 1.62·10  рад/c s

2t . 
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порівняльному аналізі із широковживаними систе-
мами керування, побудованими на основі оптимізо-
ваних ПІД-регуляторів. Проте слід відзначити, що 
ПІД-регулятори змінюють свої параметри у режимі 
«онлайн», у той час як система зі змінною структу-
рою має програмний, наперед розрахований вигляд 
керуючих впливів. У реальному водному середовищі 
судно постійно знаходиться під впливом не повністю 
контрольованих стохастичних впливів (збурення або 
вітрове хвилювання). ПІД-регулятор здатний досить 
ефективно компенсувати ці впливи, в той час як для 
системи зі змінною структурою не має можливості їх 
врахувати і компенсувати. Це призводить до необхід-
ності використання додаткових (наприклад, робаст-
них) систем, які дозволяють модернізувати системи 
зі змінною структурою та привести систему до ста-
більного заданого стану в найбільш критичні момен-
ти (наприклад, при суднових аварійних ситуаціях 
під час шторму) за оптимальний (найшвидший) час. 
Синтез таких дульних робастно-оптимальних систем 

більш складний, проте неминучий у разі наявності 
неконтрольованих впливів. 

ВИСНОВКИ. На основі системи зі змінною струк-
турою вирішена проблема синтезу керуючих функцій 
для судна, що описується нелінійною моделлю 3-го 
порядку. Це дозволило вирішити завдання оптиміза-
ції процесів стабілізації курсу для задач максимальної 
швидкодії рушіїв та підрулюючих пристроїв. 

Було проведено подальше імітаційне моделюван-
ня руху судна у середовищі MATLAB/Simulink, що 
продемонструвало ефективність системи зі змінною 
структурою в порівнянні з ПІД-регулятором. 

На основі отриманих результатів передбачаються 
подальші дослідження як щодо модифікації суднових 
авторульових та систем динамічного позиціонування, 
так і щодо застосування результатів дослідження для 
керування рухомими об’єктами інших типів і призна-
чення, наприклад, безпілотних літальних об’єктів, 
а саме квадрокоптерів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Кунцевич, В. М. (2004). Синтез робастно-оптимальных систем управления нестационарными объектами при 

ограниченных возмущениях. Проблемы управления и информатики, 2, 19-31.
[2] Atherton, D. P., & Majhi, S. (1999). Limitations of PID controllers. In Proceedings of the 1999 American Control Conference 

(Cat. No. 99CH36251), 6, 3843-3847. IEEE. DOI: 10.1109/ACC.1999.786236.
[3] Ang, K. H., Chong, G., & Li, Y. (2005). PID control system analysis, design, and technology. IEEE transactions on control 

systems technology, 13(4), 559-576.
[4] Зеликин, М. И. (1998). Однородные пространства и уравнение Риккати в вариационном исчислении. Москва: Фак-

ториал. DOI: 10.1109/TCST.2005.847331.
[5] Ларин, В. Б. (2004). Об обращении проблемы аналитического конструирования регуляторов. Проблемы управления 

и информатики, 1, 17-25.
[6] Емельянов, С. В., & Коровин, С. К. (1997). Новые типы обратной связи.
[7] Banos, A. (2004). Nonlinear quantitative stability. Int. Journal of Robust and Non-Linear Control, 14, 289-306. https://doi.

org/10.1002/rnc.879.
[8] Comasolivas, Ramón, Escobet, Teresa & Quevedo, Joseba. (2012). Automatic design of robust PID controllers based on QFT 

specifications. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2, 715-720. 10.3182/20120328-3-IT-3014.00121.
[9] Хлебников, М. В., Поляк, Б. Т., & Кунцевич, В. М. (2011). Оптимизация линейных систем при ограниченных вне-

шних возмущениях (техника инвариантных эллипсоидов). Автоматика и телемеханика, 11, 9-59. 
[10] Balashevich N. V., Gabasov R., & Kirillova F. M. (2000). Numerical methods for open-loop and closed-loop optimization of 

linear control systems. Zhurnal Vychislitel’noi Matematiki i Matematicheskoi Fiziki, 40/6, 838-859.
[11] Fossen, Thor & Grøvlen, Åslaug. (1998). Nonlinear Output Feedback Control of Dynamically Positioned Ships Using 

Vectorial Observer Back-Stepping. Control Systems Technology, IEEE Transactions, 6, 121-128. 10.1109/87.654882.
[12] Johansen, T. A., & Fossen, T. I. (2013). Control allocation – a survey.  Automatica, 49(5), 1087-1103. https://doi.org/10.1016/j.

automatica.2013.01.035.
[13] Крутько, П. Д. (2004). Обратные задачи динамики в теории автоматического управления.
[14] Timchenko, V. & Kondratenko, Yu. (2011). Robust Stabilization of Marine Mobile Objects on the Basis of Systems with 

Variable Structure of Feedbacks. Journal of Automation and Information Sciences, 43. 16-29. 10.1615/JAutomatInfScien.
v43.i6.20.

[15] Timchenko, V. (2012). Synthesis of Variable Structure Systems for Stabilization of Ship at Incomplete Controllability. 
Journal of Automation and Information Sciences, 44, 8-19. 10.1615/JAutomatInfScien.v44.i6.20.

[16] Timchenko, V. L. & Ukhin, O. A. (2014). Optimization of Stabilization Processes of Marine Mobile Object in Dynamic 
Positioning Mode. Journal of Automation and Information Sciences, 46, 40-52. 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i7.40.

[17] Лукомский, Ю. А., & Чугунов, В. С. (1988). Системы управления морскими подвижными объектами. Л.: Судостроение.
[18] Тимченко, В. Л. (2015). Системы робастно-оптимальной стабилизации морских подвижных объектов. Palmarium 

Academic Publishing. _____________
© Д. О. Лебедєв  

Надійшла до редколегії 29.05.2019
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р. техн. наук, проф. В. М. Рябенький



66

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3–4 n  2018

DOI 10.15589/jnn20180307
УДК 669-15
 Д79

THE INFLUENCE OF TYPE OF COMBINED DEFORMATION  
ON POLIGONIZATION SUBSTRUCTURE OF IRON AND STEEL У8

ВПЛИВ ВИДУ КОМБІНОВАНОГО ДЕФОРМУВАННЯ  
НА ПОЛІГОНІЗАЦІЙНУ СУБСТРУКТУРУ ЗАЛІЗА ТА СТАЛІ У8 

Оleksandr M. Dubovoy О. М. Дубовий
oleksandr.dubovyj@nuos.edu.ua д-р техн. наук, проф.
ORCID: 0000-0002-2843-1879
Tetiana O. Makruha Т. О. Макруха
tmakruha@gmail.com пров. фахівець
ORCID: 0000-0001-8841-1699

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Abstract. The influence of the combined deformation on the thermal stability of the polygonization substructure of 
the technically clean iron and U8 (У8) instrumental steel are shown. Therefore, the purpose of the work is to find the 
possibility of fixation of stabilization of the polygonization substructure by combined deformation. The hardness, 
size of coherent scattering area, quantity of nanostructured elements and the angle of disorientation of subgrains of 
technically clean iron and U8 instrumental steel before after deformation and pre-recrystallization heat treatment are 
experimentally investigated. The possibility of the thermal stabilization of the polygonization substructure during pre-
recrystallization heat treatment of the Fe and steels by using combined deformation is established. The impact of the 
decrease of the sizes of the regions of the coherent scattering on the values of the physical and mechanical properties, 
such as hardness (which increases by at least 10 %), is proved. The combined deformation allows using this method 
for manufacture of machine parts and appliances.
Keywords: technically pure iron; steel U8; instrumental steels; combined deformation; pre-recrystallization heat 
treatment; substruсture elements; hardness.

Анотація. Розглянуто вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструк-
тури заліза та інструментальної сталі У8. Таким чином, метою роботи є встановлення можливості фіксації 
стабілізації полігонізаційної субструктури шляхом комбінованого деформування (динамічне деформування на 
30 % та статичне деформування на 30 %). Експериментально досліджені твердість, розмір областей когерент-
ного розсіювання, кількість наноструктурних елементів і кут дезорієнтації субзерен технічно чистого заліза 
й сталі У8. Установлено можливість термічної стабілізації полігонізаційної субструктури в процесі передре-
кристалізаційної термічної обробки після попередньої комбінованої деформації (динамічне деформування на 
30 % та статичне деформування на 30 %). 
Ключові слова: технічно чисте залізо; сталь У8; інструментальні сталі; комбіноване деформування; передре-
кристалізаційна термічна обробка; субструктурні елементи; твердість.
Аннотация. Рассмотрено влияние комбинированого деформирования на термическую стабильность по-
лигонизационной субструктуры железа и инструментальной стали У8. Таким образом, целью работы явля-
ется установление возможности фиксации стабилизации полигонизационной субструктуры путем комби-
нированного деформирования (динамическое деформирование на 30 % и статическое деформирование на 
30 %). Экспериментально исследованы влияние размера областей когерентного рассеивания, количества 
наноструктурных елементов и угла разориентировки субзерен на твердость технически чистого железа и ста-
ли У8. Установлена возможность термической стабилизации полигонизационной субструктуры в процессе 
передрекристаллизационной термической обработки после предварительной комбинированной деформации 
(динамическая деформация на 30 % и статическая деформация на 30 %).
Ключевые слова: технически чистое железо; сталь У8; инструментальные стали; комбинированное дефор-
мирование; передрекристаллизацонная термическая обработка; субструктурные элементы; твердость.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемою сучасного машинобудування є підви-

щення надійності та ресурсу роботи деталей машин 
і механізмів. Це вимагає постійного їх удосконален-
ня, застосування нових матеріалів. Експлуатаційні 
характеристики деталей машин у цілому, їх ресурс 
роботи визначаються переважно фізико-механічними 
властивостями металів і сплавів, з яких вони виготов-
ляються. Для вирішення даної проблеми використо-
вують здебільшого сталі й сплави з підвищеними по-
казниками міцності, зокрема твердості. Підвищення 
фізико-механічних показників можливе за рахунок 
передрекристалізаційної термічної обробки (ПТО), 
яка забезпечує формування здрібненої і нанорозмір-
ної субструктури [1 – 3]. Для вирішення цієї проблеми 
розроблено спосіб деформаційної та термічної оброб-
ки металів і сплавів, що включає у себе попередню 
деформацію металу або сплаву з наступною терміч-
ною обробкою. Метали або сплави деформують зі 
ступенем обтискування більше 70 % за температури 
навколишнього середовища, нагрівають до темпера-
тури початку рекристалізації, витримують протягом 
0,5…10,0 хв з наступним охолодженням до темпера-
тури навколишнього середовища зі швидкістю, яка 
не викликає росту рекристалізаційних зерен. Однак 
даний спосіб має недолік, пов’язаний з малим часом 
витримки (до 10 хв), за якого забезпечуються макси-
мальні значення твердості матеріалу, що ускладнює, 
а в деяких випадках і унеможливлює його застосуван-
ня, особливо для масивних деталей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У даний час найбільш поширеними металевими 
матеріалами залишаються сплави на основі заліза – 
сталі. Підвищення працездатності сталевих виробів 
визначає, в основному, розвиток сучасної техніки. 
На сьогодні майже повністю вичерпані можливості 
підвищення фізико-механічних властивостей сталей 
за допомогою традиційної термічної обробки та ін-
ших методів. Тому актуальним завданням сучасного 
матеріалознавства є розробка нетрадиційних методів 

отримання сталей з унікальними фізико-механічними 
властивостями. Досягається це переважно здрібнен-
ням структури (субструктури). Тому здрібнення суб-
структури інструментальних сталей за допомогою 
передрекристалізаційної термічної обробки є ефек-
тивним напрямом підвищення їх працездатності [1].

На кафедрі матеріалознавства та технології ме-
талів Національного університету кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова було розроблено спосіб 
деформаційно-термічної обробки [3 – 7], що забез-
печує підвищення твердості деформуванням, обтис-
куванням металів і сплавів з наступною термічною 
обробкою, яку назвали передрекристалізаційною. 
Суть способу полягає у формуванні полігонізаційної 
субструктури шляхом нагрівання металів і сплавів 
до температури початку первинної рекристалізації 
з короткочасною (до 10 хв) витримкою та наступ-
ним охолодженням до температури навколишнього 
середовища зі швидкістю, яка унеможливлює ріст 
субзерен (не менше 5 °С/с). Цей спосіб дозволяє під-
вищити, наприклад, твердість технічно чистого заліза  
на 30…70 %. При цьому нагрівання вище від темпера-
тури початку первинної рекристалізації або тривала 
витримка за температури, яка близька до неї, при-
зводить до нівелювання отриманих результатів через 
розвиток процесів збиральної полігонізації. Дислока-
ційні границі субзерен, які утворюються при поліго-
нізації, рухомі й при підвищенні температури легко 
переміщуються, при цьому збільшується розмір суб-
зерен і, як наслідок, зменшуються твердість, міцність. 
Усе це унеможливлює ПТО деталей великого (більше 
10 мм) перерізу [5].

Процес рекристалізації є структурно чуттєвим, 
тому спосіб деформації, діючи на дислокаційну 
структуру металів та сплавів, буде визначати і здат-
ність до полігонізації. Різниця в структурі, отрима-
ній за різних швидкостей деформації, призводить до 
того, що при одній і тій же величині деформації по-
чаток рекристалізації (полігонізації) зі збільшенням 
швидкості деформування розвивається за більш низь-
ких температур та проходить інтенсивніше [8; 9]. Роз-
мір зерен після рекристалізаційного відпалу також 
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змінюється з видом напруженого стану: зразок, який 
піддавали динамічній деформації, має середній роз-
мір зерен у 3 рази більший, ніж після статичної [10]. 
Вплив схеми напруженого стану на рекристалізацію 
автор роботи [10] пов’язує з різною щільністю дисло-
кацій, які утворюються після різних способів дефор-
мування. Визначення щільності дислокацій у сталях 
після статичної та динамічної деформації показали, 
що щільність дислокацій після динамічної дії при-
близно в 1,3 рази більша, ніж після статичного [11]. 

У роботах [12; 13] порівняно вплив статичного 
деформування і динамічного з наступною ПТО та по-
казано, що динамічна деформація призводить до не-
рівномірного розподілу зерен за розміром по об’єму 
всього зразка, що ускладнює можливість фіксації по-
лігонізаційної субструктури, що, в свою чергу, при-
зводить до зниження приросту твердості після перед-
рекристалізаційної термічної обробки у порівнянні 
зі статичним деформуванням. Тому з метою підви-
щення рівня термічної стабілізації полігонізаційної 
субструктури доцільно дослідити вплив різних видів 
комбінованого деформування.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на переваги дослідження впливу ком-
бінування динамічної та статичної деформацій, ще 
недостатньо вивчено вплив різновидів комбінованого 
деформування на твердість, зміну субструктури і тер-
мічну стабільність полігонізаційної субструктури. 

МЕТА РОБОТИ — встановлення можливості 
підвищення термічної стабільності полігонізаційної 
субструктури технічно чистого заліза та сталі У8 
шляхом комбінованого деформування.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ  
ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки залізо є основою сталей та чавунів, які 
на сьогодні складають приблизно 90 % з усіх кон-
струкційних матеріалів, що використовують у техніці 
й побуті, в подальших дослідженнях застосовували 
технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836–83). 
Для дослідження впливу комбінованого деформу-
вання на інструментальні сталі обрано сталь У8 
(ГОСТ 1435–74), оскільки її використовують для 
виготовлення інструменту відносно невеликої маси, 
який працює в умовах, що не викликають нагріван-
ня вище 200…300 °С, наприклад, фрез для обробки 
пластмас та деревини, штампів холодної штамповки, 
сокир, викруток, плоскогубців тощо. 

Відпалені зразки технічно чистого заліза з ме-
тою оптимізації піддавали різним видам комбінова-
ного деформування і наступній ПТО за температури 
500 °С з витримкою до 60…70 хв:

– холодне прокатування на 40 % + 40 % статичної 
деформації;

– холодне прокатування на 30 % + 30 % статичної 
деформації;

–  холодне статичне деформування на 40 % + 40 % 
статичної деформації під кутом 90°;

–  холодне динамічне деформування на 40 % + 40 % 
статичної деформації.

Термічну обробку зразків здійснювали в лабо-
раторній електричній печі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. 
Твердість HV5 визначали на приладі типу «Ві-
ккерс» при навантаженні на індентор 5 кг (ДСТУ  
ISO 6507-4:2008), для кожної експериментальної точ-
ки проводили 10 вимірювань. Аналіз структури де-
формованих і термооброблених зразків здійснювали 
за допомогою оптичного металографічного мікроско-
па. Знімки мікроструктур отримували за допомогою 
скануючого електронного мікроскопа ZEISS Gemini 
SEM 500. Розмір областей когерентного розсіювання 
(ОКР) рентгенівських променів визначали за форму-
лою Шеррера. Зйомку дифрактограм проводили за 
відображенням на приладі ДРОН-3.0.

Об’єкт дослідження — технічно чисте залізо 
(Э12) та сталь У8.

Предмет дослідження — закономірності проце-
су формування здрібненої полігонізаційної субструк-
тури з підвищеними фізико-механічними властивос-
тями та її термічної стабілізації у пластично дефор-
мованих технічно чистому залізі та сталі У8 після 
передрекристалізаційної термічної обробки. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Твердість зразків після відпалу складала: техніч-

но чистого заліза — 1,11 ГПа, сталі У8 — 1,87 ГПа.
Для відпалених зразків технічно чистого заліза 

проводили холодне прокатування на горизонтально-
му прокатному стані на 40 %, після чого зразок під-
давали статичній деформації на 40 % на гідравлічно-
му пресі. Далі проводили ПТО за температури 500 °С 
з витримкою до 60 хв. Результати впливу ПТО зобра-
жено на рис. 1.

Рис. 1.  Вплив комбінованого деформування (прокатування 
на 40 % + статична деформація на 40 %) та наступної ПТО 
на твердість технічно чистого заліза:
1 — твердість після прокатування; 2 — твердість після 
прокатування й наступного статичного деформування; 3 — 
твердість після комбінованого деформування та наступної 
термообробки
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З рис. 1 видно, що залежність твердості від трива-
лості витримки ПТО носить екстремальний характер. 
Оптимальний час витримки складає 1 хв, що забез-
печує найбільше значення твердості 2,08 ГПа, що на 
19  % більше, ніж після прокатування, та на 12 % біль-
ше, ніж після комбінації прокатування й статичного 
деформування. 

Стабілізація субструктури відбувається в про-
міжку часу між 1,5 та 10,0 хв, далі твердість починає 
плавно падати. Твердість стабілізованої структури 
складає 1,99 ГПа, що лише на 4,5 % нижче від макси-
мального значення. 

Твердість за 60 хв витримки складає 1,91 ГПа, 
що лише на 3 % більше, ніж після комбінованого де-
формування, тому таку обробку можна застосовувати 
для деталей з малими розмірами, але для габаритних 
деталей обробка комбінуванням прокатування та ста-
тичної деформації сумарно на 80 % немає сенсу.

Далі для відпалених зразків технічно чистого за-
ліза проводили динамічне деформування ударною 
циклічною дією на 40 %, після чого зразок повертали 
на 90 ° та піддавали статичній деформації на 40 % за 
допомогою гідравлічного преса. Таким чином, сумар-
на величина деформації склала 80 %. Передрекрис-
талізаційну термічну обробку проводили за темпера-
тури 500 °С з витримкою до 60 хв. Результати впливу 
ПТО зображено на рис. 2.

З рис. 2 видно, що залежність твердості від три-
валості витримки ПТО також носить екстремальний 
характер. Оптимальним часом витримки є 5 хв, яка 
забезпечує найвищу твердість 2,33 ГПа, що на 25 % 
більше, ніж після прокатування, та на 15 % більше, 
ніж після комбінації прокату та статичного деформу-
вання. 

Характерною особливістю такої обробки є дві ді-
лянки зі стабілізованою структурою: перша — від 7 
до 20 хв, друга — від 30 до 60 хв. Комбінування 

у межах від 7 до 20 хв має сенс, адже приріст твер-
дості відносно сумарної комбінованої деформації 
складає 11 %, чого не можна сказати про час від 30 до 
60 хв, адже приріст твердості у цьому випадку скла-
дає лише 6 %.

Загалом така комбінована деформація забезпечує 
більший приріст твердості, ніж комбінування прока-
ту та статики після ПТО, яка забезпечує максимальне 
значення твердості. 

Оскільки комбінування динамічної деформації зі 
статичною під кутом 90° дозволяє отримати більшу 
твердість, ніж комбінування з прокатом, а також дві 
ділянки зі стабілізованою полігонізаційною субструк-
турою, але є складним для реалізації, тому з метою 
спрощення процедури деформування здійснили ком-
бінування двох статичних деформацій під кутом 90° 
одна відносно одної. 

Після комбінування проводили ПТО за температури 
500 °С з витримкою до 60 хв. Результати дослідження 
наведено на рис. 3. З рис. 3 видно, що за тривалості ви-
тримки від 5 до 60 хв відбувається стабілізація полігоні-
заційної субструктури, про що свідчить постійна твер-
дість 2 ГПа. Також залежність твердості від тривалості 
витримки носить екстремальний характер, максималь-
не значення твердості 2,1 ГПа забезпечує термообробка 
з витримкою впродовж 2 хв, але різниця між найбіль-
шим значенням та стабілізацією складає лише 5 %. 

Загалом комбінування двох статичних деформацій 
під кутом 90° забезпечує практично такий же приріст 
твердості, як і комбінування прокату і статичного де-
формування. Твердість після двох статичних дефор-
мацій під кутом 90° одна до одної більша на 18 % від-
носно першого етапу деформування та на 12 % біль-
ша, ніж після комбінованої деформації. Із чого можна 
зробити висновок, що, ймовірно, найбільший приріст 
і можливість стабілізації субструктури дає комбіну-
вання динамічної та статичної деформацій.

Рис. 3. Вплив комбінованого деформування (статичне де-
формування 40 % + статична деформація на 40 % під ку-
том 90°) та наступної ПТО на твердість технічно чистого 
заліза:
1 — твердість після 1-ї статичної деформації; 2 — твердість 
після двох статичних деформації під кутом 90°; 3 — твер-
дість після комбінованого деформування і наступної термо-
обробки

Рис. 2. Вплив комбінованого деформування (динамічне де-
формування 40 % + статична деформація на 40 % під ку-
том 90°) та наступної ПТО на твердість технічно чистого 
заліза:
1 — твердість після динамічного деформування; 2 — твер-
дість після динамічного й наступного статичного деформу-
вання; 3 — твердість після комбінованого деформування та 
наступної термообробки

14 
 

Комбінування у межах від 7 до 20 хв має сенс, адже приріст твердості 

відносно сумарної комбінованої деформації складає 11 %, чого не можна 

сказати про час від 30 до 60 хв, адже приріст твердості у цьому випадку 

складає лише 6 %. 

Загалом така комбінована деформація забезпечує більший приріст 

твердості, ніж комбінування прокату та статики після ПТО, яка забезпечує 

максимальне значення твердості.  

Оскільки комбінування динамічної деформації зі статичною під кутом  

90° дозволяє отримати більшу твердість, ніж комбінування з прокатом, а 

також дві ділянки зі стабілізованою полігонізаційною субструктурою, але є 

складним для реалізації, тому з метою спрощення процедури 

деформування здійснили комбінування двох статичних деформацій під 

кутом 90° одна відносно одної.  

Після комбінування проводили ПТО за температури 500 °С з 

витримкою до 60 хв. Результати дослідження наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вплив комбінованого деформування (статичне деформування 

40 % + статична деформація на 40 % під кутом 90°) та наступної ПТО на 

твердість технічно чистого заліза: 

1 – твердість після 1-ї статичної деформації; 2 – твердість після двох 

статичних деформації під кутом 90°; 3 – твердість після комбінованого 

деформування і наступної термообробки 

1 

2 

3 

13 
 

Далі для відпалених зразків технічно чистого заліза проводили 
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Для визначення впливу комбінування холодної 
динамічної та статичної деформації проведено хо-
лодну динамічну деформацію технічно чистого залі-
за на 40 % і наступну статичну деформацію на 40 %. 
Твердість деформованого зразка склала 2,10 ГПа. 
Після комбінованої деформації здійснювали ПТО 
за температури 500 °С. На рис. 4 показана залежність 
твердості від часу витримки за ПТО.

З рис. 4 випливає, що стабілізація субструктури 
технічно чистого заліза спостерігається у межах від 
10 до 30 хв.

Максимальне значення твердості досягається за 
витримки 2 хв та складає 2,06 ГПа, що на 18 % біль-
ше відносно динамічного деформування та на 12 % 
більше відносно комбінованої деформації.

Для перевірки впливу величини деформації про-
ведено наступний експеримент: спочатку здійсню-
вали холодну динамічну деформацію на 30 %, потім 
статичну деформацію на 30 %. Таким чином, сумарна 
величина деформації склала 60 %.

Отримані зразки після комбінованого деформу-
вання нагрівали у печі до температури початку пер-
винної рекристалізації 500 °С. Результати досліджен-
ня впливу тривалості витримки на твердість наведено 
на рис. 5.

Наведені на рис. 5 дані свідчать про термічну 
стабілізацію полігонізаційної субструктури техніч-
но чистого заліза, оскільки твердість залишається на 
одному рівні за витримки від 20 до 60 хв. Стабіліза-
ція субструктури відбувається за рахунок додаткової 
деформації матеріалу, що проводили до ПТО. Вона 
сприяє гальмуванню дислокацій за рахунок утво-
рення дислокаційних перехрещень (потрійних вуз-
лів) [14].

Максимальне значення твердості 2,22 ГПа дося-
гається за витримки 10 хв, що на 10 % більше, ніж 
після комбінованого деформування. Твердість при 

стабілізації субструктури відносно комбіновано де-
формованого стану більше на 5 %.

У наступних дослідженнях оптимальним видом 
деформації обрано комбінування холодної динаміч-
ної на 30 % та статичної на 30 % деформацій (сумар-
но на 60 %), оскільки таке комбінування забезпечує 
задовільні показники твердості, дозволяє стабілізу-
вати полігонізаційну субструктуру технічно чистого 
заліза, крім того, метод є простим у своєму виконан-
ні. Далі під комбінованою деформацією розуміється 
саме цей спосіб — комбінування динамічної дефор-
мації на 30 % та статичної деформації на 30 %.

Зі збільшенням кількості вуглецю у вуглецевих 
сталях змінюється їх структура, що обумовлено кіль-
кісним співвідношенням двох фаз: фериту та цемен-
титу. Відношення кількості цих фаз, їх розмір, а та-
кож характер взаємного розташування і визначають 
властивості сталі. Чим більше вуглецю, тим більше 
в сталі твердого та крихкого цементиту, що обумов-
люється ростом твердості й зниженням пластичності 
та в’язкості. Тому для визначення залежності впливу 
кількості вуглецю на твердість комбіновано деформо-
ваних сплавів після ПТО досліджено зразки інстру-
ментальної сталі У8.

Для забезпечення рівномірного розподілу карбідів 
сталь піддалася попередній термічній обробці – від-
палу за температури 750 °С. Твердість після відпалу 
склала 1,87 ГПа, а після комбінованого деформуван-
ня — 2,57 ГПа. Передрекристалізаційну термічну об-
робку проводили за температури 500 °С, результати 
дослідження наведено на рис. 6.

Дані рис. 6 свідчать про достатньо високу твер-
дість близько 3,0 ГПа, що на 16 % більше, ніж після 
комбінованого деформування, яку можливо отримати 
за витримки протягом 60 хв. Зважаючи на те, що по-
лігонізаційна здрібнена субструктура поєднує високу 
міцність і твердість з достатньо високою пластичніс-

Рис. 5. Вплив комбінованого деформування (холодна дина-
мічна деформація на 30 % + статична деформація на 30 %) 
та наступної ПТО на твердість технічно чистого заліза:
1 — твердість після динамічної деформації на 30 %; 2 — 
твердість після динамічного й наступного статичного де-
формування сумарно на 60 %; 3 — твердість після комбіно-
ваного деформування та наступної термообробки

Рис. 4. Вплив комбінованого деформування (холодне ди-
намічне деформування на 40 % + статична деформація на 
40 %) та наступної ПТО на твердість технічно чистого за-
ліза:
1 — твердість після динамічної деформації; 2 — твердість 
після динамічного й наступного статичного деформування; 
3 — твердість після комбінованого деформування та на-
ступної термообробки
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З рис. 3 видно, що за тривалості витримки від 5 до 60 хв відбувається 
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носить екстремальний характер, максимальне значення твердості 2,1 ГПа 

забезпечує термообробка з витримкою впродовж 2 хв, але різниця між 
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тю [12], обробку можлна ефективно застосовувати 
для штампів холодної штамповки та слюсарного ін-
струменту зі сталі У8.

Оскільки у процесі дослідження була встанов-
лена суттєва зміна властивостей металів та сплавів, 
а саме твердості, тому науковий інтерес становить 
дослідження субструктури, яка призвела до змін 
властивостей, а саме розмір областей когерентного 
розсіювання, кількість наноструктурних елементів та 

кут дезорієнтації субзерен. Оскільки ОКР відповідає 
внутрішній упорядкованій області зерна і не включає 
у себе дуже спотворених границь, то розмір ОКР ото-
тожнюють із середнім розміром субзерна [15].

На рис. 7 і 8 наведено субструктури технічно чи-
стого заліза та сталі У8 при збільшенні ×20000.

З рис. 7 видно, що відбувається здрібнення суб-
структурних елементів після ПТО відносно дефор-
мованого стану, що підтверджують дані визначені 
розміри ОКР методами рентгеноструктурного ана-
лізу (табл. 1), згідно з якими відбувається їх змен-
шення після ПТО відносно деформованого стану. 
Це є прямим доказом щодо здрібнення субструкту-
ри пластично деформованого технічно чистого за-
ліза в процесі передрекристалізаційної термічної  
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Рисунок 8 показує, що відбувається здрібнення 
субструктурних елементів після передрекристаліза-
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Рис. 8. Мікроструктури сталі У8:
а — після комбінованої деформації; б — після комбінованої деформації і термічної обробки, яка забезпечує максимальні 
значення твердості; в  — після комбінованої деформації та термічної обробки, яка забезпечує термічну стабілізацію по-
лігонізаційної субструктури

Рис. 7. Мікроструктури технічно чистого заліза:
а — після комбінованої деформації; б — після комбінованої деформації і термічної обробки, яка забезпечує максимальні 
значення твердості; в — після комбінованої деформації та термічної обробки, яка забезпечує термічну стабілізацію по-
лігонізаційної субструктури

Рис. 6. Вплив комбінованого деформування (холодна дина-
мічна деформація на 30 % + статична деформація на 30 %) 
та наступної ПТО на твердість сталі У8:
1 — твердість після динамічного й наступного статичного 
деформування сумарно на 60 %; 2 — твердість після комбі-
нованого деформування та наступної термообробки
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Оскільки у процесі дослідження була встановлена суттєва зміна 

властивостей металів та сплавів, а саме твердості, тому науковий інтерес 

становить дослідження субструктури, яка призвела до змін властивостей, а 

саме розмір областей когерентного розсіювання, кількість 

наноструктурних елементів та кут дезорієнтації субзерен. Оскільки ОКР 

відповідає внутрішній упорядкованій області зерна і не включає у себе 

дуже спотворених границь, то розмір ОКР ототожнюють із середнім 

розміром субзерна [15]. 

На рис. 7 і 8 наведено субструктури технічно чистого заліза та сталі 

У8 при збільшенні ×20000. 

   
а) б) в) 

Рис. 7. Мікроструктури технічно чистого заліза: 

а) після комбінованої деформації; б) після комбінованої деформації і 

термічної обробки, яка забезпечує максимальні значення твердості; в) 

після комбінованої деформації та термічної обробки, яка забезпечує 

термічну стабілізацію полігонізаційної субструктури 

 

З рис. 7 видно, що відбувається здрібнення субструктурних 

елементів після ПТО відносно деформованого стану, що підтверджують 

дані визначені розміри ОКР методами рентгеноструктурного аналізу (табл. 

1), згідно з якими відбувається їх зменшення після ПТО відносно 

деформованого стану. Це є прямим доказом щодо здрібнення субструктури 

пластично деформованого технічно чистого заліза в процесі 

передрекристалізаційної термічної обробки. 

19 
 

Оскільки у процесі дослідження була встановлена суттєва зміна 

властивостей металів та сплавів, а саме твердості, тому науковий інтерес 

становить дослідження субструктури, яка призвела до змін властивостей, а 

саме розмір областей когерентного розсіювання, кількість 

наноструктурних елементів та кут дезорієнтації субзерен. Оскільки ОКР 

відповідає внутрішній упорядкованій області зерна і не включає у себе 

дуже спотворених границь, то розмір ОКР ототожнюють із середнім 

розміром субзерна [15]. 

На рис. 7 і 8 наведено субструктури технічно чистого заліза та сталі 

У8 при збільшенні ×20000. 

   
а) б) в) 

Рис. 7. Мікроструктури технічно чистого заліза: 

а) після комбінованої деформації; б) після комбінованої деформації і 

термічної обробки, яка забезпечує максимальні значення твердості; в) 

після комбінованої деформації та термічної обробки, яка забезпечує 

термічну стабілізацію полігонізаційної субструктури 

 

З рис. 7 видно, що відбувається здрібнення субструктурних 

елементів після ПТО відносно деформованого стану, що підтверджують 

дані визначені розміри ОКР методами рентгеноструктурного аналізу (табл. 

1), згідно з якими відбувається їх зменшення після ПТО відносно 

деформованого стану. Це є прямим доказом щодо здрібнення субструктури 

пластично деформованого технічно чистого заліза в процесі 

передрекристалізаційної термічної обробки. 

20 
 

На рис. 8 наведено мікроструктури обробленої сталі У8 при 

збільшенні ×20000. 

   
а) б) в) 

Рис. 8. Мікроструктури сталі У8: 

а) після комбінованої деформації; б) після комбінованої деформації і 

термічної обробки, яка забезпечує максимальні значення твердості; в) 

після комбінованої деформації та термічної обробки, яка забезпечує 

термічну стабілізацію полігонізаційної субструктури 

 

Рисунок 8 показує, що відбувається здрібнення субструктурних 

елементів після передрекристалізаційної термічної обробки щодо 

деформованого стану, що підтверджують визначені розміри ОКР методами 

рентгеноструктурного аналізу (див. табл. 1), згідно з якими відбувається 

їхнє зменшення після передрекристалізаційної термічної обробки відносно 

деформованого стану. Це є прямим доказом здрібнення субструктури 

пластично деформованої сталі У8 у процесі ПТО. 

Результати визначення середнього розміру областей когерентного 

розсіювання деформованого технічно чистого заліза та сталі У8 наведено в 

табл. 1. 

Таблиця 1. Середній розмір ОКР комбіновано деформованих зразків 

технічно чистого заліза до та після ПТО 

Режим обробки 
Розмір ОКР*, нм 

Залізо Сталь У8 
Комбінована деформація 190/150 130/190 
Комбінована деформація та термообробка 500 °С,  
10 хв 125/110 115/150 
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обумовлюється ростом твердості й зниженням пластичності та в’язкості. 

Тому для визначення залежності впливу кількості вуглецю на твердість 

комбіновано деформованих сплавів після ПТО досліджено зразки 

інструментальної сталі У8. 

Для забезпечення рівномірного розподілу карбідів сталь піддалася 

попередній термічній обробці – відпалу за температури 750 °С. Твердість 

після відпалу склала 1,87 ГПа, а після комбінованого деформування –  

2,57 ГПа. Передрекристалізаційну термічну обробку проводили за 

температури 500 °С, результати дослідження наведено на рис. 6. 

 
Рис. 6. Вплив комбінованого деформування (холодна динамічна 

деформація на 30 % + статична деформація на 30 %) та наступної ПТО  

на твердість сталі У8: 

1 – твердість після динамічного й наступного статичного 

деформування сумарно на 60 %; 2 – твердість після комбінованого 

деформування та наступної термообробки 

 

Дані рис. 6 свідчать про достатньо високу твердість близько 3,0 ГПа, 

що на 16 % більше, ніж після комбінованого деформування, яку можливо 

отримати за витримки протягом 60 хв. Зважаючи на те, що полігонізаційна 

здрібнена субструктура поєднує високу міцність і твердість з достатньо 

високою пластичністю [12], обробку можлна ефективно застосовувати для 

штампів холодної штамповки та слюсарного інструменту зі сталі У8. 

а) б) в)

а) б) в)



73

№ 3 - 4 n  2018МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Результати визначення середнього розміру облас-
тей когерентного розсіювання деформованого техніч-
но чистого заліза та сталі У8 наведено в табл. 1.

З наведених даних у табл. 1 видно, що розмір ОКР 
після ПТО при відповідному часі витримки зменшу-
ється у порівнянні з деформованим станом металу. 
Також розмір ОКР корелюється зі значеннями твер-
дості: чим більша твердість, тим менший розмір ОКР. 
Це свідчить про те, що збільшення значень твердості 
відбувається в результаті ПТО за рахунок здрібнення 
субструктури попередньо деформованого металу та 
підтверджує правомірність висновків щодо термічної 
стабілізації полігонізаційної субструктури зі зміною 
твердості. 

Властивості матеріалів у значній мірі залежать 
від відносної кількості наноструктурних елементів, 
у даному випадку нанорозмірних субзерен, тому ви-
значення частки нанорозмірної складової певною 
мірою дозволяє прогнозувати властивості матеріалів 
[16; 17]. Крім того, розміри субзерен свідчать про 
щільність дислокацій, а кут дезорієнтації субзерен 
визначає термічну стабільність субграниць.

У табл. 2 наведено відносну кількість нанострук-
турних елементів, розраховану за методом апрокси-
мації дифракційного профілю, та розрахункові кути 
дезорієнтації субзерен для деформованих технічно 
чистого заліза й сталей до і після ПТО.

Наведені в табл. 2 дані свідчать про те, що комбі-
нована деформація та наступна ПТО, яка забезпечує 
максимальні значення твердості, забезпечують збіль-
шення кількості нанорозмірних субзерен.

Максимальний розмір кута дезорієнтації забез-
печує комбіноване деформування з термічною оброб-

кою, яка забезпечує максимум твердості. За витримки 
60 хв кут дезорієнтації дещо зменшується відносно 
максимального значення, але залишається більшим, 
ніж після деформації. Це й зумовлює підвищену тер-
мічну стабільність полігонізаційної субструктури.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Таким чином, комбінована деформація зразків, 

яка полягає у попередній холодній динамічній дефор-
мації та наступній статичній деформації, ймовірно 
сприяє утворенню субграниць зі збільшеним кутом 
дезорієнтації. Очевидно, що додаткова статична де-
формація збільшує кількість структурних недоскона-
лостей у вигляді дислокаційних перехрещень. 

Рухові дислокації перешкоджають границі субзе-
рен: частинки іншої фази, концентраційні неоднорід-
ності, структурні недосконалості (дислокації), флук-
туації в ґратці, пов’язані з нерівномірним розподілом 
енергії й домішок. 

Дислокації, які були введені за деформації, бло-
куються домішковими атомами, тому під час наступ-
ного навантаження ці дислокації не братимуть участі 
в ковзанні; вони гальмують новоутворені дислокації 
або частини дислокацій, які розблоковуються після 
деформаційного навантаження.

Очевидно, що додаткова статична деформація 
збільшує кількість структурних недосконалостей 
у вигляді дислокаційних перехрещень та потрійних 
вузлів.

Найбільший кут дезорієнтації спостерігається 
за максимальних значень твердості. При збільшен-
ні часу витримки він зменшується, але залишається 
більшим, ніж після комбінованого деформування. 

Таблиця 2. Відносна кількість нанорозмірних субзерен (%) і кути їх дезорієнтації (°) деформованих технічно чистого за-
ліза та сталей до і після передрекристалізаційної термічної обробки

Обробка Технічно чисте залізо** У8**
Комбіноване деформування 54/1,40 28/0,14

Комбіноване деформування  
та термічна обробка з витримкою, 
яка забезпечує максимальне значення 
твердості

75/2,16 42/0,21

Комбіноване деформування  
та термічна обробка протягом 60 хв 58/1,80 19/0,19

_____________
**У чисельнику вказано вміст нанорозмірних субзерен, а у знаменнику — кут дезорієнтації субзерен. 

Таблиця 1. Середній розмір ОКР комбіновано деформованих зразків технічно чистого заліза до та після ПТО

Режим обробки
Розмір ОКР*, нм

Залізо Сталь У8
Комбінована деформація 190/150 130/190
Комбінована деформація  
та термообробка 500 °С, 10 хв 125/110 115/150

Комбінована деформація й 
термообробка 500 °С, 60 хв 175/170 130/160

_____________
*Через «/» вказано розмір ОКР, визначений за формулою Шерерра та методом електронної мікроскопії.
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Звідси випливає, що комбіноване деформування з на-
ступною передрекристалізаційною термічною оброб-
кою забезпечує здрібнення субструктури та збільшує 
термічну стабільність. Це забезпечує прояв «розмір-
ного ефекту», зокрема підвищення твердості.

ВИСНОВКИ.  1. Установлено можливість тер-
мічної стабілізації полігонізаційної субструктури 
в процесі передрекристалізаційної термічної обробки 
технічно чистих заліза та сталі У8 за 500 °С упро-
довж 20…70 хв і 10…60 хв відповідно. Досягнути 
термічної стабілізації полігонізаційної субструкту-
ри можливо шляхом проведення холодної динаміч-
ної деформації та наступної статичної деформації 
(30 % + 30 %) і ПТО.

2. Термічна стабілізація полігонізаційної субструк-
тури технічно чистого заліза і сталі У8 пов’язана з під-
вищеними значеннями кутів дезорієнтації субзерен 
у порівнянні з комбіновано деформованим станом 
(30 % + 30 %) 1,4 і 1,8° та 0,14 і 0,19° відповідно.

3. Доведено, що комбінована деформація з на-
ступною передрекристалізаційною термічною оброб-
кою у запропонованих режимах дозволяє досягнути 
підвищення твердості технічно чистого заліза та ста-
лі У8 більше, ніж на 10 % порівняно з комбіновано 
деформованим станом після тривалої витримки до 
60…70 хв за температури 500 °С за рахунок здріб-
нення субструктури до розміру ОКР менше 190 нм.
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