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FEATURES OF THE CHINESE RIVER CRUISES 
AND PASSENGER SHIPS SERVING THESE CRUISE LINES

ОСОБЛИВОСТІ КІТАЙСЬКИХ РІЧКОВИХ КРУЇЗІВ 
І ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ЦІ КРУЇЗНІ ЛІНІЇ
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Abstract. Purpose. Analysis of the Chinese river fleet and cruises. Methodology. Methods of ship theory and 
design, analysis and statistics are applied. Results. Features of the Chinese river cruises are highlighted, main cruise 
companies are identified, design and construction requirements for river cruise passenger ships (RCPS) are analyzed. 
Scientific novelty. For the first time, complex study of the China modern river cruise passenger fleet was carried 
out. Practical impact. Analysis of passenger transportation by water transport in China is carried out. By 2030 the 
Chinese cruise market (sea and river) is expected to become the largest in the world – 8-10 million passengers. As on 
2019 34 international-level RCPS with passenger capacity of 10.406 people, as well as 18 standard RSPS (for local 
tourists) with passenger capacity of 4.498 people were operated on the Yangtze River. Star rating for Chinese RCPS 
is assigned in accordance with the National Standard GB/T 15731-2015. In fact, 5* in meaning of GB/T 15731-2015 
Standard is not a European 5*, therefore many leading cruise companies pay special attention to global trends in luxury 
segment river cruises at the stage of design new ships and creation of concept. River cruise ships in China are built 
under the supervision of ZC inspection body of Maritime Safety Administration in accordance with the Guidelines for 
compulsory certification of inland navigation vessels. At the same time, there is no need to approve the project and 
obtain CCS (China classification society) approval. Navigation area and permitted area with fast currents are assigned 
when river vessel is surveyed under the supervision of ZC. CCS has developed Rules to add additional symbols 
to cruise ship class. They apply only to sea cruise and cargo-passenger ships, but approach is quite modern, which 
combines safety, comfort and star rating of cruises with design. Approaches to design of river cruise passenger ships in 
China can be used in native design practice.
Key words: China; river passenger ship; cruise; innovation; classification; design.

Анотація. Мета. Аналіз китайського річкового флоту і круїзів. Методика. Застосовано методи теорії і про-
ектування корабля, аналізу і статистики. Результати. Виділено особливості китайських річкових круїзів, 
визначено основні круїзні компанії, проаналізовано вимоги до проектування і будівництва річкових круїзних 
пасажирських суден (РКПС). Наукова новизна. Вперше виконано комплексне дослідження сучасного річко-
вого круїзного пасажирського флоту КНР. Практичне значення. Виконано аналіз пасажирських перевезень 
водним транспортом в КНР. До 2030 року очікується, що китайський ринок круїзів (морський і річковий) стане 
найбільшим в світі – 8-10 млн. пасажирів. В 2019 на річці Янцзи працювало 34 РКПС міжнародного рівня 
пасажиромісткістю 10406 чоловік, а також 18 РКПС стандартного (для місцевих туристів) рівня пасажироміст-
кістю 4498 чоловік. Зірковість на китайських РКПС призначається відповідно до Національного Стандарту  
GB/T 15731-2015. Фактично 5* в розумінні Стандарту GB/T 15731-2015 – це не європейські 5*, тому багато 
провідних круїзних компаній ще на етапі проектування нових суден і створення дизайн-проекту приділяють 
особливу увагу світовим тенденціям в річкових круїзах люксового сегменту. Річкові круїзні судна в Китаї буду-
ються під наглядом інспекційного органу ZC Управління з безпеки мореплавства відповідно до Керівництва 
про обов’язкове інспектування суден внутрішнього плавання. При цьому немає необхідності узгоджувати про-
ект і отримувати схвалення CCS (Китайського класифікаційного суспільства). При інспектуванні річкового 
судна під наглядом ZC призначається район плавання і дозволена ділянка зі швидкими течіями. CCS розробле-
но Правила для внесення в клас круїзних суден додаткових символів. Поширюються вони тільки на морські 
круїзні і вантажопасажирські судна, але підхід досить сучасний, який погоджує безпеку, комфортабельність і 
зірковість круїзів з проектуванням. Підходи до проектування річкових круїзних пасажирських суден у Китаї 
можуть бути використані у вітчизняній практиці проектування.
Ключові слова: Китай; річкове пасажирське судно; круїз; інновація; класифікація; проектування.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Круїзи на річкових суднах в усіх країнах світу ста-

ють популярнішими з кожним роком. Розширюється 
географія круїзів, змінюються підходи до надання 
послуг на борту, модернізуються і будуються нові 
річкові круїзні пасажирські судна (РКПС) [1, 2]. Кру-
їзи по внутрішніх водних шляхах (ВВШ) КНР, поряд 
з європейськими, російськими, нільськими, амери-
канськими і азіатськими (річка Меконг) круїзами, 
привертають велику кількість як «в’їзних», так і міс-
цевих туристів. У XXI столітті, особливо в другому 
десятилітті, відбулася зміна підходів до проектування 
таких суден – від копіювання європейських до ство-
рення власних оригінальних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

У літературі відсутні системні дослідження досві-
ду проектування, будівництва та експлуатації річко-
вих круїзних пасажирських суден Китаю.

Метою дослідження є вивчення флоту китай-
ських РКПС і особливостей круїзів, визначення 
та аналіз застосовуваних технічних рішень, з метою 
використання при проектуванні нових РКПС для 
ВВШ в європейських країнах.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Застосовувалися методи теорії і проектування 
корабля, аналізу і статистики. Об’єкт – річкові круїзні 
пасажирські судна. Предмет – характеристики річко-
вих круїзних пасажирських суден.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Масштабне судноплавство на ВВШ Китаю 

має довгу історію, починаючи ще з давніх часів. 
Китайські імператори використовували джонки як 
для пересування по річці, так і в морі [3]. Перше 
17-метрове парове вантажне судно на річці Янцзи 
«Lichuan» було побудовано в Шанхаї британським 
бізнесменом Рідом в 1898 році [4]. Першим річко-
вим круїзним судном на річці Янцзи вважається суд-
но «Kunlun», яке було зафрахтоване в 1979 році спе-
ціально для круїзу до трьох ущелин. Активно річко-
ві круїзи почали розвиватися з 1983 року. Основни-
ми пасажирами були переважно китайські туристи 
[3]. Зараз, після завершення будівництва гідровузла 
«Три ущелини», річка Янцзи привертає все більшу 
кількість іноземних туристів, в основному пенсіоне-
рів – до 90%.

За даними на 2018 рік, на ВВШ КНР працювало 
17 651 пасажирське судно загальною пасажироміст-
кістю 715,9 тис. чол. [5]. У цю кількість входили 
і круїзні пасажирські судна, і прогулянкові, і суд-
на для лінійних перевезень. У 2017 році середній 
вік пасажирського флоту становив 10,6 років [6]. 
У 2018 року пасажиропотік склав 279,8 млн. чол. [7]. 

У 2019 водним транспортом КНР було перевезено 
272,7 млн. чол., пасажирообіг – 8,022 млрд. чол.-км., 
загальна пасажиромісткість всіх типів пасажирських 
суден склала 885,8 тис. чол., при цьому кількість 
лінійних пасажирських поромів продовжила скорочу-
ватися – 224 порома, якими перевезено 73 млн. чол. 
(в 2015 році, наприклад, таких поромів було 310) [8].

До 2030 року очікується, що китайський ринок 
круїзів (морський і річковий) стане найбільшим 
в світі – 8-10 млн. пасажирів. За даними Міжнарод-
ної асоціації круїзних ліній (Cruise Lines International 
Association) за 2018 рік, Китай є лідером в круїзно-
му сегменті Азії з 4,24 млн. пасажирами, 70% усього 
пасажиропотоку регіону [9].

На 2019 рік протяжність судноплавних водних 
шляхів в Китаї – 127 300 км, з них з гарантовани-
ми габаритами суднових ходів – 66 700 км (див. 
рисунок 1). Основними зарегульованими внутрішні-
ми водними шляхами є: річка Янцзи – 64 825 км суд-
ноплавний шляхів, Перлова річка – 16 495 км, річка 
Хейлунцзян (Амур) – 8 211 км, Великий Китайський 
канал Пекін-Ханчжоу – 1 438 км; річка Хуанхе – 
3 533 км [8].

Практично третина від усього пасажиропото-
ку припадає на річкові порти: Чунцин (річка Янц-
зи, 6,86 млн. чол.), Ічан (річка Янцзи, 1,8 млн. чол.), 
Фошань (річка Перлова, 570 тис. чол.) та інші [5].

Особливе значення мають порти Чунцин і Ічан 
на річці Янцзи як основні китайські річкові кру-
їзні порти (див. рисунок 2), щорічно, починаючи 
з відкриття греблі гідровузла «Три ущелини», більше 
400 000 пасажирів подорожує в круїзах між Чунци-
ном і Ічаном [11]. У 2017 році круїзний пасажиропо-
тік на річці Янцзи виріс до 560 000 чоловік. Круїзи 
виконуються з березня по грудень.

Крім лінії Чунцин – Ічан по річці Янцзи відбува-
ються круїзи по більш довгому маршруту Чунцин – 
Шанхай, раніше були круїзи Чунцин – Ухань. Якщо 
перший маршрут займає 4 дні (за течією) і 5 днів (про-
ти течії), довжина маршруту 648 км, то другий триває 
15 днів, довжина маршруту 2644 км (див. рисунок 3). 
Виконуються також одноденні круїзи гідровузлом 
«Три ущелини», навколо Чунцина і Ічана [12].

Річкові круїзи, в класичному їх розумінні, на 
інших китайських річках не особливо поширені. 
Більшість круїзів – одноденні або прогулянкові тури 
на кілька годин і є частиною великих екскурсійних 
турів. Найбільш популярною серед таких поїздок 
є круїз по річці Лі (Гуйцзян) з Гуйліня в Яншо (про-
тяжність маршруту 83 км, в середньому круїз триває 
4 години по течії, в зворотному напрямку круїзи не 
виконуються, див. рисунок 4) [13]. Одноденні круї-
зи по річці Лі здійснюються на прогулянкових суд-
нах рівня 3-4,5 зірки (різниця в комфортабельності, 
кількості пасажирів на борту), а також на бамбукових 
плотах [14].
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Рис. 1. Карта внутрішніх водних шляхів КНР
Джерело: [5]

Рис. 2. Найбільш популярна річкова круїзна лінія в КНР Чунцин – Ічан
Джерело: [10]

Рис. 3. Річкова круїзна лінія Чунцин – Шанхай
Джерело: [12]
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Загальний вигляд типового круїзного судна для 
одноденних прогулянок по річці Лі наведено на 
рисунку 5.

Не менш популярними є водні прогулянки по річ-
ці Хуанпу в Шанхаї (див. рисунок 6), по річці Перлова 
в Гуанчжоу, по озеру Сіху в Ханчжоу (саме півден-
не місто Великого Китайського Каналу), а також по 
самому Великому Каналу (Сучжоу, Чанчжоу, Янч-
жоу – основні міста) [13].

Китай планує розширювати географію річкових 
круїзів, наприклад, опрацьовується маршрут по річ-
ці Перлова від Гонконгу через провінцію Гуандун 
(місто Гуанчжоу), Учжоу до Гуйган і Наньнін (див. 
рисунок 7), по річках Фучунь, Цяньтан і Сіньань 
з Ханчжоу [15].

У період з 1987 по 2003 рр. на ВВШ КНР ско-
ротилася складова лінійних пасажирських переве-
зень через масове будівництво мостів і, відповідно, 

Рис. 4. Одноденний круїз по річці Лі
Джерело: [14]

Рис. 5. Типове круїзне судно для одноденних прогулянок по річці Лі
Джерело: [14]
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Рис. 6. Прогулянкові судна на річці Хуанпу, Шанхай
Джерело: [13]

Рис. 7. Перспективний маршрут на річці Перлова
Джерело: [5]

динамічне вибуття вантажопасажирських і паса-
жирських поромів. У той же період значно знизив-
ся пасажиропотік на річці Янцзи через будівництво 
і введення в експлуатацію залізничних ліній вздовж 
річки [5].

Починаючи з 2004 року пасажиропотік на річках 
Китаю почав зростати за рахунок розвитку річкових 
круїзів і залучення «в’їзних» туристів [5], що цілком 
відповідає загальносвітовим трендам річкових круї-
зів, наприклад, більше 60% всього річкового круїзно-
го флоту Європи побудовано вже в XXI столітті [1]. 
В першу чергу, зростанню сприяло будівництво гід-
ровузла «Три ущелини» на річці Янцзи і прийняття 
в рамках XI п’ятирічного плану розвитку економіки 
КНР (2006–2010) рішення про підтримку і розвиток 
річкового круїзного судноплавства [5]. Міністерство 

транспорту випустило «Національний план стандар-
тизації річкових суден», в якому були вказані цільові 
показники на 2010 і 2020 роки. З 2009 по 2013 роки 
Китай приступив до уніфікації річкових суден на річ-
ці Янцзи, включаючи РКПС, були виділені кошти на 
модернізацію систем обробки стічних вод на існую-
чих РКПС [5]. Як підсумок, зараз в експлуатації немає 
жодного РКПС на річці Янцзи для «в’їзних» туристів, 
побудованого в минулому столітті – вони все списані, 
включаючи 3 РКПС 302 проекту 1991 року побудо-
ви, які спочатку будувалися для російських ВВШ, або 
перебудовані [16]. Всі нові судна відповідають сучас-
ним вимогам по екологічності, економічності і ком-
фортабельності. Розмірення і осадка нових РКПС 
вибираються з урахуванням запущеного в експлуата-
цію гідровузла «Три ущелини».
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Звичайно, були кризові періоди – 2012–2013 роки 
та 2015–2016 роки, коли річкові круїзи зазнавали 
труднощів з тих чи інших причин.

2012–2013 роки – надлишок річкового круїзного 
флоту, який спричинив за собою різке, до 50%, падін-
ня цін на річкові круїзи. У період з 2009 по 2013 роки 
було побудовано 16 нових РКПС великої місткості 
для річки Янцзи. І це на додаток до 90 прогулянкових 
і круїзних суден і 200 швидкісних пасажирських кате-
рів, які працювали на той час. Крім того, швидкий 
перехід від лінійних пасажирських сервісів до круїз-
них позначився на якості послуг, що надаються, які не 
дотягували до міжнародного рівня, а також на безпеці 
самих круїзних суден: більшість суден будувалась без 
урахування вимог мі жнародних конвенцій [3, 11].

2015–2016 роки – падіння попиту більш ніж на 
30% на річкові круїзи через трагедію з РКПС «Dong 
Fang Zhi Xing» («Зірка Сходу») в червні 2015 року на 
річці Янцзи (див. рисунок 8).

Судно «Зірка Сходу», перебуваючи в рейсі з паса-
жирами на борту з Нанкіна в Чунцин, практично 
миттєво, менш ніж за 2 хвилини, перекинулось через 
сильний вітровий порив. 442 людини загинуло, вда-
лось врятувати лише 12 [18]. Китайське РКПС «Зірка 

Сходу» – класичне сталеве судно, з похилим форш-
тевнем і транцевою кормовою кінцевістю, з подвій-
ним дном. Побудовано в Китаї в 1994 році. Габаритна 
довжина – 76,5 м (62,0 м до розмірної модернізації 
1997 року), ширина – 12,4 м, висота борту – 3,1 м, над-
водний габарит – 18,6 м, осадка – 2,16 м. На момент 
аварії судно мало всі необхідні сертифікати і знаходи-
лося в дозволеному районі плавання [18].

За результатами офіційного розслідування були 
посилені вимоги до річкових круїзних пасажирських 
суден, а також введена заборона на експлуатацію цих 
суден на ділянці від Шанхая до Ічана [18]. З 2015 до 
2021 року РКПС працювали виключно на лінії Чун-
цин – Ічан, в 2021 планується відновити круїзи на 
лінії Шанхай – Чунцин [12]. У 2016 році було списано 
майже 50 старих круїзних суден.

Вже в 2017 року попит на річкові круїзи відновив-
ся і показував своє зростання, кількість бронювань 
зросла на 40%. Значний інтерес серед туристів став 
з’являтися до РКПС ультра-люксового сегменту, яких 
на ринку Китаю практично немає, в роботі всього 
одне судно «Yangzi Explorer» 2008 року будівництва, 
модернізоване в 2016 році. Результатом цього інтер-
есу стало створення компанії «Star River Cruises», яка 

Рис. 8. Підйом затонулого РКПС «Зірка Сходу»
Джерело: [17]

Рис. 9. Загальний вигляд найпотужнішого в світі повністю електричного річкового пасажирського судна 
«Yangtze River Three Gorges 1» для одноденних круїзів
Джерело: [23]
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планує вийти на місцевий ринок з 2022 року зі своїм 
флотом [19].

В 2019 на річці Янцзи працювало 34 РКПС між-
народного рівня пасажиромісткістю 10406 чоловік, 
а також 18 РКПС стандартного (для місцевих турис-
тів) рівня пасажиромісткістю 4498 чоловік [15]. 
У 2020 році було здано в експлуатацію ще одне РКПС 
«Victoria Sabrina» американської компанії «Victoria 
Cruises» пасажиромісткістю 572 чоловіка.

Коронавірусна хвороба Covid-19 вплинула на річко-
ві круїзи по річці Янцзи в 2020 році, враховуючи, що 
Ухань знаходиться в безпосередній близькості до осно-
вного туристичного маршруту Чунцин – Ічан, 7 РКПС 
стандартного рівня було направлено в Ухань в якості 
плавготелей для лікарів [20, 21]. Всі круїзи було скасова-
но, повноцінне відновлення очікується вже в 2021 році, 
розроблено рекомендації щодо попередження поширен-
ня інфекції на борту круїзних суден [22].

Основними круїзними компаніями, які обслуго-
вують, в тому числі, «в’їзних» туристів на річці Янц-
зи і оперують РКПС міжнародного рівня, є: «Century 
Cruises», «Changjiang Cruises», «China Goddess Cruises», 
«President Cruises», «Victoria Cruises», «Yangtze Gold 
Cruises», «Sanctuary Yangzi Explorer» [16].

Окремо варто відзначити будівництво найпотуж-
нішого в світі повністю електричного річкового паса-
жирського судна «Yangtze River Three Gorges 1» для 
одноденних круїзів в районі гідровузла «Три ущели-
ни», включаючи можливість підйому / спуску на суд-
нопідіймачі (загальний вигляд див. рисунок 9) [23].

Судно планується здати в експлуатацію восени 
2021 року. На «Yangtze River Three Gorges 1» встанов-
лені акумуляторні батареї китайської компанії CATL 

(Contemporary Amperex Technology Co., Limited) 
сумарною потужністю 7,5 МВт·год. В установку 
входить більше 10000 літій-залізо-фосфатних бата-
рей. Передбачено також температурні датчики, що 
контролюють перегрів елементів. Джерело заряду 
акумуляторних батарей – енергія, яка виробляєть-
ся від роботи гідроелектростанції гідровузла «Три 
ущелини» [23]. У 2019–2020 роках були здані в екс-
плуатацію прогулянкові судна на батареях CATL: 
«Marine Cruise 12909» (перше електричне судно на 
річці Янцзи), «Guanyutai» (на озері Канас, Синьцзян, 
див. рисунок 10), на Великому Китайському Каналі 
в Сучжоу, на річці Перлова в Гуанчжоу, для Провінції 
Фуцзянь, порт Сямень.

Відсутність низьких мостів і ліній електропе-
редач на ділянці Шанхай – Чунцин дозволяє про-
ектувати і будувати китайські РКПС з надводним 
габаритом більше за 20 м, що значно перевищує 
аналогічний параметр на російських і європейських 
РКПС. З’являються додаткові палуби і площі, які так 
необхідні для річкових круїзних суден в умовах обме-
женої довжини і ширини. Стандартні головні роз-
мірення типових річкових суден для різних ділянок 
ВВШ КНР прописані в Національному Стандарті GB 
38030-2019 [24].

«Зірковість» на китайських РКПС призначається 
відповідно до Національного Стандарту GB/T 15731-
2015, це його третя редакція, перша редакція була при-
йнята в 1995 році, друга – в 2008 році. Всі пасажир-
ські судна, що знаходяться в круїзі більше 24 годин 
і працюють на ВВШ КНР, повинні відповідати цьому 
Стандарту. Стандарт регламентує призначення круїз-
ному судну зірок: від 1 до 5 [25]. Всі сучасні китайські  

Рис. 10. Загальний вигляд прогулянкового судна «Guanyutai» на озері Канас, що працює на 
акумуляторних батареях, 2019 року побудови
Джерело: [23]
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РКПС для «в’їзних» туристів виконують вимо-
ги Стандарту на «зірковість» 4 і 5. Але, за фактом,  
5* в розумінні Стандарту GB/T 15731-2015 – це не 
європейські 5*, тому багато провідних круїзних ком-
паній ще на етапі проектування нових суден і ство-
рення дизайн-проекту приділяють особливу увагу 
світовим тенденціям в річкових круїзах люксового 
сегменту. Як підсумок – з’являються судна із зірко-
вістю 5+*, які враховують особливості китайського 
регіону (східні майстер-класи, курси каліграфії, тайц-
зи і традиційної китайської медицини, окремі віп-
ресторани і лаунж-зони, кімнати для гри в маджонг, 
китайське караоке KTV, лекції про історію та культу-
ру КНР, китайські елементи в інтер’єрах, тощо).

Річкові круїзні судна в Китаї будуються під нагля-
дом інспекційного органу ZC (Zhongguo Chuanjian) 
Управління з безпеки море-плавання відповідно до 
Керівництва про обов’язковий огляд суден внутріш-
нього плавання [26]. При цьому немає необхідності 
погоджувати проект і отримувати схвалення китай-
ського класифікаційного суспільства – CCS (China 
Classification Society). Тільки за бажанням судновлас-
ника можливий такий крок, в цьому випадку річкове 
круїзне судно буде будуватися відповідно до Правил 
CCS для морських суден [27]. В останні роки інспек-
ційний орган ZC часто наймає CCS для проведення 
оглядів [28], але в результаті судно все одно отримує 
Сертифікат огляду, а не класифікаційні документи 
CCS [29]. При огляді річкового судна під наглядом 
ZC призначається район плавання (A – розрахунко-
ва значна висота хвилі 5% забезпеченості Hs ≤ 2,0 м,  
B – 0,5 м <Hs ≤ 1,25 м, C – Hs ≤ 0,5 м) і дозволена 
ділянка зі швидкими течіями (без дозволу – ділянки 
зі швидкістю течії V ≤ 3,5 м/с, J1 – 5,0 м/c <V ≤ 6,5 м/c, 
J2 – 3,5 м/c < V ≤ 5,0 м/c) [26]. Для роботи по річці 
Янцзи від Шанхая до Чунцину потрібен район пла-
вання А (район B для круїзів між Чунцином і Ічаном) 
і можливість роботи на швидкісних ділянках J2 [18].

Класифікаційне суспільство CCS, що входить 
в Міжнародну асоціацію класифікаційних суспільств 
(МАКС), в 2017 році випустило Правила для круїзних 
суден з додатковими символами класу [30]. Поширю-
ються вони тільки на морські круїзні і вантажопаса-
жирські судна, але підхід досить сучасний, який узго-
джує безпеку, комфортабельність і зірковість круїзів 
з проектуванням. Для внесення в клас судна символу 
Cruise, круїзне судно, крім вимог основних Правил 
CCS з проектування морських суден [27], має відпо-
відати вимогам глав 2 (корпус), 3 (пожежна безпека) 
і 4 (інші вимоги) Правил для круїзних суден [30].

Для круїзних суден з довжиною понад 90 м пови-
нні бути виконані додаткові розрахунки загальної 
поздовжньої і місцевої міцності. Конструктивно еле-
менти призначаються з урахуванням результатів цих 
розрахунків. Для круїзних суден з довжиною понад 
150 м повинні також бути виконані прямі розрахунки 

міцності як всього корпусу судна, так і місцевої міц-
ності, а також розрахунки втомної, граничної і залиш-
кової міцності. У Правилах наведено рекомендовані 
методики для розрахунків [30].

Розділ з пожежної безпеки Правил для круїзних 
суден виставляє додаткові до основних Правил [27] 
вимоги до засобів контролю диму, вентиляційної сис-
теми в приміщеннях зі скупченням людей і великих 
приміщеннях (висота приміщення більше 8 м – атрі-
уми, театри, тощо або площа приміщення більше 
500 м2 з висотою більше 3 м – кафе, ресторани, тан-
цювальні майданчики, тощо). Повинен бути викона-
ний аналіз евакуації з борту судна і розрахунки по 
безпечному поверненню судна в порт відповідно до 
вимог МК SOLAS [30].

У 4 розділі Правил для круїзних суден приво-
дяться додаткові вимоги до остійності і морехіднос-
ті, рятувальних пристроїв, заходів безпеки на борту, 
пасажиромісткості, вібрації і шуму, мінімального 
набору приміщень для відпочинку пасажирів, освіт-
лення в різних приміщеннях [30].

Символи класу круїзного судна CEDI (Ox, Cx, Fx) 
та SEDI (x) визначаються і вносяться в клас на підста-
ві виконання вимог глав 5 і 6 Правил відповідно [30]. 
CEDI (Cruise Experience Design Index) – конструк-
тивний коефіцієнт якості круїзу; Oх – характеристи-
ка пасажиромісткості; Сх – характеристика комфор-
табельності круїзу; Fх – характеристика відпочинку 
пасажира; x – конструктивна зірковість круїзного суд-
на 3-5* (призначається на етапі проектування); SEDI 
(Sanitation E(I)nsurance Design Index) – конструктив-
ний санітарний коефіцієнт. Якщо не виконуються 
умови для конструктивної зірковості 3*, то в симво-
лі класу ця характеристика не ставиться, наприклад, 
CEDI (C3, F4) [30].

Під час призначення характеристики пасажиро-
місткості Ox визначаються такі параметри, як питома 
валова місткість (на одного пасажира), мінімальна 
площа пасажирської каюти, співвідношення кількості 
пасажирів до екіпажу. Характеристика комфортабель-
ності круїзу Сx складається з таких складових частин: 
максимальний рівень шуму в пасажирських примі-
щеннях, рівень звукоізоляції в різних приміщеннях, 
рівень вібрації в різних приміщеннях, температурні 
режими та їх налаштування в різну погоду, відносна 
вологість, циркуляція повітря, вентиляція приміщень 
і повітрообмін. Характеристика відпочинку пасажира 
Fх враховує різні вимоги до громадських приміщень, 
їх склад, структуру і розташування. Вимоги до при-
значення конструктивного санітарного коефіцієнта 
SEDI (x) за своєю логікою близькі до вимог Держав-
них санітарних правил [30].

В американському класифікаційному суспільстві 
ABS (теж член МА-КС), наприклад, є можливість 
з 2015 року вносити до класу пасажирських суден сим-
воли COMF і COMF+, які відображають лише рівень 
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комфортабельності судна, на підставі розрахунків 
шуму, вібрації, мікроклімату та освітлення [31].

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИСНОВКИ

Виконано аналіз пасажирських перевезень вод-
ним транспортом КНР. До 2030 року очікується, 
що китайський ринок круїзів (морський і річковий) 
стане найбільшим в світі – 8-10 млн. пасажирів. За 
даними Міжнародної асоціації круїзних ліній за 
2018 рік, Китай є лідером в круїзному сегменті Азії 
з 4,24 млн. пасажирами, 70% усього пасажиропотоку 
регіону. Активно річкові круїзи почали розвиватися 
з 1983 року. Основними пасажирами були переважно 
китайські туристи. Зараз, після завершення будівни-
цтва гідровузла «Три ущелини», річка Янцзи привер-
тає все більшу кількість іноземних туристів, в осно-
вному пенсіонерів – до 90%. Щорічно більше 0,5 млн. 
пасажирів подорожує в круїзах по річці Янцзи.

Основною річковою круїзною лінією в Китаї 
є Чунцин – Ічан, відбуваються круїзи по більш дов-
гому маршруту Чунцин – Шанхай, раніше були кру-
їзи Чунцин – Ухань. Виконуються також одноденні 
круїзи гідровузлом «Три ущелини», навколо Чунци-
на і Ічана. Річкові круїзи, в класичному їх розумінні, 
на інших китайських річках не особливо поширені. 
Більшість круїзів – одноденні або прогулянкові тури 
на кілька годин і є частиною великих екскурсійних 
турів. Китай планує розширювати географію річко-
вих круїзів, наприклад, опрацьовується маршрут по 
річці Перлова від Гонконгу через провінцію Гуандун 
(місто Гуанчжоу), Учжоу до Гуйган і Наньнін, по річ-
ках Фучунь, Цяньтан і Сіньань з Ханчжоу.

Основними круїзними компаніями, які обслу-
говують «в’їзних» туристів на річці Янцзи і оперу-
ють РКПС міжнародного рівня, є: «Century Cruises», 
«Changjiang Cruises», «China Goddess Cruises», 
«President Cruises», «Victoria Cruises», «Yangtze Gold 
Cruises», «Sanctuary Yangzi Explorer». В 2019 на річ-

ці Янцзи працювало 34 РКПС міжнародного рівня 
пасажиромісткістю 10406 чоловік, а також 18 РКПС 
стандартного (для місцевих туристів) рівня пасажи-
ромісткістю 4498 чоловік.

Відсутність низьких мостів і ліній електропере-
дач на ділянці Шанхай – Чунцин дозволяє проекту-
вати і будувати китайські РКПС з надводним габари-
том більше за 20 м, що значно перевищує аналогіч-
ний параметр на російських і європейських РКПС. 
З’являються додаткові палуби і площі, які так необ-
хідні для річкових круїзних суден в умовах обмеженої 
довжини і ширини.

Зірковість на китайських РКПС призначається від-
повідно до Національного Стандарту GB/T 15731-2015.  
За фактом, 5* в розумінні Стандарту GB/T 15731-
2015 – це не європейські 5*, тому багато провідних 
круїзних компаній ще на етапі проектування нових 
суден і створення дизайн-проекту приділяють осо-
бливу увагу світовим тенденціям в річкових круїзах 
люксового сегменту.

Річкові круїзні судна в Китаї будуються під 
наглядом інспекційного органу ZC Управління з без-
пеки мореплавання відповідно до Керівництва про 
обов’язковий огляд суден внутрішнього плавання. При 
цьому немає необхідності погоджувати проект і отри-
мувати схвалення CCS. При огляді річкового судна під 
наглядом ZC призначається район плавання і дозволе-
на ділянка зі швидкими течіями. Для роботи по річці 
Янцзи від Шанхая до Чунцина потрібна можливість 
роботи на швидкісних ділянках зі швидкістю течії до 
5,0 м/c і район плавання А (розрахункова значна висо-
та хвилі 5% забезпеченості до 2,0 м), для круїзів між 
Чунцином і Ічаном – район B (висота хвилі до 1,25 м).

CCS розроблені Правила для внесення в клас 
круїзних суден додаткових символів. Поширюються 
вони тільки на морські круїзні і вантажопасажирські 
судна, але підхід досить сучасний, який узгоджує без-
пеку, комфортабельність і зірковість круїзів із проек-
туванням.
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Abstract. Analysis of design problems in creating of Marine Tethered Systems (MTS) with Flexible Links (FL), on 
example, Underwater Tethered Systems (UTeS) and Underwater Towed System (UTS), indicates that great theoretical 
problem and scientific capacity are calculations of FL of MTS. In this connection tasks and creation of function’s models 
of MTS with FL are arise at quasi-stationary and dynamics modes of operation of mathematical models of dynamics 
description of FL of MTS and MTS with FL, creating of complex for computer modelling of quasi-stationary and 
dynamics modes of MTS operation. One’s of technical problems under in the time is rational choice of accounting loads. 
Experimental (full-scale) tests to research loads acting on them are prefer in spite of their complicate and labour content. 
However, these experiments are very expensive and need huge efforts to its organization, prepare and carry out.
The solution of this problem may be creation of Special Modelling Complex (SMC) for designing of MTS with FL which 
based at the Mathematical Models (MM) and Computer Program (CP) of the dynamics FL of MTS and MTS with FL.
In this article are examined problems and theoretical basis for create SMC for designing of MTS with FL on example UTeS. 
The possibility is shows of it’s using for almost all classes of MTS with FL and of modelling possible accident’s modes.
SMC allows to carry out modelling experiment not carry out physical experiment. In the time of modelling of different 
modes 0f work of MTS with FL is possible down to extreme and emergency. These modes highly not simple to made 
at natural conditions, sometimes this may be dangerous for tugboat 0f MTS, crews and personnel and be able to losses 
of property at best.
The offered SMC allows:
– to realize the designing process of MTS with FL with necessary properties and parameters;
– to examine different modes of it’s operated at real time;
– take into account minimum (prescribed) radius of bend of FL at the cable reel;
– take into account dynamical impact loads at FL;
– take into account the hydrodynamic forces which emerge under lateral vibration of FL in the water current;
– take into account prescribed floatability;
– to work out recommendations of prognosis of possibility loads for designing of MTS with FL and bring up its to 
engineering appendix.
Key words: Marine Tethered Systems (MTS); Flexible Links (FL); Underwater Towed System (UTS); designing; 
perfection of designing; mathematical (MM) model of MTS with FL dynamics; Special Modelling Complex (SMC) 
for designing of MTS with FL.

Анотація. Однією з технічних проблем у проєктуванні МПС з ГЗ є раціональний вибір розрахункових наван-
тажень. Експериментальні (натурні) випробування з дослідження навантажень, які діють на елементи МПС, є 
переважними, незважаючи на їх складність та трудомісткість. Однак такі експерименти є доволі витратними та 
потребують великих зусиль з їх організації, підготовки та проведення.
Вирішенням такої проблеми може бути створення спеціального моделюючого комплексу (СМК) для проєкту-
вання МПС з ГЗ, який базується на математичній моделі (ММ) динаміки ГЗ МПС та МПС з ГЗ.
У статті розглянуто проблеми та теоретичні основи створення моделюючого комплексу для проєктування МПС 
з ГЗ з використанням ММ та комп’ютерної програми (КП) динаміки ГЗ МПС та МПС з ГЗ на прикладі ПБС. 
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Показано можливість їх використання практично для всіх видів МПС з ГЗ, а також моделювання можливих 
аварійних режимів роботи.
СМК дає можливість проводити модельний експеримент не звертаючись до фізичного експерименту. При цьо-
му можливе моделювання різних режимів роботи МПС з ГЗ, яка проєктується, як екстремальних, так і аварій-
них. Такі режими буває дуже складно створити в природних умовах, іноді це може бути небезпечним для суд-
на-буксирувальника (СБ) МПС, екіпажу та персоналу і в найкращому випадку призведе до матеріальних втрат.
Запропонований СМК дає можливість:
– здійснювати процес проєктування МПС з ГЗ з необхідними властивостями та параметрами;
– досліджувати різноманітні режими їх експлуатації в реальному масштабі часу;
– враховувати мінімальний (заданий) радіус вигину ГЗ на барабані лебідки;
– враховувати динамічні ударні навантаження в ГЗ;
– враховувати сили гідродинамічної природи, які виникають у разі поперечної вібрації ГЗ у потоці води;
– враховувати задану плавучість ГЗ;
– розробити рекомендації з прогнозування можливих навантажень для проєктування суднових палубних лебі-
док (СПМ) та довести їх до рівня інженерного додатку.
Ключові слова: морська прив’язна система (МПС); гнучкий зв’язок (ГЗ); підводна буксирувана система 
(ПБС); математична модель (ММ) динаміки МПС з ГЗ; спеціальний моделюючий комплекс (СМК) для про-
єктування МПС з ГЗ.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виникнення нових завдань в освоєнні Світового 

океану, морів і внутрішніх водойм вимагає натепер 
удосконалення конструкцій морських прив’язних 
систем (МПС) з гнучкими зв’язками (ГЗ). При цьо-
му виникають завдання розробки моделей функціо- 
нування МПС з ГЗ у квазістаціонарних режимах 
роботи, математичних моделей (ММ) опису дина-
міки ГЗ МПС і МПС з ГЗ, створення комплексу для 
комп’ютерного моделювання квазістаціонарних 
та динамічних режимів роботи МПС.

Нині в основі проєктування МПС з ГЗ необхідна 
наявність нових ММ опису динаміки ГЗ МПС і МПС 
з ГЗ, які дозволять відповісти на питання проєктуван-
ня з максимальним урахуванням їх експлуатаційних 
властивостей в комплексі і виходом на конструктивні 
характеристики (вдосконалення проєктних розрахун-
ків конструктивних елементів МПС з ГЗ).

З точки зору механіки МПС являє собою систе-
му, яка об’єднує два різнорідні об’єкти: прив’язний 
об’єкт (судна-носія СН та ПА), який може розгляда-
тися як абсолютно тверде тіло, і ГЗ ‒ систему з роз-
поділеними параметрами. При цьому ММ включає: 
математичну модель ГЗ; математичні моделі тіл, які 
з’єднуються ГЗ на її кінцях; рівняння, які описують 
динаміку тіл як граничні умови для ГЗ.

Аналіз різних класів МПС з ГЗ показав, що наяв-
ні натепер конструкції мають завищені масо-габа-
ритні показники і матеріалоємність, що впливає на 
водотоннажність і тактико-технічні характеристики 
(ТТХ) СН ПБС і веде до збільшення експлуатаційних 
витрат, зниження конкуренції на ринку таких кон-
струкцій і, зрештою, до зниження прибутків від реа-
лізації таких конструкцій, а значить і розроблених 
проєктів МПС з ГС. Від властивостей металокон-
струкції залежить довговічність і надійність роботи 

суднових палубних механізмів (СПМ) МПС, тому 
під час проєктування особливу увагу необхідно звер-
тати на вдосконалення конструктивних форм і мето-
дів їх розрахунку, на економію металу за одночасно-
го забезпечення надійності, довговічності, зручності 
обслуговування і ремонту. Рішення такої проблеми 
дозволить також більш рентабельно використовувати 
енергетичну установку СН МПС, а також обсяги суд-
нових приміщень, в яких розміщуються компоненти 
МПС. Важливим натепер є економія матеріальних 
ресурсів, тому що завищені габарити СПМ або ГС 
ведуть до підвищеної витрати палива, наприклад, 
для головної енергетичної установки (ГЕУ) СН, 
збільшення потужності ГЕУ СН і т.п., тобто йдеться 
не про мінімізацію використовуваних коефіцієнтів 
запасу міцності, а повну відмову від їх використання 
в конструкторських розрахунках МПС.

Динамічна модель може бути представлена у вигля-
ді інтегральних рівнянь, передавальних функцій, а в ана-
літичній формі ‒ залежності фазових координат або 
вихідних параметрів технічного об’єкта від часу.

Математичний  опис полягає у встановленні 
зв’язків між параметрами процесу і виявленні його 
граничних і початкових умов, а також у формаліза-
ції процесу у вигляді системи математичних співвід-
ношень, що характеризують досліджуваний об’єкт 
(наприклад, технологічний процес функціонуван-
ня ПБС). Ма тематичний опис складається на осно-
ві матеріальних та енергетичних балансів, а також 
фізичних законів, що визначають перехідні або будь-
які інші специфічні особливості  процесу.

На наш погляд, таку проблему дозволив би вирі-
шити спеціальний моделюючий комплекс (СМК), що 
дає можливість здійснювати процес проєктування 
МПС з ГЗ на базі ММ і комп’ютерної програми (КП) 
моделювання динаміки ГЗ МПС та МПС з ГЗ.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз проєктних завдань під час створення МПС, 
наприклад, ППС і ПБС (підводних прив’язних систем ‒  
ППС, підводних буксируваних систем ‒ ПБС та ін.) 
показує, що значну теоретичну складність і наукоєм-
ність набувають розрахунки ГЗ МПС [1; 2]. Багато 
дослідників відзначають, що аналітичні методи нині 
не можна вважати досить алгоритмічними, рішен-
ня нових завдань динаміки ГЗ потребує докладання 
істотних зусиль і витрат часу під час здійснення мате-
матичних обчислень. Найбільш перспективним при 
цьому вважається застосування чисельних методів.

Є велика кількість літератури, присвяченої вивчен-
ню поведінки ГЗ у різних середовищах, галузях діяль-
ності. Цьому присвятили свої праці М.М. Александров,  
Л.С. Астахов, Г.О. Берто, В.С. Блінцов, Б.А. Бугаєнко,  
Н.І. Виноградов, В.І. Єгоров, І.Б. Іконніков,  
В.Е. Магула, Т.І. Фоссен, Г.К. Хаген, Д. Фенг та ін.

В [3] В.І. Єгоровим розглянуто порядок виконання 
робіт під час проєктування ПБС. Відзначається, що про-
сторова структура будь-якої гідродинамічної схеми ПБС 
визначається розташуванням гнучких механічних або 
електромеханічних зв’язків (буксирно-кабельної части-
ни ‒ БКЧ), що забезпечують механічний, енергетичний 
та інформаційно-керуючий зв’язок елементів підводної 
системи ‒ взаємну і з буксирувальником. Конструктивні 
параметри буксирів зумовлені гідродинамічною схемою 
ПБС, прийнятою відповідно до технічного завдання на її 
проєктування. Насамперед вони залежать від поглиблен-
ня Y, швидкості буксирування ν0 і кривої тягових зусиль 
буксирувальника T = T (ν). У разі визначення цих пара-
метрів вагоме значення мають також характеристики 
тяглових лебідок і спуско-підйомних пристроїв СН (бук-
сирувальника). Модель опису ГЗ ПБС не дає можливості 
визначити режими маневрування МПС, що призводять 
до вібрації поганообтічних ГЗ у потоці.

У розвитку ППС останніх десятиліть, як відзначає 
Н.І. Виноградов та ін. [1, с. 12], проявляються тенден-
ції до розширення діапазонів припустимих режимів 
їх використання: швидкостей руху, заглиблених під-
водних апаратів (ПА) та умов впливу зовнішнього 
середовища (ступеня хвилювання моря, швидкості 
течії, ухилів дна, прозорості морської води і т.п.). 
Вони також відзначають, що незважаючи на функ-
ціональне і конструктивне різноманіття сучасних 
ППС, їх розробники стикаються з низкою подібних 
проблем і потребують розробки загальних підходів 
до їх вирішення. Найбільш суттєвою особливістю 
динаміки ППС, що ускладнює її порівняно з відомою 
теорією руху в рідині і газі автономних твердих тіл, 
вони вважають необхідність врахування впливу ГЗ як 
системи з розподіленими параметрами.

У статті Дакуі Фенг та ін. «Новий метод проєк-
тування підводної буксируваної системи» [4] розгля-
нута гідродинамічна модель буксируваної системи. 

Модель буксируваного кабелю в цій роботі заснована 
на методі Aблоу і Шехтера. У цій статті пропонуєть-
ся спосіб створення буксируваної системи. Основне 
рівняння вирішується з використанням чисельного 
методу Рунге-Кутта 4-го порядку для стабільного 
кабелю. Результати обчислень близькі до виміряних.

У дисертації Ховер Франца Стефена «Розрахунок 
динамічних рухів і напруженості в підводних букси-
руваних кабелях» [5] розглянуто матричний метод для 
аналізу системи позиціонування для визначення дина-
мічної реакції ПБС. Використано еквівалентну лінеа-
ризацію і теорію малих збурень, модель хитавиці бук-
сируваного тіла. Два основні спрощення є загальними: 
малі збурення та еквівалентна лінеаризація. У першо-
му випадку динамічні прогини вважаються малими 
рухами від статичної конфігурації, форма яких відома. 
Така модель не дає можливості описувати динаміку ГЗ 
за великих переміщень ГЗ у складі МПС.

У дисертації Сюзанни Д. Ранмутугали 
«Комп’ютерне моделювання та дослідження підводних 
дволанкових і багатоланкових буксируваних систем» 
[6] зроблена спроба вирішення проблеми опису руху 
ПБС. Описано тривимірну динамічну комп’ютерну 
модель, розроблену для вивчення дволанкової ПБС 
шляхом моделювання кабелів окремо та їх динаміки. 
Цей підхід також дозволяє моделювати послідовні 
і паралельні конфігурації ПБС з декількома буксиру-
ваними тілами. Кабельна система змодельована з вико-
ристанням відмінного підходу трьох ступенів свободи, 
потім використані шість ступенів свободи підводних 
буксируваних тіл у відповідних місцях кабельної сис-
теми. Моделювання кабелю як суцільного середовища 
і виведення швидкості хвилі напруги представляє його 
як дискретну модель. Ця модель не дає можливості 
визначати резонансні режими розтягання ГЗ та макси-
мальні навантаження на ГЗ для оцінки його міцності 
в процесі маневрування СН та ПА.

У роботі Ши-кун Панга та ін. «Аналіз стану руху 
буксируваної частини підводної буксируваної системи 
транспортного засобу при розгортанні троса» [7] дослі-
джено вплив буксируваного троса перемінної довжи-
ни на рух допоміжного буксируваного транспортного 
засобу. Застосовується вдосконалений метод Лагран-
жа. Описано рух частин буксирного кабелю фіксованої 
довжини і на етапах розгортання. Використаний метод 
зосереджених мас з побудовою кінетичної моделі дво-
ланкової ПБС. Конфігурація буксирного троса і харак-
теристика руху допоміжного буксируваного транспорт-
ного засобу розраховувалися для різних швидкостей 
буксирування і розгортання. Однак виникає велика 
похибка апроксимації ГЗ, ніж з використанням функцій 
Ерміта. У моделі розглянуто змінну кількість елементів 
ГЗ. Модель ГЗ тривимірна, але результати отримані для 
двомірної моделі. Пружність ГЗ врахована.

У статті Вей-кай Цюань, Чжу-ін Чжан та ін. «Геоме-
трично точне формулювання для тривимірного чисель-
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ного моделювання пуповини в глибоководній системі 
РОВ» [8] розглянуто кабель змінної довжини. Під час 
аналізу руху буксируваних тіл використовуються метод 
Лагранжа і метод зосереджених мас. Під час аналізу ГЗ 
використовується змінна кількість елементів.

У статті Бредлі Дж. Бакхема та ін. «Динаміка 
й управління буксируваної підводної системи», ч. 1: 
розвиток моделі» [9] розглянуто динаміку буксирува-
ного транспортного засобу і буксируваного об’єкта. 
Для систем, в яких маса буксируваного засобу порів-
няна з масою буксирувального засобу необхідно вра-
ховувати їх загальну динаміку. Розроблено модель, 
яка призначена для пошуку мін, використано набли-
ження зосередженої маси для буксируваного тран-
спортного засобу в зв’язку з нелінійними чисельними 
моделями керованого буксирного судна.

У статті Ф.С. Ховер, М.Ф. Грозенбо і М. Тріанта-
філлу «Розрахунок динаміки руху і напруг у буксир-
них підводних тросах» [10] матричний метод аналізу 
системи розширено для обліку динамічної реакції 
буксируваної системи. Ключовим є використання 
методу еквівалентної лінеаризації і малих збурень, 
кутів нахилу буксирного тіла. Розглянуто два прикла-
ди: перший використовує фундаментальні обмежен-
ня для пасивної компенсації тяги, а другий стосуєть-
ся використання плаваючих зв’язків для динамічного 
розвантаження. ГЗ моделюється в диференціальному 
наближенні (у разі малих збурень форми ГЗ). Така 
динамічна модель є двовимірною без урахування зги-
нальної жорсткості ГЗ, без проміжних елементів ГЗ.

Наявні методи розрахунку і проєктування або є спро-
щеними і не враховують дійсні навантаження і характер 
навантаження ГЗ МПС або є досить складними і гро-
міздкими для конструкторів-проєктантів, в зв’язку з чим 
вимагають значних витрат часу для їх виконання.

Аналіз наявних моделей динаміки ГЗ МПС пока-
зав, що в більшості моделей елемента ГЗ у МПС роз-
глядають динаміку ГЗ за відносно малих переміщень 
і вигинів, що свідчить про актуальність розробки ММ 
динаміки руху елемента ГЗ, що дозволяє враховувати 
великі переміщення ГЗ у складі МПС.

Необхідно відзначити, що дотепер комплекс, який 
дозволяв би описувати динаміку ГЗ МПС і МПС з ГЗ, 
поки не створено, про що свідчить огляд наявної літе-
ратури. Є тільки окремі спроби опису динаміки дея-
ких елементів МПС з ГЗ: гнучких трубопроводів [11], 
опис процесу динамічного моделювання буксиру-
ваної кабельної системи з використанням централь-
ного позиціонування кінцевих елементів і простого 
інтегрування [12], рух і ступінь деформації гнучкого 
шлангу ППС [13], аналіз параболічної частини про-
філю підводного буксирного кабелю [14] та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою цього дослідження є обґрунтування мож-

ливості створення спеціального моделюючого комп-

лексу (СМК) для проєктування МПС з ГЗ шляхом 
використання розроблених ММ і комп’ютерної про-
грами (КП) опису динаміки ГЗ МПС та МПС з ГЗ 
з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
1.1. Наявні методи розрахунків і проєктування 

МПС з ГЗ
Згідно з єдиною системою конструкторської 

документації (ЄСКД), проєктування нового виробу 
складається з таких стадій, як [15]:

– складання технічного завдання;
– розрахунок технічної пропозиції;
– розробка ескізного проєкту;
– підготовка робочої конструкторської докумен-

тації (РКД), проведення нормоконтролю, патентної 
і метрологічної експертизи;

– виготовлення та випробування дослідного зразка;
– коригування робочого проєкту та випуск наста-

новчої партії виробу;
– перевірка, узгодження, внесення змін, затвер-

дження і передача документації до відділу головного 
технолога.

Більш змістовно порядок виконання робіт під час 
проєктування МПС на прикладі ПБС та етапи такого 
розрахунку докладно наведені в [15, с. 38–40].

Як зазначається в [1; 3;16], натепер немає єдиної 
теорії проєктування МПС з ГЗ (надводних, підводних 
(буксируваних і прив’язних), стаціонарних і дрейфу-
ючих, яка би враховувала всі істотні фактори експлуа-
тації ГЗ і достовірно дозволяла їх проєктувати.

На рис. 1 наведено схему проєктування МПС з ГЗ.
Процес проєктування починається зі з’ясування 

призначення МПС (відповідь на питання: для чого 
створюється система, де, коли і в який час вона буде 
використовуватися). Формулюються вимоги до МПС 
(надійність, корисна вантажопідйомність, тривалість 
автономної дії та ін.).

Потім формулюються обмеження, що наклада-
ються особливостями морського середовища (стан 
моря, сила вітру, гідростатичний тиск, вплив мор-
ських організмів, корозійне руйнування і т.п.). Здій-
снюється вибір типу МПС (поверхнева, заглибле-
на, одноякірна, багатоякірна і т.п.). Уточнюється 
конструктивний тип системи і виконується оцінка 
механічних навантажень. Тут же формулюються 
обмеження бюджетного (оцінка фінансових витрат) 
і матеріально-технічного характеру (розробляються 
заходи щодо матеріально-технічного забезпечення 
використання МПС). Всі ці етапи пов’язані з пере-
дескізним та ескізним проєктуванням системи. Після 
цього переходять до робочого проєктування системи 
і виготовлення дослідного зразка. Це система проєк-
тування, яка склалася.

Пропонується метод вдосконалення проєктуван-
ня МПС з ГЗ з використанням СМК [15, с. 40–44].
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1.2. Розвиток наявних методів проєктування 
МПС

Найважливішим елементом проєктування 
будь-якої технічної системи натепер є необхід-
ність розробки концепції. Детально концепція 
вдосконалення проєктування (КСП) описана 
в [15, с. 38]. КСП МПС з ГЗ як невід’ємна час-
тина процесу проєктування МПС з ГС полягає 
у створенні комплексної моделі вдосконалення 
проєктування МПС з ГЗ. Це дозволяє враховува-
ти внутрішні та зовнішні чинники середовища, 
які впливають на експлуатацію МПС. Можливий 
також облік нових властивостей ГЗ МПС, які рані-
ше не враховувалися.

У разі здійснення проєктування МПС з ГЗ за 
допомогою СМК з’являється можливість отримати 
достовірні результати вже на ранніх стадіях дослід-
ного проєктування. При цьому зменшуються всі види 
витрат, враховується специфіка експлуатації МПС 
(внутрішніх і зовнішніх факторів середовища).

На рис. 2 представлена укрупнена схема вдо-
сконалення проєктних завдань: методів проєкту-
вання МПС з ГЗ. Спочатку залежно від типу МПС 
дається опис процесу функціонування МПС. Потім 
створюється ММ функціонування МПС. Форму-
вання множини варіантів структур системи буде 
залежати від цілей і завдань, які виконуватиме про-
єктована МПС.

1.3. Спеціальний моделюючий комплекс 
(СМК) для проєктування МПС з ГЗ

Запропонований СМК ґрунтується на розробле-
них ММ динаміки ГЗ МПС і МПС з ГЗ [2; 17‒19; 20]  
і КП опису динаміки ГЗ МПС (і МПС з ГЗ) [21; 22]. 
Він дозволяє: удосконалити наявні методи розрахун-
ку і проєктування МПС з ГЗ і довести їх до рівня 
інженерного додатку, досліджувати різні режими екс-
плуатації практично всіх класів МПС [23‒25], отри-
мати значення сил, що діють на ГЗ (і в ній) і робочі 
органи суднових лебідок [26], оцінити реальні руй-
нуючі зусилля в ГЗ і МПС. Це дає можливість також 
розробити рекомендації з прогнозування можливих 
навантажень для проєктування їх елементів, зменши-
ти масо-габаритні характеристики суднових палуб-
них пристроїв.

СМК дозволяє проводити модельний експери-
мент, не звертаючись до фізичного експерименту. 
При цьому можливе моделювання різних режимів 
роботи проєктованої МПС з ГС, аж до екстремальних 
і аварійних [27]. Такі режими вельми непросто ство-
рити в природних умовах, а іноді це може бути просто 
небезпечним для судна-буксирувальника (СБ) МПС, 
екіпажу та персоналу і приведе в кращому випадку до 
матеріальних втрат.

СМК є свого роду тренажером для конструктора-
проєктувальника. Різні варіанти можуть записувати-
ся і зберігатися, створюються і накопичуються бази 

Рис. 1. Схема проєктування МПС з ГЗ
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даних (БД) різних МПС. При цьому інформація отри-
мується не з фізичного експерименту, а з модельного 
уявлення про фізичну реальність.

Такий підхід використовується в тих випадках, 
коли реальні експерименти утруднені через фінансо-
ві або фізичні перешкоди або можуть призвести до 
непередбачувано небезпечного результату.

Такий СМК дозволяє отримати достовірні інже-
нерні рішення вже на ранніх стадіях проєктування 
(у разі розробки аванпроєкту, технічного завдання 
та технічного проєкту).

На рис. 3 наведена схема процесу проєктування 
МПС з ГЗ з використанням СМК на прикладі ПБС. 
Нижче наведені прийняті скорочення.

Тривимірна модель МПС з ГЗ (ММ динаміки ГЗ 
і МПС з ГЗ) пов’язана з базами даних як МПС, так 
і її компонентів (СБ, КЛ, СПП, КБ, БПА, ПЕіУ). Осо-
бливість використання такої ММ у разі проектування 
полягає в тому, що МПС з ГЗ проєктується фактично 
як єдине ціле: зміна будь-якого параметра компонента 
МПС призводить до автоматичної зміни пов’язаних 
з ним параметрів і об’єктів аж до креслень, специфі-
кацій, візуалізацій, графіка проєктування і т.п. [15].

Оригінальність розробленої ММ динаміки ГС 
МПС і МПС з ГС полягає в тому, що вона дозволяє 

в реальному масштабі часу в динаміці за різних пара-
метрів ГЗ і МПС визначати граничні параметри (мож-
ливості) досліджуваного (або заданого) ГЗ для визна-
чених СН і ПА.

Отримані ММ динаміки ГЗ МПС і МПС з ГЗ  
[2; 17‒19; 20] дозволили розробити СМК, який дає 
змогу під час проєктування здійснювати:

– врахування конкретних умов експлуатації ГС 
МПС і уточнення проблеми зовнішніх сил на базі 
досвіду та модельного експерименту, наукових дослі-
джень;

– аналіз параметрів морського хвилювання і різ-
них аспектів експлуатації;

– дослідження технологічних процесів викорис-
тання ГЗ у морських умовах;

– оцінка можливих аварійних ситуацій і вживання 
заходів з виходу з них;

– обґрунтований вибір критеріїв міцності елемен-
тів системи і їх оцінку.

КП моделювання динаміки ГС і МПС з ГЗ 
розроблена у системі Delphi на основі алгоритму 
розв’язання системи рівнянь ММ динаміки МПС 
[21]. Робоче вікно програми на екрані комп’ютера 
містить вікна для завдання величин параметрів ГЗ 
та МПС (від 37 до 67) і 4 параметрів алгоритму. 

Рис. 2. Схема вдосконалення проєктних завдань: методів проєктування МПС з ГС
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Праворуч від цих вікон коротко записано назву 
параметрів та їх розмірності. У процесі виконання 
програми користувач може спостерігати на діагра-
мах робочих вікон зміну положення вузлів елемен-
тів ГЗ, на кінцях якої великими маркерами показані 
координати СН і ПА, а також зміна сил розтягуван-
ня ГЗ у вузлах його елементів. Це дозволяє опера-
тивно визначати правильність вибору параметрів 
МПС у разі заданих режимів руху СН і ПА в умовах 
морських течій, хвилювання поверхні моря (синя 
лінія на діаграмах) і взаємодії елементів МПС 
з морським дном.

Тестування КП підтвердило добру збіжність 
результатів моделювання і натурних експериментів 
[22]. Практична перевірка дозволяє також вирішу-
вати, чи знаходяться в необхідних межах точності 
помилки вимірювання, що входять до передумов, і чи 
прийнятні в такому конкретному випадку зроблені 
припущення. Точність результату якраз і залежить 
головним чином від того, наскільки точно за допо-
могою зроблених припущень може бути відображена 
реальність, яка моделюється.

Оригінальність запропонованої КП моделюван-
ня руху МПС полягає в тому, що вона має резерви 
для розширення і дозволяє отримувати результати 
в реальному масштабі часу, моделювати різні режи-
ми роботи МПС з ГЗ, використовувати її для опису 
динаміки різних МПС. Однак така модель буде дуже 
складна і її використання під час проєктування потре-
бує великих витрат машинного часу. Тому її застосо-
вують частіше на заключному етапі проєктування.

Зроблено спробу наблизитися до використання 
інформаційних моделей (ІМ) у процесі вдосконален-
ня проєктування МПС з ГЗ на прикладі ПБС шляхом 
використання СМК. Його використання передбачає 
збір і комплексну обробку всіх необхідних даних 
(конструкторської, технологічної та ін. інформації 
з усіма її взаємозв’язками і взаємозалежностями). 
При цьому МПС у процесі проєктування розгляда-
ється як єдиний об’єкт з усіма його елементами, які 
мають до нього відношення.

За допомогою СМК знизиться собівартість робіт 
під час проєктування за рахунок меншої кількості 
конструкторів-проєктантів (замість бригади про-
єктантів у 4–5 осіб знадобиться 1–2) і прискоряться 
терміни проєктування (терміни можуть зменшитися 
в 3–4 рази) [15]. Вже на ранніх стадіях проєктуван-
ня це дасть можливість отримати конкретний прак-
тичний результат, тому що дозволяє отримати готові 
результати проєкту, а також знизить наукову трудо-
місткість виконуваних робіт.

Запропонований метод вдосконалення проєкту-
вання МПС з ГС, заснований на ММ динаміки ГЗ 
МПС і МПС з ГЗ, дозволяє досліджувати різні режи-
ми їх експлуатації практично всіх класів МПС, на 
відміну від наявних методів. Це дозволяє використо-
вувати його як методику для інженерних розрахунків 
і розробляти рекомендації з прогнозування можливих 
експлуатаційних навантажень для проєктування еле-
ментів МПС з необхідними властивостями і пара-
метрами. Такий метод проєктування МПС дозво-
ляє також відмовитися від використання фізичного 

Рис. 3. Процес проєктування ПБС з ГС з використанням СМК
Прийняті скорочення на схемі:
ПБС з ГС – підводна буксирувана система з гнуч-
ким зв’язком;

БД СПА – база даних самохідного підводного 
апарату;

СМК – спеціальний моделюючий комплекс; БД ГЗ – база даних гнучкого зв’язку;
ММ – математична модель опису динаміки ПБС з ГС; БД КБ – база даних кабель-буксира;
КП – комп’ютерна програма моделювання динамі-
ки ПБС з ГС;

БД КТ – база даних кабель-троса;

БД – база даних; БД КЛ – база даних кабельної лебідки;
БД СН – база даних судна-носія (буксирувальника); БД СПП – база даних спуско-підйомного пристрою;
БД БПА – база даних буксируваного підводного 
апарату;

БД ПЕіУ – база даних поста енергетики і управління;
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моделювання режимів функціонування МПС з ГЗ, 
пов’язаного з проведенням натурних випробувань 
у відкритому морі.

Отримані результати дозволяють удосконалювати 
проєктування МПС з ГЗ з урахуванням призначення 
об’єкта, результатів попередніх наукових досліджень, 
наявних досягнень у галузі науки і техніки і досвіду 
проєктування.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна такого підходу полягає в удо-

сконаленні проєктування МПС з ГЗ на основі вико-
ристання розробленого СМК із застосуванням нових 
ММ динаміки МПС з ГЗ як теоретичної основи для 
розробки високоефективних МПС з ГЗ. Уперше про-
понується комплексний підхід у проєктуванні МПС 
з ГЗ, що дозволяє зменшити кількість етапів проєк-
тування МПС ще на стадії дослідного (доескізного) 
проєктування. В результаті використання СМК від-
падає необхідність у використанні наступних етапів 
проєктування.

Пропонований СМК, заснований на ММ і КП 
опису динаміки ГЗ МПС (і МПС з ГЗ), дозволяє удо-
сконалити наявні методи розрахунку і проєктування 
МПС з ГЗ і довести їх до рівня інженерного додатку, 
досліджувати різні режими експлуатації практично 
всіх класів МПС, отримати значення сил, що діють на 
ГЗ і робочі органи суднових палубних лебідок, оціни-
ти реальні зусилля в ГЗ і МПС, зменшити масо-габа-
ритні характеристики суднових палубних пристроїв.

Використання комплексного підходу в проєкту-
ванні МПС з ГЗ з використанням т.зв. підходу «єди-
ної кнопки», коли під час її натискання здійснюється 
проєктування всієї МПС загалом (здійснюється про-
єктування не тільки окремих елементів МПС (ГЗ, КЛ, 
СН та ін.), а всієї МПС як єдиної системи в цілому 
з урахуванням впливу елементів МПС один на одно-
го. Використання такої комплексної системи вдоско-
налення проєктування МПС з ГЗ дозволить зменшити 
кількість етапів проєктування МПС (технічного про-
єкту і т.п.).
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Abstract. The differential is a transmission mechanism of the car that distributes the torque supplied to it between the 
output shafts and provides their rotation with different angular speeds, which is necessary for maneuvering the car.
The aim is to increase the reliability and performance of the self-locking differential automatic Krasikov.
Research methodology. The constructive execution of this differential has a small resource of work at blocking on 
roads of usual use. Increased wear of the inner surfaces of the closed channel and the bodies of rotation – balls, due to 
the fact that the balls inside the closed channel in different parts of it roll differently, but at different speeds. To reduce 
the friction between the balls with the outer wall of the transition branch in the drive housing, in one of the channels 
it is proposed to install a bronze sleeve, which will reduce the coefficient of friction by a quarter. This will reduce the 
load created by the rotation of the semi-axial elements and the movement of the balls in a closed channel. Also, as an 
improvement of technical characteristics, it is proposed to change the spherical shape of the screw semi-axial elements 
to trapezoidal. This will reduce the contact area of the ball with the semi-axial element and will increase strength.
Results of the research. The static analysis of semi-axial elements with a spherical helical surface and a trapezoidal 
surface is performed in the work. Cast alloy steel is selected as the material. Fastening is made on an internal cylindrical 
surface, with the subsequent creation of a grid of finite elements and application of the external distributed loading in 
50N/mm2. In the static voltage diagram, the maximum concentrators occur at the entrance and exit of the screw gear, 
and is 151,47 MPa for the spherical half-axis, and 181,47 MPa for the trapezoidal. The displacement plot indicates a 
maximum displacement of 0,021 mm for the spherical half-axis, and 0,03 mm for the trapezoidal. This parameter does 
not affect the increase in the gap in the ball chain, for which the optimal value is 0,1-0,2 mm. The constructed plots of 
the safety factor indicate the minimum safety margin for the spherical surface of 1,59, and trapezoidal 1,1, which is 
due to the smaller contact area.
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Scientific novelty. The introduction of a new trapezoidal shape of the half-axles will increase the minimum coefficient 
of strength, and thus increase the service life of the differential. It should also be noted that the working turns of the 
trapezoidal half-axis practically do not feel the load, in contrast to the uniform load for the spherical half-axis. The 
deformation plots show the probable damage that can occur at the point of entry and exit in engagement, but for the 
spherical half-axis it is also possible to wrinkle the entire working surface of the screw, in contrast to the trapezoidal.
Practical significance. The study is performed in full and describes all the advantages and disadvantages of the 
proposed improvements to increase the reliability and performance of the self-locking differential automatic Krasikov.
Key words: differential; research; reliability; trapezoidal shape; self-locking.

Анотація. Диференціал – це механізм трансмісії автомобіля, що розподіляє підведений до нього крутний 
момент між вихідними валами і забезпечує їх обертання з різними кутовими швидкостями, що необхідно для 
маневрування автомобіля.
Метою роботи є збільшення надійності і експлуатаційних характеристик самоблокувального диференціалу 
автоматичного Красикова.
Методика дослідження. Конструктивне виконання даного диференціала має невеликий ресурс роботи при 
блокуванні на дорогах звичайного користування. Підвищений знос внутрішніх поверхонь замкнутого каналу 
і тіл обертання – кульок, обумовлений тим, що кульки всередині замкнутого каналу на різних його ділянках 
котяться неоднаково, а з різними швидкостями. Щоб зменшити тертя між кульками із зовнішньою стінкою 
перехідної гілки в приводному корпусі, в одному з каналів пропонується встановити бронзову втулку, яка 
зменшить коефіцієнт тертя на чверть. Це дозволить зменшити навантаження, що створюється при обертанні 
напівосьових елементів і руху кульок по замкнутому каналу. Також в ролі поліпшення технічних характеристик 
пропонується змінити сферичну форму гвинтових напівосьових елементів на трапецієподібну. Це дозволить 
зменшити площу контакту кульки з напівосьових елементом і дасть можливість для збільшення міцності.
Результати дослідження. У роботі виконано статичний аналіз напівосьових елементів зі сферичною 
гвинтоподібною поверхнею і трапецієподібною. В ролі матеріалу обрана лита легована сталь. Кріплення 
виконано по внутрішній циліндричній поверхні, з подальшим створенням сітки кінцевих елементів і додат-
ком зовнішнього розподіленого навантаження в 50Н/мм2. На епюрі статичної напруги максимальні концен-
тратори виникають при вході і виході в гвинтове зачеплення, і становить 151,47МРа для сферичної напіввісі,  
і 181,47 МРа для трапецієподібної. Епюра переміщення вказує на максимальне зміщення в 0,021мм для 
сферичної напіввісі, і 0,03мм для трапецієподібної. Цей параметр не впливає на збільшення зазору в кулько-
вою ланцюжку, для якої оптимальним значенням є 0,1-0,2 мм. Побудовані епюри коефіцієнта запасу міцності 
вказують на мінімальний запас по міцності для сферичної поверхні 1,59, і трапецієподібної 1,1, що обумовлено 
меншою площею контакту.
Наукова новизна. Впровадження нової трапецієподібної форми напіввісей дозволить збільшити мінімальний 
коефіцієнт запасу міцності, та тим самим збільшиться термін роботи диференціалу. Також варто зазначити, що 
робочі витки трапецієподібної напіввісі практично не відчувають навантаження, на відміну від рівномірного 
навантаження для сферичної напіввісі. На епюрах деформації видно ймовірне пошкодження, яке може виник-
нути в точці входу і виходу в зачепленні, але для сферичної напіввісі можливо ще й зминання всієї робочої 
поверхні гвинта, на відміну від трапецієподібної.
Практична значимість. Проведене дослідження виконано в повному обсязі і описує всі переваги і недоліки 
запропонованих поліпшень зі збільшення надійності і експлуатаційних характеристик самоблокувального 
диференціалу автоматичного Красикова.
Ключові слова: диференціал; дослідження; надійність; трапецієподібна форма; самоблокувальний.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
При русі автомобіля виникають моменти тер-

тя шестерень диференціала об опори і між собою. 
Тому суворої рівності моментів на вихідних валах 
немає, ця різниця в моментах відрізняється на вели-
чину співвідношення між сумарним моментом тертя 
і корисним. Це співвідношення таке, що в звичайних 
шестерних диференціалах крутний момент на одному 
з вихідних валів може перевищувати момент на іншо-
му валу на 3-7%.

З цього випливає, що потужність двигуна на зви-
чайних диференціалах не може бути реалізована 

повністю, більш повно реалізує потужність автомо-
біля диференціал підвищеного тертя або самоблоку-
вальний. Тому тільки самоблокувальний диференціал 
може реалізувати потужність двигуна в повному обся-
зі, і обмежуючим фактором для реалізації всієї потуж-
ності двигуна є якість шин коліс. Тобто на відміну від 
вільного диференціала, який реалізує потужність дви-
гуна через колесо, що буксує, самоблокувальні дифе-
ренціали реалізують потужність через колесо яке має 
зчеплення з дорогою. Робота на слабке колесо вільно-
го диференціала є ефективним механізмом захисту від 
перевантажень. Маючи досить просту конструкцію, 
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вільний диференціал має великий ресурс. Він зношу-
ється тільки при буксуванні слабкого колеса, а саме 
вісь сателітів. В інших випадках він просто скидає 
пікові навантаження в пробуксовці слабкого колеса.

Блокуючі системи працюють на сильне колесо 
в більшій чи меншій мірі. Самоблокувальні диферен-
ціали підвищеного тертя передають момент на сильне 
колесо в тій кількості, яку здатні тримати його пари 
тертя. Всі навантаження, що перевищують це зна-
чення, передаються на буксування слабкого колеса, 
у зв’язку з цим всі самоблокувальні диференціали 
мають менший ресурс, ніж вільні [3–6]. Отже, збіль-
шення надійності і експлуатаційних характерис-
тик самоблокувальних диференціалів є актуальним 
питанням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Диференціал – це механізм трансмісії автомо-
біля, що розподіляє підведений до нього крутний 
момент між вихідними валами і забезпечує їх обер-
тання з різними кутовими швидкостями, що необхід-
но для маневрування автомобіля. Шестерні вихідних 
валів диференціала мають однакові радіуси, з цього 
випливає, що крутний момент між вихідними вала-
ми розподілений порівну. Але при цьому співвідно-
шення кутових швидкостей вихідних валів, тобто, 
чи будуть обертатися сателіти з рівними кутовими 
швидкостями, визначається умовами дорожнього 
покриття, і руху [3].

Далі в роботі буде розглядатися самоблокуваль-
ний диференціал автоматичний Красикова (ДАК) 
(рис. 1) [1,2], де кінематична схема аналогічна схемі 
класичного диференціалу планетарного механізму, 
в якому роль сателітів виконують кулькові ланцюж-
ки. При рівномірному русі присутня рівновага сил, 
кульковий ланцюжок вільно переміщається уздовж 
каналів і як сателіт перерозподіляє потужність 
(N=M·ω) порівну між колесами. При порушенні рів-
новаги (різний коефіцієнт опору коліс з дорогою), 
кулькова ланцюжок навантажується, співвідношен-
ня реакцій сил в поворотному каналі стає таким, що 
ланцюжок замикається, диференціал блокується. 
Принцип блокування схожий із принципом само-
гальмування черв’ячної передачі, чим більше від-
бувається навантаження, тим раніше замикається 
ланцюжок з кульок.

Замикання відбувається не в результаті різниці швид-
костей обертання коліс, а за рахунок різниці моментів 
(навантаження) на провідних колесах і тяги двигуна. 

Основною особливістю є блокування на 100% при 
русі вперед, і 90% при русі заднім ходом. Це можливо 
коли нахил гвинтових канавок напівосьових шнеків 
спрямований вниз (рис. 2), навантажується весь куль-
ковий ланцюжок, який замикається в поворотному 
каналі, і диференціал блокується повністю.

Рис. 1. Самоблокувальний диференціал

Рис. 2. Гвинтовий напрямок вниз

Якщо нахил гвинтових канавок напіввісей спря-
мований вгору (рис. 3), більшою мірою навантажуєть-
ся частина ланцюжка, яка безпосередньо контактує 
зі шнеками, інша частина ланцюжка, що контактує 
з поворотними каналами, залишається недовантаже-
ною. Тому складова частина сил, яка замикає кулько-
вий ланцюжок (рис. 4) в поворотному каналі, недо-
статня для блокування диференціала на всі 100%.

Рис. 3. Гвинтовий напрямок вгору

90% – цифра умовна, яка означає лише, що для 
блокування необхідно створити зовнішнє наванта-
ження на слабкому колесі (буксуючому) для блоку-
вання (короткочасне натискання на гальмо) підвіше-
ного ненавантаженого колеса.

Рис. 4. Кульковий ланцюжок
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ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Конструктивне виконання диференціалу ДАК має 
невеликий ресурс роботи при блокуванні на дорогах 
звичайного користування, підвищений знос внутрішніх 
поверхонь замкнутого каналу і безпосередньо тіл обер-
тання – кульок, обумовлений тим, що кульки всередині 
замкнутого каналу на різних його ділянках котяться нео-
днаково, а з різними швидкостями. Це може означати, 
що не витриманий зазор між кульками, які необхідно 
закласти, таким чином, в ланцюжок кульок, щоб виклю-
чити заклинювання під час руху кульок по замкнутому 
каналу. Але відносно великий зазор не дозволяє куль-
кам м’яко переходити з одного елемента конструкції 
в інший, наприклад, з гвинтової канавки одного напіво-
сьового елемента в гвинтову канавку іншого напівосьо-
вого елемента. Зменшення зазору в ланцюжку кульок 
призводить до «клину» або «напівклину», а значить, до 
поступового руйнування конструкції.

До найбільш вразливих елементів можна віднести 
зовнішні перехідні гілки напівосьових елементів (рис. 5), 
які з ряду причин в процесі експлуатації приходять в непри-
датність і перестають виконувати свої функції.

Рис. 5. Напівосьовий елемент

Зношування відбувається на перемичках між 
гвинтовими канавками напівосьових елементів 
(рис. 6) [10], найчастіше вони зминаються, тим самим 
збільшуючи зазор між гілками замкнутого каналу, 
що складається з кульок, зазор між якими рівний 0,1-
0,2 мм, визначений як найоптимальніший. При таких 
умовах диференціал працює м’яко і плавно.

До того ж при збільшеному зазорі зовнішні стінки 
перехідної гілки замкнутого каналу на великій і малій 
(рис.7) торцевих кришках піддаються утворення зми-
нання і появи тріщин [10].

Рис. 6. Зношені напівосьові елементи

Рис. 7. Торцева кришка

Ще одним з елементів, здатним до інтенсивного 
зносу, є приводний корпус, у якого також як і на торце-
вих кришках, в каналах зовнішньої стінки поворотної 
гілки відбувається зминання і поява тріщин і задирів 
(рис. 8), в результаті підвищеного тертя і виникненні 
великих навантажень [10].

Рис. 8. Приводний корпус з задираками і тріщинами

В окремих випадках відбувається повне руйну-
вання приводного корпусу, і кульки піддаються вели-
кому зносу і деформації (рис. 9) [10]. Під час експлу-
атації це супроводжується характерним потріскуван-
ням, яке в разі установки даного типу диференціала 
на передній мосту створює значний дискомфорт.

Рис. 9. Зруйнований приводний корпус, і кульки

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Збільшення надійності і експлуатаційних харак-

теристик та ресурсу роботи самоблокувальних дифе-
ренціалів на прикладі ДАК.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для розв’язання поставлених задач застосовува-
лися метод кінцево-елементного аналізу тривимірної 
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твердотільної моделі [7], при аналізі робочих проце-
сів у диференціалу ДАК.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
У ролі поліпшення експлуатаційних характерис-

тик, пропонується змінити сферичну форму гвин-
тових напівосьових елементів, на трапецієподібну 
(рис. 10). В результаті це дозволить зменшити площу 
контакту кульки з напівосьові елементом і дасть мож-
ливість для збільшення міцності. Така форма полуо-
сей дозволяє виконати поверхневе зміцнення робочої 
поверхні, що також збільшить термін служби всього 
диференціалу. Перехідні гілки утворюють замкнутий 
канал, який може бути виконаний тангенціальним або 
радіальним, в поперечному розрізі.

Рис. 10. Півосьові елементи трапецієподібної форми

Щоб зменшити тертя між кульками з зовніш-
ньою стінкою перехідної гілки в приводному корпусі, 
в одному з каналів пропонується встановити бронзо-
ву втулку (рис. 11), яка зменшить коефіцієнт тертя на 
чверть. Це дозволить зменшити навантаження, ство-
рюване при обертанні напівосьових елементів і руху 
кульок замкнутим каналом.

Рис. 11. Диференціал з внесеними змінами

Далі був виконаний статичний аналіз напівосьо-
вих елементів зі сферичною гвинтоподібною поверх-
нею і трапецієподібною [8,9]. В ролі матеріалу обрана 
лита легована сталь. Для фіксації деталі було викона-
но спрощення шлицевого елемента, з подальшим крі-
пленням по циліндричній поверхні (фіксована геоме-
трія) позначені зеленими стрілочками. І прикладення 
зовнішнього навантаження здійснено по всій гвинто-
вої поверхні в разі зі сферичною напівіссю, і по одній 
зі сторін для трапецієподібної напівосі (рис. 12).

Рис. 12. Фіксація деталей і навантаження до гвинтової 
поверхні

Для подальшого розрахунку створена сітка 
з достатньою деталізацією (рис. 13), яка необхідна 
для подальшого розрахунку розроблених моделей 
деталей.

Рис. 13. Сітка кінцевих елементів

Подальший розрахунок з побудовою епюри 
напруги (рис. 14) показує, що максимальна напруга 
по Мизесу виникає при вході в гвинтове зачеплення 
і на виході. Оскільки навантаження розподілене, то 
напруга на сферичній напіввісі показано з обох сто-
рін, а на трапецієподібній лише з однієї через при-
кладання сили тільки з правого боку. А колірна шкала 
вказує на більш рівномірний розподіл навантаження 
в сферичній напіввісі і меншому значенні напруги, 
на відміну від контактного навантаження в трапеці-
єподібній, але при цьому не еквівалентно значенням 
більшій площі контакту з робочою поверхнею.

Побудова епюри переміщення (рис. 15) вказує на 
зсув, що є незначним і не впливає на збільшення зазо-
ру між гілками замкнутого каналу, що складається 
з кульок.

Далі побудована епюра деформації (рис. 16), на 
якій наглядно видно, що вся гвинтова поверхня сфе-
ричної напіввісі схильна до деформації з максималь-
ним значенням на вході і виході в зачеплення. Трапе-
цієвидна напіввісь піддається зминанню тільки в точ-
ці контакту з робочою поверхню.

Виконана побудова епюри коефіцієнта запасу міц-
ності (рис. 17), за критерієм максимальне нормальне 
напруження (відомий також як критерій Кулона).
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виконано дослідження самоблокувального дифе-
ренціалу ДАК, принцип дії якого аналогічний класич-
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Рис. 14. Епюра статичне вузлове напруження Рис. 15. Епюра статичного переміщення

Рис. 16. Епюра деформації Рис. 17. Коефіцієнта запасу міцності

ній схемі планетарного диференціала, тільки замість 
сателітів використовується кульковий ланцюжок. При 
рівномірному русі присутня рівновага сил, кульковий 
ланцюжок вільно переміщується уздовж каналів і як 
сателіт перерозподіляє потужність порівну між коле-
сами. При порушенні рівноваги кульковий ланцюжок 
навантажується, співвідношення реакцій сил в пово-
ротному каналі стає таким, що ланцюжок замикаєть-
ся, диференціал блокується.

Конструктивне виконання даного диференціа-
ла має невеликий ресурс роботи при блокуванні на 
дорогах звичайного користування. Підвищений знос 
внутрішніх поверхонь замкнутого каналу і тіл обер-
тання – кульок, зумовлений тим, що кульки всередині 
замкнутого каналу на різних його ділянках котяться 
неоднаково, а з різними швидкостями. Щоб зменши-
ти тертя між кульками з зовнішньою стінкою пере-
хідної гілки в приводному корпусі, в одному з кана-
лів пропонується встановити бронзову втулку, яка 
зменшить коефіцієнт тертя на чверть з 0,2 до 0,15. Це 
дозволить зменшити навантаження, що створюється 
при обертанні напівосьових елементів і руху кульок 
замкнутим каналом.

Для поліпшення технічних характеристик пропо-
нується змінити сферичну форму гвинтових напів-
осьових елементів, на трапецієподібну. Це дозволить 
зменшити площу контакту кульки з напівосьових еле-
ментом і дасть можливість для збільшення міцності. 
Така форма напіввісей дозволяє виконати поверхневе 
зміцнення робочої поверхні, що також збільшить тер-
мін служби всього диференціала.

Далі в роботі виконано статичний аналіз напів-
осьових елементів зі сферичною гвинтоподібної 
поверхнею і трапецієподібною. У ролі матеріалу 
обрана лита легована сталь. Кріплення виконано по 
внутрішній циліндричній поверхні, з подальшим 
створенням сітки кінцевих елементів і додатком 
зовнішнього розподіленого навантаження в 50Н/мм2. 
Як видно з епюри статичної напруги, максимальні 
концентратори виникають при вході і виході в гвин-
тове зачеплення і становить 151,47МРа для сферич-
ної напіввісі, і 181,47 МРа для трапецієподібної. На 
сферичній напіввісі це показано з обох боків, а на тра-
пецієподібній лише з однієї через прикладання сили 
тільки з правого боку гвинтового напрямку. Якщо 
прикласти зусилля, і з лівого боку навантаження буде 
аналогічне сферичній напіввісі. Але варто зазначити, 
що робочі витки трапецієподібної напіввісі практич-
но не відчувають навантаження, на відміну від рів-
номірного навантаження для сферичної напіввісі. 
Епюра переміщення вказує на максимальне зміщення 
в 0,021мм для сферичної напіввісі, і 0,03мм для трапе-
цієподібної. Цей параметр не впливає на збільшення 
зазору в кульковою ланцюжку, для якої оптимальним 
значенням є 0,1-0,2 мм. На епюрах деформації видно 
ймовірне пошкодження, яке може виникнути в точці 
входу і виходу в зачепленні, але для сферичної напів-
вісі можливо ще й зминання всієї робочої поверхні 
гвинта, на відміну від трапецієподібної. Побудовані 
епюри коефіцієнта запасу міцності вказують на міні-
мальний запас за міцністю для сферичної поверхні 
1,59, і трапецієподібної 1,1, що обумовлено меншою 
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площею контакту. При цьому площа поверхні з міні-
мальним запасом за міцністю менша для сферичної 
напіввісі, ніж у трапецієподібної напіввісі. Але з огля-
ду на можливість поверхневого зміцнення робочої 
поверхні трапецієподібної напіввісі цементація, 
нітроцементація, твердість і мінімальний коефіцієнт 
запасу можуть бути збільшені.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження виконано в повному 
обсязі і описує всі переваги і недоліки запропонованих 
поліпшень зі збільшення надійності і експлуатаційних 
характеристик самоблокувального диференціалу 
ДАК.
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IN A DUAL-FUEL LOW-EMISSION GAS TURBINE COMBUSTOR 
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Abstract. Purpose. The main aim of the research is to analyze the role of gaseous fuel supply modes in the channels of 
axial-radial swirlers of a dual fuel low-emission combustion chamber of a gas turbine engine with a capacity of 25 MW 
on the temperature field and environmental characteristics, including: emission of nitrogen oxide, carbon monoxide at 
different power rated mode.
Method. To increase the efficiency of processes in a dual-fuel gas turbine combustor, it is proposed to use the idea of 
preliminary mixing of hydrocarbon fuel with air in axial-radial swirlers. The formation of toxic components was investigated 
by means of computational hydrodynamics (CFD) tools for various modes of gaseous fuel supply for low-emission gas 
turbine combustion chamber with 16 fire tubes at different power rated mode. The main inlet parameters are: air flow rate 
4.355 kg/s, temperature 770 K, pressure 2.0523 MPa. Three-dimensional mathematical modeling has been used as a method 
of research. A low-emission gas turbine combustor with pre-mixing of fuel and air was selected as a research object.
Results. An efficient method of organizing the working process in a dual-fuel gas turbine low-emission combustion 
chamber is proposed. Theoretical researches of influence of quantity of distribution of fuel through axial-radial swirlers 
on ecological parameters are carried out. 4 variants of calculation with different ratio of fuel distribution through 
internal and external swirlers are carried out. The choice of mathematical model of gaseous fuel combustion in dual-
fuel low-emission combustion chamber is made taking into consideration formation of the main toxic components.
Three-dimensional mathematical model of combustion of gaseous fuel in a dual-fuel low-emission combustion chamber 
running on gaseous fuels is based on the equations: continuity, conservation of momentum, conservation of energy, 
transfer of chemical components of the mixture, transfer of nitrogen oxides. Graphs of the dependence of volumetric 
concentrations of nitrogen oxide NO, carbon monoxide CO, and uneven temperature field on the ratio of gaseous fuel 
flow rates through the channels of axial-radial swirlers of the low-emission combustion chamber were carried out using 
three-dimensional mathematical modeling.
Scientific novelty. As result the knowledge about gaseous fuel combustion process in dual-fuel combustion chambers 
was deepened.
Practical importance. This work has been theoretical in nature; however, the obtained results could be used in the 
State Research and Development Production Gas Turbine Complex “Zorya” – “Mashproekt” when upgrading existing 
engines.
Key words: gas turbine engine; dual-fuel low-emission combustor; combustion process.

Анотація.
Мета. Метою роботи є дослідження впливу режимів подачі газоподібного палива в канали аксіально-радіальних 
завихрювачів низькоемісійної камери згоряння газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт на температурне 
поле та екологічні характеристики, що містять в собі: емісію оксиду азоту, оксиду вуглецю під час роботи каме-
ри згоряння на режимі номінальної потужності.
Методика. Утворення токсичних компонентів досліджувалось за допомогою інструментів обчислювальної 
гідродинаміки (CFD) для варіанту низькоемісійної газотурбінної двопаливної камери згоряння з 16 жаровими 
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трубами на номінальному режимі за витрати повітря 4,355 кг/с, температурі 770 К, тиску 2,0523 МПа. Розра-
хунки проводяться за допомогою тривимірного математичного моделювання.
Результати. Запропоновано ефективний спосіб організації робочого процесу в двопаливній газотурбінній 
низькоемісійній камері згоряння. Проведені теоретичні дослідження впливу розподілу палива через відцентрові 
завихрювачі на екологічні показники. Проведено 4 варіанта розрахунку з різним співвідношенням палива через 
внутрішній і зовнішній завихрювачі. Здійснено вибір математичної моделі вигоряння газоподібного палива 
в двопаливній низькоемісійній камері згоряння з урахуваннях утворення основних токсичних компонентів. 
Тривимірна математична модель вигоряння газоподібного палива в двопаливній низькоемісійній камері зго-
ряння заснована на рівняннях: нерозривності, збереження кількості руху, збереження енергії, перенесення 
хімічних компонентів суміші, перенесення оксидів азоту.
За допомогою тривимірного математичного моделювання отримано графіки залежності об’ємних концентрацій: 
оксиду азоту NO, монооксиду вуглецю СО, нерівномірності температурного поля від співвідношень витрат 
газоподібного палива, що подається в канали аксіально-радіальних завихрювачів низькоемісійної камери зго-
ряння ГТД.
Наукова новизна. Отримано нові знання щодо організації робочого процесу в двопаливних камерах згоряння 
ГТД під час роботи на газоподібному паливі.
Практична значимість. Ця робота має теоретичний характер, проте отримані результати можуть бути 
використані в ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування» «Зоря» – «Машпроєкт» під час 
модернізації існуючих двигунів.
Ключові слова: газотурбінний двигун; двопаливна низькоемісійна камера згоряння; процес горіння палив.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення ефективності процесів горіння орга-

нічних палив у турбінних агрегатах є важливою тех-
нічною задачею, вирішення якої привносить резуль-
тат одразу у декількох сферах: науково-технічній, 
екологічній, економічній.

Розробка перспективних конструкцій камер згорян-
ня газотурбінних агрегатів та поглиблення розуміння 
процесів спалювання органічних палив в двохфазних 
потоках може привести до збільшення рівня конкурен-
тоспроможності вітчизняних ГТД на світовому ринку.

У цій роботі розглядається двопаливна низькое-
місійна камера згоряння ГТД, в якій організовуєть-
ся гомогенно-дифузійне горіння паливо-повітряної 
суміші, яке визначається як фізичними процесами 
сумішоутворення, так і кінетикою хімічних реакцій. 
Під час розробки моделі турбулентних хімічно реа-
гуючих потоків в таких камерах враховано, що вона 
повинна містити ряд субмоделей найбільш важли-
вих фізичних і хімічних процесів: сумішоутворення 
реагентів до повної молекулярної однорідності, тур-
булентного переносу, а також горіння газоподібного 
та рідкого палив з урахуванням пульсацій концентра-
цій компонентів реагуючої системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання математичного моделювання в сучас-
них камер згоряння ГТД морського і наземного 
призначення розглянуто рядом авторів: S.B. Pope, 
B.E. Launder, D.B. Spalding, T. Echekki, E. Mastorakos, 
A.S. Newale, P. Pepiot, A.J. Aspden, M.S. Day [1–7]; 
створенню паливоспалюючих пристроїв приділено 
увагу С.І. Сербіним, С.В. Вілкулом, Г.Б. Мостіпанен-
ко, І.Б. Матвєєвим, К.С. Бурунзус, О.К. Чередіченко, 

M. Дзіда, Б.Т. Діасамідзе та інші [7–14]; застосування 
і ефективне споживання палива в ГТД як судової 
енергетичної установки розглянуто A.A. Banawan, 
M.M. El Gohary, I.S. Sadek [15–17]; методи стабіліза-
ції полум’я розглянуті С.І. Сербіним, К.С. Бурунзус, 
А.В. Козловським в роботах [18–20]. Запропонована 
дослідницька робота виконана з урахуванням реко-
мендацій щодо моделювання горіння вуглеводневих 
палив у камері згоряння газотурбінного двигуна.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема створення камер згоряння, що мають 
можливість працювати одночасно на декількох видах 
палива, є актуальною з точки зору розвитку потуж-
ності турбінних двигунів та розширення діапазону їх 
практичного застосування.

Дослідження процесів горіння газоподібного 
палива в низькоемісйній двопаливній камері згорян-
ня газотурбінного двигуна та утворення основних 
токсичних компонентів є актуальним завданням.

Математичне моделювання турбулентного горін-
ня в таких камерах – це спільне моделювання гідро-
динаміки та хімічної кінетики, а також взаємодії між 
турбулентним потоком і хімічними реакціями. При 
цьому точність прогнозування рівнів утворення шкід-
ливих викидів значно залежить від точності опису 
полів швидкостей, тисків і температур.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є дослідження впливу режимів 

подачі газоподібного палива в канали аксіально-раді-
альних завихрювачів низькоемісійної камери згоряння 
газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт на темпе-
ратурне поле на виході з камери та емісію токсичних 
компонентів на режимі номінальної потужності.
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МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як метод дослідження обрано тривимірне чис-
лове моделювання із використанням моделей турбу-
лентності, кінетичних механізмів окиснення вугле-
воднів та утворення токсичних компонентів у хімічно 
реагуючих потоках.

Як об’єкт дослідження обрано процеси в низь-
коемісійній камері згоряння з попереднім перемі-
шуванням паливо-повітряної суміші газотурбінно-
го двигуна потужністю 25 МВт виробництва НВКГ 
«Зоря» – «Машроект» (м. Миколаїв) [9]. Предмет дослі- 
дження – фізико-хімічні закономірності процесів 
горіння газоподібного палива у двопаливній газотур-
бінній камері згоряння ГТД.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Утворення токсичних компонентів досліджува-

лось за допомогою інструментів обчислювальної гід-
родинаміки (CFD) для варіанту низькоемісійної газо-
турбінної двопаливної камери згоряння з 16 жаровими 
трубами на номінальному режимі при витраті повітря 
4,355 кг/с, температурі 770 К, тиску 2,0523 МПа.

Початкові дані для розрахунків низькоемісійної каме-
ри згоряння, що працює на газоподібному паливі, за різ-
них режимів підведення палива представлено в табл. 1.

Математична модель двопаливної низькоемісій-
ної камери згоряння, що працює на газоподібному 
паливі, заснована на рівняннях: нерозривності (1), 
збереження кількості руху (2), збереження енергії 
(3-4), перенесення хімічних компонентів суміші (5-8), 
перенесення оксидів азоту (9).

Рівняння збереження маси або рівняння нероз-
ривності для стислих і нестислих середовищ запише-
мо у вигляді:
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 ,                    (1)

де ρ  – густина робочого тіла;


υ  – вектор локальної швидкості потоку;
Sm  – джерельний член, який визначає масу, що вно-
ситься в потік будь-яким способом.

Рівняння збереження кількості руху в нерухомій 
системі координат можна записати таким чином:
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де p  – статичний тиск;
ρ


g  – гравітаційна сила, діюча на одиницю маси;


F  – зовнішні сили, що діють на потік;
τ  – тензор тисків.

Рівняння збереження енергії в загальному вигляді 
записується так:
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де 


Jq  – густина теплового потоку суміші;


J j  – густина дифузійного теплового потоку j-го ком-
понента суміші.

У рівнянні (3) повна енергія Е визначається таким 
чином:

E h
p

� � �
�

�2

2
,

де h – ентальпія ідеального газу, що знаходиться за 
виразом h Y hj j

j

� �  для багатокомпонентної суміші.

У цьому виразі Y j  – концентрація j-го компонен-
ту, а h c dTj p jT

T

ref

� � ,
 – ентальпія компонента в інтервалі 

температур від Tref = 293К до температури T .
Вираз у дужках у правій частині диференціально-

го рівняння (3) – � �eff �� �  описує в’язкісний нагрів. 
Оскільки для газів і хімічно реагуючих потоків вне-
сок в’язкісного нагріву незначний, то рівняння збере-
ження енергії можна перетворити таким чином :
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де S
h

M
Rh

j

jj
j� ��

0

 – джерельний член, що описує тепло-
виділення в результаті хімічних реакцій;
hj

0  – ентальпія формування j-го компонента;
Rj  – об’ємна швидкість утворення компонента;
M j  – молярна маса.

Якщо необхідно враховувати рівняння для хіміч-
них речовин, то отримати концентрацію кожного ком-
понента можна розв’язавши рівняння для його кон-
вективно-дифузійного переносу.

Рівняння збереження маси для окремих хімічних 
компонентів суміші у загальному вигляді має вигляд:

Таблиця 1. Вхідні параметри для розрахунку на номінальному режимі
Назва параметру Значення

Режим підведення палива 1 2 3 4

Витрата метану через зовнішній завихрювач, кг/с 0,089
(100 %)

0,07565
(85 %)

0,0712
(80 %)

0,06675
(75 %)

Витрата метану через внутрішній завихрювач, кг/с 0 0,01335
(15 %)

0,0178 
(20 %)

0,02225
(25 %)

Витрата повітря через жарову трубу, кг/с 4,35555
Тиск в камері, Па 2052300

Температура повітря на вході в камеру, К 770
Температура метану на вході в камеру, К 309,6
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де Ri  – рівень утворення i–го компоненту в результаті 
хімічної реакції;
Si  – рівень додаткового утворення i–го компоненту 
з дисперсної фази або інших джерел;


J i  – масова дифузія i–го компоненту.
У цьому виді рівняння вирішується для N − 1  

компоненту, де N – загальна кількість хімічних еле-
ментів, присутніх у системі.

Оскільки сумарна масова частка всіх компонен-
тів повинна дорівнювати одиниці, то масова частка  
N -го компоненту визначається як одиниця мінус 
сума N − 1  знайдених масових часток. Щоб звести 
до мінімуму числову помилку, N -й компонент виби-
рається таким чином, щоб його масова частка в сумі-
ші була максимальна. Цим компонентом може бути, 
наприклад N2, коли окиснювачем є повітря.

Наступним кроком є інтерпретація рівняння пере-
носу хімічних компонентів в рівнянні збереження 
енергії. Для багатокомпонентних потоків перенесення 
ентальпії, яке здійснюється завдяки масовій дифузії
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може істотно впливати на розподіл ентальпії. Зокре-
ма, коли число Льюїса:
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для якого-небудь з компонентів значно відрізняється 
від одиниці, нехтування цією умовою може призвести 
до великих помилок. Відзначимо, що в рівнянні (6) 
λ  – коефіцієнт теплопровідності.

Для дифузійного режиму роботи двопаливних 
низькоемісійних камер згоряння газоподібне паливо 
досить швидко згоряє, і загальний рівень швидкості 
реакцій може визначатися турбулентним змішуван-
ням. Тоді хімічною кінетикою під час моделювання 
можна знехтувати. Виходячи з цього, швидкість утво-
рення i-го компонента Ri r,  в реакції r можна знайти 
за меншим (лімітуючим) значенням двох наведених 
нижче виразів :
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де Yp  – масова частка продукту реакції;
YR  – масова частка одного з реагентів;
A = 4  – емпірична константа;
B = 0 5,  – емпірична константа.

У рівняннях (7) і (8) швидкість хімічної реак-
ції визначається величиною тимчасового масштабу 
перемішування k

ε
, де k  – кінетична енергія турбу-

лентності, а ε  – питома швидкість дисипації кінетич-

ної енергії турбулентності. Будемо вважати, що горін-
ня відбувається скрізь, де присутня турбулентність, 
тобто k

�
� 0 . Це припущення досить обґрунтовано для 

попередньо неперемішаних сумішей.
Математична модель емісії оксидів азоту являє 

собою систему рівнянь масового переносу, які врахо-
вують конвекцію, дифузію, а також утворення і розкла-
дання NO і споріднених сполук та отримана на осно-
ві закону збереження маси. Вплив часу перебування 
реагентів у реакційному об’ємі на механізм утворення 
NOx враховано в конвективних членах визначальних 
рівнянь, записаних в Ейлеровій системі відліку. Для 
термічних і швидких оксидів азоту необхідно вирішу-
вати рівняння переносу для NO, записане у векторній 
формі, засноване на рівнянні збереження маси для 
окремих хімічних компонентів суміші:
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де YNO – масова концентрація NO;
D – коефіцієнт дифузії;


υ  – вектор швидкості;
SNO – джерельний член, який визначається в залеж-
ності від механізму утворення NOx.

Нижче представлено результати тривимірних 
розрахунків процесу горіння газоподібного палива 
в низькоемісійній газотурбінній камері згоряння на 
різних режимах подачі палива через завихрювачі. 
На рис. 1 показано поля температур в поздовжньо-
му перерізі низькоемісійної камери згоряння ГТД 
для досліджених варіантів 1-4. Видно, що макси-
мальні значення температур в поздовжньому пере-
різі (2520 та 2560 К) характерні для варіантів 3 та 4. 
Зона високих температур простягається при цьому 
практично до вихідного перерізу жарової труби, що 
зумовлено неоптимальним співвідношенням окис-
нювач-паливо в центральній і приосьовій її частині. 
У разі зменшення витрати газоподібного палива через 
канали внутрішнього завихрювача зростає коефіцієнт 
надлишку повітря в приосьовій області і, відповідно, 
падає температура продуктів згоряння. Так, для варі-
антів подачі палива 1 та 2 максимальна температура 
складає 1890 та 2140 К. Має місце більш рівномірний 
характер вигоряння пального по всьому об’ємі пер-
винної зони жарової труби. Видно, що за наявності 
горіння в головній частині жарової труби утворюєть-
ся потужна зона зворотних течій, в якій циркулюють 
продукти повного згоряння палива і спостерігаються 
максимальні температури.

Основна маса газоподібного пального хіміч-
но реагує з киснем в первинній зоні жарової труби. 
Утворення оксидів азоту (рис. 2) залежить від вели-
чин температури та локального коефіцієнту над-
лишку повітря. Найвищі концентрації оксидів азоту 
та діоксиду вуглецю (рис. 3) мають місце в зонах мак-
симальних температур в районі зони зворотних течій.
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У зв’язку з більш високими температурами 
в об’ємі камери згоряння для варіантів 2–4 у порівнян-
ні з першим варіантом спостерігаються більш високі 
пікові концентрації оксидів азоту NO у повздовжньо-
му перерізі (рис. 3), а також й більш високі середньо-
інтегральні значення (у вихідному перерізі камери 
згоряння (рис. 4).

На рис. 4–6 представлено порівняння розподі-
лу масових концентрацій оксиду азоту NO (в межах 
0,11-271,3 мг/нм3), монооксиду вуглецю СО (в межах 

від 13,9 до 20,0 мг/нм3) та загальної нерівномірнос-
ті температури в вихідному перерізі жарової труби. 
Для першого варіанту нерівномірність поля темпера-
тур у вихідному перерізі жарової труби камери зго-
ряння дорівнює 16% за максимальної температури 
1666 К, мінімальної – 1360 К і середньо інтегральної – 
1541 К. Цей показник є достатньо високим і може 
бути зменшений за допомогою оптимізації подачі 
палива в канали паливної форсунки та більш ефек-
тивного розподілу повітря за поясами охолодження.

Рис. 1. Розподіл температур газу (К) повздовж жарової труби камери згоряння при різних режимах підведення  
газоподібного пального

Рис. 2. Розподіл об’ємних концентрацій оксидів азоту в жаровій трубі камери згоряння за різних режимів підведення 
газоподібного пального
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Параметри в вихідному перерізі жарової труби 
двопаливної низькоемісійної камери згоряння, що 
працює на газоподібному паливі, які характеризують 
її екологічні показники для варіантів 1–4, представле-
но в табл. 2
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результати тривимірного математичного моде-
лювання виявили залежність діапазону раціональних 
значень емісії токсичних елементів від способу під-
ведення газоподібного палива. З точки зору екологіч-
них характеристик найбільш прийнятним варіантом 
є перший розглянутий варіант – зі 100% підведенням 
паливного газу через зовнішній завихрювач на номі-
нальному режимі. Однак слід зауважити, що під час 
підведення палива у кількості 100% сумарної витрати 

пального через зовнішній завихрювач спостерігається 
нестабільна (з пульсаціями) робота камери згоряння, 
що може призвести до зриву полум’я. Тому для ста-
білізації процесу горіння пропонується декілька варі-
антів: 1) застосування плазмохімічної системи стабілі-
зації [18–20]; 2) підведення незначної кількості газо-
подібного палива (до 15 %) у внутрішній завихрювач.

Відмітимо, що застосування плазмохімічних 
систем та дослідження впливу низькотемпературної 
повітряної плазми на розподіл параметрів в двопа-
ливній газотурбінній камері згоряння може розгляда-
тися як предмет майбутніх досліджень.

ВИСНОВКИ
1. Проведено тривимірні розрахунки аеродина-

мічної структури потоку в двопаливній низькоемісій-

Рис. 3. Розподіл об’ємних концентрацій діоксиду вуглецю в жаровій трубі камери згоряння за різних режимів підведення 
газоподібного пального

Рис. 4. Масові концентрації оксиду азоту NO в вихідному 
перерізі жарової труби для різних способів підведення 
палива

Рис. 5. Масові концентрації монооксиду вуглецю СО в 
вихідному перерізі жарової труби для різних способів 
підведення палива
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Рис. 6. Нерівномірність температурного поля в вихідному 
перерізі жарової труби за різних способів підведення палива

Таблиця 2. Параметри на виході  
з камери згоряння

Варіант 1 2 3 4

Назва параметру Значення

1. Середньомасова 
температура, К 1544,60 1541,6 1540,9 1541,3

2. Мольна частка CH4, 
ppm < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

3. Масова частка СО2 0,055 0,055 0,055 0,05524

4. Масова частка H2O 0,0452 0,0452 0,0451 0,0452

5. Мольна частка О2 0,13 0,13 0,13 0,13

ній камері згоряння ГТД під час роботи на газоподіб-
ному паливі. Виявлено основні особисті формування 
зон зворотних течій в жаровій трубі камери згоряння 
на режимі номінальної потужності.

2. Отримано нові дані з розподілу температур, 
концентрацій продуктів повного згоряння і токсич-
них компонентів по перерізах двопаливної камери 
згоряння при тиску 2,05 МПа та підведенні газоподіб-
ного пального в різних співвідношеннях через канали 
внутрішнього і зовнішнього завихрювачів.

3. Найбільш раціональним з точки зору екологіч-
них характеристик та нерівномірності температурного 

поля на виході є подача газоподібного палива у кана-
ли зовнішнього завихрювача в повному об’ємі. При 
цьому розрахункова емісія токсичних компонентів на 
виході жарової труби складає менше 5 ppm для оксидів 
азоту та менше 15 ppm для монооксиду вуглецю.

4. Визначена доцільність подальшої оптиміза-
ції робочого процесу в двопаливній камері згоряння 
з точки зору зменшення нерівномірності поля темпе-
ратур на виході жарової труби за рахунок удоскона-
лення конструктивної схеми камери та перерозподілу 
кількості повітря, яке подається в зону горіння та на 
охолодження.
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Abstract. One of the determining factors in solving the problem of maintaining the gas-dynamic stability of compressors 
of gas turbine engines in operating conditions is to maintain the technical condition of the flow part of the engines at a 
given level with increasing operating time.
Operational experience indicates that of all the operational factors that affect the state of the flow part of the gas turbine 
engine, only the impact of contamination can be more or less eliminated by performing flushing of the flow part in 
operationThe study of different methods of cleaning the flowing part shows that the most important issues are the 
justification of the periodicity of washing and the effectiveness of detergents, the development of ways to introduce 
detergents into the flowing part, reducing labor intensity and time for washing.
This article investigates the effectiveness of special detergent mixtures for cleaning gas turbine engines from 
contaminants, based on the generalization of experimental data. The washing process is considered as a result of 
the manifestation of a complex of physicochemical properties of the detergent. According to Rebinder’s theory, the 
washing ability is determined by two factors: surface activity and surface strength, which depend on the degree of 
dispersion (colloidity) of the detergent in solution. The washing efficiency of 6 special detergents was investigated and 
determined.
The technology of washing the flowing part of the gas turbine engine is developed, which regulates the method of 
making the detergent composition into the flowing part of the gas turbine engine, the mode of engine operation during 
washing, the choice of optimal solution temperature and duration of the washing process. A method for cleaning the 
flow part of aviation gas turbine engines is proposed, which does not require preparation of the elements of the flow 
part and complex tooling.
When developing the washing technology, not only the technical aspect (washing quality) is taken into account, but 
also the economic one. Determine the optimal duration of flushing and its frequency for the life of the gas turbine 
engine in operation on the example of the engine NK-8-2U.
The scheme of installation for washing of a flowing part of GTD is developed. The principle of operation of the 
installation is as follows. Boiled water heated to a temperature of 50-80oC is supplied from the aircraft tanker via a 
hose to the faucet fitting. Flushing of the flowing part of the engine is carried out with alternating supply of cleaning 
solution and clean water when the engine is running in the mode of cold scrolling. Removal of contaminants provides 
restoration of parameters of the fan and compressors of an internal contour. After washing, the degree of compression 
of the air by the fan increased by 1.4%, the compressor to 2%.
Key words: gas turbine engine; flushing; flowing part; flushing technology; detergent; pollution.
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Анотація. Однією з визначальних факторів при вирішенні задачі підтримки газодинамічної стійкості компресо-
рів газотурбінних двигунів в умовах експлуатації є підтримання технічного стану проточної частини двигунів на 
заданому рівні при зростанні їх наробітку.
Досвід експлуатації вказує, що з усіх експлуатаційних факторів, які вливають на стан проточної частини ГТД, 
тільки вплив забруднення може бути з більшим чи меншим ефектом усунений за рахунок виконання промивки 
проточної частини в експлуатації. Вивчення різних способів очищення проточної частини показує, що найбільш 
важливими питаннями є обґрунтування періодичності промивки та ефективності миючих засобів, розробка спо-
собів внесення миючих засобів в проточну частину, зниження трудомісткості та витрат часу на промивку.
У даній статті досліджено ефективність спеціальних миючих сумішей для очищення ГТД від забруднень, на основі 
узагальнення експериментальних даних. Процес мийки розглядається як результат прояву комплексу фізико-хіміч-
них властивостей миючого препарату. Відповідно до теорії Ребіндера миючу спроможність визначено за допо-
могою двох факторів: поверхнева активність та поверхнева міцність, які залежать від степені дисперсності (коло-
їдності) миючої речовини у розчині. Досліджено та визначено миючу ефективність 6 спеціальних миючих засобів.
Розроблено технологію промивки проточної частини ГТД, яка регламентує спосіб внесення миючої композиції в 
проточну частину ГТД, режим роботи двигуна при промивці, вибір оптимальної температури розчину та трива-
лості процесу промивки. Запропоновано метод для очистки проточної частини авіаційних ГТД, який не потребує 
препарування елементів проточної частини та складного інструментального забезпечення.
При розробці технології промивки враховано не тільки технічний аспект (якість промивки), але і економічний. Визна-
чати оптимальну тривалість промивки та її періодичність за ресурс ГТД в експлуатації на прикладі двигуна НК-8-2У.
Розроблена схема установки для промивки проточної частини ГТД. Принцип роботи установки полягає в такому. 
Підігріта до температури 50-80оС кип’ячена вода подається від водозаправника літаків по шлангу до штуцера 
змішувача. Промивка проточної частини двигуна проводиться з чергуванням подачі миючого розчину та чистої 
води при роботі двигуна на режимі холодна прокрутка. Видалення забруднень забезпечує відновлення параме-
трів вентилятора і компресорів внутрішнього контура. Після промивки ступінь стиснення повітря вентилятором 
зросла на 1,4%, компресора – до 2%.
Ключові слова: газотурбінний двигун; промивка; проточна частина; технологія промивки; миючий засіб; 
забруднення.

INTRODUCTION
One of the defining conditions in solving the problem 

of maintaining gas-dynamic stability of compressors GTE 
in the conditions of operation is to maintain the technical 
state of the flow section of the engines at a given level 
with an increase in production.

Experience has shown that from all operational 
factors that pour into the state of the compressor flow 
section of GTE, only the effect of pollution can be with 
a greater or lesser effect eliminated due to the running 
of the washing of the flow section in operation.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH  
AND PUBLICATIONS

In the practice of the leading airlines, the washing 
of the flow section of GTE has been widespread since 
the 70s of the 20th century [3; 4]. The study of various 
methods for washing the flow section [5–7] shows 
that the most important issues are the justification 
of the frequency of washing and the effectiveness 
of detergents, the development of methods for introducing 
detergents into the flow section, reducing the complexity 
and time consuming for washing. Solving these issues 
requires a thorough analysis of the causes of pollution 
and their chemical composition.

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF SPECIAL DETERGENTS FOR CLEANING 

THE GTE FROM CONTAMINATION
In the general case, the process of hard surfaces washing 

consists of two operations: cleaning, which is the removal 
of contaminants by some means, and rinsing smooth surfaces 
with aqueous solutions. The efficiency of the washing 
process depends on the characteristics of the detergents 
used, solvents and special liquids, the quality of which must 
meet certain technical requirements. Regarding the process 
of the flow part of the gas turbine enginewashing, these 
requirements can be formulated as follows.

1. High washing capacity and speed.
2. Lack of aggressiveness in relation to construction 

materials and coatings.
3. Safety in use.
4. Absence of harmful effects on nature and man.
5. Ease of manufacture.
6. Low cost.
7. Possibility of utilization with minimal costs 

and without environmental consequences.
8. Simplicity in the organization of washing.
9. Stability of physicochemical properties.
Nowadays, there are a large number of different 

detergents that are designed for the hard surfaces, 
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including metal surfaces, washing [1, p. 92], but 
for a number of reasons they do not fully meet 
the requirements. Therefore, before proceeding to their 
analysis, it is necessary to briefly consider the mechanism 
of detergent action.

Modern theory of detergent action considers 
the process of washing, as a result of the manifestation 
of a complex of physicochemical properties of detergent, 
which includes wetting, emulsifying, foaming, 
dispersing, solubilizing and stabilizing ability. Detergent 
capacity of this or that detergent depends on the degree 
of manifestation of each component. According to 
Rebinder’s theory, the washing ability is determined by 
two main factors [1, p. 94]: surface activity and surface 
strength, which depend on the degree of dispersion 
(colloidity) of the detergent in solution.

The speed and completeness of the removal 
of contaminants from hard surfaces depend on the nature 
and condition of the surface. Water hardness, temperature, 
the presence of polyvalent metal ions in the contamination, 
the nature and composition of detergents and a number 
of other factors are also important for the detergent effect 
[3, p. 165]. By their nature, detergents are divided into 
anionic, cationic, ampholytic and nonionic [3, p. 167]. 
Anionic substances in aqueous solutions form negatively 
charged ions (anions), while cations affect the solubility 
of these substances.

An example of anionic substances may be the disodium 
salt of sulfosuccinic acid monoester CH2COONa–
ROOOCCHSO3Na, which is the basis used for washing 
the flow part of the gas turbine engine NK-8-2U. The 
detergent “Aerol” and used for the sanitation of aircraft 
and helicopters; CH3RCHSO4–CHRCH3, forming the basis 
of the paste, which is recommended for rinsing the flowing 
part of the engine D-30 ІІ series [8, p. 46].

Fig. 1. Dependence of surface activity and surface strength on 
the degree of colloidal (dispersion) of the detergent in solution

The surface activity of cationic substances is due to 
positively charged ions (cations). An example of such 
a substance is ethanolamine soap used for external aircraft 
washing R–CH2NH2, which is obtained by the interaction 
of oleic acid C17H33COOH and monoethanolamine 
NH2CH2CH2OH.

Ampholytic compounds contain one or more 
functional groups, which, depending on the environmental 
conditions, may acquire the character of an anionic 
(alkaline medium) or cationic (acidic medium) substance 
in aqueous solution.

In the isoelectric field, they act as nonionic 
substances. The dependence of the properties on the pH 
value of the solution is determined by the formula

Acidic environment
Alkaline 
environment

RN + H2CH2COOH ↔ RN ± H2CH2COO ↔ RNH2CH2COO

cationic properties
nonionic 
properties

anionic 
properties

PH ≤ 4 4 < PN < 9 9 ≤ PH ≤ 14

Nonionic substances in aqueous solution do not 
form ions. The difference in the nature of these groups 
of detergents determines the scope of their application, 
so to choose the most effective means it is necessary 
to consider the elements of process theory and perform 
a comparative analysis [4, p. 242].

First of all, the choice of detergent determines 
the nature of the surface and the type of contamination. 
Since we are talking about washing the compressors 
of aircraft gas turbine engines, we can limit ourselves 
to the consideration of blades made of titanium alloys 
and steels with a surface cleanliness corresponding to 
7 ... 11 class. Since contaminants can be present in three 
physical states (solid, liquid and gaseous), it is of practical 
importance for detergents to consider the combinations 
of solid-solid, liquid-solid and gaseous-solid phases.

Contaminants are generally a heterogeneous 
mixture of substances different in chemical composition 
and physical properties, and can be divided depending on 
the possibility of their removal during cleaning into four 
main groups:

1. Water-soluble polar compounds (inorganic salts, 
organic acids, some organic substances).

2. Water-insoluble inorganic compounds (cement, 
dust, soot, clay, silicates).

3. Hydrocarbons (kerosene, oil, resins, asphalt, 
paints, varnishes, various fats).

4. Water-insoluble polar organic compounds, mainly 
fatty acids.

There are primary particles of mineral contaminants 
(size up to 3 ... 5 μm) and secondary particles formed by 
agglomeration of primary. These are chaotically construct-
ed particles (size up to 10 ... 50 μm) with large cracks, into 
which solutions of colloidal electrolytes penetrate and dis-
perse these particles. Thus, diffraction patterns of contami-
nation samples taken on the compressor blades of NK-8-2U 
engines [3, p. 166; 8, p. 42 ] showed the presence of oxides 
and hydroxides of metals, carbon deposits, organic and min-
eral water-soluble substances, quartz, gypsum, rutile, talc, 
mica, hematite. pentlandite, metallic lead, feldspars.
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The majority are primary particles with a size of 10 ... 
25 μm, namely 12%. The rest are water-insoluble oily-resinous 
and organo-polar contaminants, which connect the contami-
nant particles into a dense mass. The presence of salts of heavy 
metals, corrosion products and residual resins of lubricating 
oils is also noted, which indicates the presence of a chemi-
cal interaction between the contaminants and the metal 
of the blades. Therefore, consideration of the washing process 
should begin with consideration of adsorption.

Adsorption occurs under the action of chemical forces 
or forces acting at the interface of two phases. Therefore, 
during adsorption, various processes can take place, 
the end result of which is the retention of one substance 
to another.

Adsorption of substances on the interface is their 
main property. If molecules or ions that include one or 
more groups have affinity in the phase in which they 
are dissolved or dispersed, and, in addition, include one 
or more groups that have repulsive forces relative to 
the dissolved medium, then such molecules or ions are 
able to accumulate on the interface. Surfactants have this 
property. An accumulation of detergent molecules passes 
on liquid-gas phase separation [4, p. 252]. As a result, 
the surface tension of the water is reduced and foam may 
form. On the liquid-liquide phase separation (for example 
when emulsifying oil in water) hydrophobic chains are 
directed to the hydrophobic drop of oil, the surface is 
hydrophilized by solvating groups resulting in reduced 
interfacial surface tension between two insoluble liquids.

On the solid-solid phase separation (metal particles 
of contaminants), the same oriented adsorption takes 
place. The thermodynamic relationship between 
the concentration of solute on the surface C1 [4, p. 178], 
the concentration in solution C and the interfacial surface 
tension is determined by the Gibbs equation Ñ Ñ

RT
d
dC1 �
� ,  

where R – gas constant; Т – temperature; σ – surface 
tension.

It follows that with increasing degree of adsorption 
(the solution is depleted of detergent) the surface tension 
at the phase boundary increases. From the point of view 
of the processes taking place at the phase boundary, 
the following properties are of practical importance: 
wetting, emulsification, (dispersing), foaming, 
solubilization and cleaning action.

Wetting is the displacement of any other phase by 
a liquid phase from a solid or liquid body. The behavior 
of a drop lying on a solid surface is determined by the forces 
of surface tension. Under the action of these forces, 
the boundary line moves with a simultaneous change in 
the shape of the drop until equilibrium. If equilibrium is 
reached at the value of the edge angle ϕА, then the algebraic 
sum of the acting forces must be zero [5, p. 25]:

� � � �� � � �AS A Scos 0 .
With a change ϕА the amount of wetting changes. 

In the presence of a number of surfactants, the wetting 

rate can increase significantly. The processes that take 
place in this case are quite complex, so let’s just say 
that one of the functions of surfactants in detergents is 
to accelerate and improve wettability. It is known that 
the optimal wetting effect (minimum surface tension) 
is observed only after some time after the solution 
of the active substance, which must be taken into 
account in the dynamic process of washing the gas 
turbine engine.

Emulsions are systems in which both the dispersed 
phase and the dispersion medium are in a liquid state. Only 
oil-in-water emulsions in which the hydrophobic part is 
dispersed in the aqueous medium in the form of drops 
are important for the cleaning and cleaning action. 
Emulsions can be formed spontaneously and forcibly, 
by mechanical interaction or phase fragmentation. They 
are characterized by low surface tension at the interface, 
which is achieved by the action of surfactants. The 
formation of the emulsion and its stability depend on 
many factors, including the presence of various additives, 
the ability of the third phase to adsorb droplets, reducing 
the potential difference, etc. In the process of washing 
the flow part, this process will determine the composition 
and concentration of surfactants in the detergent.

The basis of dispersion, peptization and suspension 
is the same process, which consists in the fragmentation 
of conglomerates of contaminants and their retention in 
the liquid phase.

Peptization is the transfer to a colloidal solution 
of a solid (contamination) using a suitable reagent – 
peptizer.

Suspension is a coarsely dispersed system 
of contaminant particles in an aqueous medium. During 
suspension and dispersion, conglomerates of aggregated 
particles of contaminants are peptized, detached from 
the surface of the blades and go into the milled state 
of the detergent solution. A number of surfactants provide 
spontaneous dispersion of agglomerated particles.

The reduction of surface tension as 
a result of the adsorption of the surfactant has a crushing 
and peptizing effect on the adsorbed phase. The 
peptenizing medium is held by surface forces on the surface 
of colloidal particles, so that its pressure increases so much 
that there is a disintegration (destruction) of the particles. 
This process is one of the most important in the process 
of the flowing part washing.

The process of foaming when cleaning metal surfaces 
by jet or mechanical method does not increase the cleaning 
effect, but often has a negative effect, because the formation 
of foam consumes part of the surfactant, and the cleaning 
effect of foam in these cases is insignificant.

Solubilization – the process of dissolving in solutions 
of surfactants at a certain concentration of liquid or solid 
substances that are insoluble in water. Without considering 
the physico-chemical aspects of this phenomenon, we 
note that this phenomenon is used for the introduction 
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of solvents into detergent solutions, which increase 
the efficiency of removing contaminants. In addition, 
in some cases, this provides stabilization of detergent 
emulsions.

Detergent action is characterized by the ability 
of a product to remove contaminants of different 
composition. The theory of detergent action has 
not yet been developed [1, p.  88; 4, p. 268]. The 
end result of the cleaning process depends on many 
factors: the properties of the surface to be cleaned, 
the nature and intensity of contaminants, the composition 
of the detergent and its concentration, the degree of water 
hardness, temperature, mechanical impact and many 
others. Therefore, even a brief analysis of the phenomena 
occurring in the washing process gives grounds to claim 
that high efficiency can be not individual detergents, 
and their compositions. The use of compositions 
is also explained by economic, physicochemical 
and environmental reasons. Often expensive and scarce 
surfactants can be replaced by cheaper compositions. 
In other cases, the use of certain surfactants can cause 
corrosion or environmental damage. In some cases, 
the addition of mineral and organic products to surfactants 
enhances their effect, and sometimes weakens.

There are few theoretical works on the composition 
and application of surfactants in compositions, as well 
as reviews of surfactant compositions, so consider some 
aspects of this problem.

As a detergent, surfactants are used for a number 
of processes. To stabilize liquid contaminants in 
the volume of detergent solution is required ГmSе 
mole of surfactant (where Гm – marginal adsorption 
of surfactants, Sе – the total surface area of the emulsion), 
as the emulsion stabilizes only the boundary adsorption 
layers [1, p.90]. The surface of the cleaning blades Sл is 
covered with a layer of surfactants in the amount ГlSl. 
Part of the surfactant (equilibrium concentration) remains 
in the phase volume (CmVp). The formation of foam 
consumes surfactants in quantities ГmSf (Sf – foam 
surface). To stabilize the solid contaminants ГsSs (Гs – 
adsorption of surfactants on the surface of suspensions, 
Ss – the surface area of the suspension) is required. 
The amount of surfactant adsorbed on other parts 
of the flowing part can be neglected, because its area is 
several times smaller than the area of the blades.Then 
the total cost of the surfactants will be:

M S S C V Sm m m p� � � � �Ã Ã Ã Ãå f l s sl S .
The composition may include several surfactants, 

inorganic salts, organic solvents, electrolyte solutions, 
corrosion inhibitors, defoamers and other impurities.

The composition depends on the properties of the con-
taminants, the surfactants used and the characteristics 
of the process. Currently, a number of detergents are used 
to flush the flowing part. None of these tools is optimal in 
composition, which confirms their analysis.

«Аerol» is designed to remove oily and soil 
contaminants, as well as soot from the surface of the aircraft 
skin at positive temperatures [5, p. 62]. Composition in 
percentage:

1. Disodium ester of sulfosuccinic acid anionic 
surfactant ROOCCHSO3Na-CH2COONa – 25...30.

2. Na2CO3 – provides the pH of the solution within 
12 ... 13.

3. Synthetic fatty acids С7-С9 emulsifier – 18...20.
Aerol is an excellent detergent for washing fabrics 

and removing with a stiff brush dirt from painted surfaces, 
non-toxic and environmentally friendly. Can be used 
without heating (25±2°С) [3, p. 171].

Pollution removal efficiency, which is evaluated 
as the ratio of the mass of contamination removal 
after the washing cycle to the initial (before washing):
Å

Ì Ì
Ì
Í Ê

Í

�
�

�100% , when rinsing on low gas for 5 minutes 
and a flow rate of 1.2 l / min for the emulsion was 
the maximum. Data on the detergency of the various 
compositions are shown in table 1.

Table 1. Comparative efficiency of detergent 
compositions

Detergent 
composition Lotos Aerol 151-К

min 151-К
max 151-Т 151-P
(%) 68% 78% 82% 98% 92% 96%

The labels min and max mean the minimum 
and maximum content of components in the composition, 
respectively. As part of “151-Т” gas is replaced 
by trichlorethylene, in the composition “151-P” 
perchlorethylene. Except as indicated, the compositions 
corresponded to the composition “151-К”.

Increasing the washing time to 600 seconds increases 
the washing efficiency of the detergnt “Lotos” до 88%, 
Aerol– 95%. Emulsions “151-К”, “151-Т”, “151-П” 
provide complete removal of contaminants.
TECHNOLOGY OF WASHING THE FLOWING 

PART OF THE GAS TURBINE ENGINE
The concept of washing technology should include 

the method of introducing the detergent composition 
into the flow part of the gas turbine engine, the mode 
of operation of the engine during washing, the choice 
of the optimal temperature of the solution and the duration 
of the washing process. When developing washing 
technology it is necessary to take into account not 
only the technical aspect (quality of washing) but also 
economic. That is, it is necessary to determine the optimal 
duration of washing and its frequency for the life of the gas 
turbine engine in operation [1, p. 78].

After selecting the optimal washing mode, which is 
characterized by the engine rotor speed and the parameters 
of the cleaning solution (spray dispersion, fluid 
consumption and its chemical composition), it is 
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necessary to determine the washing duration. The choice 
of the optimal washing time is associated with both 
the maximum cleaning and the minimum flow rate during 
engine operation during washing.

In determining the duration of washing in terms 
of maximum cleaning of the surface of structural elements, 
the method used in [5, p. 17] was used. As the main assump-
tion in this case it is necessary to consider that deposits on 
a surface of constructive elements are considered as a cover-
ing. Then the task is to determine the erosion of the coating. 
Erosion is characterized by three parameters: the duration 
of the latent period, the amount of mass wear after the end 
of the latent period and the total amount of mass wear.

In determining the duration of the latent period, we 
use the model presented in [6, p. 312], according to which 
the time of the latent period of erosion is determined by 
sequentially calculating the following values.

1. Impact pressure:

Ð
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c c

L L c c

�
�
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where ρс, ρL – according to the density of deposits 
and detergent solution; Cc, CL – speed of sound, 
respectively, for deposits and detergent solution; W – 
the relative velocity of the drops of detergent solution; 
θ – the angle between the vector of relative velocity 
and normal line to the surface of the structural element.

2. The average pressure on the surface contamination 
[7, p. 87]:

�
�

� �
�

�
�

�
�0

1
1

1
1
1

1
�

�
�

�
�
�

� �� ��

�
�

�

�
�P sc

sc Lc
SC

Lc

sc

exp ,

where �sc
s c

s c

Z Z
Z Z

�
�
�

; �Lc
L c

L c

Z Z
Z Z

�
�
�

; 

ZL; Zc; Zs – accordingly, dynamic total impedances (Z 
= ρC) detergent, dirt and substrate (structural element 
of the material); 
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dimensionless parameter; hc – the thickness 
of the contamination; d – the diameter of the drop 
of detergent solution; С0 – speed of sound for the substrate 
material.

3. The numbers of reflection of voltage waves in 
the contamination during the impact [7, p. 125]
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�

1
1 � �

.

4. Effective strength characteristics for film 
contamination:
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where µс – Poisson’s ratio; bc – the value used in 
the calculations is equal to 20,9; σlc – average preassure 
in contamination.

5. The number of strokes per «spot» during the latent 
period:

n
d

S
ic

lc�
�

�
�

�

�
�

8 9
2

0

5 7
,

,

�
.

6. Number of drops per unit volume of air:

q
V
d
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,

where V – volume of liquid per unit volume of air.
7. Time latent period:

t
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8. Wear rates of mass per unit area per unit time after 
the end of the latent period:
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In accordance with the above method, the time 
of removal of contamination from the surface of the blades 
of the fan of the two-circuit motor was calculated. The 
calculation used the data on the characteristics of the films 
of sediments (contaminants), given in [7, p. 213]. The 
total time required to remove contaminants (washing 
time) was determined by the formula obtained from 
the equations for determining the time of the latent period 
tic and mass wear rate αс:
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where δ – the thickness of the film of contamination.
Calculation of the washing time tΣ was performed 

for a wide range of fineness of the spray of the detergent 
solution (d = 1·10–8...3·10–6 m). The average washing 
time for a given range of detergent droplet diameters 
and the selected range of engine operating modes was   
tΣ= 4,7 min.

Thus, given methods make it possible to determine 
the optimal mode and duration of contamination.

On the backs of the blades, where in the first place 
there is a disruption of the flow, the deposits are thicker 
and are 5 ... 6 microns. In the area of bandage shelves, 
the layer thickness increases to 8 ... 10 μm. At the same 
time on the troughs of the blades the thickness of the layer 
of sediments did not exceed 2 ... 3 μm.

Removal of pollution provides updating 
of parameters of the fan and compressors of an internal 
contour. As shown in Fig. 2, after washing π*

v grew on 
average by 1.4%. Simultaneously with growth π*

v the air 
consumption in the engine also increases.

The improvement of the low-pressure spool 
and high-pressure spool characteristics as a result 
of washing the flowing part is shown by the test results 
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of the engine in Fig. 3, 4. Increasing the parameters of the  
fan and compressors of the internal circuit after washing  
is accompanied by an increase in total pressure 
at the nozzle cut р*

с.
In particular, on the batch of engines р*

с increased by 
0.47% on low gas with increasing π*

вл of 0,5 %.
Increasing the pressure in the flowing part 

of the engine, in particular at lower modes, contributes 
to an increase in the stock of the on pop operations, that 
is a kind of unstable fan operation, in which case you 
need to stop the takeoff of the aircraft. It is known that in 
order to prevent the manifestation of this type of unstable 
operation, the flight manual of this type of engine does 
not allow starting the engine and taxiing the aircraft 
with a passing wind above 5 m / s and crosswind more  
than 17 m/s.

Analysis of research results before and after washing 
of a large batch of engines NK-8-2U [3, p. 170, 8, p. 44] 
allowed to establish the dependence of the increase in 
fuel consumption ∆Gт.ч from the degree of contamination 
of its flowing part; it has a form

∆Ghf = ∆Ghf. max(τ/T)m

where ∆Ghf = Ghf – Ghf 0 – increase in hourly fuel 
consumption; ∆Ghf 0 – hourly fuel consumption of a new 
engine (or after repair); T, h – engine life; τ, h – engine 
operating time (new, or after pre-washing); m is 
an indicator of the degree that characterizes the growth 
rate of fuel consumption when contaminating the flowing 
part. According to the results of processing the entire 
array of experimental data, the value of the indicator is 
obtained m =0,4034.

The optimal frequency of washing of the flowing 
part was determined from the conditions of ensuring 
maximum economic efficiency [6, p.351]

E=Q Cт – Eр.к,
where Q – fuel savings at K washing per resource, 
determined by the formula
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Cm – price of one ton of fuel, $ / t, Eр.к – operating costs 
for washing one engine. The optimal number of washes 
per resource is determined by the results of the analysis 
for the extremum of the function Q =f(K):
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As shown by the analysis of changes in engine 
characteristics from the influence of a single operating 
factor (in this case – the removal of contamination 
of the flowing part of the compressor), an effective method 
of estimating the growth of basic data of the engine installed 
on the aircraft is the measurement of operating modes 
during engine tests before and after the technological 
operation. As shown by the results of bench studies 
of double-circuit engines with flow mixing, the relative 
increase in thrust and specific fuel consumption after 
the technological operation is described by the relations:
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2) in the supercritical mode of leakage from the nozzle
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where ði*  – full pressure at the nozzle section, measured 
at a fixed point; Ki – a factor that establishes the relationship 

Fig. 2. Changing the compression ratio of the fan Fig. 3. Changing the compression ratio of the low-pressure spool
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between local pressure and the average cross-sectional 
pressure of the inhibited flow. Ki linearly depends on 
the speed of the rotor of the high pressure motor within 
0.98 < Ki < 1.07. µc – the flow rate of the nozzle, which 
depends on its taper [2, p. 17], ð
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1 2

– the ratio 
of pressure, which was measured in the first and second 
experiments at the same modes.

The relative increase in specific fuel consumption is 
equal to

δCпит = ∆Ghf – ∆рпр,

where ∆Ghf =
� �

�

G G

G
hf hf

hf

2 1

1

�
 – relative increase in time fuel 

consumption.
When you open the tap 3, the concentrated detergen 

under pressure from the cylinder 7 is displaced into 
the mixer 2. The tangential introduction of water into 
the mixer provides good mixing of the concentrated 
detergent with water. Changing the concentration 
of the concentrated detergent solution is provided by 
changing the pressure drop in the displacement system 
and in the water supply system, controlled by manometers 
4 and 6. Changing the pressure from 15 to 0.6 MPa is 
provided by the reducer 9.

The proposed method for cleaning the flow part 
of aviation gas turbine engines does not require 
preparation of the elements of the flow part and complex 
tooling. The principle of operation of the installation is as 

follows. Heated to a temperature of 50-80°C boiled water 
is fed from the tanker of the aircraft through a hose to 
the fitting of the centrifugal mixer 2.

The solution formed in the system through 
the filter 5 is fed to the distribution manifold (nozzle ring) 
1 and the nozzles 11 of the supply of detergent solution 
to the compressor. Washing of the flowing part of the gas 
turbine engine is carried out with alternating supply 
of detergent solution and clean water when the engine 
is running in the mode of cold scrolling. At the end 
of the work, the air pressure in the cylinder 10 is reduced 
to atmospheric by opening of the valve 8.

CONCLUSIONS
1. Detergents are considered and the optimal 

detergent composition is selected.
2. A method for determining the optimal washing time, 

which takes into account the properties of contaminants 
of the flow part of the GTE and detergents is developed.

3. The technology of washing the flowing part 
of the GTE is developed and it is based on the obtained 
data on the optimal washing time.

4. The method of calculation of periodicity 
of washing of GTE during its interrepair resource is 
presented.

5. The installation for washing of a flowing part 
of TFE in operating conditions is offered.

Fig. 4. Total change of the compression ratio Fig. 5. Installation diagram for warshing the flowing part of the 
gas turbine engine
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Abstract. The purpose of the paper is researches the processes of direct combustion of biomass (sunflower husk, wood 
particles) in industrial rotary kilns to replace natural gas in order to save energy. The staging of research is due to the 
high cost of fossil fuels, in particular natural gas, and leads to the need to constantly search for new cheap alternative 
energy sources. Methodology – the approach of the theoretical analysis of processes of burning of biomass taking 
into account technological features of work of rotary kilns was used. Results – the features of direct combustion of 
biomass (sunflower husk, wood particles) in industrial rotary kilns are investigated in the work. The analysis of the 
potential of biofuels for the replacement of natural gas in Ukraine showed that the use of the theoretical potential of 
biogas production from biofuels is possible at the level of 0.68 million tons AD. The stages of combustion of biofuel 
particles are typical of the solid fuel combustion and the combustion process includes such steps as the processes of 
moisture evaporation, release (evaporation) of volatile combustible substances and combustion of carbon and CO. 
When carrying out the process of biomass combustion, a high degree of energy use must be ensured due to the complete 
combustion of biofuel particles while complying with the relevant environmental requirements. Scientific novelty – it 
has been established that in rotary kilns, new alternative fuels for direct combustion can be such specific fuels as car 
tire recycling products, meat and bone meal, wood waste, sewage sludge, paper and plastics. Practical significance – 
the сonducting analysis makes it possible to state that the use of biomass is able to provide the necessary technological 
requirements for the operation of rotary kilns. It is possible to completely replace natural gas with alternative fuels in 
industrial plants, which is confirmed by the appropriate use of alternative fuels in advanced industrial enterprises in 
Europe and the world.
Key words: biomass; biofuel; industrial rotating furnaces; direct combustion; sunflower husk; woodchips.

Анотація. Мета роботи – дослідження процесів прямого спалювання біомаси (лушпиння соняшника, частинок 
деревини) в промислових обертових печах для заміщення природного газу з метою економії енергоресурсів. 
Постановка роботи викликана високою вартістю викопного палива, зокрема природного газу, та призводить до 
необхідності постійного пошуку нових дешевих альтернативних джерел енергії. Методика – використовувався 
підхід теоретичного аналізу процесів спалювання біомаси з врахуванням технологічних особливостей робо-
ти обертових печей. Результати – у роботі досліджені особливості прямого спалювання біомаси (лушпиння 
соняшника, частинок деревини) у промислових обертових печах. Виконаний аналіз потенціалу біопалива для 
заміщення природного газу на території України показав, що використання теоретичного потенціалу вироб-
ництва біогазу з біопалива можливо на рівні 0,68 млн. т н.е. Стадії горіння частинки біопалива є типовими при 
вигоранні твердого палива та при протіканні процесу горіння, послідовно протікають процеси випаровування 
вологи, виходу (випаровування) летючих горючих речовин та горіння вуглецю і СО. При здійсненні процесу 
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горіння біомаси має забезпечуватися високий ступінь використання енергії через повне вигорання частинок 
біопалива одночасно з додержанням відповідних екологічних вимог. Наукова новизна: встановлено, що в обе-
ртових печах новими альтернативними видами палива для прямого спалювання може бути таке специфічне 
паливо, як продукти переробки автомобільних шин, м’ясо-кісткове борошно, деревні відходи, осад стічних 
вод, папір і пластмаси. Практична значимість – проведений аналіз дає можливість стверджувати, що викори-
стання біомаси здатне забезпечити необхідні технологічні вимоги роботи обертових печей. Можливою є повна 
заміна природного газу на альтернативне паливо в промислових установках, що підтверджується відповідним 
використанням альтернативних палив на передових промислових підприємствах Європи та світу.
Ключові слова: біомаса; біопаливо; промислові обертові печі; пряме спалювання; лушпиння соняшника; 
частинки деревини.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Висока вартість енергії і ресурсів, зокрема при-

родного газу, призводить до необхідності постійного 
пошуку нових альтернативних джерел енергії. Крім 
того, величина шкідливих викидів традиційної енер-
гетики призводить до більшої готовності і до більш 
широкого використання альтернативних видів палива 
у всьому світі.

У сучасній промисловості посилюється екологіч-
на і фінансова мотивація заміни традиційного викоп-
ного палива альтернативним паливом, а саме пали-
вом, отриманим з біомаси або відходів [1–3].

У всьому світі використання альтернативних 
видів палива у виробництві складає більше 12,5% 
теплової енергії, з якої близько 77% отримують з від-
ходів, а 23% – з біомаси [3; 4]. Біомаса є найекологіч-
нішим джерелом первинної енергії. Її використання 
постійно динамічно зростає, причому не тільки через 
її вигідну ціну, а й через її вплив на навколишнє серед-
овище [1; 3]. Біомаса є найдоступнішим на сьогодні 
паливом і, на відміну від нафти, природного газу або 
вугілля, її досить всюди, в т.ч. і в Україні, і вона є від-
новлюваним джерелом енергії. До основних видів 
біомаси, придатних для енергетичних цілей слід від-
нести деревну і рослинну біомаси.

У світових умовах і в умовах України метою пря-
мого спалювання біомаси є вироблення тепла, отри-
мання газу, електрики чи в сукупності [1; 2; 4]. Для 
отримання дешевої енергії необхідно використовува-
ти найдешевше і доступне за ціною паливо, до якого 
слід віднести лушпиння соняшника, частинки дере-
вини, солому тощо.

У деяких європейських країнах заміна альтерна-
тивного палива в промислових установках досягла 
майже 100% на багатьох заводах, і, для подальшо-
го збільшення використання альтернативних видів 
палива, також розглядається можливість заміни пали-
ва, наприклад, в обертових печах [3].

Альтернативні види палива можуть відрізнятися 
від звичайного викопного палива за характеристика-
ми згоряння через відмінності фізичних і хімічних 
властивостей і кінетики реакції. До найбільш важ-
ливих характеристик відносять розмір часток і вміст 
вологи [3–5]: альтернативні види палива подрібню-
ються грубіше, щоб заощадити на подрібненні; у той 
час як тверде викопне паливо (вугілля), що вводиться, 
наприклад, у обертову піч, зазвичай має розмір 5%, 
утримуване на ситі з розміром 90 мікрон, а розме-
лені альтернативні види палива можуть мати розмір 
в міліметрах.

Рис. 1. Прогнозований загальний обсяг та структура споживання біопалив в Україні 
в 2019–2035 р.р.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Відповідно до даних, що наведені в [1], загальний 
обсяг та структуру споживання біопалив в Україні 
за прогнозом до 2035 року можна привести у такому 
вигляді (рис. 1).

Теоретичний потенціал виробництва біогазу 
з біопалива (відходи та побічна продукція агропро-
мислового комплексу) складає 1,6 млрд. м3 метану. 
Використати цей потенціал можливо в обсязі 50 % 
або 0,68 млн. т н.е. Теоретичний потенціал виробни-
цтва біогазу із твердих побутових відходів складає 
0,6 млрд. м3 метану, використати потенціал якого 
можна в обсязі 34 % або 0,18 млн. т н.е.

Відповідно до роботи [1] розподілення енергетич-
ного потенціалу біопалива з деревини та агровідходів 
у кожній територіальній одиниці (області) України 
виглядає таким чином (рис. 2).

Рис. 2. Розподілення енергетичного потенціалу біопалива  
з деревини та агровідходів в України

На даний момент часу підприємствами України виро-
бляється біопалива в обсязі 5185 тис. т в рік, що є тільки 
17% від технічно можливого потенціалу. При цьому зна-
чення середнього коефіцієнту паливної складової части-
ни в теплогенерації в порівнянні з природним газом скла-
дає 2,1, що, в сучасних реаліях, є замалим.

Відомо, що в 2015 році біопалива замістили вико-
ристання понад 2,63 млрд. м3 / рік природного газу 
в Україні.

Відповідно до Національного плану дій, до 
2020 року необхідно виконати заміну 7,2 млрд м3 газу 
біопаливом, що відповідає обсягу біля 11882 тис. т / рік 
біопалива. Це є можливим, якщо буде надаватись дер-
жавна та міжнародна підтримка.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Необхідно встановити можливості використання 
біопалива в технологічних печах, зокрема в оберто-
вих. Визначення такої принципової можливості мож-
ливо на базі даного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Виконати аналіз та дослідити особливості прямо-

го спалювання біомаси (лушпиння соняшника, части-
нок деревини) в промислових обертових печах відпо-
відно до вимог забезпечення енергетичної та еколо-
гічної ефективності використання біомаси для замі-
щення природного газу.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час проведення досліджень використано метод 
теоретичного аналізу процесу спалювання біопалива 
в технологічних (обертових печах) з подальшим про-
гнозуванням ефективності їх роботи при заміщенні 
природного газу на альтернативні палива – біомасу 
з лушпиння соняшника та частинок деревини. Відпо-
відно до поставленої задачі даної публікації об’єктом 
дослідження є процеси заміщення природного газу 
в обертових печах на біомасу, а предметом досліджен-
ня є технологічні особливості спалювання біомаси 
в печах при виконанні вимог з енергетичної та еколо-
гічної ефективності роботи паливних агрегатів.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
При використанні частинок біопалива повинно 

бути забезпечено ефективне та повне їх згорання з еко-
логічно прийнятними шкідливими викидами. Процес 
горіння повинен забезпечувати високу ступінь вико-
ристання енергії, а отже, повне вигорання частинок 
біопалива, і не повинен викликати утворення небажа-
них в екологічному відношенні з’єднань [3; 5; 6].

Першим етапом процесу згоряння частинок біо-
палива є висушування, а далі піроліз / газифікація / 
пряме спалювання. Однак відносне значення даних 
етапів залежить від застосовуваної технології спа-
лювання, характеристик частинок біопалива і умов 
процесу їх горіння. Також можливий поділ етапів 
висушування – піролізу – газифікації – прямого спа-
лювання, що застосовується, наприклад, при спалю-
ванні біопалива із ступінчастою подачею повітря. На 
установках спалювання біопалива великої потужнос-
ті з безперервною її подачею, ці процеси відбувають-
ся на різних ділянках печі [3; 5].

На рис. 3 приведено якісну схему процесу спалю-
вання (горіння) частинок біопалива. Стадії горіння 
частинки біопалива є типовими при вигоранні твер-
дого палива та при протіканні процесу горіння послі-
довно протікають процеси випаровування вологи, 
виходу (випаровування) летючих горючих речовин 
та горіння вуглецю і СО.

Виконати систематизацію технологій спалювання 
біопалива достатньо складно. Пов’язано це з великими 
темпами розвитку споживання біопалива людством. 
Розроблено величезну кількість різних біопалив, і, 
відповідно, методів їх спалювання. Головним чином, 
методи спалювання біопалива відрізняються за видом 
та основними принципами його спалювання.
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Для порівняння різних технологій спалювання 
потрібно досконально зрозуміти класифікацію тех-
нологій спалювання біопалива, яку представимо за 
вологістю та ступенем його підготовленості.

Рис. 3. Схема процесу горіння частинок біопалива

Температура горіння частинок біопалива безпосе-
редньо пов’язана з рівнем їх вологості. Основні кате-
горії технології горіння частинок біопалива (класифі-
кація побудована в залежності від вологості і ступеня 
підготовленості палива):

1) вологі частинки біопалива (даний вид є най-
важче спалюваним), при цьому вологість становить 
31-55%, рівень зольності – високий, розмір – не стан-
дартизований;

2) непідготовлене (сухе) біопаливо, до якого від-
носяться, головним чином – тирса, стружка, відходи 
від сушки зерна, солома, лузга тощо; вологість не 
перевищує 30%, зольність і розмір не мають чітко 
визначених стандартів;

3) рафіноване біопаливо, яке являє собою палив-
ні гранули і брикети, а також паливний пил; мінімаль-
на вологість становить близько 10%, мінімальна золь-
ність – близько 2%, розміри частинок палива підігна-
ні під спеціальні стандарти.

Для спалювання різних видів частинок біопалива 
кількість підведеного повітря варіюється. По відно-
шенню до підведеного повітря виділяють такі спосо-
би горіння біологічного палива:

1) шарове, яке застосовують при спалюванні 
великого, кускового біопалива;

2) вихрове, яке використовують для роботи 
з дрібно фракційними частинками біопалива.

Вихрове горіння є самим високотехнологічним 
методом спалювання частинок біопалива.

До основних технологічних видів палива, які 
використовуються в промислових обертових печах 
відносяться кам’яне вугілля і природний газ [3; 5; 7].

Для спалювання в обертових печах паливо пови-
нне відрізнятися середнім вмістом летючих речовин 
(10-30%), що визначає довжину зони випалу [7; 8]. 

Сучасна промисловість застосовує вугільне паливо 
в подрібненому вигляді.

Під час спалювання в обертових печах паливо 
застосовують в тонкоподрібненому стані, у вигляді 
пилу [9]. Тонкість помелу повинна бути такою, щоб 
залишок на ситі № 008 (0,08 мм) знаходився в межах 
9-12% за вагою. При цьому більш грубий помел 
(близький до 12% залишку) повинен бути у палива 
з більш високим вмістом летючих речовин, а більш 
тонкий – з низьким вмістом летючих речовин. Ця 
вимога виходить з умови передчасної газифікації 
палива при подачі його в топковий простір [9; 10]. 
Чим більше частинка палива, тим відносно менша 
кількість його встигне газифікуватися до моменту 
займання. Однак якщо крупність помелу палива вия-
виться значною і не відповідатиме вмісту летючих 
речовин, частинки палива не встигнуть згоріти при 
своєму польоті і будуть падати на клінкер, догоряючи 
на ньому і віддаляючись з печі в незгорілому стані. 
У результаті знижується температура факела горіння, 
підвищується витрата палива і знижується якість.

Серед розмаїття кам’яного вугілля тільки незна-
чна частина їх задовольняє необхідним вимогам [11]. 
Для отримання палива з певними властивостями 
застосовують змішане паливо, що складається з двох, 
а іноді трьох видів вугілля [3; 5; 12].

Поряд із наведеними вимогами паливо пови-
нне мати і низьку вологість, тому що зі збільшенням 
вологості зменшується кількість корисно викорис-
товуваного тепла. Значна частина тепла при цьому 
витрачається на випаровування вологи. Паливо для 
обертових печей зазвичай застосовують з вологістю 
не більше 2%. Пиловугільне паливо спалюють в роз-
пиленому стані [3; 4; 8; 13].
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Тверді альтернативні види палива мають фізичні 
та хімічні властивості, які відрізняються від тради-
ційних видів твердого викопного палива. Це створює 
потребу в новому устаткуванні для спалювання або 
модернізації існуючих систем обертової печі, тому 
що альтернативні види палива можуть впливати на 
стабільність процесу і якість продукції [4; 8; 9].

На стабільність процесу в обертовій печі, в осно-
вному, має вплив відновлювальних умов на сиро-
винний шар, що збільшує тенденцію до утворення 
відкладень на вхідному кінці матеріалу обертової 
печі, в каналі для стояка в печі і на щаблях нижнього 
циклону. На якість можуть також впливати незначні 
з’єднання з золи палива або незгорілого вуглецю, що 
виходить з обертової печі разом з клінкером [4; 5, 13].

Зарубіжна промисловість [3–5] зацікавлена 
в заміні викопних видів палива, що застосовують-
ся в обертових печах альтернативними, щоб мінімі-
зувати виробничі витрати і скоротити викиди CO2. 
Такими новими альтернативними видами палива є, 
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зокрема, тверді види палива, такі як паливо, отримане 
з відходів (RDF), паливо з шин (TDF), м’ясо-кісткове 
борошно (MBM), деревні відходи, осад стічних вод, 
папір, пластик [3; 6; 9].

Паливо з гуми з шин і деревини, які в даному кон-
тексті є актуальними видами палива для застосування 
в обертових печах, підтверджується відповідним ана-
лізом [3; 9]. Нагрівання, сушка та видалення летючих 
речовин з альтернативних видів палива є швидкими 
процесами, які в першу чергу залежать від теплообмі-
ну і розміру часток палива. Видалення летючих час-
ток з деревини або шини товщиною 20 мм при 900 °C 
становить приблизно 2 хвилини. На відміну від цього, 
окислення нафтококсу є повільним процесом, який 
може значно зменшити кількість твердого палива, яке 
повинно бути використано у вхідному кінці матеріалу 
обертових печей, через обмежений час перебування. 
Кілька параметрів контролюють швидкість окислен-
ня нафтококсу: об’ємна концентрація кисню, швид-
кість масопереносу кисню на частки напівкоксу, час 
конверсії, ступінь заповнення матеріалу шару, розмір 
і форма частинок напівкоксу. Такі параметри, як тем-
пература і швидкість обертання в обертових печах, 
мають незначний вплив на окислення нафтококсу 
в залежності від умов.

В умовах країн СНД до альтернативних видів 
палива для застосування в обертових печах відно-
сяться: торфобрикети, відпрацьовані автомобільні 
покришки, відходи переробки нафти (нафтококс), 
в перспективі є тверді побутові відходи, сухі опади 
стічних вод, високосірчасте і буре вугілля [13].

Висушений осад стічних вод і тверді побутові 
відходи можуть бути застосовані в обертових печах, 
які мають вміст вологи від декількох до більш ніж 

50% за масою. Спалювання осаду стічних вод або 
палива, отриманого з відходів, з великими частками 
і високим вмістом вологи в обертових печах при-
зводить до подовження полум’я і часу вигоряння, 
що, інколи, перевищує нормований час. Збільшення 
швидкості виносу вторинного повітря, процентного 
вмісту первинного повітря, коефіцієнту надлишку 
повітря і застосування збагачення киснем необхідно 
для повної конверсії великих часток альтернативного 
палива. Однак ці заходи знижують загальну ефектив-
ність процесу.

ВИСНОВКИ
У роботі досліджені особливості прямого спалю-

вання біомаси (лушпиння соняшника, частинок дере-
вини) в промислових обертових печах. При цьому 
виконаний аналіз потенціалу біопалива для заміщен-
ня природного газу на території України показав, що 
теоретичний потенціал виробництва біогазу з біопа-
лива (відходи та побічна продукція агропромислового 
комплексу) складає 1,6 млрд. м3 метану, а використа-
ти цей потенціал можливо в обсязі 50 % або 0,68 млн. 
т н.е. На даний момент часу підприємствами України 
виробляється біопалива в обсязі 5185 тис. т в рік, що 
є тільки 17% від технічно можливого потенціалу.

Розглядаючі світовий досвід прямого спалюван-
ня твердого палива в обертових печах, установле-
но, що основними технологічними видами палив 
є кам’яне вугілля і природний газ. Світовий досвід 
показав, що новими альтернативними видами прямо-
го спалювання твердого палива в обертових печах є, 
зокрема, тверді види палива, такі як паливо, отримане 
з відходів (RDF), паливо з шин (TDF), м’ясо-кісткове 
борошно (MBM), деревні відходи, осад стічних вод, 
папір і пластмаси.
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Abstract. To control complex automation systems, as a rule, intelligent industrial controllers are used, which have 
a rather complex structure and high cost characteristics. However, for local control systems that provide a certain 
production task either independently or within the general technological cycle is quite promising to use low-level 
software relays, which are characterized by low cost, ease of programming, ease of operation. However, the disadvantage 
of these relays is the limited number of memory cells and elements that are recorded in the program, which in turn leads 
to the use of more expensive controllers for local automation systems with a large number of states.
Purpose. Improving the method of synthesis of logic circuits based on graph transitions for its use in the development 
of discrete process control systems with a large number of states under the condition of technical implementation of 
the program on low-class logic relays.
Method. The improvement of the synthesis method is to transform a bulky graph transition, which describes the 
transitions between the states of a discrete circuit into a chain of several graph transitions, each of which describes part 
of the states of the automation system or process. The last signal that converts the current graph transition to the initial 
state is also the first signal of the next graph transition. This in turn removes the limitations of using low-level logic 
relays in complex automation systems, as it reduces the number of memory cells required to write a program.
Results. The proposed modification assumes that instead of one graph transition, which describes all the states of the automation 
system, a chain of small graph transitions is used, which successively pass from one to another. This reduces the number of 
conjunctive terms in each equation, which allows you to use the resulting equations to compile programs for logic programmable 
relays, which are limited by the number of memory cells and the number of elements recorded in the program.
Scientific novelty. The method of synthesis of discrete automation systems based on graph transitions is improved, 
which consists in transforming a bulky graph transition describing transitions between states of a discrete circuit into a 
chain of several graph transitions, each of which describes a part of automation system or process states.
Practical importance. The advanced method has elements of unification and can be used to synthesize logical equations de-
scribing automatic control systems that operate on a linear algorithm, i.e. the circuit sequentially passes from one state to an-
other, which is also a characteristic feature of electromechanical systems of general industrial mechanisms of cyclic mode work.
Key words: logic relay; programming; logic synthesis; graph transition; automation system; trajectory; chain of graph 
junctions.
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Анотація. Для керування комплексними системами автоматизації, як правило, використовуються інтелектуальні 
промислові контролери, які мають досить складну структуру і високі вартісні характеристики. Разом із тим для 
локальних систем керування, які забезпечують виконання певної виробничої задачі або самостійно, або в рам-
ках загального технологічного циклу, досить перспективним є використання програмних реле низького рівня, 
яким властиві невисока вартість, простота в програмуванні, зручність в експлуатації. Однак недоліком зазна-
чених реле можна відзначити обмежену кількість комірок пам’яті й елементів, які записуються в програмі, що 
у свою чергу призводить до використання більш дорогих контролерів для локальних систем автоматизації з 
великою кількістю станів.
Мета. Вдосконалення методу синтезу логічних схем на основі графопереходів для використання його під час 
розроблення дискретних систем керування технологічними процесами з великою кількістю станів за умови 
технічної реалізації програми на логічних реле низького класу.
Методика. Вдосконалення методу синтезу полягає в перетворенні громіздкого графопереходу, який описує 
переходи між станами дискретної схеми в ланцюг із декількох графопереходів, кожен з яких описує части-
ну станів системи автоматизації або технологічного процесу. Останній сигнал, який переводить поточний 
графоперехід у вихідний стан, є одночасно першим сигналом наступного графопереходу. Це у свою чергу 
знімає обмеження застосування в складних системах автоматизації логічних реле низького рівня, оскільки 
зменшується кількість комірок пам’яті, необхідних для написання програми.
Результати. Запропонована модифікація передбачає, що замість одного графопереходу, що описує всі стани 
системи автоматизації, застосовується ланцюг із невеликих графопереходів, які послідовно переходять з одного 
на інший. При цьому зменшується кількість кон’юнктивних членів у кожному рівнянні, що дозволяє викори-
стовувати отримані рівняння для складання програм для логічних програмованих реле, що мають обмеження за 
кількістю комірок пам’яті та кількістю елементів, що записуються в програмі.
Наукова новизна. Вдосконалено метод синтезу дискретних систем автоматизації на основі графопереходів, який 
полягає в перетворенні громіздкого графопереходу, що описує переходи між станами дискретної схеми, в ланцюг із 
декількох графопереходів, кожен з яких описує частину станів системи автоматизації або технологічного процесу.
Практична значимість. Вдосконалений метод має елементи уніфікації, і його можна використовувати для 
синтезу логічних рівнянь, що описують системи автоматичного керування, які працюють за лінійним алго-
ритмом, тобто схема послідовно переходить з одного стану в інший, що є характерною рисою також і для 
електромеханічних систем механізмів загальнопромислового призначення циклічного режиму роботи.
Ключові слова: логічне реле; програмування; логічний синтез; графоперехід; система автоматизації; 
траєкторія; ланцюг графопереходів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Дискретні системи керування набули широкого 
поширення як під час комплексної автоматизації про-
мислових підприємств і окремих технологічних про-
цесів, так і локальних виробничих циклів із замкну-
тим характером роботи. Для керування даними про-
цесами, як правило, використовуються інтелектуаль-
ні промислові контролери [1; 2], які мають досить 
складну структуру і високі вартісні характеристики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Програмування таких контролерів зазвичай здій-
снюється на основі попередньо виконаного логічного 
синтезу на основі мереж Петрі [3–5], які дозволяють 
будувати розподілені системи автоматизації, з вико-
ристанням об’єктно-орієнтованого підходу [6] або мов 
програмування ST (Structured Text – мова структуро-
ваного тексту) та FBD (Function Block Diagram – мова 
функціональних блоків). Разом із тим для локальних 
систем керування, які забезпечують виконання певної 
виробничої задачі або самостійно, або в рамках загаль-
ного технологічного циклу, досить перспективним 
є використання програмних реле низького рівня, яким 

властиві невисока вартість, простота в програмуван-
ні на базі мови LD (Ladder Diagram – мова релейної 
логіки), зручність в експлуатації. Однак недоліком 
зазначених реле можна відзначити обмежену кількість 
комірок пам’яті й елементів, які записуються в про-
грамі. Так, логічне реле Lovato серії LRX [7] допус-
кає записати в програму кон’юнкцію, що складається 
з трьох елементів, реле Schneider серії Zelio Logic [8] – 
з п’яти. З огляду на такі умови до логічного синтезу 
[9; 10] пред’являються обмеження в кількості логічних 
елементів у кожній кон’юнкції логічного рівняння, 
при цьому число проміжних змінних не може переви-
щувати обсяг комірок пам’яті контролера. Зазначені 
обмеження є не суттєвими для схем із невеликою кіль-
кістю станів, але в разі збільшення їх кількості може 
виникнути ситуація, за якої розроблена програма не 
вміститься в пам’ять контролера.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Досить перспективним напрямом синтезу логіч-
них схем є метод графопереходів, який дозволяє 
врахувати всі можливі стани схеми і переходи між 
ними [9; 11]. Разом із тим зазначений вище недолік 
програмованих реле обмежує їх застосування в разі, 
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коли кількість станів перевищує 16. Зняття цього 
обмеження можливе або за допомогою контролерів 
високого рівня, або в результаті вдосконалення мето-
дів синтезу логічних систем. З огляду на вищевикла-
дене досить актуальною є задача модифікації методу 
синтезу логічних схем на базі графопереходів, який за 
рахунок зменшення кон’юнктивних членів у рівнян-
нях дозволяє використовувати реле низького рівня, 
в тому числі з трьома і більше елементами в одній 
кон’юнкції і кількістю станів у схемі більше 16-ти.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Вдосконалення методу синтезу логічних схем на 

основі графопереходів для використання його про 
розроблення дискретних систем керування техно-
логічними процесами з великою кількістю станів за 
умови технічної реалізації програми на логічних реле 
низького класу.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі використані методи логічного синтезу 
дискретних систем автоматизації, методи програму-
вання логічних контролерів низького класу. Об’єктом 
дослідження є процеси дискретного керування в сис-
темах автоматизації. Предметом дослідження є дис-
кретні системи автоматичного керування електропри-
водами типових загальнопромислових механізмів.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Опис удосконаленої методики розглянемо на при-

кладі технологічного процесу частотного керування 
асинхронним двигуном за відпрацювання заданої 
траєкторії руху [12], що представлена на рис. 1. Керу-
вання електроприводом здійснюється за допомогою 
логічних реле типу Lovato серії LRX.

Використовуючи дискретні входи перетворювача, 
логічне реле буде подавати команди (табл. 1).

Налаштування задатчика інтенсивності перетво-
рювача частоти приймемо такі: час розгону tр=8 с, час 
сповільнення tc=7 c. Синхронна швидкість обертан-
ня двигуна ωс=157 рад/с. Значення часу на усталених 

ділянках такі: t2=t4=t6=1,2 c; t1=t3=t5=t7=0,8 c. У відпо-
відності до вихідних даних виконаємо розрахунок 
часових ділянок розгону та сповільнення.

Таблиця 1. Призначення дискретних входів 
перетворювача

Позначення входу Призначення
I1 Дозвіл роботи вперед
I2 Дозвіл роботи назад
I3 Розгін
I4 Сповільнення

Час роботи на окремій ділянці визначається як

t
t p

c

�
�( )� �

�
1 0 ,                              (1)

де tр – час розгону/сповільнення до синхронної час-
тоти; ω0 – початкова швидкість ділянки; ω1 – кінцева 
швидкість ділянки.

Відповідно до виразу (1) визначаємо час роботи 
на пологих ділянках траєкторії руху
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� �

� .

Наступним етапом виконаємо синтез методом 
графопереходів на основі RS-тригерів [9].

Кількість вершин графу при синтезі схем визнача-
ють з умови 2n≥ S, де S – кількість станів схеми; 2n – кіль-
кість вершин графу; n – кількість тригерів. Вершини 

Рис. 1. Задана траєкторія відпрацювання кутової швидкості двигуна
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графу рекомендується розміщувати так, щоб коли n=2, 
вони створювали конфігурацію 2х2, якщо n=3, – конфі-
гурацію 4х2, якщо n=4, – конфігурацію 4х4 і так далі.

Вихідні сигнали тригерів виконують роль про-
міжних змінних, тому тригери та їхні вихідні сигнали 
позначають буквами Р1, Р2, Р3. Ці позначення запису-
ють зверху ліворуч від графу. Кожна вершина графу 
кодується набором значень вихідних сигналів триге-
рів. Коди вибирають так, щоб для сусідніх вершин 
вони розрізнялися значенням тільки однієї змінної. 
У вихідному стані схеми (стан очікування) зазвичай 
припускають, що всі проміжні змінні дорівнюють 
нулю. Значення проміжних змінних для кожної вер-
шини записують над кружками в тій послідовності, 
в якій записано позначення тригерів.

У середині вершин записують номери станів схе-
ми. Стани, між якими має відбуватися перехід згід-
но з умовами роботи схеми, розміщуються в сусідніх 
вершинах, якщо це можливо. Під вершинами з номе-
рами станів записують значення вихідних змінних, 
що відповідають цим станам. Позначення вихідних 
змінних записують ліворуч від графу під позначен-
нями тригерів. Вершини, між якими повинні відбува-
тися переходи, з’єднують ребрами зі стрілками. Над 
стрілками або праворуч від них, якщо ребра спря-
мовано вертикально, записують позначення вхідних 
сигналів, що спричиняють ці переходи.

У схемах на асинхронних RS-тригерах переходи 
можна робити тільки між сусідніми вершинами. Якщо 
ця умова не виконується, то необхідно передбачити при-
родні переходи (за рахунок подавання вхідного сигналу 
логічної «одиниці») через проміжні нестійкі стани.

Відповідно до заданої тахограми руху (рис. 1) 
логічна схема має 17 робочих станів та 1 вихідний 
стан. За методом синтезу необхідно побудувати гра-
фоперехід на 5 тригерів (2n≥18, звідки n=5). Про-
те такий графоперехід буде мати 32 вершини, а всі 
рівняння будуть мати мінімум 5 елементів в одній 
кон’юнкції.

Для задач з великою кількістю станів уведемо 
поняття «ланцюга графопереходів». Суть цього мето-
ду – у застосуванні декількох графопереходів для 

запису однієї послідовності станів. Останній сигнал, 
який переводить поточний графоперехід у вихідний 
стан, є одночасно першим сигналом наступного гра-
фопереходу.

За умовами роботи схеми маємо 18 станів системи 
(17+1). Складемо 6 графопереходів по 2 тригери кож-
ний, як показано на рис. 2. Стани, позначені квадра-
том, означають перехід на наступний графоперехід. 
У цьому стані вихідні сигнали завжди дорівнюють 0.

Позначення вхідних і вихідних сигналів, а також 
сигналів таймерів, які необхідно розглядати як вхідні 
сигнали для графопереходів, наведені в табл. 2.

На рис. 2 наведений логічний ланцюг із шести 
графопереходів по 4 вершини кожний. У кожному 
графопереході один проміжний стан використову-
ється для переходу на інший графоперехід, тому 
в підсумку маємо 24 вершини (4 вершини на кожен із 
6 графопереходів), на яких зображено 18 станів.

За графопереходами складемо рівняння умов вми-
кання і скидання кожного тригера.

Умови вмикання тригерів:
S Tx pP1 1 2� � ;  S START pP 2 1� � ;  S T pP3 2 4� � ;
S Tx pP 4 2 3� � ;  S T pP5 3 6� � ;  S Tx pP 6 32 5� � ;
S Tx pP 7 5 8� � ;  S T pP8 4 7� � ;  S Tx pP 9 62 10� � ;
S Tx pP10 61 9� � ;  S T pP11 7 12� � ;  S Tx pP12 7 11� � .
Умови скидання тригерів:
R Tx pP1 2 2� � ;  R T pP 2 1 1� � ;  R Tx pP3 32 4� � ;
R Tx pP 4 31 3� � ;  R T pP5 4 6� � ;  R Tx pP 6 4 5� � ;
R Tx pP 7 61 8� � ;  R T pP8 5 7� � ;  R Tx pP 9 7 10� � ;
R T pP10 6 9� � ;  R pP11 12= ;  R Tx pP12 8 11� � .
Рівняння для вихідних сигналів:
Fwd p p p p p p� � � � �3 4 5 6 7 8 ;
Bwd p p p p p p� � � � � �1 2 4 9 10 12 ;
Acc p p p p p p p p p p� � � � �1 2 1 2 3 4 5 6 9 10 ;
Dec p p p p p p p p p� � � � �3 4 7 8 7 8 9 10 11 .
Рівняння умов вмикання таймерів:
Tx p p1 1 2= ;  T p p1 1 2= ;  Tx p p2 1 2= ;
T p p2 3 4= ;  Tx p p31 3 4= ;  Tx p p32 3 4= ;
T p p3 5 6= ;  Tx p p4 5 6= ;  T p p4 5 6= ;
Tx p p5 7 8= ;  T p p5 7 8= ;  Tx p p61 7 8= ;
Tx p p62 9 10= ;  T p p6 9 10= ;  Tx p p7 9 10= ;
T p p7 11 12= ;  Tx p p8 11 12= .

Таблиця 2. Позначення вхідних та вихідних сигналів на графопереходах
Назва сигналу Призначення сигналу Тип сигналу

START команда «Пуск» вхідна змінна

Т1 – Т7 сигнали таймерів, що дають затримки t1-t7 проміжні змінні  
(для графопереходу – вхідні змінні)

Тx1 – Тx8 сигнали таймерів, що дають затримки t 1̀ - t 8̀

проміжні змінні  
(для графопереходу – вхідні змінні)

Fwd дозвіл роботи вперед вихідна змінна
Bwd дозвіл роботи назад вихідна змінна
Acc розгін вихідна змінна
Dec сповільнення вихідна змінна

P1 – P12 сигнали тригерів проміжні змінні
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На основі отриманих рівнянь складаємо програ-
му на мові LD для програмованого реле Lovato серії 
LRX, що представлена на рис. 3. Адресацію змінних 
наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Адресація змінних
Назва сигналу Позначення у програмі

START I1
Т1 – Т7 TA – T10

Тx1 – Тx8 T01 – T09
Fwd, Bwd, Acc, Dec Q1, Q2, Q3, Q4

P1 – P12 M01 – M12

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Наведена програма задовольняє всім обмежен-

ням, що мають програмовані логічні реле Lovato серії 
LRX, та може бути використана для будь-якого про-
грамованого реле низького рівня.

ВИСНОВКИ
У роботі представлений удосконалений метод 

синтезу логічних схем на основі графопереходів для 
розроблення дискретних систем керування техно-
логічними процесами з великою кількістю станів за 
умови технічної реалізації програми на логічних реле 

Рис. 2. Логічний ланцюг із шести графопереходів 2х2



59

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2021ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА

Рис. 3. Програма керування двигуном на мові LD для програмованого реле Lovato  
серії LRX

низького класу. Запропонована модифікація передба-
чає, що замість одного графопереходу, що описує всі 
стани системи автоматизації, застосовується ланцюг 
із невеликих графопереходів, які послідовно пере-
ходять з одного на інший. При цьому зменшується 
кількість кон’юнктивних членів у кожному рівнянні, 
що дозволяє використовувати отримані рівняння для 
складання програм для логічних програмованих реле, 
що мають обмеження за кількістю комірок пам’яті 

та кількістю елементів, що записуються в програмі. 
Даний метод має елементи уніфікації, і його мож-
на використовувати для синтезу логічних рівнянь, 
що описують системи автоматичного керування, 
які працюють за лінійним алгоритмом, тобто схема 
послідовно переходить з одного стану в інший, що 
є характерною рисою також і для електромеханічних 
систем механізмів загальнопромислового призначен-
ня циклічного режиму роботи.
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Abstract. The aim of the study is to analyze high-voltage pulse discharge in condensed exothermic media as an object 
of control and determine the initial conditions of the control algorithm for dosed input of electrical energy into the 
discharge channel, ensuring the efficiency of exothermic energy conversion.
Method. To evaluate the efficiency of exothermic energy conversion, a method of experimental determination of the 
amount of chemical energy released in the discharge interval due to chemical exothermic transformations per mass of 
exothermic mixture was developed. Method uses mathematical modeling of processes in the discharge channel.
Results. It was revealed that modes of controlled electric energy introduction into discharge channel have significant influ-
ence on the efficiency of exothermic energy conversion. The relation between specific energy efficiency of the chemical 
energy release of the exothermic mixture and the distribution of total electrical energy between successive discharge pulses 
was obtained. Based on that the acceptable energy ratios and initial conditions of the control algorithm are determined.
Scientific novelty. A method for determining the initial conditions of the algorithm for controlling the dosed input 
of electrical energy into the channel of high-voltage pulsed discharge in exothermic environments was developed. 
The proposed method provides maximum efficiency of exothermic transformations with controlled input of electrical 
energy into the discharge channel.
Practical significance. The use of research results in the synthesis of control systems for dosed input of energy into 
the discharge channel will increase the amount of total energy released during high-voltage pulse discharge in an 
exothermic environment. Such increase can be achieved without increasing the amount of electricity stored in capacitor 
banks of pulse current generators. This will increase the efficiency of technological impact on the objects of processing.
Key words: high-voltage pulse discharge; exothermic medium; efficiency of exothermic energy conversion; pulse 
current generator; control algorithm; initial conditions.

Анотація. Метою дослідження є аналіз високовольтного імпульсного розряду в конденсованих екзотермічних 
середовищах як об’єкта керування й визначення початкових умов алгоритму керування дозованим введенням 
електричної енергії в канал розряду, що забезпечують ефективність екзотермічного перетворення енергії в 
режимі вибухового горіння.
Методика. Для оцінки ефективності екзотермічного перетворення енергії в каналі розряду розроблено методику 
експериментального визначення кількості хімічної енергії, яка виділилася в розрядному проміжку за рахунок 
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екзотермічних перетворень, на масу екзотермічної суміші з використанням математичного моделювання 
процесів у каналі розряду.
Результати. Встановлено суттєву залежність ефективності перетворення енергії під час високовольтно-
го імпульсного розряду в конденсованих екзотермічних середовищах від режимів керованого введення 
електричної енергії в канал розряду. Визначено вплив розподілу повної електричної енергії між послідовними 
розрядними імпульсами на питому енергетичну ефективність перетворення енергії екзотермічної суміші в 
каналі розряду, на основі чого визначаються прийнятні співвідношення енергій між послідовними розряд-
ними імпульсами та початкові умови алгоритму керування режимом високовольтного імпульсного розряду в 
екзотермічному середовищі.
Наукова новизна. Запропоновано методику визначення початкових умов алгоритму керування дозованим вве-
денням електричної енергії в канал високовольтного імпульсного розряду в екзотермічних середовищах, що 
забезпечують максимальну енергетичну ефективність екзотермічних перетворень у разі керованого введення 
електричної енергії в канал розряду.
Практична значимість. Використання результатів досліджень під час синтезу систем керування дозованим вве-
денням енергії в канал розряду дозволить збільшити кількість виділеної сумарної енергії під час високовольт-
ного імпульсного розряду в екзотермічному середовищі без збільшення витрат електроенергії, накопиченої в 
конденсаторних батареях генераторів імпульсних струмів, що підвищить ефективність технологічного впливу 
на об’єкти оброблення.
Ключові слова: високовольтній імпульсний розряд; екзотермічне середовище; ефективність екзотермічного 
перетворення енергії; генератор імпульсних струмів; алгоритм керування; початкові умови.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У технологіях розрядноімпульсного руйнуван-

ня природних і штучних негабаритів, розпушування 
міцних донних ґрунтів широко використовують висо-
ковольтний імпульсний електричний розряд у хіміч-
но активних конденсованих середовищах, здатних до 
екзотермічних перетворень у режимі вибухового горін-
ня під дією високих температур і тисків, створюваних 
у каналі розряду електророзрядною плазмою. Енергія, 
що вивільняється під час екзотермічних перетворень 
хімічно активного середовища, підсумовується з елек-
тричною енергією розряду, накопиченою на обкладин-
ках конденсаторних батарей генератора імпульсних 
струмів. У результаті такого підсумовування енергія 
руйнування зростає в кілька разів без збільшення нако-
пиченої енергії в батареї конденсаторів [1; 2; 3].

Важливою перевагою розрядно-імпульсних тех-
нологій, що використовують високовольтний роз-
ряд в екзотермічному середовищі для руйнування 
негабаритів, є керованість, на відміну від техноло-
гій, які використовують вибухові речовини. Тому 
розроблення систем керування режимом високо-
вольтного імпульсного розряду в хімічно активних 
конденсованих середовищах є актуальним завдан-
ням, розв’язання якого потребує вивчення високо-
вольтного розряду в екзотермічному середовищі як 
об’єкта керування, розроблення алгоритму керуван-
ня та визначення початкових умов, що забезпечують 
енергетичну ефективність екзотермічного перетво-
рення енергії в каналі розряду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проведені раніше дослідження показали, що 
використання високовольтного імпульсного розряду 

в екзотермічному середовищі дозволяє розширити 
сферу застосування технологій імпульсної оброб-
ки матеріалів. Зумовлено це тим, що за ідентичних 
характеристик генераторів імпульсних струмів, які 
застосовуються в розрядно-імпульсних установках, 
під час використання розряду в хімічно активних 
конденсованих середовищах, здатних до екзотерміч-
них перетворень, зростають амплітуда і тривалість 
генерованого імпульсу тиску. У роботі [4] аналізу-
ються профілі тиску, отримані з урахуванням випро-
мінювання, викликаного реакцією екзотермічних 
добавок. Проведений розрахунок силового впливу на 
оброблюваний об’єкт підтверджує зростання амплі-
туди і тривалості генерованого імпульсу тиску під час 
розряду в екзотермічному середовищі.

Важливим під час технологічного використання 
розряду в екзотермічному середовищі є забезпечення 
енергетичної ефективності. У роботах [5; 6] дослі-
джується одноімпульсний режим введення енергії 
в канал розряду, за якого реакція горіння екзотерміч-
ної суміші припиняється протягом декількох десятків 
мікросекунд, що призводить до неповного згорання 
використовуваних екзотермічних сумішей та втрати 
потенційної хімічної енергії. Це зумовлює недостат-
ню ефективність одноімпульсного введення енергії 
під час використання одноконтурної схеми генерато-
ра імпульсних струмів через короткочасність імпуль-
су тиску, що генерується високовольтним розрядом.

Аналіз результатів дослідження введення елек-
тричної енергії в канал підводного іскрового розряду 
[7; 8] показав, що на базі багатоконтурних генераторів 
імпульсних струмів можна формувати імпульси тиску 
з декількома послідовними пульсаціями, число яких 
дорівнює числу пульсацій електричної потужнос-
ті. Кожен імпульс забезпечує збільшення амплітуди  



63

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2021ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА

і тривалості імпульсу тиску. Проаналізовані літера-
турні джерела аргументовано показують переваги 
багатоімпульсного введення енергії в канал розряду.

Для реалізації багатоімпульсного введення енер-
гії з метою отримання хвиль тиску необхідної форми 
для конкретної технології використовуються бага-
токонтурні генератори імпульсних струмів у складі 
розрядноімпульсних установок [9; 10]. Ємнісні нако-
пичувачі кожного контуру генератора мають різні 
ємності, які можуть заряджатися до різної напруги, 
та систему комутації, що дозволяє реалізувати неза-
лежне включення кожного контуру.

Проведений аналіз літературних джерел показує, 
що залишається відкритим питання керування пода-
чею імпульсів для забезпечення ефективності екзо-
термічних перетворень під час кожної реалізації висо-
ковольтного багатоімпульсного розряду в екзотерміч-
ному середовищі. Багатоімпульсне дозоване введення 
енергії вимагає розроблення алгоритму керування 
введенням енергії в канал розряду та визначення 
початкових умов, а саме розподілу повної електрич-
ної енергії між послідовними розрядними імпульса-
ми, що забезпечить енергетичну ефективність екзо-
термічних перетворень у каналі розряду.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз високовольтного 

імпульсного розряду в конденсованих екзотерміч-
них середовищах як об’єкта керування й визначен-
ня початкових умов алгоритму керування дозованим 
багатоімпульсним введенням електричної енергії 
в канал розряду, що забезпечують ефективність екзо-
термічного перетворення енергії, тобто виділення 
в розрядному проміжку максимально можливої кіль-
кості хімічної енергії на масу екзотермічної суміші.

Для досягнення поставленої мети були виконані 
такі завдання:

– проведення експериментальних досліджень 
з метою визначення кількості хімічної енергії, яка 
виділилася в розрядному проміжку за рахунок хіміч-
них екзотермічних перетворень, на масу екзотерміч-
ної суміші з використанням математичного моделю-
вання процесів у каналі розряду;

– дослідження режимів керованого дозованого 
введення електричної енергії в канал розряду з метою 
виявлення його впливу на питому енергетичну ефек-
тивність екзотермічного перетворення енергії;

– визначення початкових умов алгоритму керу-
вання двоконтурним генератором імпульсних стру-
мів, що здійснює дозоване багатоімпульсне введення 
електричної енергії в канал розряду, які забезпечують 
ефективність екзотермічного перетворення енергії.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Ефективність екзотермічного перетворення енергії 

під час високовольтного імпульсного розряду в екзо-
термічному середовищі визначається повнотою зго-

рання маси екзотермічної суміші. У разі повного зго-
рання величина хімічної енергії, що вивільняється, 
дорівнює потенційній енергії екзотермічної суміші. 
Проте в разі некерованого одноімпульсного введення 
енергії в канал розряду в реакцію вступає біля 20% 
загальної кількості екзотермічної суміші, введеної 
в розрядний проміжок. Головною причиною цього 
є швидке припинення екзотермічної самопідтримної 
реакції через різке зниження тиску в каналі розряду 
від сотень МПа до менш ніж Рmin=23 МПа – мінімаль-
ного рівня тиску, необхідного для протікання екзотер-
мічної самопідтримної реакції [11]. Тому актуальним 
є дослідження режимів керованого введення електрич-
ної енергії в канал розряду з метою подовження екзо-
термічної самопідтримної реакції і підвищення ефек-
тивності екзотермічного перетворення енергії під час 
кожної реалізації розряду, що зрештою визначає ефек-
тивність технологічної дії на об’єкти обробки.

Для підвищення ефективності вивільнення хіміч-
ної енергії екзотермічної суміші необхідна підтримка 
рівня тиску в каналі розряду вище мінімального рів-
ня більш тривалий час. На підставі аналізу фізичних 
процесів, що протікають під час високовольтного роз-
ряду в екзотермічному середовищі, запропоновано 
метод підвищення ефективності екзотермічних пере-
творень за кожної реалізації розряду. Метод основа-
ний на послідовному, дозованому введенні електрич-
ної енергії в канал розряду за заданим алгоритмом за 
використання двоконтурного генератора імпульсних 
струмів з поточним непрямим контролем рівня тиску 
в каналі розряду з метою запобігання згасання само-
підтримної екзотермічної реакції [12].

Реалізація запропонованого алгоритму керування 
потребує визначення оптимальних початкових умов, 
що забезпечують виділення в розрядному проміжку 
максимально можливої кількості хімічної енергії на 
масу екзотермічної суміші.

Для визначення оптимальних початкових умов 
алгоритму керування необхідно встановити основні 
фактори, що впливають на ефективність екзотерміч-
ного перетворення. Під час проведення експеримен-
тальних досліджень, спрямованих на вирішення цьо-
го завдання, важливим методичним моментом було 
визначення енергії, що виділилася в каналі розряду 
через хімічні екзотермічні перетворення. Потенційна 
енергія екзотермічної суміші може бути розрахована 
досить точно. Але оскільки повного згорання суміші 
в каналі розряду не відбувається, то сумарна енергія, 
що виділилася в каналі розряду, буде менша, ніж сума 
потенційних енергій, накопичених у конденсаторній 
батареї та масі екзотермічної суміші.

Під час високовольтного розряду в екзотермічно-
му середовищі сумарна енергія складається з елек-
тричної енергії Wτ і теплової хімічної енергії ΔWx, 
що вивільняється під час окислення екзотермічної 
суміші. Ця енергія витрачається на зміну агрегатного  
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і термодинамічного стану речовини в каналі розряду, 
розширення каналу, а також на теплові та інші втра-
ти. У процесі розширення каналу розряду випромі-
нюється хвиля тиску, і формується післярозрядна 
парогазова порожнина (далі – ПГП) з енергією Wп, 
яка йде на обробку технологічних об’єктів. З метою 
визначення ефективності екзотермічного перетворен-
ня під час реалізації керованого розряду необхідно 
визначити внесок хімічної енергії ΔWx. Для поділу 
вкладів у загальний енергетичний баланс електрич-
ної та хімічної енергій використовуємо вираз [11]:

�W W Wx n n� � �� �,                       (1)

де Wп – повна енергія ПГП, Дж; ηп – коефіцієнт пере-
творення введеної в канал розряду електричної енер-
гії Wτ в енергію ПГП.

Енергія післярозрядної парогазової порожнини 
Wп може бути розрахована з використанням відомої 
формули Вілліса по періоду її пульсації Тп [11]:
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де Р0 – гідростатичний тиск на глибині пульсацій 
ПГП, Па; ρ – густина рідини, кг/м3; Тп – період пуль-
сацій ПГП, с.

Під час проведення експериментальних досліджень 
кількість виділеної енергії в ПГП Wп визначали за періо-
дом пульсацій ПГП Тп – інтервал часу між піками тиску. 
Профіль хвилі тиску в середовищі P(t) в екваторіальній 
площині на відстані 0,3 м від каналу розряду вимірюва-
ли за допомогою п’єзокерамічного датчика тиску і фік-
сували на запам’ятовуючому осцилографі TDS 2024B.

Величина коефіцієнта перетворення електричної 
енергії в каналі розряду ηп визначалась з емпіричного 
виразу [11]:

� �ï åõð� � �0 26 2 3 0 14, ( / ) , ,              (3)

де � � �l 1( Wτ /Р0)1/3 – коефіцієнт форми ПГП; 
l  – довжина міжелектродного проміжку, м.

Об’єктивним критерієм ефективності виділення 
потенційної хімічної енергії екзотермічної суміші 
може бути величина μ – питома енергетична ефектив-
ність екзотермічного перетворення, Дж/кг:
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де ΔWx.– хімічна енергія, Дж; М – маса екзотермічної 
суміші, кг.

Для визначення величини μ за формулою (4) спо-
чатку визначалась по експериментально реєстровано-
му періоду пульсацій ПГП Тп повна енергія ПГП Wn за 
формулою (2). Використовуючи електричні характе-
ристики I(t) і U(t), визначали електричну енергію Wτ. 
Коефіцієнт її перетворення ηп визначався за форму-
лою (3). Потім за формулою (1) визначалась кількість 
хімічної енергії ΔWx.

Під час експериментальних досліджень у процесі 
кожного розряду одночасно реєстрували напругу на 
розрядному проміжку U(t), струм розряду I(t), про-
філь хвилі тиску, що розповсюджується в середовищі 
P(t), і період пульсацій післярозрядної парогазової 
порожнини Tп. Як датчики використовувалися діль-
ник напруги ДН-50 з діапазоном вимірювання від 
0 до 50 кВ, шунт Ш-100 з діапазоном вимірювання від 
0 до 100 кА, а також п’єзокерамічний датчик тиску. 
Сигнали з датчиків фіксували на запам’ятовуючому 
осцилографі TDS 2024B..

Оскільки процеси пробою, виділення енергії 
в каналі розряду і генерування хвиль тиску носять 
стохастичний характер [1], то для збільшення сту-
пеня достовірності та оцінки статистичного розкиду 
одержуваних результатів число дослідів у серії екс-
периментів, що характеризуються фіксованими умо-
вами проведення, залежало від розкиду реєстрованих 
параметрів розряду. Мінімальне значення було вибра-
но рівним п’яти. За отриманими вибірками обчислю-
валися оцінки середніх значень:
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Під час керованого двохімпульсного введен-
ня електричної енергії в канал високовольтного 
імпульсного розряду в екзотермічному середовищі 
необхідно визначити початковий розподіл енергії 
між першим і другим імпульсами, що забезпечує 
максимальну питому енергетичну ефективність 
екзотермічного перетворення μ. Використовуючи 
запропоновану методику визначення μ, було прове-
дено дослідження впливу співвідношення енергій 
другого і першого імпульсів W2/W1 на ефективність 
виділення потенційної хімічної енергії екзотерміч-
ної суміші.

Експериментальні дослідження проводилися 
в технологічному баку об’ємом 1 м3, заповненому 
водою з фіксованим екзотермічним складом, що міс-
тить 40% порошку алюмінію у водному розчині окис-
лювача, ефективність застосування якого обґрунто-
вана [11]. Для введення екзотермічної суміші в зону 
плазмового каналу її попередньо поміщали в діе-
лектричні капсули, в торцях яких установлювалися 
струмопровідні електроди з міді. Потім така капсула 
з екзотермічною сумішшю встановлювалася у водний 
міжелектродний проміжок. Довжина капсули l, що 
відповідає довжині розрядного проміжку, визнача-
лася з умови забезпечення початкової напруженості 
електричного поля Е0, необхідної для утворення кана-
лу наскрізної провідності. 

Для вибраного типу екзотермічної суміші 
Е0≥106 В/м, l=3·10-2 м [11]. Сумарна енергія дво-
контурного генератора імпульсних струмів Wτ змі-
нювалася від 400 Дж до 750 Дж. Діапазон енергій 
під час проведення експериментальних досліджень 
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був вибраний виходячи з вимог технології руйну-
вання негабаритів. За інших розрядноімпульсних 
технологій можлива зміна енергетичного діапазону, 
що вимагатиме проведення додаткових досліджень 
з метою визначення початкових умов алгоритму 
керування.

Зміна режимів керованого введення енергії забез-
печувалася варіюванням енергій W1 і W2 контурів 
генератора імпульсних струмів шляхом зміни почат-
кових напруг U1, U2 на накопичувачах енергії і зміни 
ємностей конденсаторних батарей С1 і С2. Величина 
співвідношення енергій W2/W1 змінювалася в інтер-
валі від 2,0 до 23,0. Власні індуктивності кожного 
з розрядних контурів L1 і L2 визначалися з досліду 
короткого замикання і протягом експериментів не змі-
нювалися: L1=6,8·10-6 Гн, L2=3,54·10-6Гн.

Для порівняння результатів експериментальних 
досліджень за різних режимів уведення електричної 
енергії величина питомої енергетичної ефективності 
μ була пронормована до значення μ0 під час одноім-
пульсного введення енергії і представлена відносною 
величиною:

� � �� / ,0                              (6)

де μ0 – ефективність згорання в каналі розряду одини-
ці маси екзотермічної суміші за традиційного одноім-
пульсного введення енергії, Дж/кг; μ – ефективність 
згорання в каналі розряду одиниці маси екзотерміч-
ної суміші під час розряду з керованим двоімпуль-
сним введенням енергії, Дж/кг.

Результати експериментальних досліджень наве-
дені на рис. 1 у вигляді залежностей � �

�

�
�

�

�
�f

W
W

2

1

, побу-
дованих на основі експериментальних даних (позна-
чені точками) для трьох значень сумарної введеної 
електроенергії Wτ. Там же наведено їх апроксимацію 
поліноміальною залежністю третього ступеня, що 
виконана за допомогою стандартної функції – лінії 

тренда програмного забезпечення Microsoft Excel (на 
рисунку позначені суцільними лініями).

Як видно із залежностей � �
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�
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�f

W
W

2

1

 величина спів-
відношення енергій W2/W1 істотно впливає на ефек-
тивність протікання екзотермічної хімічної реакції 
в умовах керованого введення енергії. Залежності 
� �

�

�
�

�

�
�f

W
W

2

1

 для кожного значення Wτ мають максиму-
ми, що відповідає максимальній ефективності пере-
творення хімічної енергії, які зсуваються в бік збіль-
шення під час зростання повної енергії. Обмеження 
зростання в разі подальшого збільшення відношення 
W2/W1 пояснюється тим, що енергія першого імпуль-
су повинна забезпечити умови займання екзотерміч-
ної суміші, тобто для кожного складу й обсягу екзо-
термічної суміші існує своє мінімальне значення W1, 
подальше зменшення якого є неприйнятним.

Аналіз отриманих результатів показав, що за різ-
них значень повної введеної електроенергії Wτ і різ-
них співвідношень енергій в імпульсах W2/W1 теплова 
енергія екзотермічного перетворення екзотермічної 
суміші збільшується в межах від 1,2 до 1,7 разів. Це 
забезпечує підвищення сумарної енергії без збіль-
шення долі електричної енергії, а тільки за рахунок 
зростання вкладу енергії, що виділяється в результаті 
більшої інтенсивності екзотермічної реакції окислен-
ня екзотермічної суміші. Таким чином, результати 
досліджень показали, що, змінюючи співвідношен-
ня між величинами електричної енергії в імпульсах, 
а за постійних значень ємності батарей генератора 
імпульсних струмів, змінюючи співвідношення між 
величинами зарядних напруг конденсаторів, можна 
цілеспрямовано керувати ефективністю екзотерміч-
них перетворень у каналі розряду.

Повна енергія парогазової порожнини Wп, яка 
необхідна для здійснення заданих технологічних опе-
рацій, визначається за результатами технологічних 
випробувань. Максимальна енергія екзотермічного 

Рис. 1. Залежність питомої енергетичної ефективності µ  від співвідношення енергій W2/W1 
за різних значень повної електроенергії Wτ: 1 – 400 Дж, 2 – 550 Дж, 3 – 750 Дж
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перетворення ΔWx визначається кількістю і складом 
екзотермічної суміші. Повна введена в канал розряду 
електрична енергія, що забезпечить виконання зада-
них технологічних завдань, визначається за виразом 
W

W Wï x

ï
� �
�

� � . Використовуючи отримані в результаті 
проведених досліджень залежності � �

�

�
�

�

�
�f

W
W

2

1

, визнача-
ють оптимальні співвідношення енергій в імпульсах 
W2/W1 за певного визначеного значення Wτ.

За відомих значень енергій Wп й ΔWx, що задають-
ся вимогами технології та типом екзотермічної сумі-
ші, й визначеному розподілі повної електричної енер-
гії Wτ між послідовними імпульсами зі співвідношен-
ня W2/W1 можна отримати значення початкових умов 
алгоритму керування високовольтним імпульсним 
розрядом у конденсованих екзотермічних середови-
щах у вигляді початкових значень напруги на кон-
денсаторах генератора імпульсних струмів U1, U2, що 
забезпечують максимальну ефективність екзотерміч-
ного перетворення енергії, користуючись виразами:

W
W Wï x

ï
� �
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� �
;  W W W� � �1 2;  W

C U
1 2

1 2 1 2
2

2,
, , .=    (7)

Алгоритм керування дозованим введенням елек-
тричної енергії в канал розряду під час використан-
ня двоконтурного генератора імпульсних струмів 
з поточним непрямим контролем рівня тиску в каналі 
розряду [12] запобігає згасанню самопідтримної екзо-
термічної реакції в разі випадкового зниження тиску 
через стохастичність процесів, але без визначення 
початкових умов оптимального розподілу повної 
електричної енергії між імпульсами не забезпечить 
максимальної ефективності виділення хімічної енер-
гії під час згорання в каналі розряду екзотермічної 
суміші.

Отримані результати досліджень дозволяють за 
запропонованою методикою визначати початкові 
умови алгоритму керування двоконтурним генерато-
ром імпульсних струмів, що здійснює дозоване бага-

тоімпульсне введення електричної енергії в канал 
розряду, які забезпечують максимальну ефективність 
екзотермічного перетворення енергії під час висо-
ковольтного імпульсного розряду в конденсованому 
екзотермічному середовищі.

ВИСНОВКИ
Розроблено методику експериментального визна-

чення кількості хімічної енергії, яка виділилася в роз-
рядному проміжку за рахунок хімічних екзотермічних 
перетворень, на масу екзотермічної суміші, що дає 
змогу оцінити енергетичну ефективність екзотерміч-
ного перетворення енергії в каналі високовольтного 
імпульсного розряду в конденсованому екзотермічно-
му середовищі.

Визначено залежність питомої ефективності виді-
лення енергії екзотермічної суміші в каналі розряду 
від співвідношення доз електричної енергії, що вво-
дяться в канал розряду послідовними розрядними 
імпульсами. На основі цього визначається оптималь-
ний розподіл повної електричної енергії, введеної 
в канал розряду, та необхідні параметри контурів 
генератора імпульсних струмів, що забезпечує необ-
хідний розподіл енергії між послідовними розрядни-
ми імпульсами.

Запропоновано методику визначення початкових 
умов алгоритму керування двоконтурним генерато-
ром імпульсних струмів, що здійснює дозоване бага-
тоімпульсне введення електричної енергії в канал 
розряду, які забезпечують максимальну питому ефек-
тивність екзотермічного перетворення енергії. Це 
дозволить збільшити кількість виділеної сумарної 
енергії під час високовольтного імпульсного роз-
ряду в екзотермічному середовищі без збільшення 
витрат електроенергії, накопиченої в конденсаторних 
батареях генераторів імпульсних струмів, що підви-
щить ефективність технологічного впливу на об’єкти 
обробки.
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Abstract. The article considers the method of presenting a mathematical model of well deepening during drilling with 
mud motors. The general form of the problem of optimal control of the well deepening process as a multidimensional 
control object is formulated, which directly converts the input control influences and the input controlled and 
uncontrolled perturbations into the reaction of the object. It is determined that in the case of the use of mud motors, the 
main factors that determine the efficiency of destruction of rocks, as in the use of rotary motors, is the axial load on the 
bit and its speed, which allowed us to conclude that the structure of equations describing the dependence variables of 
the state of the process of deepening the well from the control actions. It is shown that the mathematical model of well 
deepening when drilling with mud motor, it is expedient to present in the space of states, as well as when drilling by 
rotary method. The main difference between the considered models is the method of determining the assessment of the 
state of the bit support and the state of the bit armament. When drilling a well, mud motors assessments of the state of 
the bit support and the state of the bit arm are indirectly determined by the change in torque on the bit and the change 
in the pressure of the flushing fluid. The pressure of the drilling fluid is used not only to transport the drilled rock to the 
surface, but also is a source of energy for mud motors.
It is shown that the interaction of the screw downhole tool with the rock is complex, so to obtain the expressions of 
the dependencies included in the right part of the differential equations of the mathematical model of the process of 
deepening the well by analytical means is currently impossible.
Two ways to ensure constant power of the drilling pump when drilling with mud motors are considered: the first method 
depends on the configuration of the drilling pump, and the second involves the presence of an adjustable frequency 
electric drive, which increases the efficiency of the drilling process by an average of 20%. An induction motor with 
adjustable rotor speed was chosen as the drive of the drilling pump, for which an analytical dependence was obtained, 
which establishes the relationship between the angular velocity of the induction motor and the flushing fluid pressure.
Key words: axial load; optimal control; mathematical model; control effects; induction motor.

Анотація. У роботі розглядається питання способу подання математичної моделі поглиблення свердловини під 
час буріння гвинтовими вибійними двигунами. Сформульовано загальний вигляд задачі оптимального керу-
вання процесом поглиблення свердловини як багатовимірного об’єкта керування, який направлено перетворює 
вхідні керуючі впливи та вхідні контрольовані і неконтрольовані збурення на реакцію об’єкта. Визначено, що 
у разі використання гвинтових вибійних двигунів основними факторами, які зумовлюють ефективність руй-
нування гірських порід, так як і під час використання роторних двигунів, є осьове навантаження на долото 
і частота його обертання, що дозволило зробити висновок про подібність структури рівнянь, які описують 
залежність змінних стану процесу поглиблення свердловини від керувальних дій. Показано, що математичну 
модель поглиблення свердловини під час буріння ГВД доцільно подати у просторі станів, як і під час буріння 
роторним способом. Головною відмінністю розглянутих моделей є спосіб визначення оцінки стану опори доло-
та та стану озброєння долота. Під час буріння свердловини ГВД оцінки стану опори долота та стану озброєння 
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долота опосередковано визначають зміною моменту на долоті та зміною тиску промивальної рідини. Тиск 
бурового розчину використовується не тільки для транспортування вибуреної породи на поверхню, але й є 
джерелом енергії для ГВД.
Показано, що взаємодія гвинтового вибійного інструменту з гірською породою має складний характер, тому 
отримати вирази залежностей, що входять у праву частину диференціальних рівнянь математичної моделі про-
цесу поглиблення свердловини аналітичним шляхом, на тепер є неможливим.
Розглянуто два способи забезпечення постійної потужності бурового насосу під час буріння ГВД: перший 
спосіб залежить від комплектації бурового насосу, а другий передбачає наявність регульованого частотного 
електроприводу, що дозволяє підвищити ефективність процесу буріння в середньому на 20%. Як привід буро-
вого насосу було обрано асинхронний двигун з регульованою частотою обертання ротора, для якого було отри-
мано аналітичну залежність, що встановлює взаємозв’язок між кутовою швидкістю асинхронного двигуна і 
тиском промивальної рідини.
Ключові слова: осьове навантаження; оптимальне керування; математична модель; керуючі впливи;  
асинхронний двигун.

ВСТУП
Перед нафтогазовим комплексом України стоїть 

задача збільшення видобутку нафти і природного 
газу, що передбачає нарощування обсягів буріння.

Натепер буріння глибоких свердловин на нафту 
і газ в Україні ведеться в основному роторним спосо-
бом. Проте під час спорудження орієнтовано-направ-
лених свердловин останнім часом стали використо-
вувати гвинтові вибійні двигуни (ГВД), що поясню-
ється цілим рядом технологічних і експлуатаційних 
переваг таких машин. Серед них: високий обертовий 
момент, широкий діапазон частот обертання валу 
шпинделя в діапазоні 100–200 об/хв., що дає змогу 
ефективно відпрацьовувати більшість типів сучасних 
шарошкових і безопірних доліт [1; 2].

Для ГВД, як і для роторного буріння, має місце 
незалежність частоти обертання породоруйнівного 
інструменту і осьового навантаження, що дає змогу 
ефективно розв’язувати задачі оптимального керу-
вання процесом механічного буріння за умови, якщо 
належним чином формалізована така задача.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Процес механічного буріння характеризується 

значною невизначеністю, складною функціональ-
ною залежністю факторів і параметрів, що зумов-
люють процес поглиблення свердловини. Тому для 
розв’язання задач, пов’язаних з управлінням про-
цесом буріння, різні автори пропонують емпіричні 
моделі з невеликою кількістю коефіцієнтів, які визна-
чають за результатами експериментальних дослі-
джень в лабораторних (стендових) або промислових 
умовах [3–5].

Для вирішення задачі оптимального керування 
процесом поглиблення свердловини математична 
модель повинна бути подана у просторі станів, коор-
динатами якого є фактори, що характеризують вза-
ємодію бурового інструмента з гірською породою.

Вперше така модель була запропонована ученими 
США E.M. Galle i H.B. Woods [6, 7], яка отримана як 
результат статистичного узагальнення багатьох про-

мислових досліджень. Тому вона може бути придат-
ною лише для якісної оцінки того чи іншого варіанту 
управління процесом буріння.

Інший підхід запропонований авторами роботи 
[8]. Математичний опис процесу поглиблення сверд-
ловини при роторному бурінні ґрунтується на вве-
денні трьох показників – проходки на долото та опо-
середкованих оцінок стану озброєння і опор долота, 
які характеризують взаємодію бурового інструмента 
з породою.

Буріння з використанням ГВД має ряд особли-
востей. Одна з них – це використання гідравлічної 
потужності бурової рідини для обертання долота на 
вибої свердловини, що зумовлює розв’язання акту-
альної наукової задачі – виявлення керуючих впливів 
і на цій основі створення математичної моделі, при-
датної для оптимального керування процесом погли-
блення орієнтовано скерованих свердловин.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 
ПОГЛИБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

Створення математичної моделі процесу погли-
блення свердловини має цілий ряд специфічних 
особливостей [8], таких як нестаціонарність, невід-
творюваність та стохастичність. Така особливість 
процесу буріння зумовлює погану організацію його 
внутрішньої структури [9].

Незважаючи на такі особливості процесу буріння, 
він повинен бути формалізований як багатовимірний 
об’єкт керування направленого перетворення вхід-
них керуючих впливів та вхідних контрольованих 
і неконтрольованих збурень на реакцію об’єкта.

У загальному вигляді формалізований запис зада-
чі оптимального керування процесом поглиблення 
свердловини має такий вигляд [8]:

( )min(max) : R x ,u ,w,Π ,                     (1)

( )v
dx f x ,u ,w, ,K
dt

= Π ,                      (2)

( ) ( )0
0x t x= , ( ) ( )f

fx t x= .                    (3)

u U∈ ,                                   (4)
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де x  – вектор змінних стану процесу поглиблення 
свердловин;

u  – вектор впливів керування;
w  – вектор, компонентами якого є фізико-меха-

нічні властивості гірських порід;
Π  – вектор реологічних властивостей промиваль-

ної рідини;
vK  – вектор постійних коефіцієнтів, які визна-

чаються типом приводу долота, його типорозміром, 
глибиною свердловини тощо;

U  – допустима область впливів керування.
На цей час не існує загальної теорії руйнування гір-

ських порід породоруйнівним інструментом, на основі 
якої можна було б отримати аналітичну залежність (2).

Вивченню закономірності (2) присвячена значна 
кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вче-
них, які ґрунтуються на припущенні, що фактори, які 
зумовлені фізико-механічними властивостями гір-
ських порід, реологічними властивостями бурових 
розчинів, конструкцією та типом породоруйнівного 
інструменту, є незмінними і їх вплив враховується 
через параметри моделі.

Зроблене допущення дає змогу зробити висно-
вок, що для роторного буріння і буріння гвинтови-
ми вибійними двигунами (ГВД-буріння) основними 
факторами, які зумовлюють ефективність процесу 
руйнування гірських порід, є осьове навантаження на 
долото і частота його обертання [8].

Отже, для турбінного і ГВД-буріння вектор керу-
ючих впливів u  своїми компонентами буде мати 
осьове навантаження на долото F  і частоту його 
обертання dn .

З урахуванням зроблених припущень залежність 
(2) набуде такого вигляду:

( )d
dx f F , n , a ,
dt

=                              (5)

де a −вектор постійних величин.
Для ГВД-буріння dn  залежить від тиску P і витра-

ти бурового розчину (подачі) Q. Для ГВД, крім P і Q, 
його характеристики визначає і крутний момент M, 
між якими існують такі функціональні залежності [2]:

id a M ,α
ωω = ω −                            (6)

id pP P a M ,β= +                              (7)

де 2 dnω = π −кутова частота; idω  і idM −  кутова час-
тота і крутний момент при холостому ході (P=0); 
α  і β − показники нелінійності характеристик (6) і (7); 
і pa − експериментальні коефіцієнти.

Як показали експериментальні дослідження [2], 
в більшості випадків 1β  . Тому

id pP P a M ,= +                             (8)

Гідравлічна потужність, що підводиться до валу 
ГВД sqN QP N= +  внаслідок втрат перевищує корисну 
механічну потужність MN M= ω , яка витрачається на 
обертання долота.

Потужністю стиснення потоку рідини sqN , яка 
є незначною [2], можна знехтувати.

Якісним показником [2] балансу потужності ГВД 
є його коефіцієнт корисної дії (ККД)

MN
N

η = .

Враховуючи значення MN  і N , отримуємо
M
QP

ω
η = .                                  (9)

При ГВД-бурінні повинна забезпечуватись 
постійна потужність бурового насосу mp amN M ,= Ω , яка 
досягається двома способами [10, 11]. Перший з них 
передбачає заміну втулок і поршнів різних діаметрів, 
які входять в комплект бурового насосу, що забез-
печує регулювання тиску бурового розчину у міру 
поглиблення свердловин. За такого регулювання 
роботою бурового насосу потужність, яку розвиває 
насос, є значно меншою за номінальну [11].

Для реалізації другого способу буровий насос 
повинен бути оснащений регульованим частотним 
електроприводом. Це дає змогу плавно змінювати 
продуктивність бурового насосу і, як наслідок, зна-
чно зменшити невикористану потужність. За допо-
могою регульованого електроприводу досягається 
збільшення механічної швидкості буріння до 20% 
і зменшення тривалості спуско-піднімальних опера-
цій до 20% [11].

Якщо регульованим електроприводом є асинх-
ронний двигун, то механічна потужність, яка переда-
ється на вал двигуна, буде такою:

mp amN M ,= Ω                            (10)

де amM − момент на валу двигуна; Ω − кутова швид-
кість ротора двигуна.

Потужність mpN передається буровому насосу, на 
виході якого подача Q під тиском P поступає до ГВД. 
Внаслідок втрат енергії під час передачі її від елек-
тричного двигуна до бурового насосу буде мати місце 
таке співвідношення:

dp
mp

N
N

η = .                            (11)

Оскільки MNN =
η

 і MN M= ω, то формула (11) набу-
де такого вигляду:

dp
mp

M .
N

ω
η =

η
                          (12)

З урахуванням формули (6) вираз (12) прийме 
такий вигляд:

( )id
dp

mp

M a M
.

N

α
ωω −

η =
η

Якщо врахувати формулу (10), то отримаємо

( )id
dp

am

M a M
.

M

α
ωω −

η =
η Ω

                       (13)
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Момент на валу електроприводу визначають за 
такою формулою [6]:

( )
( ) ( )

2
1 2

22
1 1 2 1 1 2

1
am

s s

s mU r s
M

r c r s x c x
−

=
Ω + + +

,         (14)

де S – ковзання; U – напруга живлення двигуна; m1 – 
число фаз обмоток статора; r1, r2 – активні опори ста-
тора і ротора; xs1, xs2 – індуктивні опори розсіювання 
статора і ротора; c1 – коефіцієнт приведення.

Між кутовою частотою Ω  ротора і кутовою часто-
тою мережі 1

1 ps zΩ
= −

ω  існує функціональний взаємозв’язок:

1

1 ps zΩ
= −

ω
,                              (15)

де zp – число пар полюсів статора.
Якщо значення S перерахувати за формулою (15) 

і отримане значення підставити в (14), то отримаємо 
залежність ( )am amM f= Ω , яка має назву «механічна 
характеристика асинхронного електричного двигуна» [12].

Залежність ( )am amM f= Ω  (рис.1) є нелінійною 
функцією. На інтервалі значень [ ]0 max; M  залежність 

( )am amM f= Ω  можна апроксимувати прямою лінією

1 2amM a a= + Ω ,                       (16)

де 1
1

1

max

m

Ma Ω
=

Ω − Ω
; 

2
1

max

m

Ma = −
Ω − Ω

,

де 1Ω − кутова частота холостого ходу; mΩ −макси-
мальне значення крутного моменту; mΩ −кутова час-
тота, за якою момент досягає свого максимального 
значення.

Рис. 1. Механічна характеристика асинхронного двигуна [6]

З урахуванням формули (16) вираз (13) набуде 
такого вигляду:

( )
( )1 2

id
dp

M a M
,

a a

α
ωω −

η =
η + Ω Ω

                       (17)

яка справедлива для діапазону частот [ ]1 m;Ω Ω .
Момент, який виникає на валу ГВД, можна обчис-

лити за такою формулою [13]:

2
2 2

41 eM Pz e T z c = − + π 
,

де 2z − число зубців ротора ГВД; e − ексцентриси-
тет (міжцентрова віддаль статора і ротора); T − крок 
гвинтової поверхні статора; ec − безрозмірний коефі-
цієнт зачеплення.

Величини, які входять в останню формулу, окрім 
тиску P, визначаються конструкцією ГВД, і тому 
будемо вважати їх постійними величинами. Введемо 
таке позначення:

2
2 2

41z ek z e T z c = − + π 
.

zM k P.=                                (18)

З урахуванням отриманого значення M,  
формулу (17) запишемо у такому вигляді:

( )
( )1 2

z id
dp

k P A P
,

a a

α
ωω −

η =
η + Ω Ω

                   (19)

де zA k aα
ω ω= .

Параметри Aω  і α , які входять у формулу (17), 
визначимо із таких міркувань. Тормозний режим 
роботи ГВД має місце [7] при 0ω = . Тоді, з ураху-
ванням значення M, яке визначається за формулою 
(18), рівняння (6) набуде такого вигляду:

0id TA Pα
ωω − = ,

де TP − тормозний тиск.
Із останнього рівняння знаходимо

id

T

A .
Pω α

ω
=                                (20)

Тепер запишемо рівняння (6) для номіналь-
ного режиму роботи ГВД, врахувавши значен-
ня M. У результаті отримаємо

nom id nomA P .α
ωω = ω −

Після підстановки в отриманий вираз значення 
Aω , із формули (20), доходимо такого результату:

1 nom
nom id

T

P ,
P

α  
 ω = ω −     

Розв’язавши останнє рівняння відносно α , зна-
ходимо, що

( )
( )

ln 1
ln

nom id

nom T

.
P P

− ω ω
α =

Знаючи значення α , за формулою (20) знаходимо 
параметр Aω .

Після очевидних перетворень формула (17) набу-
де такого вигляду:

( )2
2 1 0

s

P
a a ,

ϕ
Ω + Ω − =

η

де s dp ;η = η η  ( ) ( )z idP k P A Pα
ωϕ = ω − .

Розв’язок останнього рівняння буде таким:
( )2

1 1 2

2

4
2

sa a P a
.

a
− + + ϕ η

Ω =                   (21)

Аналіз співвідношення (21) показує, що тиск про-
мивної рідини P і кутова швидкість вала бурового 
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насосу Ω  функціонально зв’язані. Тільки один із них 
може бути вибраний як незалежний керуючий вплив. 
Виходячи з технологічних міркувань, доцільніше 
вибрати тиск промивальної рідини F. Такої думки 
дотримується, наприклад, і автор роботи [14].

Таким чином, допускаємо, що права частина 
диференціального рівняння (5) є функцією осьового 
навантаження на долото F і тиску промивальної ріди-
ни P на вході в свердловину. Такий підхід до заміни 
в (5) nd на P має ту перевагу, що величина P доступна 
до спостереження, а вимірювати значення nd є досить 
проблематичним. Це означає, що рівняння (5) набуде 
такого вигляду:

( )dx f F , P, a ,
dt

=                         (22)

Компонентами вектор-функції ( )f F ,P , що є пра-
вою частиною рівняння (21), будемо вважати [8]: 
поточне значення швидкості буріння ( )tv F ,P , швид-
кість зносу зубів ( )v F ,Pµ  та опор ( )gv F ,P  долота.

Вектор змінних стану x , який входить в рівнян-
ня (22), має своїми компонентами [8] – проходку 
на долото ( )h t , оцінку стану озброєння долота ( )tε  
і оцінку стану опори ( )g t  для шарашкових доліт. 
У тому випадку, коли має місце випереджувальний 
знос озброєння шарошечного долота або буріння 
ведеться полікристалічним долотом типу PDC, век-
тор станів x  має два компоненти – ( )h t  і ( )tε .

Із трьох компонентів ( )h t , ( )tε  і ( )g t  вектора змін-
них станів x  лише ( )h t  можна безпосередньо вимі-
рювати в процесі буріння. Оцінки станів озброєння 

( )tε  і ( )g t  визначають опосередковано [8] через інші 
технологічні параметри.

У роботі [15] стан озброєння долота запропоно-
вано оцінювати відношенням початкової швидкості 
буріння v0 до її поточного значення vt

0

t

v
v

ε = .                               (23)

За аналогією з оцінкою ε  стан опор долота для 
ГВД-буріння можна опосередковано визначити від-
носною зміною моменту на долоті [2]

0

x

g ,

M Mg
M
−

= ,                            (24)

де M – поточний момент ГВД; Mx – момент холостого 
ходу ГВД; Mg,0 – момент для нового долота.

Якщо тепер врахувати формулу (18), то із (24) 
випливає, що оцінку стану опори долота можна 
визначити так:

0

x

g ,

P Pg
P
−

= ,                               (25)

де P – поточний тиск промивальної рідини; Px – тиск  
промивальної рідини при холостому ході ГВД;  
Pg,0 – тиск промивальної рідини для нового долота.

Формалізацію процесу механічного поглиблення 
свердловини з метою створення математичної моделі, 

придатної для розв’язання задачі оптимального керу-
вання, здійснимо при таких припущеннях:

− привід бурового долота здійснюється ГВД, 
а для приводу бурового насоса використаний асинх-
ронний двигун з регульованою частотою обертання;

− вся глибина свердловини розбита на інтервали, 
всередині яких фізико-механічні властивості гірських 
порід незмінні;

− буріння ведеться шарошечними долотами або 
полікристалічним долотом типу PDC.

Виходячи із прийнятих допущень, математичну 
модель процесу поглиблення свердловин запишемо 
у такій формі [8]:

− для шарошечних доліт з випереджаючим зно-
сом опор

( ) ( )
( )

0dh t v F ,P
,

dt t
=

ε
                             (26)

( ) ( )d t
K F ,P ,

dt ε

ε
=                              (27)

( ) ( )g
dg t

K F ,P ,
dt

=                               (28)

де v0(F, P) – початкова швидкість буріння; Kε (F, P), 
h(0)=0, швидкості зміни оцінок технічного стану 
озброєння і опор долота.

За початковий відлік часу візьмемо початок чер-
гового рейсу буріння, коли на вибій свердловини 
опустили нове долото. Тоді початкові умови будуть 
такими:

h(0)=0, ε(0)=1, g(0)=1.
Значення для другої і третьої початкових умов 

витікає із способу визначення оцінок стану озброєння 
і опори долота.

− для шарошечних доліт з випереджаючим зно-
сом озброєння і полікристалічних доліт типу PDC

( ) ( )
( )

0dh t v F ,P
,

dt t
=

ε
                          (29)

( ) ( )d t
K F ,P

dt ε

ε
=                            (30)

з початковими умовами h(0)=0, ε(0)=1
За своєю структурою рівняння (26) – (30) анало-

гічні рівнянням, які отримані в роботі [8]. Принципо-
ва відмінність у тому, що їх праві частини, при зро-
блених допущеннях, визначаються осьовим наван-
таженням на долото і тиском бурового розчину, який 
використовується не тільки для транспортування 
вибуреної породи на денну поверхню, але й є джере-
лом енергії для ГВД.

Через складний характер взаємодії бурового 
інструмента з гірською породою аналітичним шля-
хом отримати вирази залежностей, що входять у праві 
частини диференціальних рівнянь (26)–(30), натепер 
неможливо.

Для формалізації задачі оптимального керуван-
ня процесом поглиблення свердловин за допомогою 
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ГВД необхідно розроби метод побудови емпіричних 
моделей залежностей v0(F, P), Kε(F, P) і Kg(F, P), що 
і є метою подальших досліджень.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу процесу поглиблення сверд-

ловин за допомогою ГВД, коли як привід буровових 
насосів використовуються асинхронні двигуни з регу-
льованою частотою обертання ротора, отримана ана-

літична залежність, що встановлює взаємозв’язок 
між кутовою швидкістю асинхронного двигуна і тис-
ком промивальної рідини.

Встановлена залежність дала змогу зробити висно-
вок, що для оптимального управління процесом погли-
блення свердловин як керуючої дії слід вибрати осьове 
навантаження на долото і тиск промивальної рідини. 
Це дало змогу формалізувати процес механічного 
буріння і сформувати мету подальших досліджень.
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Abstract. Article is devoted to issues related to the geometric precision cylindrical parts on lathes with systems of 
CNC. The possibility of obtaining high-precision geometric shapes of cylindrical form using complex adaptive system 
metalworking process. Particular attention should be paid to the condition of the cutting tool, because it is the most 
unreliable element of the technological processing system and its condition directly affects the quality of the surface 
layer and dimensional accuracy of the machining part. For turning, it is advisable to create a system of functional 
diagnostics that monitors the process. When creating a diagnostic system, you need to choose parameters that are easy 
to measure and carry all the necessary information about the process. As studies show, of the whole set of parameters 
that characterize the course of the cutting process, the most convenient is vibroacoustic emission. But an important 
element is the location of the sensor, as its incorrect installation introduces unwanted interference into the signal and 
does not allow to detect all components of the oscillating process. The final stage is the processing and analysis of the 
received signal. The most complete idea of the process can be obtained by considering the spectral characteristics of the 
received signal. Modern computer technology has high performance and allows real-time signal processing and obtain 
all the data we need. As a result of the analysis, the classification of registration registration devices is created, which 
allows to determine the requirements for the principles of constructing sensors, their necessary technical characteristics 
and aspects of application. The modern touching system should have a great performance (no worse than 100mx) and 
the ability to satisfactory location on the instrument or near it; It is determined that the most effective touching systems 
for monitoring the mechanical processing process should have the following information outputs to CNC technological 
equipment: presence; distance; contact; Tap quality; readiness, which increases the quality of precision technological 
processes of mechanical processing.
Key words: geometric precision; machining accuracy; gyroscopic devices; control system; acoustic sensor.

Анотація. Стаття присвячена питанням, пов’язаним з геометричною точністю виготовлення деталей цилін-
дричної форми на токарних верстатах з системами CNC. Досліджується можливість отримання високоточних 
геометричних форм циліндричного вигляду за допомогою комплексної адаптивної системи процесом метало-
обробки. Процес торкання є головним формотворчим фактором, який має безпосередній вплив на якість кін-
цевого продукту виробництва, а його контроль є важливим фактором підтримки високоякісної технології. Осо-
бливу увагу необхідно приділяти стану різального інструменту, тому що він є найбільш ненадійним елементом 
технологічної обробної системи, і від його стану безпосередньо залежить якість поверхневого шару і розмірна 
точність оброблювальної деталі. Для токарної обробки доцільно створення системи функціональної діагнос-
тики, яка відстежує перебіг процесу. Під час створення системи діагностики необхідно вибрати параметри, які 
легко виміряти і які несуть всю необхідну інформацію про процес. Як показують дослідження, з усього набору 
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параметрів, що характеризують протікання процесу різання, найбільш зручною є віброакустична емісія. Але 
важливим елементом є місце установки датчика, оскільки неправильна його установка вносить небажані пере-
шкоди в сигнал і не дозволяє виявити всі складники коливального процесу. Підсумковим етапом є обробка і 
аналіз отриманого сигналу. Найбільш повне уявлення про протікання процесу можна отримати, розглянувши 
спектральні характеристики отриманого сигналу. Сучасна обчислювальна техніка має високу продуктивність і 
дозволяє в режимі реального часу обробити сигнал і отримати всі необхідні нам дані.
У результаті проведеного аналізу створено класифікацію приладів реєстрації торкання, яка дозволяє визначити 
вимоги до принципів побудови систем датчиків, їх необхідні технічні характеристики та аспекти застосування; 
сучасна система торкання повинна мати велику швидкодію (не менше за 100 мкс) та можливість задовільно-
го розташування на інструменті або поблизу нього; визначено, що найбільш ефективні системи торкання для 
контролю процесу механообробки повинні мати такі інформаційні виходи до CNC технологічного обладнання: 
присутність; відстань; торкання; якість торкання; готовність, що підвищує якість прецизійних технологічних 
процесів механообробки.
Ключові слова: геометрична точність; точність обробки; гіроскопічні прилади; система управління; 
акустичний датчик.

INTRODUCTION
The accuracy of the gyroscopic instruments is 

significantly influenced by technological factors: 
the quality of the assembly and manufacture 
of individual parts. In particular, these factors influence 
the characteristics of precision instruments: inertial 
systems, gyrocompass, angular velocity sensors. In 
addition, the accuracy and reliability of the gyroscopic 
instruments depends on properly selected parameters 
of their elements and components, as well as the layout 
and adjustment. In the suspension mounts and sensors 
of angular and linear movement, used in navigation 
devices and systems that are often used parts of cylindrical 
shape [1; 2]. Manufacturing precision parts such form 
directly affects the accuracy of the device itself, therefore, 
a need to develop specific technologies machining to 
ensure the required accuracy [3; 4]. And therefore there 
is a need in the industrial equipment with the ability to 
compensate for geometric errors, registered measuring 
equipment in real time.

The progress of new technological processes in 
the conditions of flexible automated systems and precision 
machinery and instrumentation requires an increase in 
the accuracy of the manufacture of parts and reliability 
of concomitant control of the metalworking process. 
Control of the state of mechanical processing contains 
the definition of the flow and boundary state of the cutting 
tool (wear, load, achievement of critical wear, seizure, 
destruction). It is known that the control of metalworking 
equipment and the working tool can be carried out with 
the help of direct or mediocre methods that are based on 
the measurement of emission physical phenomena that 
forms a material processing zone (that is, its destruction)  
[1; 2] under such emission phenomena understand 
the power loads, Power of metal working, acoustic 
emission, electromagnetic emission, thermal emissions. 
Depending on the specific physical phenomenon, 
the degree of accuracy and reliability of control is 
obtained in the principle of operation of the cutting 
instrument. Direct control methods allow directly to 

obtain measurements of absolute values of the wear 
of the instrument and the size of the part. Methods 
of mediocre control allow you to determine different 
situations with a tool and are more comfortable in terms 
of signal control that comes from the cutting zone. But 
these methods have the disadvantages of the accuracy 
of measuring the wear of the instrument. The main 
disadvantage of all control devices is unsatisfactory 
performance of the state of the working tool. The most 
important of them is the speed of obtaining information 
about touching the tool and details in conditions of increased 
surface contamination. In such circumstances, it is 
necessary to determine the moment of touching the tool 
and details with a high speed; To analyze whether it really 
is touching the tool and detail and develop a tool stops 
(i.e., the driving system). After all these technological 
operations, it is necessary to stop the instrument. 
Between the coordinate of valid touch and the coordinate 
of the cutting tool, there will be a difference that depends 
on the speed of objects and time required to determine 
the fact of tapping, a solution to stop and braking. In this 
regard, it is the relevance of the development of super-
fast touching systems. Increasing the speed of the touch 
system makes it possible to build systems with precision 
characteristics of the analysis of access in conditions 
of pollution of equipment [2; 3; 4].

STATEMENT OF THE PROBLEM
The problem that arises in the control precision 

machining, is to determine the values of strain components 
under the action of the cutting tool. The need for such 
theoretical and, as a consequence, practical calculations is 
that in order to adjust the primary form details must fulfill 
several conditions regarding the trajectory of the tool. In 
the opposite case, deformation details will be those that 
achieve the desired shape, and even more precision, you 
cannot. This question is answered controlled precision 
machining. A mathematical model was developed control 
algorithms and recommendations provide an opportunity 
to develop an automated system control precision 
machining parts.
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Such automatic control elastic movements improve 
the process of machining parts gyroscopic devices by 
increasing productivity and precision machining parts, 
and create favorable conditions for multiple services.

Machining accuracy and ensure conduct of operations 
required for the design accuracy of calculations, based on 
their appointment to the cutting and the use of adaptive 
control systems. On CNC precision manufacturing form 
increased by adjusting the tool path.

So are actual work related to the research 
and development of technological methods to stabilize 
and control the size of the geometrical shape of cylindrical 
parts. After the analysis, design and technological 
features nonrigid shaft established causes and quantitative 
relationships deviation of the shape of parts. The 
regularities of the bending deformations nonrigid 
workpiece identified. The necessity and theoretically 
justified technological ways to control strain state 
(the position or shape of the elastic axis) of a non-
rigid shaft directly in the cutting process. The models 
of the state and the r egularities of control with the flexural 
deformation of geometric errors in the cutting process is 
developed. The basis of control is necessary condition for 
the deflection at the point of application of the cutting 
force. Theoretically, under this condition provides 
compensation bending deformations and minimum 
deviation from cylindrical form. A mathematical model 
that predicts the maximum deviation of the shape 
of flex shaft, depending on their size, rigidity, and taken 
the cutting, which allows for the required accuracy 
of shafts directly during processing machining centers

High accuracy of treatment, obtains due to 
the complex trajectory of cutting tools, updating the error. 
For this purpose, turning center was equipped with 
a vibro-acoustic system, which defines the tool touches 
the workpiece up to 0.6 microns. Therefore there is 
a need to create a mathematical model so that a minimum 
amount of the tool touches the workpiece to get his 
trajectory correction, compensating for the existing error

THEORETICAL MODEL
Assuming that the thermal state of TPS (technological 

processing system) is stable during operation, the value 
δtw  can be defined as:

� � � �tw s t wx x x x( ) � � � � � � � � � ,             (1)

where � � �s t wx x x� � � � � �, ,  – that’s components of �tw x� �
, resulting from the elastic deformation of the carrier 
assembly rotary tool magazine, host the chuck-spindle 
headstock, also in parts, respectively, under the action 
of the radial component of the cutting force Fy.

�t t yx C F( ) � ,                           (2)

where Сt – it is elastic deformation node carrier rotary tool 
magazine in the direction Fy, observed with the cutting 
edge of the tool (fig. 1).

Fig. 1. Experimental Installation

Method of estimation of �s x� �  can be obtained 
through the use of the concept of “center of rotation”, 
described and evaluated in [1]. According to this concept, 
there is a center of rotation is located at a distance 
L0 behind the chuck and the elastic deformation 
of the chuck assembly-spindle-headstock can be roughly 
estimated as the rotational elastic deformation of Crs with 
the center of rotation. So

� �s y rs rs yL x L x F L x C C L x F( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0
2� � � � � � �� , (3)

where x – the distance between the current position 
of the tool and the front surface of the chuck to the spindle 
axis direction �t x� � .

The system control precision machining device includes 
control of the cutting process the essence of which consists 
in separating the frequency band most intense vibroacoustic 
signal carrying out its logarithm, allocate certain bandwidth 
into a number of disjoint frequency bands. It uses bands 
and antiresonance, matching the natural frequency acoustical 
transducers, straighten signals and divide them into two 
streams and is compared with the set. Then memorize 
the instantaneous state of the first stream during certain 
specified time periods defined frequency bands and to 
simultaneously exceeding preset values determine the start 
of the cutting process, and the simultaneous fall signals 
the second group, below the threshold value is determined by 
the noise machine. Determine the termination of the cutting 
process, thus controlling the instantaneous signal status 
of the second group for a period of time determined by 
the transients at the beginning and end of the cutting process, 
and in the absence of simultaneous signals exceeding 
the second group of determining the authenticity of the start 
and end of the cutting process.

Cutting area is an active source of mechanical 
perturbations which are an integral part of the cutting 
process. The greatest intensity response of signal 
observed in the frequency range of 1–20 kHz and this 
reaction, measured by piezoelectric accelerometers that 
are fixed in the vicinity of the cutting area and which can 
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Fig. 2. Control device of the cutting process

Fig. 3. Distribution of machining errors along the shaft 
type components in the application of the control system:  
a) first pass, b) second pass, c) third pass

а

b

c

be used to determine tool wear and defining moments 
of the beginning and ending cutting process, previously 
holding the identification process and establishing its 
relationship with parameters of the cutting process. This 
eliminates the need for additional vibration exciter.

Since the dynamic range of the signal changes can be 
40–60 dB, due to the great inconvenience by logarithmic ampli-
fier exercising its logarithm in the frequency range of greatest 
signal strength. This allows you to compress the dynamic range 
and improve the performance of threshold devices.

Breaking into disjoint frequency band based on 
the identification process, the parameters of the TPS 
and parameters of input. The reaction system can be 
represented as regulation comb filter with mechanical 
amplification zones and areas of signal delay is antiresonance 
zones. If you combine one of the antiresonance areas 
with natural frequency piezoelectric transducer obtain 
the most sensitive part of the measured response with 
high statistical homogeneity and performance in a wide 
variation of parameters of the cutting process. The set 
of reactions in several frequency bands is the objective 
function is identified that can reliably control the start 
and end points of the cutting process.

Performance determines the moment of touching this 
method depends on the probability of simultaneous arrival 
of pulses at the threshold device. To increase performance 
is delayed or short-term (within ten microseconds) after 
storing threshold signals the first group.

The delay time is defined as the result parameter 
lowpass filter band.

EXPERIMENTAL SYSTEM
Piezoelectric transducer signals from the one 

specified in the cutting zone, enhanced logarithmic 
amplifier 2 and come to the block parallel band pass 
filters 3 and then straighten fullwave scheme 4, then 
the signals are divided into two streams and the first 
stream enters the threshold device first group of 5 and then 

the block of time delays 6, with a delay not kept on all 
channels. This is necessary to the impulses coming from 
the rectifier can be eliminated in phase and threshold 
devices can operate simultaneously. Introduction delay 
or short memory post threshold states improves device 
performance many times (fig. 2).
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With the simultaneous flow of impulses from the line time 
delays triggered scheme matches 7 and activates the trigger 
touch 8, which can be turned off in the case when the value 
of the output signal amplifier 2 are below the threshold level 
of the second group, in this case triggered scheme matches 
11 and 12 turns on the device that generates a single pulse 
simultaneously to trigger off touch switch for 8 and logical 
unit 9, which makes checking failure device 12 within 
the time determined by the transition process. This is done to 
protect the device from touching the false positives caused 
by strikes, work arrangements and the like.

With the selection of frequency and bandwidth can be 
completely separated from the noise and false positives. 
It can be used as a reaction “system tools” and reaction 
“system of product”.

The system can be implemented based on microelec-
tronic technology as well as the sensing element can be used 
piezoelectric accelerometers or acoustic sensors that are sensi-
tive receivers mechanical adverse effects that can be attached 
to the tool holders, calipers, spindles or desktop machine.

The results of processing without correcting 
the system and the application are shown in Fig. 3.

CONCLUSIONS
As a result, it was determined that the touch process 

is the main formative factor that has a direct impact on 
the quality of the final product, and its control is an important 
factor in maintaining high quality technology. As a result 
of the analysis, a touch registration system was created, 

which allows to determine the requirements for the principles 
of construction of sensor systems, their necessary technical 
characteristics and aspects of application.

The modern touch system must have high speed. 
It is determined that the most effective touch systems 
for control of the machining process should have 
the following information outputs to CNC process 
equipment: touch quality; contact; distance; readiness, 
which improves the quality of precision technological 
processes of machining. Experimental studies have been 
conducted, which have confirmed that the implementation 
of research results in production makes it possible to reduce 
the complexity of machining parts from 15% to 25%.

Based the theoretical and experimental studies 
developed engineering recommendations for the design 
of technological processes on CNC machines, which 
will increase the accuracy of processing many times 
(depending on conditions) by reducing the errors 
of maximum contour processing caused by non-rigidity 
of the technological system.

Thus, the developed system enables the processing 
of parts to change the cutting conditions, to process 
results in the automatic mode for machining parts in 
multifunction equipment.

Developed a mathematical model to predict 
the maximum deviation of the shape nonrigid shaft, 
depending on their size, rigidity, and accepted the cutting 
as well as provide the required accuracy shafts directly 
during processing to processing centers.
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Abstract. The issue of developing a software package for forecasting ration of the human diet was considered. It 
was proved that the problem of healthy eating is relevant for our country. The analysis of types of existing software 
products, their advantages and disadvantages were carried out. And it was established that users are more often 
interested in a daily diet, than use of other calculations of food at distribution of parameters and restrictions. The 
analysis of principles and methods of diet forecasting were carried out. The use of the Harris-Benedict formula and the 
fastest descent gradient method for calculating the daily caloric intake for humans were considered. It was determined 
that the mathematical model for the calculation was based on the following factors and information from the human 
life for which the calculation of the diet will take place: human sex; human age; human height; human weight; whether 
physical activity was included in his life. However, we should not forget about the taste of each individual, so the main 
feature of the developed model was that each user of the proposed software product had the opportunity to choose from 
a list of only those products that he prefers, or that do not cause him any allergies and adverse effects on body health. 
As a result, the diet would be selected and built for the selected list of products. The main task was the automatic filling 
database information about base products, then the implementation of the modified method for calculating the daily 
diet, which then can be used for other analog sites (possibly with a profit in the future). The description of designing 
and development of the software complex realizing forecasting of a food ration of the person was made, and also the 
user's guide was offered. The Ruby on Rails framework was chosen for development, which allowed to implement the 
algorithm of the developed mathematical model in the shortest possible time, taking into account all modern principles 
of building applications of such a plan.
Key words: nutrition; diet; gradient descent method; Harris-Benedict formula; calories; proteins; fats; carbohydrates; 
daily allowance; foods; activity; caloric content; healthy eating; optimization.

Анотація. Розглянуто питання розробки програмного комплексу для прогнозування раціону харчування люди-
ни. Доведено, що проблема здорового харчування є актуальною для нашої країни. Проведено аналіз видів 
наявних програмних продуктів, їх переваги та недоліки. Встановлено, що користувачі найчастіше цікавляться 
денним раціоном харчування, ніж використанням інших розрахунків харчування під час розподілу параметрів 
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і обмежень. Проведено аналіз принципів та методів прогнозування раціону харчування. Розглянуто викори-
стання формули Гарісса-Бенедикта та градієнтного метода найшвидшого спуску для розрахунку добової норми 
калорій для людини. Визначено, що математична модель для розрахунку ґрунтується на наступних факторах 
та інформації з життя людини, для якого буде відбуватися розрахунок раціону: стать людини; вік; зріст; вага; 
чи включені в її життя фізичні навантаження. Однак не варто забувати про смакові індивідуальні особливості 
кожної людини, тому головною особливістю розробленої моделі є те, що кожен користувач запропонованого 
програмного продукту має можливість вибрати зі списку тільки ті продукти, які він вважає кращими для себе, 
або які не викликають у нього будь-яких алергій і негативного впливу на здоров’я організму. В результаті 
раціон буде підібраний і побудований для вибраного списку продуктів. Основним завданням є автоматичне 
наповнення бази даних інформацією про базу продуктів, потім реалізація модифікованого методу для розра-
хунку денного раціону харчування, які потім можуть бути використані для інших аналогових сайтів (можливо 
з отриманням прибутку в майбутньому). Зроблено опис проєктування та розробки програмного комплексу, 
що реалізує прогнозування раціону харчування людини, а також запропоновано керівництво користувача. Для 
розробки був обраний фреймворк Ruby on Rails, який дозволив у найкоротші терміни реалізувати алгоритм 
розробленої математичної моделі з огляду на всі сучасні принципи побудови додатків подібного плану.
Ключові слова: харчування; раціон; метод градієнтного спуску; формула Гарріс-Бенедикта; калорії; білки; 
жири; вуглеводи; добова норма; продукти; активність; калорійність; здорове харчування; оптимізація.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Правильне харчування – це такий спосіб харчу-

вання, за якого підсумком цього процесу є зміцнен-
ня та поліпшення здоров’я, фізичних і духовних сил 
людини, попередження та лікування різних захво-
рювань, уповільнення процесів старіння, тобто пра-
вильне харчування – це здорове харчування. Здорове 
харчування вимагає споживання з їжею необхідної 
кількості енергії, а також достатнього споживання 
незамінних харчових речовин, до числа яких нале-
жать вітаміни, мікроелементи, незамінні амінокис-
лоти і незамінні жирні кислоти. Потреби людини 
в різних харчових речовинах пов’язані з її енерге-
тичними запитами, віком, статтю, ростом і вагою. На 
потребу в харчових речовинах впливають також такі 
фактори способу життя, як рівень фізичної актив-
ності, стрес, куріння, споживання алкоголю. Жоден 
продукт окремо не містить всіх харчових речовин 
в оптимальних кількостях і правильних співвід-
ношеннях. Ось чому здорове харчування можливо 
лише у разі споживання різноманітних харчових 
продуктів. Проблема здорового харчування є акту-
альною для нашої країни. Харчування має бути регу-
лярним, різноманітним, повноцінним і збалансова-
ним за набором життєво необхідних речовин (білки, 
жири, вуглеводи).

Запропонована модель призначена для того, 
щоб допомогти людині підібрати список продуктів, 
який необхідно вжити для досягнення здорового 
раціону харчування, що, можливо, допоможе запо-
бігти захворюванням, пов’язаним з ожирінням або 
з органами травлення. Модель враховує такі пара-
метри, як стать, вік, зріст, вага і щоденна актив-
ність людини. Це дає змогу отримати більш точний 
результат і допоможе скласти правильне співвід-
ношення необхідних організму речовин (білків, 
жирів, вуглеводів).

АНАЛІЗ НАЯВНИХ ПРОГРАМНИХ 
ПРОДУКТІВ

Прогнозування подій у харчовій сфері на цей 
момент користується попитом серед любителів «іде-
ального харчування». Однак не завжди людина впев-
нена у своєму виборі і їй доводиться шукати допо-
могу. У зв’язку з цим було розроблено кілька десятків 
ресурсів, які в автоматичному режимі дозволяють 
виробляти такі розрахунки. Так само слід зазначити, 
що кожна подібна система неповторна і унікальна, бо 
алгоритмів виведено сотні і методи прогнозування 
можуть докорінно відрізнятися. Однак всі вони мають 
однакову мету – зробити процес передачі інформації 
від системи до користувача як можна зручнішим. 
Другий аспект, який хвилює користувачів, це рівень 
вгадування результатів.

За запитом «розрахунок раціону харчування» 
пошукова система Google видає 54 000 результатів, 
а пошукова система Яндекс – 32 000 000 результатів, 
що говорить про актуальність цієї теми (рис. 1).

Проаналізуємо схожі додатки з цього запиту і поди-
вимося, які послуги вони можуть запропонувати.

Перше місце у списку займає ресурс http://dolgie-
leta.ru/. Цей ресурс дозволяє онлайн розрахувати 
з точністю ± 10% необхідну кількість нутрієнтів під 
час складання меню для вашого щоденного харчуван-
ня або приготування певного блюда. Змінюючи інгре-
дієнти, можна конструювати рецепти страв з ура-
хуванням включення в ваш раціон всіх необхідних 
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікро- та макро- 
елементів, амінокислот, флавоноїдів.

За допомогою програми «Раціон» ви зможете 
забезпечити своєму організму збалансоване харчу-
вання, позбавивши його нестачі одних і надлишку 
інших нутрієнтів, що надходять до нашого організ-
му з продуктами, які ми щодня вживаємо. Необхід-
но зробити суттєве зауваження до деяких обмежень  
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у програмі. Полягають вони в наступному: під час 
вибору продуктів необхідно враховувати їх засто-
сування в свіжому або приготованому вигляді. Неко-
ректним буде результат, якщо будуть обрані одночасно 
продукти, які пройшли теплову обробку, і продукти 
без такої обробки. Інформація про деякі свіжі (сирі) 
продукти у базі є суто довідковою і не відстежує змі-
ну кількості нутрієнтів під час їх теплової і фермента-
тивної обробки. В іншому разі помилка в результатах 
розрахунку може скласти ± 30% і більше. Але значним 
плюсом є те, що програма абсолютно безкоштовна.

Однак найбільш цікавий ресурс, який найближ-
че нагадує запропонований алгоритм і тему, – це 
відомий і популярний http://health-diet.ru/, який так 
само використовує формули Гарісса-Бенедикта. Цей 
ресурс працює на основі певних обов’язкових пра-
вил, яких необхідно дотримуватися. Кожне прави-
ло – це вхідний параметр, який у підсумку допомагає 
більш точно розрахувати результат, який ми отримає-
мо. Головні переваги цього ресурсу: ніяких жорстких 
дієт; тільки правда і робота над собою; теорія і база 
знань; щоденник харчування; щоденник тренувань; 
спільнота.

Також на сайті вказані особливості особистого 
щоденника: підрахунок калорійності, білків, жирів, 
вуглеводів, вітамінів, мінералів та інших нутрієн-
тів за прийомами їжі і за день; найбільш повна база 
продуктів і страв, що включає близько 9 000 найме-

нувань з докладним хімічним складом; індивідуаль-
ні щоденники харчування для кожного члена сім’ї; 
додавання своїх продуктів і рецептів з урахуванням 
кулінарної обробки; пошук серед продуктів-лідерів – 
найкорисніших продуктів з максимальним вмістом 
вітамінів і мінералів. Цей ресурс пропонує великий 
спектр можливостей, що робить його унікальним 
для кожного користувача. Також цей ресурс зручний 
тим, що виводить графічну статистику ваших змін на 
сайті, яка дозволяє спостерігати за вашими успіхами. 
Невіддільною частиною є «калькулятор рецептів», 
який дозволяє зробити вибір кулінарної обробки: 
варіння, смаження, тушкування та інші. Також корис-
ною є функція визначення рейтингу рецепта – його 
корисності. Публікація рецепта в співтоваристві 
самого сайту. Мінусом сайту можна вважати те, що 
не весь функціонал надається безкоштовно.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є – проаналізувати принципи 

та методи прогнозування раціону харчування та ство-
рити програмний комплекс, який реалізує прогнозу-
вання раціону харчування людини, використовуючи 
формулу Гарісса-Бенедикта для розрахунку добової 
норми калорій для людини.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Програмний продукт має назву “HealthyFood”. 

Зовнішній вигляд головної сторінки ПП наведено на 

Рис. 1. Пошукова видача Google за запитом «розрахунок раціону харчування»
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рисунку 2.
Далі користувач переходить на сторінку розра-

хунку добового раціону харчування і бачить сторінку, 
зображену на рисунку 3.

Рис. 2. Головна сторінка ПП для прогнозування раціону 
харчування

Рис. 3. Головна сторінка ПП для прогнозування раціону 
харчування

На цій сторінці користувачеві пропонується 
вибрати необхідні параметри і виконати розрахунок. 
Розглянемо детальніше кожен з елементів і опишемо 
їх поведінку.

Для початку користувачеві необхідно обрати про-
дукти. Для цього він спочатку вибирає потрібну кате-
горію, після чого отримує список можливих продук-
тів харчування (рис. 4).

Після того, як користувач визначився зі списком 
можливих продуктів харчування, йому пропонується 
ввести додаткову інформацію (обмеження) про себе 
(рис. 5).

Рис. 4. Список продуктів з категорії «Торти»

Рис. 5. Вибрані продукти і додаткові параметри на сторінці 
прогнозування раціону харчування

Після того, як користувач натисне на кнопку «Від-
правити», він отримає готовий раціон харчування на 
день. Однак якщо ви не є зареєстрованим користу-
вачем, система автоматично перенаправляє його на 
модальне вікно з реєстрацією, після відбувається пере-
хід на акаунт користувача, в якому необхідно заповни-
ти всі необхідні поля для точності майбутніх розрахун-
ків. Цю анкету можна роздрукувати або зберегти.

Результати роботи програмного продукту відо-
бражені на рисунках 6–10.

Рис. 6. Таблиця с результатами прогнозування

Рис. 7. Загальна порівняльна характеристика харчування за добу

Рис. 8. Результат розрахунку раціону харчування людини – 
радіальні-діаграми показують відсоткове відношення

Ця сторінка остання і не має більше ніяких еле-
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ментів управління.
Для початку роботи з додатком користувач пови-

нен мати Unix-систему (Linux або MacOS) з встанов-
леним Ruby on Rails і заздалегідь підготовленою пап-
кою з файлами програми. Далі за допомогою команди 
rails s необхідно запустити сервер. Після виконання 
вищевказаних дій користувач може в браузері зайти 
за спеціально адресою, де він зможе працювати 
з додатком. Або для початку необхідно наповнити 
базу даних категорій продуктів і самих продуктів. 
Далі, після того, як дані будуть введені, на сторінці 
розрахунку раціону харчування необхідно вибрати 
список продуктів і обмежень і відправити форму на 
сервер, отримавши результат на екран. Для повторен-
ня виконання прогнозування необхідно повернутися 
на сторінку розрахунку раціону харчування і повто-

рити всі дії.
ВИСНОВКИ

У результаті виконання роботи з розробці про-
грамного комплексу для прогнозування раціону 
харчування людини були досліджені і застосовано 
алгоритм градієнтного методу найшвидшого спуску 
та формула Гарісса-Бенедикта. Основним завданням, 
яке розв’язується розробленим програмним продук-
том, є автоматичне наповнення бази даних інформаці-
єю про базу продуктів. Після цього є можливою реа-
лізація модифікованого (під час виконання цього про-
єкту) методу для розрахунку денного раціону харчу-
вання, який потім може бути використаний для інших 
аналогових сайтів (можливо з отриманням прибутку 
в майбутньому). Так само були проаналізовані аналоги  
створюваного програмного продукту, їх переваги 

Рис. 10. Результат розрахунку раціону харчування людини – діаграма відносності калорій та ваги

Рис. 9. Результат розрахунку раціону харчування людини – інформативна частина
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та недоліки і встановлено, що користувачі найчас-
тіше цікавляться денним раціоном харчування, ніж 
використанням інших розрахунків харчування під час 
розподілу параметрів і обмежень. Таким чином, було 
адаптовано програмний продукт під кожного уні-
кального користувача. Безумовно, одним з основних 
завдань у галузі розробки програмного комплексу 
було написання якомога більше простого і швидкого 

додатка. Для розробки був обраний фреймворк Ruby 
on Rails, який дозволив в найкоротші терміни реалі-
зувати алгоритм розробленої математичної моделі 
з огляду на всі сучасні принципи побудови додатків 
подібного плану. В результаті було отримано повно-
цінний продукт, готовий до користування кінцевими 
споживачами.
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Abstract. The article considers one of the directions of automation of recognition of real world objects using the 
convolutional neural networks. The recognition of objects in an image and their classification is the basis of machine 
vision systems. However, real-world computer recognition systems do not always work well. The main problem is that 
in most cases it is not possible to properly identify the features on which recognition should be based. For tasks where 
such features can be identified, artificial recognition systems have become widespread and widely used. For example, 
recognition of vehicle license plates, human faces, etc. However, sufficient adequacy of selection and recognition of 
various objects of the real world in the time close to the real one is still not achieved, which does not allow to achieve 
the necessary indicators in real tasks.
Purpose of research is the development of an efficient neural network algorithm capable of quickly and accurately 
recognizing real-world objects containing images from a predetermined list of objects.
Method. basised on the analysis of algorithms and neural network architecture, the most appropriate type of neural 
network was chosen; the algorithm of object recognition in the image was optimized; the most suitable configuration 
of hyperparameterizations of neural networks was empirically chosen, directly influences the speed and performance 
of the neural network in recognition.
Results. Several models have been developed for neural networks, such as precise, precise2, and fast, with specific 
hyperparameter configurations. Then the neural network was trained on the basis of these configurations with the 
COCO dataset and the main functions of the created system were tested.
Scientific novelty is the development of an advanced algorithm for the recognition of objects and their borders on the 
image.
Practical importance. A system has been developed that can quickly and accurately recognize and mark objects in an 
image. The system can also work with any data set and is very flexible in setting.
Key words: computer vision; convolutional neural network; region proposals; regions; hyperparameters.

Анотація. У статті розглядається один із напрямів автоматизації розпізнавання образів з використанням згорт-
кових нейронних мереж. Розпізнавання образів на зображенні та їх класифікація є основою систем машинного 
зору. Однак комп’ютерні системи розпізнавання образів реального світу не завжди працюють добре. Головна 
проблема полягає у тому, що в більшості випадків неможливо адекватно визначити ознаки, на основі яких слід 
здійснювати розпізнавання. Для задач, де такі ознаки вдається виділити, штучні системи розпізнавання набули 
значного поширення і широко використовуються. Наприклад, розпізнавання номерних знаків транспортних 
засобів, обличчя людини тощо. Проте все ще не досягнута достатня адекватність виділення і розпізнавання 
різноманітних об’єктів реального світу у часі наближеному до реального, що не дозволяє досягти необхідних 
показників в реальних задачах.
Метою дослідження є розробка алгоритму ефективної нейронної мережі, здатної швидко на точно розпізнавати 
об’єкти реального світу, що містить зображення, з заздалегідь визначеного переліку об’єктів.
Методика. На основі аналізу алгоритмів та архітектур нейронних мереж було обрано найбільш придатний тип 
нейронної мережі; оптимізовано алгоритм розпізнавання об’єктів на зображенні; емпіричним шляхом обра-
но найбільш прийнятну конфігурацію гіперпараметрів згорткових нейронних мереж, що напряму впливає на 
швидкість та якість роботи нейронної мережі у розпізнаванні.
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Результати. Було розроблено декілька моделей згорткових нейронних мереж: precise, precise2 та fast, що мають 
певну конфігурацію гіперпараметрів. Після чого було навчено нейронну мережу на основі цих конфігурації із 
датасетом COCO та проведено тестування основних функцій створеної системи.
Наукова новизна полягає у розробці вдосконаленого алгоритму розпізнавання об’єктів та їх меж на зображенні.
Практична значимість. Розроблено систему, здатну швидко та точно розпізнавати та позначати об’єкти на 
зображені. Також система може працювати з будь-якими наборами даних та є дуже гнучкою у налаштуванні.
Ключові слова: комп’ютерний зір; згорткова нейронна мережа; пропозиції регіонів; регіони; гіперпараметри.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Потужність сучасних комп’ютерів та великий 

стрибок у сфері розробки штучного інтелекту за 
останні роки роблять можливим все більший розви-
ток такої технології, як машинний зір. Розпізнавання 
образів на зображенні та їх класифікація є основою 
систем машинного зору. Сьогодні застосування цієї 
технології може бути найрізноманітнішим: від розпіз-
навання машинами об’єктів на конвеєрі у промисло-
вому виробництві до виявлення ракових клітин у біо-
псії тканини. Традиційно задачі розпізнавання обра-
зів включають у коло задач штучного інтелекту [1]. 
Для їх вирішення використовується величезна кіль-
кість різних методів: виділення країв, колірне сегмен-
тування зображення, застосування штучних нейрон-
них мереж, використання особливих точок, методи 
порівняння з еталоном, методи генерації ознак. Вза-
галі, розпізнавання образів – це віднесення вихід-
них даних до певного класу за допомогою виділення 
істотних ознак, що характеризують ці дані, із загаль-
ної маси несуттєвих даних. Проблеми розпізнавання 
легко вирішуються людським мозком і робиться це, 
зазвичай, підсвідомо. Однак комп’ютерні системи 
розпізнавання об’єктів реального світу не завжди 
працюють добре. Головна проблема полягає у тому, 
що у більшості випадків неможливо адекватно визна-
чити ознаки, на основі яких слід здійснювати роз-
пізнавання. Для задач, де такі ознаки вдається виді-
лити, штучні системи розпізнавання набули значного 
поширення і широко використовуються. Наприклад, 
розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, 
обличчя людини тощо. Проте що все ще не досягнута 
достатня адекватність виділення і розпізнавання різ-
номанітних об’єктів реального світу у часі, наближе-
ному до реального, що не дозволяє досягти необхід-
них показників в реальних задачах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами комп’ютерного зору наука актив-
но переймається з кінця 1970-х років. Все це зна-
йшло відображення у чисельних працях вітчизняних 
та закордонних науковців, таких як Р. Гиршик, Т. Дар-
релл, С. Диввала, І. Добротвор, Дж. Донахью, В. Кутко-
вецький, Дж. Малик, Дж. Редмон, П. Стухляк, Р. Фар-
хаді, М. Фісун тощо. Так, наприклад, для оптичного 
розпізнавання образів можна застосувати метод пере-
бору вигляду об’єкта під різними кутами, масштабами, 

зсувами. Для букв потрібно перебирати шрифт, власти-
вості шрифту. Другий підхід – знайти контур об’єкта 
й досліджувати його властивості (зв’язність, наяв-
ність кутів тощо). Ще один підхід – використовувати 
нейронні мережі [2; 3; 4], зокрема згорткові нейронні 
мережі (ЗНМ). Цей підхід вимагає або великої кіль-
кості прикладів задачі розпізнавання (із правильними 
відповідями), або спеціальної структури нейронної 
мережі, що враховує специфіку певної задачі. Також 
заслуговує на увагу метод, заснований на моделі моз-
ку, яку описав Ф. Розенблатт [5]. Завдання цієї моделі 
полягає в тому, щоб показати, як у деякій фізичній сис-
темі, структура й функціональні властивості якої відо-
мі, можуть виникати психологічні явища. Ф. Розенб-
латт описав найпростіші експерименти з розрізнення. 
Дані експерименти цілком стосуються методів розпіз-
навання образів, але відрізняються тим, що алгоритм 
розв’язання не детермінований. Нині у світі набули 
широкого поширення ряд методів та алгоритмів, що 
застосовуються для вирішення задач розпізнавання 
образів. Так у роботах [6; 7; 8] описано алгоритми, 
що засновані на підході Region Proposals, тобто виді-
лені регіонів, на яких імовірно є об’єкти припущень. 
У роботах [9; 10] описано алгоритми, що засновані на 
обробці зображення в цілому.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка алгоритму ефек-

тивної нейронної мережі, здатної швидко на точно 
розпізнавати об’єкти реального світу, що містить 
зображення, з заздалегідь визначеного переліку 
об’єктів.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення мети на основі аналізу алгорит-
мів та архітектур нейронних мереж було обрано най-
більш придатний тип нейронної мережі. Емпіричним 
шляхом обрано найбільш прийнятну конфігурацію 
моделі, що напряму впливає на швидкість та якість 
роботи нейронної мережі у розпізнаванні. Оптимізо-
вано алгоритм розпізнавання об’єктів на зображенні.

Об’єктом дослідження є автоматизоване розпізна-
вання об’єктів реального світу.

Предметом дослідження є розпізнавання об’єктів 
на основі ЗНМ.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Під образом, що має бути розпізнаним, буде-

мо розуміти об’єкт, процес або явище реального 
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та абстрактного світу, який розпізнається за даними 
(ознаками), що збираються та оброблюються індиві-
дуально і у сукупності [11, c. 9]. Метод розпізнаван-
ня образів з використанням нейронних мереж має 
суттєві переваги перед іншими методами розпізна-
вання. Методи розпізнавання об’єктів реального сві-
ту за формою контурів сьогодні майже не викорис-
товуються з двох основних причин: об’єкт в реаль-
них умовах може не мати чіткого контуру, зливатися 
з навколишнім фоном або перетинатися з іншими, 
нецільовими об’єктами, що помітно ускладнює не 
тільки розпізнавання об’єкта, але і точну побудо-
ву його форми. Морфологічні перетворення також 
більшою мірою підходять для роботи з символами, 
ніж зі складними образами реального світу. Сьо-
годні для завдання розпізнавання об’єктів реаль-
ного світу найкращим чином підходять згорткові 
нейронні мережі (ЗНМ, англ. Convolutional Neural 
Network, CNN, ConvNet) в машинному навчанні – це 
клас глибинних штучних нейронних мереж прямого 
поширення, який успішно застосовувався до аналі-
зу візуальних зображень [12]. ЗНМ призначені для 
розпізнавання візуальних патернів безпосередньо 
з піксельних зображень з мінімальною попередньою 
обробкою, що значно прискорює процес розпізна-
вання [13].

Більшість систем розпізнавання на основі ЗНМ 
застосовують модель до зображення в декількох його 
місцях та масштабах. Регіони зображення з висо-
кою оцінкою вважаються розпізнаними. Приклада-
ми таких систем можуть слугувати системи R-CNN 
(Region-based Convolutional Network), Fast R-CNN 
та Faster R-CNN [8; 14]. Алгоритм Faster R-CNN 
є логічним продовженням алгоритму Fast R-CNN [6], 
в якому вирішені проблеми довгого і не дуже точно-
го пошуку вікон-кандидатів, Faster R-CNN вважаєть-
ся одним з найбільш точних алгоритмів виявлення 
об’єктів на зображенні за допомогою нейромереж, 
але для досягнення високої точності доводиться 
жертвувати швидкістю обробки, що є неприйнятним 
для використання в режимі, наближеному до реаль-
ного. Задля досягнення великої швидкості розпізна-
вання розроблена нами система базується на підході, 
запропонованому у роботі [9]. Ідея полягає у засто-
совані єдиної нейронної мережі до цілого зображен-
ня одразу. Ця нейронна мережа розбиває зображення 
на умовні регіони і передбачає межи розпізнаного 
об’єкта та ймовірності для кожного регіону. Ці межи 
є зваженими відносно передбачених ймовірностей. 
Тобто підґрунтям пропонованого алгоритму розпіз-
навання є те, що нейронна мережа «дивиться» на 
зображення лише один раз, після чого виконує всі 
обчислення. Система отримує вхідне зображення, 
змінює його розміри до таких, які зазначено у фай-
лі конфігурації моделі, та розбиває зображення на  
клітини (рис. 1).

Рис. 1. Розбиття зображення на клітини

Рис. 2. Передбачення меж та ймовірностей для двох клітин

Рис. 3. Передбачення меж та ймовірностей для всіх клітин

Рис. 4. Передбачення ймовірностей класів
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Всі клітини передаються в ЗНМ, де для кожної 
з них передбачаються межі об’єктів та ймовірності 
(рис. 2-3). Також для кожної клітини передбачається 
ймовірність належності до певного класу (рис. 4).

Останнім етапом алгоритму є комбінування 
визначених меж із визначеними класами та відкидан-
ня результатів із низькими ймовірностями (рис. 5).

Рис. 5. Результат передбачень системи

Найголовніша функція пропонованої систе-
ми – власне розпізнавання об’єктів на зображен-
ні. Для того, щоб запустити розпізнавання (detect), 
необхідно у командному рядку виконати таку коман-
ду: ./observer detect <файл даних> <файл конфігура-
ції> <файл ваг> <файл зображення до розпізнання> 
[-thresh (0.0; 1.0)]. Необов’язковий параметр –thresh 
вказує на бажаний поріг ідентифікації об’єкта як роз-
пізнаного, за замовченням цей параметр має значення 
0,3. В результаті виконання такої команди у коренево-
му каталозі програми створюється файл predictions.
jpg, на якому відмічено знайдені об’єкти (рис. 6).

Рис. 6. Результат виконання стандартної команди 
розпізнавання із моделлю precise

Важливим етапом є вибір найбільш прийнятної 
конфігурації моделі, що напряму впливає на швид-
кість та якість роботи нейронної мережі у розпізна-
ванні. Є декілька загальновизнаних конфігурацій, 

наприклад, таких як AlexNet, але можна розробити 
і свою власну. На рис. 8 наведено приклад файлу кон-
фігурації.

Рис. 7. Візуалізація передбачень моделі precise

Рис. 8. Файл конфігурації моделі

Отже, пропонована система має декілька переваг, 
порівняно із системами, що базуються на класифіка-
торах. Вона «дивиться» одразу на ціле зображення, 
що надає їй змогу ураховувати глобальний контекст 
у зображенні під час передбачення. Вона також вико-
нує передбачення лише за один цикл обчислень мере-
жі, що робить її дуже швидкою.

Було розроблено декілька моделей ЗНМ з різною 
конфігурація гіперпараметрів: precise, precise2 та fast. 
Всі моделі створювалися емпірично з урахуванням 
особливості ЗНМ. Після чого було навчено нейрон-
ну мережу на основі цих моделей із датасетом COCO 
(Common Objects in Context) [15; 16]. Цей датасет 
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включає в себе більше 200 тис. підписаних зобра-
жень, які охоплюють 80 категорій об’єктів.

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Приклад роботи моделі precise наведено вище. 

Інша модель, precise2, є більш оптимізованою вер-
сією моделі precise. Її швидкість роботи вища при-
близно в 2 рази, а точність розпізнавання лише трохи 
гірша. На рис. 8 наведено результати роботи моделі 
precise2.

Рис. 8. Візуалізація передбачень моделі precise2

Третя модель – fast – відпрацьовує на порядок 
швидше навіть за модель precise2, але при цьому 
жертвує точністю, втім, в деяких випадках вона може 
застосовуватись дуже ефективно, наприклад, в зобра-
женнях із невеликою кількістю об’єктів. Приклади 
роботи моделі fast наведено на рис. 9.

ВИСНОВКИ
Запропонований підхід щодо розпізнавання 

об’єктів реального світу дає змогу не тільки викорис-
товувати завчасно розроблені та натреновані моделі, 
можна також створювати і свої моделі мережі, застосо-
вувати довільні датасети та самостійно навчати нейрон-
ну мережу. Користувач може одночасно мати скільки 
завгодно готових до використання натренованих моде-
лей, і використовувати їх без необхідності кожного разу 
заново навчати нейронну мережу. Адже процес навчан-
ня є дуже довгою процедурою і перш за все залежить 
від розміру датасету. Запропонована система розпізна-
вання об’єктів може бути використана там, де є потреба 
здійснювати контроль за певними об’єктами. Напри-
клад, контроль складських або торгових приміщень – 
автоматизація контролю того, що вносять або виносять, 
наявності заборонених або підозрілих об’єктів тощо.
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Abstract. The problem of estimating the software size in the early stage of a software project is important because a 
software size estimate is used for predicting the software development efforts, including open-source PHP-based apps. 
The purpose of the work is to increase the prediction accuracy of early software size estimation of open-source PHP-
based apps. The object of study is the process of estimating the software size of open-source PHP-based apps. The subject 
of study is the three-factor nonlinear regression models with various factors to estimate the software size of open-source 
PHP-based apps. To build the three-factor nonlinear regression models we use the technique based on the multivariate 
normalizing transformations and prediction intervals. These models are constructed based on the Johnson four-variate 
normalizing transformation for SB family of the non-Gaussian data set from 44 apps hosted on GitHub. The data set 
was obtained using the PhpMetrics tool (https://phpmetrics.org/). The three-factor nonlinear regression models are built 
around the metrics of class diagrams: the number of classes, the average number of methods per class, the sum of average 
afferent coupling and average efferent coupling per class, DIT (depth of inheritance tree) mean per class. To compare the 
prediction accuracy of the three-factor nonlinear regression models we used the well-known prediction accuracy metrics 
such as a multiple coefficient of determination R2, a mean magnitude of relative error MMRE, and prediction percentage 
at the level of magnitude of relative error of 0.25, PRED(0.25). The nonlinear regression model constructed around the 
number of classes, the average number of methods per class, DIT mean per class has the larger PRED(0.25) value and 
about the same values of R2 and MMRE that the model in which the third factor is the sum of average afferent coupling and 
average efferent coupling per class. The scientific novelty of obtained results is that the three-factor nonlinear regression 
model for estimating the software size of open-source PHP-based apps has been improved by introducing a new factor – 
the DIT mean per class. This allowed us to increase the PRED(0.25) value by 8%. The practical importance of obtained 
results is that the software realizing the constructed model is developed in the sci-language for Scilab.
Key words: software size estimation; PHP-based app; nonlinear regression model; normalizing transformation;  
non-Gaussian data.

Анотація. Проблема оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ) на ранній стадії програмного про-
екту є важливою, оскільки оцінка розміру програмного забезпечення використовується для прогнозування 
трудомісткості розробки ПЗ, включаючи PHP-застосунки з відкритим кодом. Метою роботи є підвищення 
точності оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим кодом. Об’єктом дослідження є процес оцінювання 
розміру PHP-застосунків з відкритим кодом. Предметом дослідження є трьох-факторні моделі нелінійної 
регресії з різними факторами для оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим кодом. Для побудови трьох-
факторних моделей нелінійної регресії ми використовуємо метод, заснований на багатовимірних нормалізуючих 
перетвореннях та інтервалах прогнозування. Ці моделі побудовані на основі чотирьох-вимірного перетворенні 
Джонсона для сімейства SB негаусового набору даних із 44 застосунків, розміщених на GitHub. Набір даних був 
отриманий за допомогою інструмента PhpMetrics (https://phpmetrics.org/). Трьох-факторні моделі нелінійної 
регресії побудовані за метриками діаграми класів: кількість класів, середня кількість методів на клас, сума 
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середнього аферентного та еферентного зв’язків на клас, середнє значення DIT (глибина дерева успадкування) 
на клас. Для порівняння точності прогнозування трьох-факторних нелінійних регресійних моделей ми вико-
ристовували відомі показники точності прогнозування, такі як множинний коефіцієнт детермінації R2, середня 
величина відносної похибки MMRE та відсоток прогнозування на рівні величини відносної помилки 0,25, 
PRED(0,25). Нелінійна регресійна модель, що побудована навколо кількості класів, середньої кількості методів 
на клас, середнього значення DIT на клас, має більше значення PRED(0,25) та приблизно однакові значення R2 
та MMRE, що і модель, в якій третім фактором є сума середнього аферентного та еферентного зв’язків на клас. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що удосконалена трьох-факторна нелінійна регресійна 
модель для оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим кодом шляхом введення нового фактору – серед-
нього значення DIT на клас. Це дозволило збільшити значення PRED(0,25) на 8%. Практична значимість отри-
маних результатів полягає у розробці ПЗ, що реалізує побудовану модель, sci-мовою для Scilab.
Ключові слова: оцінювання розміру програмного забезпечення; PHP застосунок; нелінійна регресійна модель; 
нормалізуюче перетворення; негаусові дані.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Як відомо, PHP – це популярна мова сценаріїв 

загального призначення, яка особливо підходить для 
веб-розробки (https://www.php.net/). Однак ця мова 
дозволяє не тільки швидко писати веб-сторінки, що 
динамічно генеруються, але і робити набагато біль-
ше, включаючи різні фреймворки, конвертери та інші 
програмні застосунки.

Задача оцінювання розміру програмного забез-
печення (ПЗ) на ранній стадії програмного проекту 
є важливою, оскільки оцінка розміру ПЗ використо-
вується для прогнозування трудомісткості розроб-
ки ПЗ за допомогою математичних моделей, таких 
як COCOMO II [1; 2]. Для цього потрібні відповід-
ні моделі у тому числі і регресійні для оцінювання 
розміру ПЗ, включаючи PHP-застосунки з відкритим 
кодом [3–6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Незважаючи на достатньо велику кількість існу-
ючих на сьогодні різноманітних методів і моделей 
для оцінювання розміру ПЗ [3–16], роботи в цьому 
напрямі не припиняються. Це пов’язано в першу чергу 
з низькою точністю оцінювання розміру ПЗ на ранніх 
етапах його розробки. Один із шляхів вирішення цієї 
проблеми полягає в побудові відповідних моделей для 
оцінювання розміру ПЗ, яке розробляється як певною 
мовою програмування [3–6; 8; 11], так і для певного 
типу застосунків [3–6; 9; 15]. Крім того, для оцінюван-
ня розміру ПЗ на ранніх етапах його розробки вико-
ристовуються метрики UML діаграм, в першу чергу 
діаграми класів [3–6; 10; 11; 13]. Також, як це зазна-
чено в [5; 6], покращити точність оцінювання розміру 
ПЗ на ранніх етапах його розробки можна за рахунок 
відповідних математичних моделей, зокрема неліній-
них регресійних моделей, які будуються за допомогою 
багатовимірних нормалізуючих перетворень та інтер-
валів передбачення. На відміну від одновимірних, 
використання багатовимірних нормалізуючих пере-
творень дозволяє врахувати кореляцію між залежною 
і незалежними змінними, що і призводить до підви-

щення точності оцінювання залежної змінної за допо-
могою відповідної нелінійної регресійної моделі [17].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В [5] нелінійна регресійна модель для оцінюван-
ня розміру інформаційних PHP-систем з відкритим 
кодом була побудована із застосуванням чотиривимір-
ного перетворення Джонсона сім’ї SB на основі трьох 
метрик діаграми класів, що і в [3; 4]: загальна кількість 
класів, загальна кількість зв’язків та середня кількість 
атрибутів на клас. Але для PHP-застосунків з від-
критим кодом, що не є інформаційними системами, 
наприклад, таких як різноманітні фреймворки та кон-
вертори, регресійні моделі можуть залежати в тому 
числі від інших метрик. Тому в [6] було запропоновано 
нелінійну регресійну модель для оцінювання розміру 
PHP-застосунків з відкритим кодом, що не є інфор-
маційними системами, в залежності від трьох факто-
рів: кількості класів; суми середньої кількості класів, 
на які впливає даний клас (Average Afferent Coupling) 
і середньої кількості класів, з яких даний клас отримує 
ефекти (Average Efferent Coupling), та середньої кіль-
кості методів. Зазначена модель також була побудована 
на основі чотиривимірного нормалізуючого перетво-
рення Джонсона сім’ї SB, що дозволило підвищити 
достовірність оцінювання залежної змінної нелінійної 
регресії у порівнянні з використанням одновимірних 
нормалізуючих перетворень. Але для цієї моделі від-
соток прогнозованих результатів, для яких величини 
відносної помилки менші за 0,25, PRED(0,25) дорів-
нював всього 68,3%. Це веде до необхідності подаль-
шого удосконалення відповідної моделі для оцінюван-
ня розміру PHP-застосунків з відкритим кодом, що не 
є інформаційними системами.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підвищення точності оцінювання розміру  

PHP-застосунків з відкритим кодом.
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 

ДОСЛІДЖЕННЯ
Об’єктом дослідження є процес оцінювання роз-

міру PHP-застосунків з відкритим кодом. Предметом 
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дослідження є трьох-факторні нелінійні регресійні 
моделі з різними факторами для оцінювання розміру 
PHP-застосунків з відкритим кодом. Для побудови 
трьох-факторних нелінійних регресійних моделей 
ми використовуємо метод, заснований на багатови-
мірних нормалізуючих перетвореннях та інтервалах 
передбачення [17]. Суть цього методу [17] є такою. 
На першому етапі початкові дані перевіряються на 
наявність викидів і, якщо останні знайдено, то вони 
відкидаються. Для цього використовується критерій 
на основі квадрату відстані Махаланобіса для норма-
лізованих даних із 0,005 рівнем значущості. На дру-
гому етапі будується нелінійна регресійна модель із 
використанням відповідного методу на основі норма-
лізуючих перетворень [5]. На третьому етапі визна-
чаються границі інтервалу передбачення нелінійної 
регресії для рівня значущості, що дорівнює 0,05, за 
відповідним методом [5]. На останньому четвертому 
етапі перевіряють, чи є серед даних, за якими будува-
лася нелінійна регресійна модель такі, що виходять за 
границі інтервалу передбачення. Та, якщо відповідні 
дані знайдено, то вони відкидаються, і ми повторює-
мо знову всі етапи, починаючи з першого, для нових 
даних. Якщо таких викидів не було, то повторення 
етапів завершується, відповідна нелінійна регресійна 
модель побудована. Як і в [5, 6, 17], у якості багато-
вимірного нормалізуючого перетворення ми застосо-
вуємо чотирьох-вимірне перетворення Джонсона для 
сімейства SB.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для досягнення зазначеної мети ми брали емпі-

ричні дані з метрик 44 PHP-застосунків з відкритим 
кодом, що наведені в [6]. Ці дані були доповнені зна-
ченнями ще однієї метрики – це середнє значення DIT 
(глибина дерева успадкування) на клас. Для побудо-
ви трьох-факторних нелінійних регресійних моделей 
для оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим 
кодом в залежності від різних факторів було засто-
совано метод покращення нелінійних регресійних 
моделей на основі багатовимірних нормалізуючих 
перетворень та інтервалів передбачення [17]. Трьох-
факторні моделі нелінійної регресії були побудовані 
за такими метриками діаграми класів: кількість класів 
X1, середня кількість методів на клас X2, сума серед-
нього аферентного та еферентного зв’язків на клас X3, 
середнє значення DIT на клас X4. Ми побудували три 
таких моделі в залежності від трьох різних факторів: 
першу – в залежності від X1, X2 та X3, другу – в залеж-
ності від X1, X2 та X4, і третю – в залежності від X1, 
X3 та X4.

Спочатку ми перевірили наші чотиривимірні дані 
на наявність багатовимірних відхилень. Але перед 
цим ми перевірили нормальність цих багатовимір-
них даних, оскільки добре відомі статистичні мето-
ди (наприклад, виявлення багатовимірних викидів на 

основі квадрату відстані Махаланобісу) використову-
ються для виявлення викидів у багатовимірному набо-
рі даних за умови, що дані є гаусовими. Ми застосува-
ли тест на нормальність багатовимірних даних, засно-
ваний на вимірах багатовимірних асиметрії та ексцесу 
[18]. Згідно з цим тестом розподіл чотиривимірних 
даних не є гаусовим, оскільки статистика тесту на 
багатовимірну асиметрію цих даних перевищує зна-
чення квантилю розподілу χ2 , що становить 45,31 для 
20 ступенів свободи та 0,001 рівень значущості. Ана-
логічно, статистика тесту для багатовимірного ексцесу 
перевищує значення квантилю Гауса, який становить 
30,46 для середнього і вибіркової дисперсії, що дорів-
нюють відповідно 24 і 4,36, та 0,001 рівня значущості. 
Ці результати вказують нам на необхідність подаль-
шого застосування методу для визначення багатови-
мірних викидів у багатовимірних негаусових даних на 
основі багатовимірних нормалізуючих перетворень. 
Що ми і зробили далі згідно з [17].

Також майбутні фактори ми перевірили на наяв-
ність мультиколінеарності. Наявність мультиколі-
неарності ми визначали за коефіцієнтами впливу 
дисперсії (VIFs) серед майбутніх факторів в моделі 
множинної лінійної регресії. Для моделі множин-
ної лінійної регресії з k-факторами Xi, i k= 1 2, , ,
, VIFs – це діагональні елементи оберненої коваріа-
ційної матриці k k×  k-факторів [19]. Значення VIFs 
більше за 10 часто сприймаються як сигнал, що дані 
мають проблеми з мультиколінеарністю. Для наших 
даних значення VIFs знаходяться у межах від 1 до 5, 
тому мультиколінеарності немає.

Нелінійна регресійна модель для оцінювання роз-
міру PHP-застосунків у тисячах строк коду в залеж-
ності від факторів X1, X2 та X3 має вигляд [5]

( )[ ] 1ˆˆˆ1ˆˆ
−ηγ−ε+−+λ+ϕ= YYYZ

YY eY              (1)

де 3322110
ˆˆˆˆˆ ZbZbZbbZY +++= ; ε – випадкова величина 

з розподілом Гаусу, ε ∼ ( )2,0 εσN  з оцінкою середньо-
квадратичного відхилення εσ̂  =0,1571; Z j  – випадко-
ва величина з розподілом Гаусу, Z j  ∼ N 0 1,� �

jjj

jj
jjj X

X
Z

−λ+ϕ
ϕ−

η+γ= ln , 
jjjj X λ+ϕ<<ϕ , 3,2,1=j ; 

оцінки параметрів є такими: 00̂ =b , 1,006031̂ =b , 
0,5335142̂ =b , 0,0326053̂ −=b , 3,01458ˆ =γY

, 2,87815ˆ1 =γ ,  
16,5902ˆ 2 =γ , 0,710304ˆ 3 =γ , 0,698176ˆ =ηY

, 0,652161ˆ 1 =η ,  
2,322625ˆ 2 =η , 0,878073ˆ 3 =η , 0,086857ˆ =ϕY

, 0,063309ˆ 1 −=ϕ ,  
1,48156ˆ 3 =ϕ , 1,48156ˆ 3 =ϕ , 707,4161ˆ =λY

, 6959,670ˆ
1 =λ , 

11672,248ˆ
2 =λ  і 11,5940ˆ

3 =λ .
Зауважимо, нелінійна регресійна модель (1) для 

оцінювання розміру PHP-застосунків у тисячах строк 
коду в залежності від факторів X1, X2 та X3 отримана 
за три ітерації, при чому було три викиди. Тобто ця 
модель побудована за 41 точками даних.

Нелінійна регресійна модель для оцінювання роз-
міру PHP-застосунків у тисячах строк коду в залеж-
ності від факторів X1, X2 та X4 також має вигляд (1) 
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лише з тією різницею, що в (1) індекс 3 потрібно замі-
нити на 4, а відповідні оцінки є такими:

εσ̂ =0,1533, 00̂ =b , 1,0508051̂ =b , 0,4901402̂ =b , 
0,0117834̂ −=b , 1,99105ˆ =γY

, 2,230711ˆ1 =γ , 18,2818ˆ 2 =γ ,  
8,560105ˆ 4 =γ , 0,612132ˆ =ηY

, 0,618562ˆ 1 =η , 1,710109ˆ 4 =η ,  
1,710109ˆ 4 =η , 0,113140ˆ =ϕY

, 0,214048ˆ 1 −=ϕ , 3,303081ˆ 2 −=ϕ ,  
0,900ˆ 4 =ϕ , 240,494ˆ =λY

, 3099,972ˆ
1 =λ , 17083,878ˆ

2 =λ  
і 62,6318ˆ

4 =λ .
Зауважимо, нелінійна регресійна модель (1) для 

оцінювання розміру PHP-застосунків у тисячах строк 
коду в залежності від факторів X1, X2 та X4 отримана 
за дві ітерації, при чому було два викиди. Тобто ця 
модель побудована за 42 точками даних.

Нелінійна регресійна модель для оцінювання роз-
міру PHP-застосунків у тисячах строк коду в залеж-
ності від факторів X1, X3 та X4 також має вигляд лише 
з тією різницею, що в (1) індекси 2 і 3 потрібно замі-
нити на 3 і 4, а відповідні оцінки є такими:

εσ̂ =0,3882, 00̂ =b , 0,8856051̂ =b , 0,02271263̂ −=b ,  
0,1909754̂ −=b , 1,474052ˆ =γY

, 2,364047ˆ1 =γ ,  
0,875184ˆ 3 =γ , 6,287214ˆ 4 =γ , 0,519960ˆ =ηY

,  
0,728907ˆ 1 =η , 0,953635ˆ 3 =η , 1,631979ˆ 4 =η ,  
0,210403ˆ =ϕY

, 7,908353ˆ 1 −=ϕ , 1,450813ˆ 3 =ϕ , 0,900ˆ 4 =ϕ , 
181,2127ˆ =λY , 2739,2845ˆ

1 =λ , 12,3043ˆ
3 =λ  і 20,7263ˆ

4 =λ .
Зауважимо, нелінійна регресійна модель (1) для 

оцінювання розміру PHP-застосунків у тисячах строк 
коду в залежності від факторів X1, X3 та X4 отримана 
за дві ітерації, при чому був лише один викид. Тобто 
ця модель побудована за 43 точками даних.

Для порівняння точності оцінювання розміру 
PHP-застосунків за допомогою побудованих трьох-
факторних нелінійних регресійних моделей в залеж-
ності від різних факторів ми використовували відомі 
показники точності прогнозування, такі як множинний 
коефіцієнт детермінації R2, середня величина віднос-
ної похибки MMRE та відсоток прогнозування на рів-
ні величини відносної помилки 0,25, PRED(0,25). Ці 
показники зазвичай використовуються для оцінювання 
якості прогнозування за допомогою регресійних моде-
лей і в інженерії програмного забезпечення [20; 21].  
Допустимі значення MMRE і PRED(0,25) складають 
не більше 0,25 і не менше 0,75 відповідно. Прийнятне 
значення R2 приблизно також ж дорівнює 0,75.

Нелінійна регресійна модель, що побудована 
навколо кількості класів, середньої кількості методів 
на клас, суми середнього аферентного та еферентно-
го зв’язків на клас, має наступні значення R2, MMRE 
та PRED(0,25): 0,9776, 0,1795 та 0,6829 відповідно. 
Значення R2 та MMRE для цієї моделі є кращими 
у порівнянні з іншими моделями.

Нелінійна регресійна модель, що побудована 
навколо кількості класів, середньої кількості мето-
дів на клас, середнього значення DIT на клас, має 
наступні значення R2, MMRE та PRED(0,25): 0,9754, 
0,1831 та 0,7381 відповідно. Ця модель має на 8% 
більше значення PRED(0,25) та приблизно однакові 

значення R2та MMRE (з різницею у 0,22% та 2% від-
повідно), що і попередня модель, в якій третім фак-
тором є сума середнього аферентного та еферентного 
зв’язків на клас.

Нелінійна регресійна модель, що побудована навколо 
кількості класів, суми середнього аферентного та ефе-
рентного зв’язків на клас, середнього значення DIT на 
клас має найгірші значення R2, MMRE та PRED(0,25), 
які дорівнюють 0,8646, 0,5659 та 0,2558 відповідно. Зна-
чення MMRE та PRED(0,25) для цієї моделі вказують на 
погану точність оцінювання залежної випадкової величи-
ни Y. Лише значення R2 є добрим і говорить про можли-
вість використання цієї моделі (1) для оцінювання вибір-
кового середнього величини Y, коли ε прямує у нуль.

Підкреслимо, що для нелінійної регресійної 
моделі, що побудована в залежності від факторів X1, 
X2 та X4, а саме – кількості класів, середньої кількос-
ті методів на клас, середнього значення DIT на клас, 
ширина інтервалу передбачення кількості тисяч строк 
коду для PHP-застосунків з розміром понад 40 KLOC 
(thousand lines of code) є суттєво меншою у порівняні 
з моделлю, що побудована в залежності від факторів 
X1, X2 та X3. Так, для застосунку 1 за даними, що наведе-
ні в [6, таблиця 2], – X1=2075, X2=4,809 та X3=6,425 для 
моделі, що побудована в залежності від факторів X1, 
X2 та X3, маємо такий інтервал передбачення залежної 
змінної Y: [126,334; 267,189]. Причому актуальне зна-
чення Y для цього застосунку (а це Symfony-master), 
яке було отримано за допомогою PhpMetrics, дорів-
нює 174,927 KLOC. Для цього ж застосунку 1 за зна-
ченнями факторів X1=2075, X2=4,809 та X4=1,25 для 
моделі, що побудована в залежності від факторів X1, 
X2 та X4, маємо такий інтервал передбачення залеж-
ної змінної Y: [145,090; 199,384], ширина якого на 
86% менша за ширину відповідного інтервалу для 
моделі, що побудована в залежності від факторів X1, 
X2 та X3. Подібний результат ми маємо і для дові-
рчого інтервалу. Так, для значень зазначених вище 
факторів застосунку 1 для моделі, що побудована 
в залежності від факторів X1, X2 та X4, маємо такий 
довірчий інтервал вибіркового середнього змінної Y:  
[163, 733; 186, 529], ширина якого на 58% менша за 
ширину відповідного інтервалу для моделі, що побу-
дована в залежності від факторів X1, X2 та X3, якій 
є таким [162, 487; 217, 004]. Зменшення ширин від-
повідних інтервалів також вказує на підвищення точ-
ності оцінювання розміру PHP-застосунків з відкри-
тим кодом понад 40 KLOC за допомогою нелінійної 
регресійної моделі, що побудована в залежності від 
кількості класів, середньої кількості методів на клас, 
середнього значення DIT на клас.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Отримані результати свідчать про таке. До фак-
торів, які найбільшим чином впливають на точність 
оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим 
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кодом, насамперед потрібно віднести кількість кла-
сів. У найбільшому впливі цього фактору можна 
пересвідчитися порівнявши за абсолютною вели-
чиною значення оцінок параметрів bj: значення 1̂b  
є найбільшим для всіх моделей. Другим за впливом 
фактором є середня кількість методів на клас. Зазна-
чимо, що неврахування цього фактору у моделі, що 
була побудована в залежності від факторів X1, X2 та X4, 
призводить до поганої точності оцінювання залеж-
ної випадкової величини Y, на що вказують значення 
MMRE та PRED(0,25) для цієї моделі. Тому для підви-
щення точності оцінювання розміру PHP-застосунків 
з відкритим кодом, кількість строк якого буде пере-
вищувати 40 KLOC, на наш погляд, може використо-
вуватися нелінійна регресійна модель, що побудована 
в залежності від факторів X1, X2 та X4, а саме – кількос-
ті класів, середньої кількості методів на клас, серед-
нього значення DIT на клас. А у разі, коли кількість 
строк коду PHP-застосунку буде менше за 40 KLOC 
може бути застосована нелінійна регресійна модель, 
що побудована в залежності від факторів X1, X2 та X3, 
а саме – кількості класів, середньої кількості методів 
на клас, суми середнього аферентного та еферентного 

зв’язків на клас. У випадку, коли ми заздалегідь не 
знаємо, чи буде розмір PHP-застосунку більше або 
менше за 40 KLOC, то, на нашу думку, слід вико-
ристовувати трьох-факторну нелінійну регресійну 
модель, що побудована в залежності від кількості 
класів, середньої кількості методів на клас та серед-
нього значення DIT на клас тому, що ця модель має на 
8% більше значення PRED(0,25) та приблизно одна-
кові значення R2 та MMRE, що і попередня модель, 
в якій третім фактором є сума середнього аферентно-
го та еферентного зв’язків на клас.

ВИСНОВКИ

У роботі удосконалена трьох-факторна неліній-
на регресійна модель для оцінювання розміру PHP-
застосунків з відкритим кодом шляхом введення 
нового фактору – середнього значення DIT на клас. 
Це дозволило підвищити точність і достовірність 
відповідного оцінювання у порівнянні з наявними 
трьох-факторними нелінійними регресійними моде-
лями. У подальшому планується побудова нелінійної 
регресійної моделі залежно від чотирьох факторів 
для оцінювання розміру PHP-застосунків.
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Abstract. Today insufficient attention is paid to the specifics of the application of strategic tools for energy companies. That 
is why the existing research needs further development in terms of adapting the methods of strategic analysis and planning 
to the specifics of energy companies. Existing methods should be aimed at improving the SWOT- and PEST-analysis in 
modern business conditions. The factors of external and internal environment influencing possibilities of development 
and reforming of the enterprises of power branch of Ukraine are analyzed in the article. Most Ukrainian energy companies 
operate in dynamic conditions that need to be clearly assessed to determine their impact on competitiveness. In order 
for companies to survive in an unstable economy, they must identify challenges and opportunities in the environment, 
be able to predict their strengths and weaknesses and their impact on development strategy. The main components of  
SWOT-analysis are defined in the article. The main purpose of SWOT-analysis of energy companies is given. A matrix 
of SWOT-analysis of enterprises of the energy sector of Ukraine has been developed to summarize the results of the 
main trends in the strategic development of enterprises in the energy sector. The essence of PEST-analysis as a basis 
for forecasting trends in the macroenvironment is revealed. It provides data and information to help the enterprises of 
the energy sector of Ukraine make predictions about new situations and circumstances. The main components of PEST-
analysis are given. Political, economic, social and technological factors are considered in detail. The table of PEST-analysis 
of the energy industry of Ukraine is developed. Factors were assessed using the method of hierarchy analysis to determine 
their degree of impact on the energy sector. Priority vectors of factors influencing the energy sector are calculated.
Key words: SWOT-analysis; PEST-analysis; identification of factors; competitiveness; method of analysis of 
hierarchies.

Анотація. Сьогодні недостатня увага приділяється особливостям застосування стратегічних інструментів для 
підприємств енергетичної галузі. Саме тому існуючі дослідження потребують подальшого розвитку в частині 
адаптації методів стратегічного аналізу та планування до специфіки підприємств енергетичної галузі. Існуючі мето-
дики повинні бути направлені на вдосконалення проведення SWOT- та PEST-аналізу в сучасних умовах господарю-
вання. У статті проаналізовано чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на можливості 
розвитку і реформування підприємств енергетичної галузі України. Більшість підприємств енергетичної галузі 
України функціонують у динамічних умовах, які мають бути чітко оцінені для визначення їхнього впливу на 
конкурентоспроможність. Для того щоб підприємства вижили в умовах нестабільної економіки, вони повинні виз-
начити виклики і можливості в оточуючому середовищі, вміти прогнозувати свої сильні та слабкі сторони і свій 
вплив на стратегію розвитку. У статті визначено основні складники проведення SWOT-аналізу. Наведено основну 
мету проведення SWOT-аналізу діяльності енергопідприємств. Розроблено матрицю SWOT-аналізу підприємств 
енергетичної галузі України для узагальнення результатів основних тенденцій стратегічного розвитку підприємств 
енергетичного сектору. Розкрито сутність PEST-аналізу як основи прогнозування тенденцій макросередовища. 
Він надає дані та інформацію, які допомагають підприємствам енергетичного сектору України робити прогнози 
щодо нових ситуацій та обставин. Наведено основні компоненти проведення PEST-аналізу. Детально розглянуто 
політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори. Розроблено таблицю PEST-аналізу енергетичної галузі 
України. Проведено оцінювання факторів за допомогою методу аналізу ієрархій для встановлення ступеня їхнього 
впливу на енергетичну галузь. Розраховано власні вектори факторів впливу на енергетичну галузь.
Ключові слова: SWOT-аналіз; PEST-аналіз; ідентифікація факторів; конкурентоспроможність; метод аналізу ієрархій.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблема управління енергетичними підприєм-

ствами та комплексами є актуальною в будь-який час. 
В умовах глобалізації економічних процесів і систем 
особливо важливою стає задача вдосконалення існу-
ючих теорій і методологій дослідження стратегічно 
важливих галузей народного господарства.

Сучасні умови функціонування підприємств 
зумовлені високим ступенем нестабільності й неви-
значеності, пов’язаних із ситуацією, що склалася 
під впливом пандемії COVID-19, яка у свою чергу 
спричинила світову економічну кризу. У результаті 
в процесі діяльності енергетичних підприємств їхні 
власники і керівники змушені адаптуватися до при-
чин, що визвали ці негативні явища, і вживати заходів 
щодо їх нейтралізації [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань аналізу впливу факторів 
зовнішнього середовища на стратегію економічної 
діяльності підприємств за допомогою різноманітних 
методів аналізу присвячено наукові праці та публіка-
ції багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів, таких 
як І. Ансофф, К. Адамс, М. Портер, А.П. Градов, 
О.М. Скібіцький, І.І. Мазур, П. Друкер, А.А. Томп-
сон, М.А. Комаров, Г.В. Савицька та ін. [2].

Аналіз сучасного стану енергетичної галузі, 
зокрема питання розвитку енергетичних комплексів 
різного цільового призначення, досить повно відо-
бражені у вітчизняних та закордонних наукових 
публікаціях, зокрема Т.О. Євтухова, В.О. Костюк, 
О.А. Курносова, А.П. Микитенко, Т.Н. Пек та ін. [3].

Зовнішні фактори, що впливають на діяль-
ність підприємств, іноді піддаються контролю, але 
в основному такі фактори, як інфляція, безробіт-
тя, наслідки економічних криз, є неконтрольовани-
ми чи погано контрольованими. З метою виявлення 
впливу основних факторів на економічну стратегію 
підприємств використовується такі інструменти, як  
SWOT- та PEST-аналіз.

Особливості SWOT-аналізу як одного з інстру-
ментів стратегічного управління підприємствами 
знайшли відображення в публікаціях зарубіжних 
та вітчизняних учених та фахівців. Такі вчені, як 
К.А. Мамонов, Б.Г. Скоков, О.О. Короп, Ю.І. Мізік, 
зазначають, що в разі застосування SWOT-аналізу 
можна встановити зв’язки між позитивними 
і негативними якостями, які властиві підприємству, 
та зовнішніми загрозами і можливостями [4]. Автори 
T. Habimana, D. Mutambuka та P. Habinshuti [5] під-
креслюють, що SWOT-аналіз – це метод стратегіч-
ного планування, що використовується для оцінки 
сильних сторін, слабкості/обмежень, можливостей 
і загроз, залучених до проєкту або в підприємницькій 
діяльності. Він передбачає визначення мети проєкту 

й ідентифікацію внутрішніх і зовнішніх чинників, які 
є сприятливими та несприятливими для досягнення 
цієї мети. Послідовно вивчається середовище, в яко-
му функціонує фірма, прогнозуються зміни тенден-
цій, які впливають на прийняття стратегічних рішень.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте натепер недостатню увагу приділено осо-
бливостям застосування стратегічних інструментів 
для аналізу діяльності підприємств енергетичної 
галузі. Саме тому існуючі дослідження потребують 
подальшого розвитку в частині адаптації методів 
стратегічного аналізу та планування до специфіки 
конкретного підприємства. Існуючі методики пови-
нні бути спрямовано на вдосконалення проведення 
SWOT- та PEST-аналізу в сучасних умовах господа-
рювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є оцінка впливу політичних, 

економічних, соціальних і технологічних факторів 
макросередовища енергетичної галузі України на 
стратегічну діяльність підприємств за допомогою 
методу аналізу ієрархій.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті застосовано метод SWOT-аналізу для 
оцінки сильних і слабких сторін підприємств енер-
гетичної галузі, їхніх потенційних можливостей 
та загроз; метод PEST-аналізу – для ідентифікації 
та моніторингу факторів макрооточення, які вплива-
ють на енергетичну галузь України. Об’єктом дослі-
дження є процеси управління діяльністю підприємств 
енергетичної галузі. Предметом дослідження висту-
пають моделі та механізми, що визначають господар-
ську діяльність підприємств енергетичної галузі.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Одним із ключових інструментів, що викорис-

товується нині під час планування національного 
сталого розвитку, є SWOT-аналіз, абревіатура яко-
го походить від англійських слів strengths (сильні 
сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities 
(можливості), threats (загрози). SWOT-аналіз бере 
початок зі сфери управління бізнесом і був прийня-
тий у 1980-х роках державним управлінням у таких 
областях, як регіональний розвиток і муніципальне 
планування. Зокрема, було декілька прикладів успіш-
ного застосування SWOT-аналізу в галузях регіональ-
ного енергетичного планування та утилізації твердих 
побутових відходів. Низка європейських країн вико-
ристовували SWOT-аналіз для вибору опозиційних 
пріоритетів та забезпечення політичної послідов-
ності у своїх національних стратегіях сталого роз-
витку. Два основні складники SWOT – це показники 
внутрішньої ситуації, описані існуючими сильними 
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і слабкими сторонами, а також показники зовнішньо-
го середовища [6].

Складники SWOT-аналізу в даному досліджені 
розроблено із застосуванням таких напрямів [2]: роз-
ширення сильних сторін; усунення слабких сторін; 
використання можливостей; пом’якшення наслідків 
загроз.

Практично всі підприємства енергетичної галузі 
України функціонують у динамічних, часто неста-
більних умовах, які мають бути чітко оцінені для 
визначення їхнього впливу на конкурентоспромож-
ність. Для того щоб підприємства вижили в умовах 
нестабільної економіки, вони повинні визначити 
виклики і можливості в оточуючому середовищі, вмі-
ти прогнозувати свої сильні та слабкі сторони та їх 
вплив на стратегію розвитку.

Основною метою SWOT-аналізу діяльності енер-
гопідприємства є виявлення конкурентних переваг 
на основі діагностики бізнес-процесів та визначення 
основних перспективних шляхів розвитку підприєм-
ства в рамках конкретної ринкової ситуації [7].

Під час проведення SWOT-аналізу [7] послідовно 
вивчають середовище, в якому працює фірма, прогно-
зують зміни тенденцій, а також включають ці зміни 
в процес прийняття рішень (рис. 1).

Рис. 1. Складники проведення SWOT-аналізу

У даній роботі матрицю SWOT-аналізу (рис. 1) 
розроблено для узагальнення результатів основних 
тенденцій стратегічного розвитку підприємств енер-
гетичного сектору України за даними досліджень  
[8; 9], а також за прогнозними оцінками деяких екс-
пертів у галузі енергетичного машинобудування.

Такий підхід певною мірою дає змогу визначи-
ти поточну ситуацію енергетичної галузі в Україні, 
а також запропонувати ключові напрями і стратегії 
її розвитку, спираючись на потенційні можливості 
та сильні сторони під час усунення слабких сторін 
і загроз, з якими стикаються підприємства.

Беручи до уваги економічну ситуацію в Україні 
та оточуючому просторі, представляється доціль-
ним нині використовувати стратегію WT- розвитку 
та реформування енергетичної галузі.

Під час проведення стратегічного аналізу макроо-
точення частіше всього використовують метод PEST-
аналізу [11] (рис. 2).

Рис. 2. Складники PEST-аналізу 

PEST-аналіз – це передумова стратегічного аналі-
зу ідентифікації середовища, в межах якого компанія 
функціонує. Він надає дані та інформацію, які допома-
гають організації робити прогнози щодо нових ситуа-
цій та обставин. PEST-аналіз – це основа або інстру-
мент, який використовується для аналізу та моніторин-
гу факторів макрооточення, що впливають на органі-
зацію в цілому чи її певний сектор [10]. PEST-аналіз 
може описувати політичні, економічні, соціальні, тех-
нологічні, екологічні та правові граничні умови енер-
гетичного ринку. Насправді, поява нових ефективних 
технічних рішень потребує насамперед підтримки 
з боку урядових органів, щоб дати можливість повніс-
тю використати інноваційний потенціал підприємства. 
Крім того, новітні рішення повинні відповідати існу-
ючим законодавчим рамкам. Особлива увага повинна 
приділятися змісту операційних процесів, ринковим 
невизначеностям, пов’язаним зі зміною цін на енерго-
носії, вартості електроенергії, що відпускається різним 
споживачам, витратам на оплату праці тощо.

Політичні фактори визначають ступінь впливу 
уряду на економіку загалом чи на певну галузь. До 
них належать, наприклад, тарифи, законодавчі нор-
ми, регулювання конкуренції, податкова політика 
(податкові ставки та стимули), стабільність уряду 
та пов’язані з цим зміни, обмеження імпорту на якість 
та кількість товарів, права інтелектуальної власнос-
ті (авторські права, патенти), захист прав спожива-
чів та електронна комерція, закони, що регулюють 
забруднення навколишнього середовища, тощо [10].

Економічні фактори є одними з визначальних 
показників ефективності економіки, які безпосеред-
ньо впливають на компанію/галузь і мають резонансні 
довгострокові наслідки. Вони можуть містити рівень 
інфляції, процентні ставки, валютні курси, тенденції 
економічного зростання, зміни в рівні безробіття, змі-
ни в наявному доході на душу населення тощо [10].

Соціальні фактори аналізують соціальне серед-
овище галузі та оцінюють такі детермінанти,  
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як культурні тенденції, демографія, аналітика насе-
лення. З енергетичної точки зору фактори можуть 
містити структурну організацію громади, рівень 
взаємодії з громадянами, прийняття чи неприйняття 
нових технологій, вплив зацікавлених сторін, рівень 
освіти суспільства, кваліфікацію кадрів, особливос-

ті в менталітеті, важливі культурні цінності, зміни 
в соціальних групах населення [11].

Технологічні чинники відносяться до інновацій 
у технології, які можуть впливати на діяльність галузі 
та містять рівні автоматизації наукових досліджень 
та розробок, а також рівень розвитку технологічної 

Таблиця 1. Матриця SWOT-аналізу підприємств енергетичної галузі України
Внутрішні

фактори

Зовнішні
фактори

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
– зручне географічне розташування;
– широкий спектр продукції 
енергетичної галузі;
– конкурентна ціна вітчизняної 
енергетичної продукції в порівнянні 
зі світовими цінами;
– відповідно низька вартість робочої 
сили;
– добре освічений персонал;
– своя наукова база та глибока 
співпраця з національними науково-
дослідними інститутами;
– висока дослідницька спроможність 
та відносна гнучкість

– енергоємне виробництво;
– низька диверсифікація експорту;
– високий рівень імпортних компонентів 
у високотехнологічних секторах;
– застаріле обладнання та технології, 
а також висока амортизація основних 
засобів;
– повільне застосування сучасної 
технології та повільна модернізація 
основних засобів енергопідприємств;
– неефективність управління 
(недосконала, складна, ієрархічна 
структура управління);
– повільне застосування глобальних 
стандартів корпоративного управління

Можливості (О)
– технологічні переваги в порівнянні 
з традиційними технологіями;
– доступ до європейських ринків;
– значний потенціал національних
технологічних досліджень;
– сильна технічна освіта;
– великий національний ринок;
– міграція енергетичних
компаній ЄС до Східної Європи;
– високий дослідницький потенціал, 
особливо через збільшення 
фінансування ЄС;
– потреба промисловості в 
ефективних відновлювальних 
джерелах енергії

Стратегія SО
а) збільшення частки продукції з 
високою доданою вартістю;
б) розширення доступу до світових 
ринків.
Стратегії SO можуть бути 
використані для оптимізації 
структури українського експорту 
з метою відкриття нових ринків 
і розширення існуючих. Сучасні 
продукти будуть також користуватися 
попитом на місцевих ринках.

Стратегія WО
а) покращення корпоративного 
управління;
б) модернізація активів.
Вдосконалення корпоративного 
управління, що базується на відповідних 
принципах Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
є головною метою стратегій WО. 
Як пріоритет, краща практика 
корпоративного управління повинна бути 
впроваджена в публічних компаніях, що 
активно торгують на українській біржі. 
Посилення підзвітності та покращення 
відносин з інвесторами автоматично 
сприятимуть зростанню інвестицій у 
технологічно розвинені активи.

Загрози (Т)
– соціальна уразливість через високу 
кількість зайнятих;
– відсутність національної стратегії 
або стимулів для розроблення нових 
технологій;
– велике значення для економіки за 
часткою ВВП;
– зменшення частки в загальному 
обсязі експорту протягом останніх 
років;
– економічна ситуація в Україні;
– трудова міграція;
– відсутність комплексної системи 
інтелектуального захисту прав 
власності;
– нестача енергоресурсів;
– відсутність галузевої політики

Стратегія SТ
а) збільшення частки продукції з 
високою доданою вартістю;
b) підвищення продуктивності в 
секторі.
Підвищення продуктивності та 
збільшення випуску продукції з 
високою доданою вартістю – це 
основні кроки, які необхідно 
виконувати під час економічного 
спаду та зменшення експорту. Ці 
стратегії сприятимуть зростанню 
експорту та можуть створити основу 
для сталого зростання виробництва в 
майбутньому.

Стратегія WТ
а) покращення корпоративного 
управління;
b) підвищення продуктивності в секторі.
Як і у випадку підходу WO 
стимулювання українським урядом 
поліпшення корпоративного управління 
є основою стратегії WT. У поєднанні з 
урядовими зусиллями, спрямованими на 
сприяння підвищенню продуктивності 
в секторі, це впливатиме на залучення 
іноземних інвесторів і технологій, 
підвищення якості продукції, запуск 
нових продуктів, вихід на нові ринки.



103

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2021ЕКОНОМIКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

обізнаності. Також розглядаються вплив мобіль-
них технологій на розвиток ринкового середовища, 
інновації в сучасних інформаційних технологіях, що 
забезпечують ефективну конкуренцію в ринковій 
сфері [10].

Таблицю PEST-аналізу (табл. 2) розроблено з ура-
хуванням даних [1; 12], а також за оцінками експертів 
у галузі енергетики з метою узагальнення результатів 
основних тенденцій розвитку енергетичного сектору 
України.

Після попереднього виявлення чотирьох осно-
вних факторів – політичного, економічного, соціаль-
ного і технологічного спрямування – за допомогою 
методу аналізу ієрархій виявимо ступінь їхнього 
впливу на стратегічні напрями діяльності підпри-
ємств енергетичної галузі. Таблиця 3 показує віднос-
ну вагу розглянутих вище факторів впливу.

Для того щоб інтерпретувати і присвоїти відносні 
значення кожному з факторів, необхідно нормалізува-
ти представлену вище матрицю порівняння за мето-
дикою [3]. У результаті отримуємо так звану нормалі-
зовану матрицю (табл. 4).

Внесок кожного фактору визначається роз-
рахунками, виконаними з використанням влас-

ного вектора. Власний вектор показує відносну 
вагу кожного фактору шляхом обчислення серед-
нього арифметичного за всіма факторами. Від-
значимо, що сума всіх значень вектора завжди  
дорівнює 1 (табл. 5).

Таблиця 3. Матриця порівняння для факторів 
впливу

Полі-
тичні

Еконо-
мічні

Соціа- 
льні

Техноло-
гічні

Політичні 1 2 3 5
Економічні 1/2 1 2 2
Соціальні 1/3 1/2 1 1

Технологічні 1/5 1/2 1 1
Сума 2,033 4 7 9

Таблиця 4. Нормалізована матриця порівняння 
факторів впливу

Полі-
тичні

Еконо-
мічні

Соціа- 
льні

Техноло-
гічні

Політичні 0,4918 0,5000 0,4286 0,5556
Економічні 0,2459 0,2500 0,2857 0,2222
Соціальні 0,1639 0,1250 0,1429 0,1111

Технологічні 0,0984 0,1250 0,1429 0,1111

Таблиця 2. PEST-аналіз тенденцій в енергетичній галузі України
Фактори Субфактори
Політичні Зміни в законодавстві щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств енергетичної галузі

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, активізація 
співробітництва з країнами ЄС
Децентралізація влади, адміністративні реформи
Військові дії на сході України та анексія Криму

Економічні Негативні тенденції в економіці України, спричинені наслідками пандемії COVID-19
Низька платоспроможність на внутрішньому ринку
Зниження процентних ставок за кредитами в національній валюті
Зменшення частки в загальному обсязі експорту протягом останніх років
Конкурентна ціна вітчизняної енергетичної продукції в порівнянні зі світовими цінами
Падіння доходів Державного бюджету
Зниження споживання електричної енергії у 2020 р. через аномально теплу зиму

Соціальні Скорочення чисельності працездатного населення
Сильна технічна і технологічна освіта
Соціальна уразливість через високу кількість зайнятих в енергетиці
Комплексна система інтелектуального захисту прав власності, наявність винаходів, патентів на інновації
Трудова міграція
Підвищення рівня знань іноземних мов серед населення
Зростання соціальної напруги в країні, яке спричинено наслідками пандемії COVID-19
Недостатній рівень оплати праці й мотивації праці в галузі

Технологічні Наявність географічних, кліматичних та інших умов для сталого розвитку зовнішньоекономічної діяльності
Значний потенціал національних технологічних досліджень
Високий дослідницький потенціал, особливо через збільшення фінансування ЄС передових лабораторій
Потреба промисловості в якісних джерелах енергії
Своя наукова база та глибока співпраця з національними науково-дослідними інститутами
Профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій та дефіцит високоманеврених 
генерацій гідроелектростанцій
Зростання встановленої потужності об’єктів відновлювальної енергетики за моделлю «зеленого» тарифу
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отримані значення власного вектора визначають 

участь або вагу того чи іншого фактора щодо загаль-
ного впливу на стратегію діяльності підприємств 
енергетичної галузі. Згідно з проведеними розрахун-
ками політичні фактори в теперішній ситуації досить 
великої нестабільності у світі мають найбільшу вагу 
49,4% по відношенню до загального впливу на пер-
спективи розвитку підприємств. Оцінка даного фак-
тора приблизно в 4 рази більше, ніж оцінка за техно-
логічним фактором (вага 11,9%).

Відзначимо, що в роботі проаналізовано чинники 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що впли-
вають на можливості розвитку та реформування під-
приємств енергетичної галузі України.

Проведений аналіз показав, що натепер енерге-
тична промисловість є досить перспективною галуз-
зю української економіки, яка вимагає ефективно-
го управління та проведення низки реформ. Темпи 
зростання енергетичної галузі недостатні, й цілий 
ряд факторів і умов гальмують подальший її розви-
ток. Використання методів стратегічного управління 
дозволить приймати ефективні рішення й оперативно 
вирішувати проблеми, пов’язані з негативними фак-
торами, що погіршують темпи розвитку цієї галузі.

Дослідження внутрішнього стану та зовнішньо-
го оточення енергопідприємств є одним із найваж-
ливіших засобів формування стратегічної поведінки 
в довгостроковому періоді.

ВИСНОВКИ
1. У результаті проведеного дослідження виявле-

но, проаналізовано та оцінено фактори зовнішнього 
середовища підприємств енергетичної галузі, що 
дозволить розробити методики та технології страте-
гічного аналізу для забезпечення високої ефектив-
ності енергокомпаній у процесі реалізації стратегії їх 
розвитку.

2. Політичні фактори макроотчення мають вагу 
близько 50% по відношенню до загального впливу 
на перспективи розвитку підприємств енергетичної 
галузі.

3. Подальших досліджень потребують питання 
розроблення стратегії реформування підприємств 
енергетичної галузі на основі чинників SWOT- 
та PEST-аналізу. Пропонується використовувати 
більш широкий спектр методів матричного оціню-
вання на етапі стратегічного аналізу та застосовувати 
організаційні принципи з метою забезпечення висо-
кої ефективності процесів визначення та реалізації 
стратегії розвитку підприємств.

Таблиця 5. Розрахунок власних векторів факторів впливу
Критерії Обчислення Власний вектор
Політичні (0,4918+0,500+0,4286+0,5556)/4=0,494 0,494 (49,4%)

Економічні (0,2459+0,2500+0,2857+0,2222)/4=0,2509 0,2509 (25,1%)
Соціальні (0,1639+0,1250+0,1429+0,1111)/4=0,1357 0,1357 (13,6%)

Технологічні (0,0984+0,1250+0,1429+0,1111)/4=0,1193 0,1193 (11,9%)
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Abstract. Each enterprise, as well as an individual household, a person in one way or another has certain goals and 
plans for the future. They can be of completely different nature: economic, social, political, and so on. However, they 
are clearly united by a range of factors influencing the relevant processes that directly or indirectly affect the expected 
result. Sufficient attention has been paid to the study of the factors of influencing factors. They are clearly defined and 
divided according to classification criteria.
However, what do we know about the degree of influence of each and their domesticity?
The randomness of the factors influencing the efficiency of the enterprise can be compared with their chaos, the 
detection of which will allow for more detailed analysis, forecasting and planning in the enterprise. This will allow a 
more detailed study of chaos theory.
According to the literature, chaos theory suggests that complex systems are extremely dependent on the initial 
conditions of existence, and even minor changes in the environment can lead and will eventually lead to unpredictable 
consequences.
The purpose of the study is to determine whether there is a chaos of factors influencing the efficiency of the enterprise 
as a whole.
Results: the definition of the importance of chaos in the process of enterprise management is formed, the connection 
with chaos and stages of activity of enterprises is considered, the essence of self-regulated system, self-regulated 
criticality and chaos in business space is determined.
Scientific novelty: the scheme of sequence of the organization of chaos is defined, connection of stations of chaos with 
cycles of activity of the enterprises is offered.
The practical significance lies in the creation of a theoretical basis for further development of methods and models of 
chaos management in the enterprise, the further use of which will increase the efficiency of enterprises.
Key words: influencing factors; chaos; chaos theory; self-sufficiency system; self-organized criticality; order;  
cyclicity; fractal.

Анотація. Кожне підприємство, як і окреме домогосподарство чи особа, так або інакше має певні цілі та пла-
ни на майбутнє. Вони можуть бути абсолютно різного характеру: економічного, соціально-політичного тощо. 
Проте однозначно їх поєднує спектр факторів впливу на відповідні процеси, що прямо чи опосередковано 
впливають на очікуваний результат.
Вивченню проблематики факторів впливу приділено досить уваги. Вони чітко визначені та поділені згідно з 
класифікаційними ознаками. Однак, що нам відомо про ступінь впливу кожного і про їхню рандомність?
Рандомність факторів упливу на ефективність діяльності підприємства можна порівняти з їхньою хаотичністю, 
виявлення якої дасть змогу здійснювати більш детальний аналіз, прогнозування та планування на підприємстві. 
Це дозволить зробити більш детальне вивчення теорії хаосу.
Згідно з опрацьованими літературними джерелами теорія хаосу передбачає, що складні системи надзвичайно 
залежні від початкових умов існування, і навіть незначні зміни в навколишньому середовищі можуть призвести 
та згодом призведуть до непередбачуваних наслідків.
Мета – визначити, чи має місце хаотичність факторів впливу на ефективність діяльності підприємства в цілому.
Результати: сформовано визначення вагомості хаотичності в процесі управління підприємствами, розгля-
нуто зв’язок з хаосом та стадіями діяльності підприємств, визначено сутність саморегульованої системи, 
саморегульованої критичності та хаосу на підприємницькому просторі.
Наукова новизна: визначено схему послідовності організації хаосу, запропоновано зв’язок стадій хаосу із 
циклами діяльності підприємств.
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Практична значимість полягає у створенні теоретичного підґрунтя для розроблення методів і моделей 
управління хаосом на підприємстві, подальше використання яких дозволить підвищити ефективність діяльності 
підприємств.
Ключові слова: фактори впливу; хаос; теорія хаосу; система самодостатності; самоорганізована критичність; 
порядок; циклічність; фрактал.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Зрозуміло, якщо певне домогосподарство прагне 

мати більші доходи, його учасники повинні працю-
вати більше ефективно, щоб заробляти більше. Для 
людини, яка має роботу та працює як найманий пра-
цівник, основний дохід буде становити заробітна пла-
та. У свою чергу на величину заробітної плати може 
впливати низка чинників: розмір мінімальної заробіт-
ної плати, оплата фіксованої ставки, рівень оподатку-
вання, якість освіти та наявність досвіду тощо. Однак 
якщо людина влаштується, припустимо, прибираль-
ником, ці всі дуже суттєві фактори значно знижують 
свій вплив і виступають уже інші, більш важливі 
для даної ситуації, наприклад: кількість прибраних 
об’єктів, відпрацьовані години, швидкість виконання 
поставлених завдань та ін.

Тобто можна чітко стверджувати, що для кожного 
конкретного об’єкта та за відповідних обставин фак-
тори впливу змінюються. Причому закономірність 
у даному питанні є досить поверховою. Фактори 
впливу можуть з’являтися хаотично і так само зни-
кати. Та чи є можливість управляти хаотичною сис-
темою та використовувати подібні навички на рівні 
підприємства, домогосподарства тощо?

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом дослідженню поставленої про-
блематики приділено мало уваги. Але окремого 
інтересу заслуговують дослідження К. Мамедової [4], 
О. Черняк, П. Захарченко [2; 3], особливо більш стара 
праця Т. Мена [1], в якій визначаються загальні тео-
ретичні положення визначення хаосу та теорії хаосу.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На наш погляд, кількість та якість факторів (сис-
тему формування їх кількості та якості), що мають 
вплив на певне явище чи об’єкт аналізу, можна порів-
няти з хаотичною системою. Це пояснюється унікаль-
ністю кожного випадку або об’єкту, а також процесу 
його адаптації під постійно змінювані умови.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета – визначити, чи має місце хаотичність фак-

торів впливу на ефективність діяльності підприєм-
ства в цілому.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дослідження: метод порівняння, екстра-
поляції, аналізу та метод синтезу.

Об’єкт дослідження – доцільність і можливість 
удосконалення аналізу ефективності діяльності під-
приємств з урахуванням циклічності хаосу.

Предметом дослідження є процес впливу цикліч-
ності хаосу на ефективність діяльності підприємств.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Варто зауважити, що питання хаотичності в еко-

номіці є досить актуальним і своєчасним. Подібними 
дослідженнями займалися та досі займаються багато 
вчених.

Отже, що нам відомо про хаос як такий та про 
його похідну – теорію хаосу?

Ха́ос (др.-греч. χάος від χαίνω – розкриваюся, роз-
верзаюся) – категорія, яка використовується проти-
лежно до терміна «порядок». У більш повсякденному 
виразі хаос розуміють як безлад, плутанину, змішання.

У математиці хаосом називається аперіодично 
детермінована поведінка динамічної системи, вкрай 
чутлива до початкових умов. Нескінченно мале обу-
рення граничних умов для хаотичної динамічної сис-
теми призводить до кінцевої зміни траєкторії у фазо-
вому просторі [2, c. 32–34].

Звичайно, дана дефініція мало розкриває вибра-
ну проблематику на рівні підприємства, саме тому, 
на наш погляд, варто звернутися до більш свіжіших 
досліджень. Причому цікавить нас саме теорія хаосу, 
спроектована на економічний простір.

Початківцями даної теорії можна вважати фран-
цузького фізика А. Пуанкаре (теорема про повер-
нення), радянських математиків А.Н. Колмогорова 
і В.І. Арнольда й німецького математика Ю.К. Мозе-
ра, які вперше запропонували теорію хаосу (КАМ). 
Запропонована теорія включає в своє теоретичне 
поле поняття атракторів, тобто тих, хто привертає 
увагу, залучає.

Теорія хаосу стверджує, що складні системи над-
звичайно залежні від початкових умов існування, 
і навіть незначні зміни в навколишньому середовищі 
можуть призвести та згодом призведуть до неперед-
бачуваних наслідків.

Математичні та економічні системи з хаотичною 
поведінкою є детермінованими, тобто підкорюються 
закону, і в певному сенсі є впорядкованими. Тобто 
дане дослідження дозволило розширити поняття хао-
су та надати йому додаткових функцій [3, с. 89–91].

Проте подібні визначення задавали більше питань, 
ніж давали відповідей, що і призвело до подальших 
досліджень у даному напрямі.

У 1972 році синоптик Едвард Лоуренц 
у м. Вашингтон явив світу свою статтю «Передбачення:  
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помах крил метелика в Бразилії може спричини-
ти торнадо в Техасі», в якій вперше підняв питання 
«Ефекту метелика».

Іншими словами, кількість факторів впливу на 
кінцевий об’єкт аналізу незліченний. Якщо говори-
ти більш конкретно, то результатами даного дослі-
дження стала суттєва різниця в округленні Лоурен-
цом даних для аналізу до шостого знаку після коми, 
що спричинило кардинально протилежний результат 
у розрахунках. Тобто коли для аналізу використовува-
лося повне число, результат був одним, а після окру-
глення цифр для подальших розрахунків на міліонну 
після коми це давало протилежні результати.

Відомі випадки, коли округлення в результатах 
економічного аналізу призводило також до різних 
висновків. Так, за результатами факторного аналізу 
прибутку, наприклад, у разі округлення, вагомість 
впливу одного фактору буде суттєво знижена, а іншо-
го – на цьому фоні збільшиться.

Отже, можна сміливо стверджувати, що дана зако-
номірність притаманна і майже всім видам економіч-
ного аналізу. Тобто визначати фактори впливу допус-
тимо лише поверхово і суб’єктивно. Подолати цю 
суб’єктивність можливо за допомогою комп’ютерних 
технологій, хоча прогнози таких масштабів з макси-
мальною точністю на даному етапі розвитку світу не 
під силу навіть машинам. Наприклад, прогнози пого-
ди постійно мають неточності, іноді навіть суттєві, 
попри залучені комп’ютерні технології останнього 
покоління.

Із безлічі інших робіт, присвячених теорії хаосу, 
ми би хотіли виділити дослідження Пера Бака, Чао 
Тана та Курта Вісенфелда, які в 1987 році вперше 
описали систему самодостатності (далі – СС). Згідно 
з їхньою статтею СС є одним із природних механізмів 
і основною ланкою в процесі пояснення спектру при-
родних явищ. Такими явищами можуть бути коливан-
ня в економічних системах, у прибутках або збитках, 
рівнях конкурентоспроможності тощо.

Якщо враховувати нестабільний та безмасштаб-
ний розподіл можливих випадків виникнення, можна 
запропонувати СС як приклад виникнення економіч-
них криз, як на рівні підприємства, так і на інших рів-
нях. У такому разі подібне моделювання може вклю-
чати в себе декілька варіантів:

− розроблення нових моделей;
− пристосування вже розроблених та ефективно 

функціонуючих моделей до даної реальної системи.
Якщо проектувати СС в економічний простір, то 

можна стверджувати, що система самодостатності 
економічного об’єкта – це система самодостатності 
та певної ефективності економічних показників цього 
об’єкта. Тобто це економічний стан, який влаштовує/
частково влаштовує власника чи керуючу особу.

Також уваги, на наш погляд, заслуговує робота 
визначного політолога Стіва Манна «Теорія керова-

ного хаосу». Він видав цю статтю у 1992 році, а також 
підготував іншу свою знамениту працю, що отримала 
великий резонанс у військово-політичному співто-
варистві: «Теорія хаосу і стратегічна думка». У цій 
публікації стверджується, що теорія «керованого хао-
су» – це сучасний феномен, геополітична доктрина, 
яка йде своїм корінням у найдавніші науки, такі як 
філософія, математика, фізика, економіка.

Спроби та способи наукового осмислення таких 
понять, як «порядок» і «хаос», сформували теорії 
спрямованого безладу, великі класифікації і типології 
хаосу. У найдавнішої історико-філософської традиції 
хаос розумівся як такий, що все собою обіймає і поро-
джує початок.

У цій науковій роботі С. Манн викладає таке: 
«Международная среда является превосходным при-
мером хаотической системы <...> «самоорганизован-
ная критичность» <...> соответствует ей в качестве 
средства анализа <...> Мир обречен быть хаотичным, 
потому что многообразные акторы человеческой поли-
тики в динамической системе <...> имеют разные цели 
и ценности. Каждый актор в политически критических 
системах производит энергию конфликта, <...> которая 
провоцирует смену статус-кво, участвуя, таким обра-
зом, в создании критического состояния <...>, и любой 
курс приводит состояние дел к неизбежному катаклиз-
менному переустройству» [1, с. 54–68].

Отже, можна констатувати, що теорія «керова-
ного хаосу» – це складна доктрина, яка піддається 
аналізу лише частково, оскільки людський розум не 
може використати всі фактори впливу на дослідний 
феномен.

Але на окрему увагу заслуговує термін «само-
організована критичність» (СК). Згідно з вищеви-
кладеним це певний стан дослідного об’єкта, який 
може наступати після або до стану самоорганізованої 
системи і який існує в просторі теорії хаосу. На наше 
переконання, якщо цей процес зобразити схематично, 
то він буде мати такий вигляд:

Отже, з вищенаведеного видно, що хаос мож-
на організувати, проте подібна організація є досить 
поверховою. Очевидно, що хаос прямо пов’язаний 
із самоорганізованою критичністю. Це є логічним, 
оскільки в процесі управління будь-яким об’єктом чи 
процесом відбувається підпорядкування однієї систе-
ми іншій, інакше кажучи, в даному випадку субліма-
ція своїх цілей фізичними чи юридичними особами 
на площину хаосу з метою впорядкування її до певної 
організованої критичності.

Тобто, наприклад, якщо це підприємство, то пер-
шим кроком для його становлення у всій хаотичній 
системі буде створення цього підприємства, визна-
чення його цілей та специфіки діяльності, форми 
правління, умов функціонування, стратегії спряму-
вання до беззбитковості або одразу до прибутковості, 
визначення стратегії та тактики підприємства тощо.
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Є абсолютно логічним той крок, який буде пер-
шим у процесі поступового та часткового опанування 
хаосу, оскільки ми чітко переконані, що хаос можна 
подолати тільки частково. Логічним є твердження, що 
система з будь-якої точки дисбалансу поступово при-
йде до рівноваги. Проте як бути в такому разі з таки-
ми антагоністами, як хаос та порядок?

За саморегульованої системи всі показники 
діяльності підприємства є ефективними, діяль-
ність – прибутковою. Підприємство поступово 
займає свою нішу та задовольняє споживачів, кон-
курує. У такому разі відповіддю стає саморегульо-
вана система. Вона може стати результатом регу-
льованої критичності, проте переважно в резуль-
таті ефективного управління. Похибки в процесі 
управління та використання мінімальної кількості 
факторів упливу рано чи пізно знову призводять 
до критичності, а згодом – і до хаосу. Звичайно, 
ефективний менеджмент має можливість продо-
вжити життєдіяльність підприємства, організації. 
Але неминучість змін різного роду: політичних,  
соціальних, демографічних, економічних, екологіч-
них тощо призведе до занепаду і хаосу.

Хаос теж підпорядковується циклічності. Тобто 
якщо хаос є початком, то хаос можна вважати і кін-
цем. Імовірно, це кінець процесу управління з метою 
отримання певного результату. У такому випадку під-
приємство просто ліквідується або проходить стадію 
кризи. Стадія депресії більш відповідає стадії само-
регульованої критичності, а пожвавлення та підне-
сення віднесемо до саморегульованої системи.

У такому разі доцільним буде припущення, що 
стадії піднесення та пожвавлення можливі й за хао-
тичних умов. Просто «помах крил метелика у Бра-
зилії спричинив не тільки торнадо в Техасі», але ще 
й створив сприятливі умови для певного виробництва 
чи для певної групи підприємств. Ці висновки знову 

повертають дослідження до вищезазначеного висно-
вку: хаос малоймовірно впорядкувати.

Порушуючи питання циклічності хаосу, треба 
зауважити, що певні спроби вже були зроблені. Дані 
цикли чи періоди були названі фракталами.

Згідно з визначенням фрактал (лат. Fractus – зла-
маний, розбитий, подрібнений) – безліч, що має влас-
тивість самоподібності. Фрактал прийнято вважати 
єдиним порядком у хаосі.

Так, Трикутник Серпинського, Папороть Канслі, 
Губка Менгера, Крива Пеано, Безліч Кантора – це все 
приклади фракталів, які були створені на основі іте-
рації (принципу повторювальності).

Отже, згідно з фракталами, які створюються 
з хаосу, можна стверджувати, що хаотичність не являє 
собою безладність, а є впорядкованою системою. Сис-
тема може у свою чергу бути стійкою та нестійкою.

Стійка система відповідно до математичних та еко-
номічних законів – це система, яка за малих змін почат-
кових умов отримує малі зміни в результаті. Припусти-
мо, підприємство має дохід на рівні 100 тис. гривень. 
Усі витрати будуть 60 тис. гривень. Тобто прибуток – 
40 тис. Якщо витрати зміняться на 10%, то на 10% змі-
ниться і прибуток. Це стійка система.

Чим складніша система, тим більше вона є нестійкою, 
оскільки неможливо абсолютно точно спрогнозувати її 
поведінку. Саме нестійка система є об’єктом вивчення 
теорії хаосу, оскільки одна упущена деталь може привез-
ти до колосальних наслідків. Також варто зауважити, що 
чим масштабніший прогноз, тим він буде менш точним.

Взагалі, процес управління підприємством 
і є прикладом нестійкої системи, оскільки кількість 
факторів впливу на ефективну діяльність просто 
незліченна.

Процес опанування управління нестійкої системи 
варто розпочати з аналізу існуючих даних, а вже після 
цього можна переходити до прогнозування.

Рис. 1. Схема послідовності організації хаосу

Рис. 2. Циклічність та хаотичність
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ВИСНОВКИ
За результатами вищевикладеного ми пропонує-

мо звернути більшу увагу не на прогнозування, а на 
оцінку стартових даних підприємства або на аналіз 
його поточного стану. Тобто задати питання: що б 
могло запобігти або перешкодити поточним позитив-
ним моментам? А також що стало результатом пози-
тивних результатів сьогодення?

Покроковий аналіз уже отриманих результатів 
дасть більше розуміння процесів функціонування 

окремого об’єкта, дозволить винайти упущені мож-
ливості та альтернативи розвитку.

Отже, розуміння сутності хаосу відповідає на 
багато питань, проте постійно з’являються нові, від-
повіді на які економічна спільнота шукає і сьогодні. 
Проте поступова і навіть поверхова систематична 
розгадка цих «темних плям» у процесі управління 
та в економіці загалом дозволить отримати довгоочі-
кувані результати та відповіді на питання, які сприя-
тимуть поступовому перенесенню управління та про-
гнозування на принципово якісно новий рівень.
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Abstract. Purpose. The aim of the study is the physical and mathematical description of the mechanisms of the 
process of capturing fine dust in a equipment with an on-load tap changer due to the mechanism of condensation and 
coagulation growth of aerosol particles.
Method. The authors analyzed information sources and regulations Theoretical hydrodynamics for mathematical 
description condensation and coagulation mechanism enlargement of aerosol particles in the test device. The object of 
research is to study the hydrodynamics of a highly efficient dust and gas cleaning device. The subject of the study is the 
regularities of condensation and coagulation mechanism of particle aggregation.
Results. As a result of mathematical dependences, the system of differential and integral-differential equations is 
obtained, which allow to describe the process of aggregation of aerosol particles due to condensation and coagulation 
growth and, as a result, calculate the efficiency of fog and other aerosols in high-intensity dust and gas cleaning 
device. The physical and mathematical picture of interaction of dust-gas flow with vapor-liquid mixture – condensation 
mechanism of aerosol particles aggregation in the device are considered. The mechanism of formation and mathematical 
description of the vortex flow during the passage of cylindrical elements – the coagulation mechanism of growth of 
aerosol particles in the device are considered.
Scientific novelty. First obtained system of differential and integral-differential equations to describe the process of 
enlargement aerosol particles in the investigated device type.
Practical importance. The enlargement of aerosol particles in the first zone of the device is due to the mechanism 
of condensation, as well as turbulent and Brownian coagulation, which allows to determine the further possibility of 
trapping particles due to inertial or turbulent diffusion mechanism.
Key words: environment; dust and gas emissions; high-performance equipment; aerosols; vortex flows.

Анотація. Мета. Метою роботи є опис фізичної картини поведінки пилогазового потоку та математичне 
моделювання гідродинаміки високоефективного апарату з регулярною пульсаційною насадкою за рахунок 
механізму конденсаційного та коагуляційного зростання частинок аерозолю.
Методика. Авторами проведено аналіз інформаційних джерел та положень теоретичної гідродинаміки 
для математичного опису конденсаційного та коагуляційного механізму укрупнення аерозольних часток в 
досліджуваному апараті. Об’єктом дослідження є вивчення гідродинаміки високоефективного пилогазоочис-
ного апарату. Предметом дослідження є закономірності конденсаційного та коагуляційного механізму укруп-
нення часток.
Результати. В результаті аналізу математичних залежностей в роботі отримано систему диференційних та 
інтегрально-диференційних рівнянь, які дозволяють описати процес укрупнення аерозольних частинок за  
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рахунок конденсаційного та коагуляційного зростання і, як підсумок, виконувати розрахунок ефективності влов-
лення туманів та інших аерозолів в високоінтенсивному пилогазоочисному апараті. Розглянуто фізичну та мате-
матичну картину взаємодії пилогазового потоку з парорідинною сумішшю – конденсаційний механізм укруп-
нення аерозольних часток в апараті. Розглянуто механізм утворення і математичний опис вихрового потоку при 
проходженні циліндричних елементів – коагуляційний механізм зростання аерозольних частинок в апараті.
Наукова новизна. Вперше отримано систему диференційних та інтегрально-диференційних рівнянь, які дозволя-
ють описати процес укрупнення аерозольних частинок в апараті досліджуваного типу.
Практична значимість. Укрупнення аерозольних частинок в першій зоні апарату відбувається за рахунок 
механізму конденсаційного зростання, а також турбулентної і броунівський коагуляції, що дозволяє визначити 
подальшу можливість уловлювання частинок за рахунок інерційного або турбулентному-дифузійного механізму.
Ключові слова: навколишнє середовище; пилогазові викиди; високоефективний апарат; аерозолі;  
вихрові потоки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Важливим питанням сьогодення є екологічні про-

блеми атмосфери, що забруднюється викидами газу 
з дрібнодисперсними твердими частинками (аеро-
золями), на різноманітних промислових об’єктах. 
Осадження забруднюючих речовин з газових вики-
дів промислових підприємств призводить до забруд-
нення ґрунту і міграції важких металів в підземні 
і поверхневі води [1; 2].

Це ставить завдання розробки природоохоронних 
заходів з охорони атмосферного повітря від різнома-
нітних за складом і фізико-хімічними властивостями 
викидів промислових підприємств [3; 4]. Одним із 
шляхів зниження кількості пилогазових викидів є під-
вищення ефективності газоочисного устаткування. 
Вибір газоочисного устаткування повинен враховува-
ти цілий ряд факторів: фізико-хімічні характеристики 
газу-носія, характеристики хімічних і твердих забруд-
нюючих речовин [5–7]. Комплексне очищення газів 
від газоподібних речовин і твердих частинок вимагає 
застосування багатоступеневих систем очищення, 
що, як правило, збільшує капітальні та експлуатацій-
ні витрати [8; 9].

Тому задача підбору високоефективного і надій-
ного обладнання, здатного вловлювати дрібнодис-
персний пил, є достатньо актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасний розвиток виробництва і технологій 
супроводжується надходженням у навколишнє серед-
овище великої кількості різноманітних аерозольних 
систем (тумани, дим, дрібнодисперсний пил та інше) 
[10]. Існуюче надходження аерозолів в навколишнє 
середовище характеризується довготривалим часом 
існування, демонструє високий ступінь забрудненос-
ті і широке розповсюдження на великі відстані [11], 
що говорить про значний регіональний і глобальний 
аспекти впливу на довкілля.

Зростаючий науковий інтерес до забруднення 
повітряного середовища аерозольними частками 
пояснюється їх важливим значенням для екологіч-
ної безпеки. Фактично тверді частинки є однією 

з найскладніших проблем, що впливають на якість 
повітря, так і для досліджень в напрямку зміни клі-
мату [12]. Актуальність роботи підтверджується 
аналізом бази даних Scopus за напрямком дослі-
джень – викиди аерозолів у хімічній промисловос-
ті, який вказує на те, що кількість наукових публі-
кацій збільшилась у понад десять разів за останні 
10 років.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Звичайне обладнання для видалення твердих час-
ток (електрофільтри, циклони та інші) не дуже ефек-
тивне для дрібнодисперсних частинок з розмірами 
менше мікрону. Одним із шляхів інтенсифікації інер-
ційно-дифузійних процесів осадження, що станов-
лять основу технології «мокрого» очищення газів від 
аерозолів (туману, пилу, диму та інші), є проведення 
цих процесів в інтенсивних режимах розвинутої тур-
булентності. Їх реалізація можлива в апаратах з регу-
лярною пульсаційною насадкою (РПН).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є опис фізичної картини поведін-

ки пилогазового потоку та математичне моделювання 
гідродинаміки апарату з РПН за рахунок механізму 
конденсаційного та коагуляційного зростання части-
нок аерозолю.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час дослідження були використані такі науко-
ві методи:

– метод аналізу інформаційних джерел стосовно 
використання апаратів та устаткування для очистки 
газів;

– засади теоретичної гідродинаміки для мате-
матичного розрахунку конденсаційного та коагуля-
ційного механізму укрупнення аерозольних часток 
в досліджуваному апараті з РПН.

Об’єктом дослідження є вивчення гідродинаміки 
високоефективного пилогазоочисного апарату.

Предметом дослідження є закономірності конден-
саційного та коагуляційного механізму укрупнення 
аерозольних часток в апараті з РПН.



113

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1   2021ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для опису гідродинаміки апарата з РПН було вико-

ристано лабораторний стенд, що становить собою пря-
моточний апарат колонного типу з регулярним розта-
шуванням турбулізуючих елементів (див. рис. 1).

Рис. 1. Схема прямоточного апарату з регулярним 
розташуванням турбулізуючих елементів

Контактна зона апарату складається із двох послі-
довно з’єднаних зон обробки газів. У першій зоні 
відбувається укрупнення зважених у газовому пото-
ці аерозольних часток за рахунок конденсаційно- 
коагуляційного механізму осадження. Вона складаєть-
ся із пакета плоскопаралельних каналів з рівномірно 
розташованими в них турбулізуючими елементами, 
що виконані у вигляді порожніх циліндрів. Циліндри 
у нижній частині мають перфорацію і одночасно вико-
нують функцію парових каналів (подається парорідин-
на суміш). Друга зона становить собою шар насадки 
у вигляді регулярно розміщених по перетину струн із 
рівномірно закріпленими на них пластинами.

Розглянемо більш детально поведінку пилогазо-
вого потоку в І зоні апарата.

Рух аерозольних частинок після обтікання тіла від-
бувається з коливаннями і пульсаціями, які характерні 
для відривної течії несучого (газового) потоку. Крім того, 
під час руху полідисперсного аерозолю в зоні одинично-
го вихору характерний перерозподіл фракцій аерозолю 
в об’ємі вихору. Так, крупна фракція частинок, що воло-
діє інерцією, прагне під дією відцентрових сил до пери-
ферії вихору, а безінерційна дрібнодисперсна фракція 
обертається у осьовій зоні вихору. Таким чином, вихро-
ва течія потоку і його відривний (пульсаційний) харак-
тер руху значною мірою сприяє інтенсифікації процесів 
укрупнення і осадження частинок аерозолів.

Під час переходу до розгляду руху потоку в оди-
ночному вихорі з позицій теоретичної гідродинаміки 

припустимо, що вихор складається із ядра вихору 
і поля вихору, які обертаються за законом твердого 
тіла (див. рис. 2).

Рис. 2. Схематичне зображення ядра і поля вихору

Тоді для вимірювання лінійної швидкості руху від 
радіусу вихору можна записати:

для ядра вихору (Ri < R)

u dS Ri
a

i
S

( ) �� �� 2 ,                          (1)

для поля вихору (Rb > R)

udS Ra

S

( ) �� �� 3 .                          (2)

Тут S – площа перетину вихору, м2; ω – кутова 
швидкість руху, с-1. Так як u та uі сталі на відповідних 
колах вихору, то запишемо співвідношення:

для ядра вихору

2 2� ��Ru Ri i i� ,                          (3)

для поля вихору

2 2� ��R u Rb � .                          (4)

Звідси випливає, що для ядра вихору

u
R

i
i�

�
2

,                               (5)

для поля вихору

u
R
Rb

�
�
2

.                                (6)

Якщо у рівняння (5) і (6) підставити значення 
кутової швидкості, що дорівнює

�
�

�
Ã
R2

,                                (7)

де Ã
u

f

u d

Shb

c= =g g
2

2 2  – інтенсивність циркуляції швидко-
сті, м2/с; fb – частота зриву вихорів, с-1; Sh – число 
Струхаля, то можна отримати наступні залежності:

для ядра вихору

u
ÃR
Ri
i�

2 2�
,                             (8)

для поля вихору

u
Ã
Rb

�
2�

.                              (9)

На основі закону зміни лінійної швидкості потоку 
за радіусом вихору визначимо перепад тисків і темпе-
ратур в ядрі і полі вихору.
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Закон збереження імпульсу в циліндричних коор-
динатах можна записати у вигляді:

�
u
R

P
R

�
�
�

.                             (10)

Підставимо у рівняння (10) значення лінійної 
швидкості із рівняння (8) та (9) і проінтегруємо за 
тиском від Р0 до Р, а також за радіусом вихору від 0 до 
R. Отримаємо:

Ð
Ã R

R
P

b
g

g� �
2 2

2 4 08

�
�

,                     (11)

де Р0 – тиск в центрі вихору, Рg – тиск газу, Па. Тоді 
для поля вихору залежність буде мати вигляд

Ð P
Ã

Rb
R g

g� �
2

2 28

�
�

.                     (12)

Для Р0 можна записати вираз

Ð P
Ã

Rî
b

� �g
g

2

2 24

�
�

,                     (13)

а для вихору буде записано наступне співвідношення:

Ð P
Ã

R
R
RR

b b
*

*� � �
�

�
�

�

�
�g

g
2

2 2

2

24
1

2

�
�

.          (14)

У підсумку для парогазового потоку, що обтікає 
циліндр з діаметром dc, перепад тисків в одиночному 
вихорі можна записати:

для ядра вихору

Ð P
u d

R Sh
R
RR

c

b b
*

*� �
�

�
�

�

�
� �
�

�
�

�

�
�g g

g�
�4

1
2

2 2

2
,      (15)

для поля вихору

Ð P
u d

R ShR
c

b

� �
�

�
�

�

�
�g

g g�
�8 4

2

.             (16)

У випадку адіабатичної течії парогазової суміші 
аналогічний розв’язок спільно з рівнянням адіабати 
дозволить отримати наступні перепади тисків:

�Ð
k
k

u d

R Sh
R
RR

c

b b
*

*�
� �

�
�
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� �
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g ,    (17)

�Ð
k
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u d

R ShR
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b

�
� �

�
�

�

�
�

1
8 4

2
�

�
g g ,          (18)

де k – показник адіабати.
Для того щоб отримати залежності за змінами 

температур парогазової суміші в одиночному вихорі 
розв’яжемо рівняння (17) та (18) сумісно з рівнянням 
стану ідеального газу PV=RgT. Тоді отримаємо:

для ядра

�T
k
k R

u d

R Sh
R
RR

c

b b
*

*�
� �

�
�

�

�
� �
�
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�
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1 1
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2 2

2
g
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,   (19)

для поля

�T
k
k R

u d

R ShR
c

b

�
� �

�
�

�

�
�

1 1
2 4

2

g

g

�
.           (20)

У рівняннях (17) – (20) числове значення радіусу 
вихору Rb і ядра вихору R* можна визначити за фор-
мулами:

R db c= 0 25, ,                            (21)

R b* ,
/

� � �5 04
1 2

� �g ,                       (22)

де τb – час формування вихору, с; νg – коефіцієнт кіне-
матичної в’язкості, м2/с.

Початок утворення кожного вихору, що зрива-
ється з циліндру, очевидно, має відношення до вісі 
циліндра, тоді для часу формування вихору можна 
записати:

�b c bd u� 0 5, / .                           (23)

Тут ub = 0,86ug – швидкість руху вихору, м/с.
За умов широких меж розповсюдження аерозоль-

них частинок за розмірами внаслідок дії відцентрових 
сил, відбувається фракційний перерозподіл частинок 
за радіусом вихору. При цьому більш крупні частинки 
видаляються із зони вихору у суцільний потік, а дріб-
ніші обертаються у вихорі.

Детальний розрахунок структури такого двофаз-
ного потоку пов'язаний із значними складнощами, 
оскільки необхідно визначити траєкторію частинок 
як у середині вихорів, так і за їх межами. Однак, 
у нашому випадку, з певними припущеннями мож-
на обмежитися знаходженням певного критичного 
радіусу аерозольних частинок rkr, який буде певною 
мірою частиною одиниць аерозолю, що обертається 
у вихорі і залишає його за час, рівний часу формуван-
ня вихору τb.

Для опису процесу руху частинок у вихорі можна 
скористатися рівнянням

d x
dt A

dx
dt x

2

2 3

1 1
0� � � ,                     (24)

де x = R/Rb; t = τup.t/Rb – безрозмірні величини;  
up.t – тангенціальна швидкість частинки, м/с;

À
r u

R
p p p t

b

�
�( ) .� �

�
g

g72
.

Залежність (24) являє собою нелінійне диферен-
ційне рівняння, яке не може бути розв’язане у ана-
літичний спосіб. Однак, якщо знехтувати диферен-
ціалом вторинного порядку (через його мізерність), 
розділити змінні і проінтегрувати за t від 0 до t та за 
x від х1 до х2, а потім замінити безрозмірні величи-
ни, підставити значення up.t = ug, що розраховується за 
рівнянням (8), отримаємо формулу розрахунку кри-
тичного радіусу частинок для ядра вихору:

r Sh
R
R u d

R
Rkr

c c
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�
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�
��
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�
�� �
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�
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70 1
12

2

1 2
3�

� �
g

g g*
*

/

.   (25)

Для поля вихору, враховуючи, що Rb >> R* і рів-
няння (9), вираз можна записати у наступному вигляді:
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.          (26)

Згідно з рівнянням (20), для нев’язких газів немає 
необхідності проводити розрахунок збільшення час-
тинок у ядрі вихору, оскільки для таких середовищ 
Rb >> R* і, як наслідок, вагова частка аерозолю в ядрі 
мізерно мала. Тоді залежність функції розподілу час-
тинок за розмірами від часу за рахунок конденсації 
буде мати вигляд:

для суцільного потоку (r' > rkr)

� �
�

� �
�
� �

�
��

��
�
��

f r
r

f r
dr
d

( , )
( , )

�
�

�
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,               (27)

для вихрового потоку (r'' < rkr)
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� �
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� ��

��
���

��
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f r
r

f r
dr
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( , )
( , )

�
�

�
�

,             (28)

де r' та r'' – поточні радіуси частинок у суцільному 
і вихровому потоці відповідно.

Процес укрупнення аерозольних частинок 
в об’ємі комірки за рахунок гетерогенної конденса-
ції пари, як зазначалося вище, не є єдиним механіз-
мом, що забезпечує зростання частинок. Наявність 
турбулентних пульсацій і броунівського (теплового) 
руху частинок також призводить до їх коагуляційно-
го зростання. З урахуванням цих аргументів рівнян-
ня балансу розподілу частинок, що відображує зміну 
функції розподілу частинок за розмірами в часі, які 
в подальшому зазнають конденсаційного і коагуля-
ційного зростання, має такий вигляд:
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де r – поточний радіус аерозольної частинки, 
м; Q – витрата аерозолю, м3/с; Vc – об’єм комірки, м3; 
Кк – коефіцієнт коагуляції за рахунок турбулентного 
та броунівського механізмів, м3/с.

Коефіцієнт коагуляції Кк, що входить до рівняння 
(29), являє собою суму коефіцієнтів турбулентної Кт 
і броунівської Кb коагуляцій:

K Ê Êê b� �ò .                           (30)

Кb можна визначити із співвідношення

K
k Ò

b
b�

4

3
g

g�
,                             (31)

де kб – стала Больцмана.

Коефіцієнт турбулентної коагуляції згідно [8] 
дорівнює:

K r r
Å

pò
g

� �1 67 3, ( )
�

.                    (32)

Дисипацію енергії в об’ємі комірки Е визначимо, як

Å
N
V

b

c

�
�pg

,                              (33)

де Nb – потужність вихору, що утворюється під час 
обтікання циліндру суцільним потоком.

Потужність вихору визначаємо за рівнянням

N C
C
C

l d
u

b L
L

D
c c� �pg

g
3

2
,                   (34)

де CL – коефіцієнт підйомної сили; CD – коефіцієнт 
опору; ug – дійсна швидкість газового потоку, м/с;  
lc – довжина циліндру, м.

Об’єм комірки

V bl tc c hc= ,                                (35)

де b – ширина плоскопаралельного каналу, м; thc – висота 
комірки, що дорівнює відстані між вісями циліндрів, м.

Підставивши рівняння (34) і (35) у рівняння (33), 
отримуємо

Å
C
b
d
t
uLD c
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=
2

3
g ,                           (36)

де C C
C
CLD L
L

D

= .

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Таким чином, у результаті аналізу математичних 

залежностей у роботі отримано систему диферен-
ційних та інтегрально-диференційних рівнянь, які 
дозволяють описати процес укрупнення аерозольних 
частинок за рахунок конденсаційного та коагуляцій-
ного зростання і, як підсумок, виконувати розрахунок 
ефективності вловлення туманів та інших аерозолів 
у високоінтенсивних апаратах з РПН.

ВИСНОВКИ
1. У роботі розглянуто фізичну та математичну 

картину взаємодії пилогазового потоку з парорідин-
ною сумішшю – конденсаційний механізм укрупнен-
ня аерозольних часток в апараті.

2. Розглянуто механізм утворення і математичний 
опис вихрового потоку під час проходження цилін-
дричних елементів, які реалізують коагуляційний 
механізм зростання аерозольних частинок в апараті.

3. Зроблено висновок про можливість викорис-
тання апаратів з РПН для комплексної очистки пило-
газових викидів промислових виробництв.
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Abstract. The paper identifies the feasibility of using computer simulations of the irrigation process for growing 
crops in the steppe in Southern Ukraine in order to obtain better yields, calculations of irrigation and determination 
of irrigation rates, as well as general water supply of crops. The analysis of the structural features and principles of 
work of modern automated decision-making systems intended for the decision of problems of diverse agricultural 
tasks is resulted. The following systems are considered: 1. CROPWAT program, which is a decision support tool that 
allows you to perform standard calculations for evapotranspiration and study the use of irrigation systems, as well as 
to create irrigation schemes and their management. 2. The system “Irrigation online” is a hardware and software tool 
that introduces innovative technologies of professional irrigation and implements automatic irrigation systems from 
design to harvest. 3. The Agricultural Production Systems Simulator (APSIM). The simulator of agricultural production 
systems is a modular platform for modelling biophysical processes in agricultural systems. Especially in such systems 
that relate to the economic and environmental performance of climate risk management practices; 4. Particular attention 
is paid to the AquaCrop program, which is a model of productivity of the system “crop – humidification”, designed 
to assess the impact of environmental conditions and management on crop productivity. The system predicts the yield 
of herbaceous plants depending on water consumption, which is especially important in conditions where moisture 
deficiency is the main factor that limits crop productivity. The work of the AquaCrop program on the example of 
modelling the growing season and calculation of potato yield is considered. Four stages of final crop modelling are 
analyzed, the corresponding algorithms of parameter calculations are given. Systematized and divided into blocks 
for each parameter data required to calculate the simulation of the growing season. Quantities such as the amount of 
evaporated moisture, the possible number of weeds, the salinity of the soil, the inflow of rain moisture, the amount of 
moisture in each growing season, the salinity of the soil in the section, the balance of moisture and evaporation were 
calculated. The results of calculations are given in the form of graphs-diagrams. The end result of the program is a 
simulated yield index and the number of possible harvests that is presented in the paper.
Key words: ecological farming; decision support system; irrigation; yield; irrigation rate; water supply.

Анотація. У роботі визначено доцільність використання засобів комп’ютерного моделювання процесу зро-
шення для вирощування сільськогосподарських культур в умовах Степу на Півдні України з метою отриман-
ня кращих урожаїв, приведено розрахунки зрошення та визначення норм поливу, а також загального водо-
постачання сільськогосподарських культур. Наведено аналіз особливостей будови та принципів роботи 
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сучасних автоматизованих систем прийняття рішень, що призначені для розв’язання проблем різнопланових 
сільськогосподарських задач. Розглянуто такі системи: 1. Програма CROPWAT, що є інструментом підтримки 
прийняття рішень, який дозволяє проводити стандартні обчислення для евапотранспірації й вивчення вико-
ристання поливних систем, а також для створення зрошувальних схем і управління ними. 2. Система «Полив 
онлайн» є апаратно-програмним інструментом, який запроваджує інноваційні технології професійного зро-
шення та реалізує автоматичні системи поливу від проєкту до збору урожаю. 3. The Agricultural Production 
Systems Simulator (APSIM). Симулятор систем сільськогосподарського виробництва – це модульна платформа 
для моделювання біофізичних процесів у сільськогосподарських системах. Особливо в таких системах, що сто-
суються економічних та екологічних результатів практики управління в умовах кліматичного ризику. 4. Осо-
бливу увагу приділено програмі AquaCrop, яка є моделлю продуктивності системи «сільгоспкультура – зволо-
ження», що розроблена для оцінки впливу умов навколишнього середовища та управління на продуктивність 
сільськогосподарських культур. Система прогнозує врожайність трав’янистих рослин залежно від водоспожи-
вання, що особливо актуально в умовах, коли дефіцит вологи є головним чинником, який лімітує продуктивність 
культур. Розглянуто роботу програми AquaCrop на прикладі моделювання періоду вегетації та розрахунку 
врожайності картоплі. Проаналізовані чотири етапи моделювання кінцевого урожаю, наведено відповідні алго-
ритми розрахунків параметрів. Систематизовані та розділені по блоках для кожного параметра дані, необхідні 
для розрахунку симуляції періоду вегетації. Прораховано такі величини, як кількість випаруваної вологи, 
можлива кількість бур’янів, засоленість ґрунту, надходження дощової вологи, кількість вологи на кожному 
періоді вегетації, солоність ґрунту у розрізі, баланс вологи й випаровування. Результати розрахунків наведено у 
вигляді графіків-діаграм. Кінцевим результатом роботи програми є змодельований індекс урожаю та кількість 
можливого врожаю, які представлено у роботі.
Ключові слова: екологічне землеробство; система підтримки прийняття рішення; зрошення; урожайність; 
поливна норма; водопостачання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Завдання – провести розрахунки параметрів воло-

ги, якості ґрунту, характеристики водно-соляного 
балансу, а також індекс урожаю та прогнозовану вели-
чину врожаю під час вирощування сільськогосподар-
ських культур на прикладі вирощування картоплі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

За оцінками ФАО, агроресурсний потенціал Укра-
їни використовуються не більше ніж на третину [1]. 
Недостатній рівень використання наявного агроре-
сурсного потенціалу обмежується цілою низкою чин-
ників, головним із яких є неоптимальні умови при-
родного вологозабезпечення на більш ніж 2/3 тери-
торії України, які постійно погіршуються внаслідок 
глобальних змін клімату [2]. Тому в умовах Степу на 
Півдні України ефективне землеробство без зрошен-
ня стало практично неможливим [3; 4]. Застосування 
зрошення та дренажу дозволяє незалежно від погод-
них умов підвищити врожайність сільськогосподар-
ських культур в 2–3 рази порівняно з богарними умо-
вами.

У зв’язку з цим в Україні прийнято Стратегію зро-
шення та дренажу на період до 2030 року [5], в якій 
визначені стратегічні напрями державної політики 
щодо зрошення та дренажу, забезпечення сталого 
екозбалансованого розвитку землеробства в Україні, 
зокрема екологізації сільськогосподарського вироб-
ництва. Передбачено нарощення потенціалу зро-
шення, модернізацію наявних та будівництво нових 
зрошувальних систем. Розвиток систем зрошення  

сприятиме збереженню та відтворенню родючості 
ґрунтів України.

МЕТА СТАТТІ
Метою є впровадження інноваційних технологій 

екологічного землеробства на основі аналізу розра-
хунку зрошення та визначення норм поливу сільсько-
господарських культур; визначення особливостей 
будови та принципів роботи сучасних автоматизо-
ваних систем прийняття рішень, що призначені для 
розв’язання проблем різнопланових сільськогоспо-
дарських задач; отримання прогнозованої величини 
врожаю для визначених кліматичних умов.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Одним із заходів щодо реалізації Стратегії зро-

шення та дренажу [5] є впровадження систем нор-
мування поливу рослин. Норма поливу залежить 
від глибини кореневого шару ґрунту, що підлягає 
зволоженню, особливостей культури і фази її розви-
тку, а також від механічного складу і водно-фізичних 
властивостей ґрунту, способу і призначення поливу 
та ін. Зазвичай у самопливних вегетаційних поливах 
поливні норми становлять 600–1200 м3/га, за дощу-
вання – 300–800 м3/га, за вологозарядкових поливів –  
1000–2000 м3/га. Зрошувальна норма, яку потрібно пода-
ти за весь період вегетації, М визначається за виразом:  
M = E – 10µHoc – (WH – WK) – WГ, м3 / га,  
де: Е – загальне водоспоживання культури, м3/га; 
Hос – кількість опадів, що випали за вегетаційний 
період такої культури, мм; μ – коефіцієнт викорис-
тання опадів; Wн – запас вологи в розрахунковому 
шарі ґрунту на початку вегетаційного періоду, м3/га; 
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Wк – те ж наприкінці вегетаційного періоду, м3/га; 
Wг – кількість води, що надходить у розрахунковий 
шар ґрунту по капілярах від ґрунтових вод за вегета-
ційний період, м3/га [6].

Своєю чергою загальне водоспоживання культури 
Е визначається: Е = У×КВ, де: У – запланований урожай 
культури, т/га; Kв, – коефіцієнт водоспоживання, м3/т;  
Kв – це відношення сумарної витрати вологи (тобто 
витрата на випаровування з ґрунту плюс транспіра-
ція) в м3/га до врожаю основної продукції в т/га.

Оскільки потреба рослин у воді протягом вегета-
ційного періоду неоднакова і частково задовольняєть-
ся опадами, що випадають, зрошувальну норму слід 
подавати в посушливі періоди на поле не відразу, а час-
тинами. Кількість води, яку необхідно подати на 1 га за 
один полив, називається поливною нормою m і визна-
чається за формулою: m = 100 h d (βmax, – βmin, м3/га, 
де: h – глибина активного шару ґрунту, м; d – об’ємна 
маса розрахункового шару ґрунту, т/м3; ßmax – вологість 
у % до маси сухого ґрунту; ßmin – вологість у % до маси 
сухого ґрунту, що відповідна нижній межі зволоження, 
тобто ßmin = (0,6/0,8) ßmax. Поливні норми (табл. 1) і тер-
міни поливу сільськогосподарських культур визнача-
ються графоаналітичним способом [7], який було роз-
роблено академіком А.Н. Костяковим.

Таблиця 1. Норми поливу картоплі на один гектар

Сорт картоплі Норма поливу, м3/га
min max

Ранньостиглий 55 75
Середньостиглий 65 90

Пізньостиглий 85 110

Протягом вегетаційного періоду зрошувальну 
норму подають частинами відповідно до зміни потуж-
ності кореневого шару, потреби рослин у воді, при-
родним зволоженням, допустимими межами вологос-
ті. Точність дотримання необхідного режиму воло-
гості залежить від частоти та дозування поливу. Чим 
частіше і менше за значенням поливи, тим точніше 
може бути витриманий необхідний режим вологості 
в розрахунковому шарі, але при цьому зростають тех-
нічні й організаційні труднощі та економічні витрати. 
Безперервна подача води, яка узгоджена з режимом 
зрошення, можлива тільки на автоматизованих систе-
мах крапельного і підґрунтового зрошення.

Як свідчить вітчизняний та світовий досвід, нині 
для управління зрошенням усе частіше використову-
ються автоматизовані системи підтримки прийняття 
рішень (СППР), які є інструментами для управління 
технологічними процесами поливу на основі визна-
чення строків та норм поливу з урахуванням дефіци-
ту вологозабезпечення відповідно до основних фаз 
розвитку сільськогосподарських культур [5].

Розглянемо детальніше деякі з відомих сучасних 
систем підтримки прийняття рішень у сільськогос-

подарському виробництві, які підвищують рівень 
автоматизації та екологізації сільськогосподарського 
виробництва.

CROPWAT – це інструмент підтримки прийняття 
рішень, розроблений Відділом земельних та водних 
ресурсів ФАО. Це практичний інструмент, створений 
для агро-метеорологів, агрономів і інженерів систем 
зрошення, який дозволяє виробляти стандартні обчис-
лення для евапотранспірації й вивчення використан-
ня поливних систем, а також для створення зрошу-
вальних схем і управління ними [8]. Програма про-
водить розрахунки потреби сільськогосподарських 
культур у воді та іригаційних даних на базі даних про 
ґрунт, клімат та врожай. Крім того, програма дозволяє 
розробляти графіки зрошення та розраховувати схе-
ми водопостачання для різних сільськогосподарських 
культур.

Рис. 1. Графік розподілу параметрів повітря протягом року

Програма CROPWAT містить стандартні дані про 
культури та стан ґрунту, які можуть бути використані 
як перше наближення у разі відсутності конкретних 
даних. У разі доступності локальних даних файли 
легко змінити. Як недоступність кліматичних даних 
можна отримати інформацію із метеостанцій по всьо-
му світу із програми CLIMWAT, яка безпосередньо 
зв’язана з кліматичною базою даних. На рис. 1 пока-
зано графік, що відображає розподіл параметрів пові-
тря – сонячні години, мінімальну та максимальну 
температуру, вологість, радіацію та еталонну евапо-
транспірацію протягом року, що використовують-
ся у розрахунках норм зрошення. Розробка графіків 
поливу в програмі базується на щоденному балансі 
ґрунту та води з використанням різних опцій корис-
тувача для умов водопостачання та управління поли-
вом. Схема подачі води розраховується у відповід-
ності до схеми посівів, яка задається користувачем, 
та може містити до 20 культур.

Система «Полив онлайн» є апаратно-програмним 
інструментом, який запроваджує інноваційні техно-
логії професійного зрошення та реалізує автоматичні 
системи поливу від проєкту до збору урожаю. Крім 
того, дозволяє зменшити трудомісткі та енергозатрат-
ні процеси, пов’язані з поливом та збоями у системі. 
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Метою використання системи є забезпечення високої 
врожайності культур за оптимальної норми зрошен-
ня та «розумному», тобто агрономічно та екологічно 
обґрунтованому, дозуванні добрив.

Загалом система «Полив онлайн» складається 
з апаратної частини, розміщеної у полі, та програмної 
частини, що містить бази даних, підсистем моделю-
вання та користувацького інтерфейсу (рис. 2).

Рис. 2. Структура системи «Полив онлайн»

Як апаратна частина у системі метеостанції 
iMetos чи Davis, а також як обладнання власної 
розробки, система моніторингу метеорологічних 
показників та стану вологозабезпечення ґрунту 
складається з базових станцій та віддалених вузлів 
із сенсорами. Для моніторингу стану вологозабезпе-
чення і доступності ґрунтової вологи для рослин [9] 
використовують сенсори Watermark та тензіометри 
власної розробки. Кожен сенсор оснащений систе-
мою безпровідної передачі даних на базову станцію 
та незалежним живленням із сонячною батареєю. 
Базова станція, збираючи дані із сенсорів, відправ-
ляє їх GPRS-каналом на сервер, де вони проходять 
пост обробку, зокрема в контексті автоматичного 
виявлення некоректних даних і потенційної несправ-
ності сенсорів, та зберігаються у базі даних системи 
на погодинній основі.

The Agricultural Production Systems Simulator 
(APSIM) – Симулятор систем сільськогосподарського 
виробництва [10], що розроблений Відділом дослі-
джень систем сільськогосподарського виробництва 
у Австралії, – це модульна платформа для моделю-
вання біофізичних процесів у сільськогосподарських 
системах, особливо тих, що стосуються економіч-
них та екологічних результатів практики управління 
в умовах кліматичного ризику. APSIM  є складною 
модульною структурою, що складається з числен-
них окремих модулів рослин, ґрунтів та управління 
(рис. 3). 

Рис. 3. Інтерфейс системи APSIM

Вони містять у собі різноманітний спектр сіль-
ськогосподарських культур, пасовищ та дерев, ґрун-
тові процеси, включаючи водний баланс, перетворен-
ня азоту N та фосфору P, рН і ерозію ґрунту, а також 
гнучкий спектр управлінського контролю.

APSIM – одна із таких складних моделей, яка про-
довжує розвиватися вже багато років та всі різнопла-
нові додатки адаптуються до цієї складної дослідної 
програми. Модулі програми містять підтримку при-
йняття рішень на фермі, оцінку цінності сезонного 
прогнозування клімату, розробку головних принципів 
керування відходами тощо, а також використовується 
як керівництво у дослідницькій та освітній діяльності.

Інша система прийняття рішень AquaCrop – це 
модель продуктивності системи «сільгоспкульту-
ра – зволоження» [11], яка розроблена Відділом земель-
них і водних ресурсів ФАО для забезпечення продо-
вольчої безпеки і оцінки впливу умов навколишнього 
середовища та управління на продуктивність культур. 
AquaCrop прогнозує врожайність трав’янистих рос-
лин залежно від водоспоживання, що особливо акту-
ально в умовах, коли дефіцит вологи є головним чин-
ником, який лімітує продуктивність культур. Система 
AquaCrop поєднує у собі точність, простоту та надій-
ність. У цій моделі використовується невелика кіль-
кість параметрів та початкових змінних, які інтуїтив-
но зрозумілі та легко визначаються користувачем, що 
гарантує широке коло використання програми.

У наших дослідженнях застосовано програму 
AquaCrop [12] з метою аналізу можливості вирощу-
вання картоплі та культури, яка не є традиційною для 
Півдня України, та у разі обґрунтованого наукового 
підходу це стає реальним та екологічно вигідним 
сільськогосподарським виробництвом.

Розглянемо роботу програми AquaCrop на при-
кладі моделювання періоду вегетації та розрахунку 
врожайності картоплі.

AquaCrop моделює кінцевий урожай у чотири етапи:
1. Розвиток зеленого покривного покриву. 

В AquaCrop розвиток листя виражається через зеле-
ний покрив (canopy cover CC), а не через індекс пло-
щі листя, як у інших програмах. Щодня відстежуючи 
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вміст води в ґрунтовому профілі, програма відстежує 
навантаження, які виникають у кореневій зоні. Тиск 
ґрунту і води може вплинути на ріст листя та розши-
рення крони; що може викликати передчасне старін-
ня полога.

2. Транспірація сільськогосподарських культур. 
В умовах гарного поливу транспірація сільськогос-
подарських культур (Tr) розраховується шляхом мно-
ження еталонного сумарного випаровування (ETo) на 
коефіцієнт культури (KcTr). Коефіцієнт культури про-
порційний зеленому покриву (CC), отже, змінюється 
протягом життєвого циклу культури відповідно до 
модельованого на основі проєктивного покриття рос-
лин. Водний стрес може не тільки вплинути на роз-
виток рослинного покриву, він також може викликати 
закриття продихів і тим самим безпосередньо впли-
нути на транспірацію сільськогосподарських культур.

3. Надземна біомаса. Кількість виробленої над-
земної біомаси (B) пропорційна сукупній кількості 
транспірації сільськогосподарських культур (ΣTr) 
та коефіцієнту корисності води біомаси (WP):

B = WP × ΣTr
де B – біомаса врожаю; WP – пропорційний коефіці-
єнт корисності води біомаси; ΣTr – транспірація сіль-
ськогосподарських культур.

В AquaCrop коефіцієнт WP нормалізований з ура-
хуванням кліматичних умов, що створює нормовану 
продуктивність води біомаси (WP*) дійсною для різ-
них місць, сезонів і концентрацій вуглекислого газу.

4. Урожайність сільськогосподарських куль-
тур. Змодельована надземна біомаса об’єднує всі 
продукти фотосинтезу, що засвоєні культурою про-
тягом сезону. Урожайність (Y) виходить із кількос-
ті біомаси (B) з використанням індексу врожаю 
(HI), який являє собою частку кількості продук-
тивної біомаси (B). Фактичний індекс HI розрахо-
вується під час моделювання шляхом ітераційного 

коригування контрольного індексу збору врожаю 
(HIo) з урахуванням поправочних коефіцієнтів для  
впливу тиску.

Рис. 4. Вікно для внесення даних програми AquaCrop
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Yx – урожайність картоплі; Ya – посадочний матеріал;  
ETx– сумарне випаровування протягом періоду вегетації.

Теоретичні основи, що викладені вище, закладе-
но в алгоритм роботи програми, початкові дані для 
якої вводяться у графічне вікно системи (рис. 4).

Дані, що необхідні для симуляції періоду вегета-
ції, систематизовані та подані нижче у табл. 2 і розді-
лені за блоками для кожного параметру.

Проводячи розрахунки за цією програмою, отри-
мано значення достатньої кількості показників, які 
дозволили зробити рекомендації щодо оптимального 
шляху вирощування картоплі відповідно до початко-
вих даних.

Таблиця 2. Перелік даних, необхідних для запуску моделі з оцінки урожайності

Група даних Показник Назва
параметру Детальний опис Шлях 

отримання

Навколишнє 
середовище  
та врожай

Клімат

Кількість
опадів

Кількість опадів кожного дня  
у період вегетації [13]

Евапотран-спірація Випаровування з ґрунту Дані з програми
Температура Температура кожного дня у період вегетації [13]

Вміст СО2 Кількість СО2 у повітрі Дані з програми
Врожай Родючість Сорт картоплі для певного типу ґрунту Дані з програми

Догляд Полив Кількість та вид поливу [15; 17]
Добрива Вид внесення добрив [16; 15]

Ґрунт Вид ґрунту Карта ґрунтів [14]

Підземні води Розташування відносно поверхні Дані з програми

Симуляція 
вирощування

Період 
вегетації Період росту Стадія дозрівання об’єкта дослідження [18]

Початкові 
умови ґрунту

Початковий стан і 
вологість ґрунту Методом дослідження
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Рис. 5. Кількість паростків бур’янів відносно до врожаю 
(СС), їх транспірація (Tr) та глибина зони коріння (Dr)

Рис. 6. Кількість опадів за період вегетації (Rain)

Рис. 7. Відсоток вологості ґрунту (Soil water Content) на 
певній глибині (Root Depth)

Рис. 8. Рівень засолення ґрунту (Soil salinity profile)

Рис. 9. Відсоток евапорації (E), транспірації (Tr) та водного 
балансу (Soil water balance) та рівень підземних вод 
(Groundwater), зрошення та його тип (irrigation events)

Рис. 10. Змодельований індекс урожаю (HI) та кількість 
можливого врожаю (Potential biomass)
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Під час застосування цієї програми на практиці 
було прораховано такі величини, як кількість випа-
руваної вологи, можлива кількість бур’янів, засоле-
ність ґрунту, надходження дощової вологи, кількість 
вологи на кожному періоді вегетації, солоність ґрун-
ту у розрізі, баланс вологи й випаровування, а також 
можливу кількість отримання врожаю. Саме ці пара-
метри вкрай необхідні фермерам для визначення тех-
нології вирощування сільськогосподарських культур, 
зокрема картоплі.

Отримані результати розрахунків наведені 
у вигляді графіків-діаграм, що зображені на рис. 5–10.

Отже, після виконання цих наведених розрахун-
ків можна визначити оптимальну схему виробничо-
го циклу вирощування культури для кожного району 
відповідно до його вихідних даних.

Проводячи розрахунки в програмі AquaCrop, 
отримали значення достатньої кількості показників, 
які дозволили зробити висновки щодо оптимального 

шляху вирощування картоплі відповідно до початко-
вих даних, що робить процес вирощування автомати-
зованим та екологічним.

ВИСНОВКИ
Описані у статті системи підтримки прийняття 

рішень дають можливість користувачам використо-
вувати інноваційні наукові підходи до вирощування 
сільськогосподарських культур та організувати про-
цес вирощування на сучасному технологічному рівні. 
Такі системи є інструментами, мета яких – сприяння 
отриманню найвищих урожаїв.

Застосування програми AquaCrop дало можли-
вість авторам оцінити потенційний врожай за різних 
природно-кліматичних і технологічних умов з ураху-
ванням потенційних ризиків та на основі моделюван-
ня продуктивності надати рекомендації щодо підви-
щення ефективності вирощування культури та розви-
тку екологічного землеробства в такому регіоні.
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Abstract. This paper presents a numerical analysis of liquid kerosene combustion, by means of variation of liquid 
kerosene droplets sizes and injection angles, through an atomizer, into a real combustor. The droplets are considered, 
through the Rosin Rammler droplet particles size distribution.
The main purpose of this investigation is to evaluate the combustor outlet temperature and NO concentration, 
with regard to droplet evaporation time and distance, during the combustion process, and to predict CO and NO 
concentration and temperature behaviour, in the primary zone of combustion. Due to the complexity of the numerical 
simulation of two-phase flows, such as combustion of liquid fuels, grid independence is considered, using structured 
and unstructured grids, including, with and without the radiation effect modelling. For the simulation of evaporated 
kerosene combustion, the flamelet model was performed for the detailed kinetic scheme of chemical reactions between 
kerosene and air, which is integrated in ANSYS CFX, including the thermal and prompt prediction of NO.
The standard k-ϵ turbulence model was used with enhanced wall treatment.
In this study, the Eulerian-Lagrangian Spray Atomization model is implemented as a Computational Fluid Dynamics 
(CFD) tool for the prediction of spray behaviour.
Verification and validation of analysis results, were considered in this study where the results, such as outlet and wall 
temperature of the combustor, were compared with the real experimental results.
The results of this investigation show that, by increasing the liquid kerosene droplet sizes, temperature, NO formation 
levels and CO concentration rise, in combustion primary zone and at the exit section of combustor, and increasing the 
fuel spray cone angle causes to increase the temperature and NO concentration in combustor outlet. In the combustion 
primary zone, by increasing the spray cone angle the CO formation gives the lower value, except in the primary 
zone of droplet evaporation, due to the not fully vaporized droplets. So, by increasing the spray cone angle the NO 
concentration and temperature value rise in the distances (15 mm to 55 mm), while these values are lower in the 
distances (75 mm to 120 mm), due to the mixing quality and not fully droplet vaporization.
Key words: combustor; emission; kerosene droplets; numerical analysis; evaporation; radiation; Rosin Rammler.

Анотація. У цій статті представлений чисельний аналіз впливу розмірів крапель рідкого гасу та кутів 
впорскування через розпилювач на процес горіння рідкого гасу в реальній камері згоряння.
Краплі розглядаються за допомогою розподілу часток за розмірами Розіна Раммлера. Основна мета цього 
дослідження – оцінити температуру на виході з камери згоряння і концентрацію NO з урахуванням часу  
і відстані випаровування крапель під час процесу згоряння, а також спрогнозувати концентрацію CO і NO 
і температуру в першій зоні згоряння. Через складність чисельного моделювання двофазних потоків, таких 
як горіння рідкого палива, в розрахунковому дослідженні використовуються структуровані і неструктуровані 
сітки, з урахуванням і без урахування моделювання випромінювання. Для моделювання горіння випаруваного 
гасу була виконана модель flamelet для детальної кінетичної схеми хімічних реакцій між гасом і повітрям, яка 
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інтегрована в ANSYS CFX, включаючи термічний і швидкий механізм утворення NO. Використана стандартна 
модель k-ϵ турбулентності з поліпшеною обробкою стінок.
У цьому дослідженні як інструмент обчислювальної динаміки рідини (CFD) для прогнозування поведінки 
розпилення реалізована модель розпилення Ейлера-Лагранжа.
Верифікація отриманих результатів виконана шляхом порівняння температури на виході і температури стінок 
камери згоряння з реальними експериментальними даними.
Результати дослідження показують, що збільшення розміру крапель рідкого гасу призводить до підвищення 
температури та рівня утворення NO та СО в первинній зоні згоряння та на виході із зони згоряння, а також 
збільшення кута розпилення палива спричиняє підвищення температури і концентрації NO на виході з камери 
згоряння. У первинній зоні горіння збільшення кута конуса розпилення призводить до зниження СО, за 
винятком первинної зони випаровування крапель, через неповне випаровування крапель. Таким чином, у разі 
збільшення кута розпилювального конуса концентрація NO та значення температури зростають на відстані 
від 15 мм до 55 мм, тоді як ці значення нижчі на відстанях від 75 мм до 120 мм, завдяки якості змішування та 
неповного випаровування крапель.
Ключові слова: камера згоряння; емісія; крапельки гасу; чисельний аналіз; випаровування; радіація;  
Розін Раммлер.

FORMULATION OF THE PROBLEM
In the complete combustion of hydrocarbon fuels, 

the exhaust gas from the gas turbine combustors, contains 
the components, such as. oxygen (O2), nitrogen (N2), 
carbon dioxide (CO2), and water steam (H2O), which 
in real combustion, however carbon monoxide (CO), 
unburned hydrocarbons (HC), hydrogen (H2), nitrogen 
oxide (NOx), and particulates also appear in addition to 
the above components in the combustion products [1].

Pollutant emissions from combustion processes 
of hydrocarbon fuels have become of great public concern 
due to their impact on human health and the environment. 
The past decade has witnessed rapid changes both in 
the regulations for controlling gas turbine emissions 
and in the technologies used to meet these regulations [2].

For high efficiencies of combustion, high temperatures 
are necessary, but NOx emissions increase exponentially 
with temperature and linearly with residence time. 
Concerning carbon monoxide emissions, increasing 
the residence time is favourable for CO oxidation to CO2, 
and reducing the combustion temperature can increase 
CO, due to local extinction [3].

Since gas turbine combustors operate in the non-
premixed mode for safety and stability [4; 5], unfortunately, 
this mode leads to unacceptably high levels of thermal 
NOx, which is produced in the high-temperature, near-
stoichiometric regions that occur in the combustor during 
the mixing of fuel and air [6].

Traditional methods that have been used to moderate 
the temperature and control thermal NOx formation 
include steam or water injection and Rich/Quench/Lean 
(RQL) combustion [4; 5].

However, injection of steam or water lowers 
the process efficiency and increases emissions of CO 
and unburned hydrocarbons (UHC), and the effectiveness 
of RQL combustion is limited by the rate at which air 
can be mixed with hot gases in the lean zone. Although 
regulations limiting NOx emission are site-specific [7], 
the general objective of the gas turbine industry is to 

achieve levels of less than 10 ppm (at 15% O2) [8; 9]. 
Achieving this “ultra-low” level of NOx is not feasible 
by traditional methods.

Beside the methods described above, combustion 
engineers regard the fuel preparation process and fuel 
spray modification as one that must necessarily play 
a key role in achieving the reduction of harmful 
substances and emissions [10]. The liquid fuels employed 
in liquid fuel combustors must first be atomized before 
being injected into the combustion zone. The spray 
properties of most relevance to the formation of pollutant 
emissions are mean drop size, drop size distribution, 
cone angle, and other properties of special importance for 
the successful modelling of spray characteristics include 
droplet and gas velocities, droplet trajectories, and mass 
flux distributions [10].

As an example, for the ignition of a fuel spray it is 
the initial rate of evaporation that is important, whereas for 
high combustion efficiency the time required for complete 
evaporation of the fuel spray is the dominant factor. Another 
example is provided by the lean premix-prevaporize 
combustor. A key feature of this concept is the attainment 
of complete evaporation of the fuel and complete mixing 
of the fuel vapor with air prior to combustion, thus failure 
to fully vaporize the fuel results in higher NO, emissions. 
It is important, therefore, to know how the fraction or 
percentage of fuel evaporated varies with time, so that 
the best compromise can be made between the conflicting 
requirements of minimum NOx emissions and minimum 
length of premixing chamber [11].

Atomization characteristics affects emission levels, 
such as formation of NO, through the evaporation 
and mixing quality of injector. Commonly, the influence 
of atomization quality is most obvious at slightly fuel-
lean conditions, with reduced drop sizes, in spite of cone 
angle and velocity of droplets injection, leading to reduce 
emissions [12].

This emission reduction is attributed to the more 
uniform fuel dispersion and higher evaporation rates 
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that are characteristic of small drops, and which cause 
a larger proportion of the total burning process to occur in 
a premixed, rather than a diffusion, mode [12].

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH  
AND PUBLICATIONS

Fluid flow within the combustor includes 
the complexities of combustion processes, turbulence, 
heat transfer, phase change, and mass transfer. For this 
reason, accurate knowledge of the flow field requires, 
accurate modelling of the flow inside the combustor. 
Due to the complexity of the flow, recognizing the flow 
fields is possible, only with advanced three-dimensional 
numerical methods.

Although, research on liquid fuel combustors, has 
provided researchers, with a wealth of information in this 
area, but how-to distribution fuel injection output from 
fuel injection systems and the process of mixing which 
has a significant effect on the quality of combustion 
and the amount of pollutant emissions, should be further 
investigated.

Therefore, the present work is defined to investigate 
the effect of fuel injection indices on the process of fuel-
air mixture formation, with respect to the details of fuel 
injection, and combustion and pollution process, using 
different rates of fuel injection, different timing, during 
liquid fuel spraying.

In 1979 and 1982, Nizami et al. [13; 14] discuss 
experimental results of NO and NOx emissions from 
the atmospheric, monodisperse fuel spray combustion 
of different hydrocarbon fuels. The authors observed 
a significant effect of droplet size, with NO and NOx 
reaching minima around a droplet size of 48 to 55µm. 
These minima shift towards a smaller droplet size for single 
component fuels of lower vapor pressure. Prevaporization 
in the spray and the transition from diffusive to pre-
vaporized, premixed combustion are considered important 
factors in determining the minimum NOx point [15].

K.K. Rink and A.H. Lefebvre in 1989 [12] in their 
investigation reported that atomization quality affects 
NO emission levels through the evaporation and mixing 
characteristics of the spray. Generally, the influence 
of atomization quality is most apparent at slightly fuel-
lean conditions, with reduced drop sizes leading to 
diminished NO, CO and UHC emissions.

This reduction in NO is attributed to the more 
uniform fuel dispersion and higher evaporation rates 
that are characteristic of small drops, and which cause 
a larger proportion of the total burning process to occur 
in a premixed, rather than a diffusion, mode. The reason 
behind this observation is that small droplets have short 
evaporation times, and consequently, they have enough 
time to mix with air before igniting, leading to partial 
premixing which is known to burn more efficiently 
compared to mixtures found in pure non-premixed 
configurations [16].

The fuels employed in their study included diesel oil 
(DF 2), a low aromatics kerosine (JP 7), a shale-derived JP 
4, a fuel containing 28 percent of monocyclic aromatics 
(FL-0654), and a fuel containing 27 percent of dicyclic 
aromatics (FL-0653).

Abrishamchi et al. [17] used liquid fuel to study 
the emission of NOX and CO produced from a cylindrical 
furnace with various angles and patterns of fuel spray were 
studied through the experimental method. Pollutant’s 
measurement has been done for fuel spray angles of 45°, 
60°, and 80° for spray pattern of a hollow and solid 
cone. They found that increasing the spray angle caused 
a decrease in CO emission and an increase in NOx.

When the spray angle increases, the diameter of the fuel 
particles exhausted from the nozzle decrease, which results 
in increasing the contact between fuel droplets and the air 
molecules, and as a result, the air-fuel mixing will also 
increase. Better air-fuel mixing will create a homogenous 
mixture that increases combustion efficiency and hence, 
increasing combustion temperature and NOx.

Khazraii et al. [18] simulated NOx emissions 
numerically in a turbulent liquid fuel spray flames 
using thermal and fuel models. The study investigated 
the influence of fuel spray angle (45°, 60°, and 80°) 
and the inlet air temperature on the emitted nitric oxides. 
They found that with increasing in spray angle, NOx 
emission increased.

Effect of fuel spray cone angle in an aero-gas turbine 
combustor has been studied by R.K. Mishra et al. [19], 
using computational fluid dynamics (CFD), for a 22.5° 
sector of an annular combustor, for the various injection 
angles, 60° to 140°, using the eddy dissipation combustion 
model in ANSYS CFX computational package.

The results of investigation proved that at higher 
spray cone angle, the flame and high-temperature zone 
moves upstream close to atomizer face and a uniform 
flame is sustained over a wide region causing better flame 
stability.

THE AIM OF THE STUDY
The purpose of this investigation is to define 

the emission characteristics of liquid kerosene 
combustion at the outlet, including in the primary zone 
of combustion, in a real combustor, through the various 
injection conditions, with the help of Computational fluid 
dynamics (CFD) numerical analysis, including the droplet 
vaporization behaviour, and their trajectories, during 
the combustion process, such as droplet evaporation time 
and distance.

THE MAIN MATERIAL
Refer to the previous study [20], the fuel injection 

parameters, in this study, were implemented without 
the primary and secondary breakup model, by the initial 
size distribution of the droplets in the spray following 
atomization is considered using the Rosin Rammler 
distribution function.
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Due to the real experiment data [21; 22; 23], in a real 
combustor, the verification and validation results of this 
study is presented.

P. Ghose et al. [21; 22; 23] presented a 3-D model 
of the real combustor which is illustrated in Fig. 1. The 
combustion chamber is 100 mm in diameter and 500 mm 
in length from the plane of the swirler.

The inlet plane to the computation domain is 
considered at 40 mm upstream to the swirler plane, both 
in the primary and secondary air streams.

The boundary conditions of the experiment are: total 
mass flow rate of air is set to 0.04 kg/s at 300 K, resulting in 
an overall air-fuel ratio of 110 by mass. The air has been split 
to 50% for each air inlet primary and secondary. However, 
the inlet boundaries for air are specified 40 mm before 
the actual entry to the combustor zone. The swirl number for 
the primary air is set to 2.142 and for secondary air is 0.

The kerosene droplets have been considered with 
the dispersion angle of 6° over a half cone angle of 18° 
and the injection pressure differential is taken as 6 bars. 
Fuel flow rate from the injector having orifice diameter 
of 0.25 mm has been taken as 0.00036 kg/s with the inlet 
fuel temperature of 300 K.

All simulation results presented in this work were 
obtained using the commercial computational fluid 
dynamics (CFD) code ANSYS CFX [24; 25].

This report presents a numerical investigation 
of kerosene fuel spray combustion of a real combustor.

Jet-A aviation fuel (kerosene), modelled as a two-
component surrogate fuel (by mass 60% C10H22 and 40% 
C9H12). The standard k–ε model with the enhanced wall 
treatment and the Euler-Lagrange method were employed 
for the simulation of the turbulence and spray. k–ε model is 
most popular two-equation model, which is still commonly 
used, introduced by Jones and Launder [26; 27].

Set of differential equations which describes fluid 
motion are Navier-Stokes equations and conservation 
of mass. Energy and mass transfer equation can be added 

to these equations depend on the nature of problem. CFD 
methods tries to solve these equations over the calculation 
domain by considering specific boundary and initial 
conditions with numerical methods [28; 29; 30; 31; 32].

The most famous methods to calculate turbulence 
characteristics are Reynolds Average Navier-Stokes 
(RANS) models. In this model, attention is on the mean 
flow and the effects of turbulence on mean flow properties. 
This is done by introducing extra variables to the Navier 
Stokes equations which are related to interaction between 
various turbulent fluctuations.

According to the calculation of these extra variables, 
several RANS models have been obtained e.g., k–ε model 
and shear stress models (SST). The computational cost 
of these models is moderate and therefore they are widely 
used in the industries and academia [32].

In the laminar flamelet model available in ANSYS 
CFX, the species mean mass fractions are stored in 
the flamelet library as a function of the mean mixture 
fractions Z , its variance ′′Z 2 [25; 33]. The Favre 
mean species mass fraction can then be calculated with 
a probability density function P  [25; 27].

Y Y Z P Z dZi i st
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As shown here, typically, a β-function is used as 
the pdf of the mixture fraction is used, which in other 
words, it can be written like P Z x t( , , ) . The pre-
integration of flamelet tables is done with CFX-RIF [25] 
automatically.

Within the framework of the flamelet model, instead 
of solving the transport equation for each species, only 
the transport equations for the Favre mean mixture fraction 
and its variance are solved. Assuming that all species have 
equal diffusivities, the transport equation for the Favre 
mean mixture fraction can be written as [25; 27].
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Fig. 1. Physical geometry of the real combustor under study (P. Ghose et al.)
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Where µ is the molecular dynamic viscosity,  
µt  – the turbulent viscosity and σZ  is a model coefficient. 
As the mixture fraction is a conserved scalar, its transport 
equation contains no source term. The transport equation 
for the mixture fraction variance ′′Z 2 can be modelled as 
follows [25; 27].
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where �
��Z 2  and Cχ in formula (4) are model coefficients. 

The first term on the right-hand side represents 
the production of variance, whereas the last term models 
its dissipation. The instantaneous scalar dissipation rate 
χ  is modelled as [27].
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With ε  and k  being the dissipation rate 
and the turbulent kinetic energy, respectively. As 
the species mass fractions Yi  are previously stored in 
a flamelet table, they can be obtained within the CFD 
simulation by coupling the CFD code with the flamelet 
libraries as shown in Fig. 2 [34].

Fig. 2. Code structure of the flamelet model [34]

The properties Favre mean mixture fraction, mixture 
fraction variance and scalar dissipation rate are calculated 
from the CFD code. From these values, the pre-integrated 
mean values for the species mass fractions are then 
obtained by look-up in the flamelet library [27].

Heat transfer interacts with other physics when 
optimizing and verifying system and product designs. 
Radiation is one of them. Conduction, radiation, inter 
diffusion heat transfer occurs in the combustion system [35].

Since combustion is speedy oxidation generation 
of heat and radiation, is so important because 
of the intrinsic importance of chemical reaction. Thermal 
radiation is an important energy transport process 
at high temperature that needs to be considered for 
implementation of practical combustion system [35].

Radiation does not directly affect the reaction processes, 
but the transfer of radiation indirectly affects the flame 
temperature distribution and chemical reactions [35].

Chan and Viskanta in 2005 showed that Radiation can 
significantly affect the flame temperature, minor species, 
the NOx emissions, soot formation, flame extinction, 
and other phenomena.

The Differential Approximation or P1 model 
of radiation is also a simplification of the radiation 
transport Equation, which assumes that the radiation 
intensity is isotropic or direction independent at a given 
location in space. The full form of the radiant energy 
equation and the derivation of the P1 model for radiation 
are given in Modest [25; 36].

A brief summary is given in ANSYS CFX-Solver 
Theory Guide [25].

For the Discrete particles numerical modelling i.e., 
simulation of the fluid motion using the Euler-Lagrangian 
approach suggests a description of the multiphase 
interaction with special physical models [37].

Mass transfer between the phases is simulated 
through the liquid evaporation model implemented 
in CFX through the Antoine equation (Eq. (5)) is used 
to determine the boiling point of kerosene [38], which 
defines the mass transfer source term.
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Where, Tp  stands for droplet temperature, pscale  is 
a scaling coefficient and A, B, C – empirical coefficients.

These coefficients are found in literature, and here, as 
kerosene (C10H22) is considered as the evaporating species, 
the values corresponding to kerosene are used [39].

Additional studies showed that variation 
of coefficients A, B, and C in the range of hydrocarbons 
close to kerosene does not influence the combustion 
efficiency significantly (less than 1.5% error) [37].

Using a Rosin-Rammler distribution for droplet sizes 
of the liquid coolant instead of uniform size distribution 
allows for convergence improvement without any impact 
on the integral parameters [37].

The Rosin-Rammler in Equation (6) initial size 
distribution, which is the most common nowadays for 
spray combustion cases and one of the cheapest, is used 
for both core-flow injections and coolant injections [37]:
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where D is the size parameter, q for spread parameter 
and d stand for droplet diameter [25].

The computations in the dispersed phase have been done 
to evaluate the interphase source terms for the gas phase 
conservation equations. In the dispersed phase, the spray 
is considered to comprise a finite number of droplet classes 
distributed over an initial dispersion angle.
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The velocity, position, mass, and temperature 
histories of each of the droplet classes are traced along 
their trajectories using the respective conservation 
equations in a Lagrangian frame [40].

The trajectory of a droplet of the kth class is computed 
by evaluating the velocity and position of a representative 
droplet of the class along its motion. The velocity of the droplet 
is found out from the conservation of momentum equation 
considering only inertia and drag forces  to be significant. 
The equation can then be written as:

m k
d u k

dt

d k u u k u u k C

d
d

i d i d drag

i

i i

� � � �
�

� � ��� �� � � � � � ��� ��
�
�

8

2


    (7)

The drag coefficient, Cdrag ,is evaluated following 
the spherical drag low [40; 41].

Evaporation of the liquid from the surface 
of the droplets takes place considering the vapor pressure 
on the droplet surface to be equal to the saturation 
pressure at the droplet temperature [40].

A piecewise linear variation of the saturation pressure 
for the liquid fuel with temperature is considered for 
the evaluation. The mass transfer coefficient hD  is 
calculated from the Sherwood number correlation 
of Ranz and Marshall [42]. The change in droplet mass 
can therefore be accounted as:

dm

dt
d h C Cp
p D f fs

� �� �� 2                    (8)

where Cfs
and Cf  are the mass fractions of the fuel vapor 

on the droplet surface and in the surrounding gas.
In order to find out the variation in temperature 

of the droplet along its trajectory, an energy balance 
across the droplet surface is considered as:

m c
dT
dt

hA T T
dm
dt

HP p
P

P P
P

Vp
� �� � � �         (9)

The heat transfer coefficient (h) is found out from 
the Nusselt number correlation of Ranz and Marshall 
[42] and the radiation exchange with the gas phase is 
neglected.

Verification and validation are ground steps in 
obtaining a numerical solution (Fig. 2) [43]. The 
validation should be completed before obtaining 
the desired numerical results while the verification should 
be completed before the validation.

Normally, the whole numerical model, which 
includes equations of fluid dynamics, equation of state, 
and the model of turbulence and combustion, is already 
verified by the developer of the CFD code and the user 
should verify only its own user defined models [43].

Our ultimate aim is the modelling of the kerosene 
spray combustion, modelling the behaviour of droplets 
and the emission formations. For this purpose, we cannot 
rely on the predefined numerical model, but should use 
the models, which take into account the specifics of this 
complicated problem [43]. Thermal NO or Zeldovich 
NO (After Y.B. Zeldovich, 1946, who postulated 
the mechanism) is formed by the elementary reactions 
(Baulch et al. 1994) [44].

The thermal NO mechanism is a predominant source 
of NOx in gas flames at temperatures above 1800 K. The 
NO is formed from the combination of free radical O and N 
species, which are in abundance at high temperatures. 
The two-step mechanism, referred to as the Zeldovich 
mechanism, is thought to dominate the process, in (R1) 
and (R2) reactions [25]. In sub or near stoichiometric 
conditions, a third reaction may be important which is 
shown in reaction (R3).

When reaction (R3) is included with the first two, 
it is referred to as the extended Zeldovich mechanism. 
The name of thermal is used because the reaction rate 
of the first reaction has a very high activation energy due 
to the strong triple bond in the N2 molecules, and thus 
sufficiently fast only at high temperature [44].

The first reaction is the rate limiting step of the thermal 
NO formation. The rates of reactions (R1, R2, R3) are 
expressed below each of them.
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When multiplied by the concentrations of the reactants, 
they yield rates in terms of kmol m s/ /3�� �� , which can be 
converted to a volumetric mass source term [25].Fig. 3. Logic scheme of validation and verification [43]
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For the rate of formation of NO one obtains according 
to the reactions (R1, R2, R3):

d NO
dt

k O N k N O k N OH
[ ]

[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]� � �1 2 2 2 3   (13)

Because

d NO
dt

k O N k N O k N OH
[ ]

[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]� � �1 2 2 2 3     (14)

As described in [25], the thermal formation in 
kg m s/ /3 , SNO thermal, , is therefore related to the rate 
of Reaction (R1):

S W k O N

k k
NO thermal NO thermal

thermal

, � � �� �
�

2 2

1

                (15)

Here, denotes the molecular mass of NO. Thus, 
if the molar concentrations [O] and [N2] of O radicals 
and N2 are known, the thermal NO mechanism can be 
calculated [25].

When using the Laminar Flamelet model, almost 
always the O radical concentration can be taken without 
further assumptions from the solution because the model 
predicts it directly [25].

Prompt formation of NO occurs when temperatures 
lower than 1800 K.

Hydrocarbon flames tend to have an NO concentration 
that is too high to be explained with the Zeldovich 
mechanisms.

Hydrocarbon radicals can react with molecular 
nitrogen to form HCN, which may be oxidized to NO 
under lean flame conditions [25].

CH N HCN N� � �2                     (R4)

HCH O NO� � �2 ...                     (R5)

The complete mechanism is very complicated. 
However, De Soete (see also Peters and Weber, 1991) 
proposed a single reaction rate to describe the NO source 
by the Fenimore mechanism, SNO prompt,

S W k O N Fuel
w

NO prompt NO prompt,

/
/
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�
�

�

�
�2

1 2

2

3 2

�
   (18)

k A T Tprompt prompt A prompt� �� �exp /,               (19)

WNO  and w denote molar mass of NO and the mean 
molar mass of the mixture, respectively. The Arrhenius 
coefficients depend on the fuel [25].

The formation of NO is a slow press which kinetically 
rate limited. Unlike other spices the mean value of NO cannot 
be obtain from flamelet library using equation (1) [45].

When modelling NOx formation in kerosene/air 
combustion, the thermal NO and prompt NO are taken 
into account.

In the simulation process, we solve the mass 
transport equation for the NO species, taking into account 
convection, diffusion, production and consumption of NO 
and related species. This approach is completely general, 

being derived from the fundamental principle of mass 
conservation. For thermal and prompt NOx mechanisms, 
only the following NO species transport equation is 
needed [46]:
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The source term SNO  is to be determined for different 
NOx mechanism.

Grid generation or meshing is a very critical part 
within the CFD simulation process as it not only dictates 
the simulation time but also the accuracy of results 
of the study.

Generating a very coarse and poor-quality 
mesh or grid often leads to non-physical or highly 
inaccurate simulation results though may be solved on 
a very powerful solver. Hence the grid generation skills, 
capability and its exposure are of equal importance as 
much as that of the solver operations [47].

Due to the complexity of two-phase flow simulation, 
the numerical analysis in this investigation was 
implemented through the structured and unstructured grid 
types, in order to reach an appropriate result, compare 
to the experimental results, including with and without 
radiation effect during the combustion process.

The 3D domain of calculation in this study is shown 
in Fig. 4, which is the simplification of Fig. 4 designed by 
Ghose P. et al., for the real experiment [21; 22; 23].

Beside that the hexahedral (structured) 
and unstructured (tetrahedral) grids were shown in Fig. 5.

The number of nodes and elements, for hex grids are 
1305600, 1287459, and the number of nodes and elements 
for Tet grids are 64716868, 2634984.

Fig. 4. 3D domain of calculation:
1 – primary air(coflow); 2 – secondary air (swirling air);  
3 – the plane and centre of the injection; 4 – combustor wall; 
5 – combustor outlet

                             a                                      b
Fig. 5. Grids for the numerical analysis from the air and fuel 
inlet section of combustor:
a – structured (hexa) grids; b – unstructured (tetra) grids
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By comparison, the simulated and experimental 
results done by Ghose P. et al., a good agreement with 
the wall and the outlet temperature, were reached in 
this investigation which can be obtained in Fig 6.  
And Fig 7.

This confirms the validity of the model. 
However, it should be note that the obtained results 
on the combustor wall temperature which was 
implemented by P. Ghose et al., was done on 
a specific martial, so the wall temperature in study is 
the temperature inside the combustor near the inner 
wall, that is why the comparing results in Fig 6., show 
the wall temperature difference, between the real 
and numerical experiment. Based on the model, a mesh 
sensitivity analysis is constructed to investigate 
the flow behaviour and results during the combustion 
process including the radiation effects.

For further numerical study in this paper, we suggest 
the structured mesh with P1 radiation model, because 
of the good agreement with the real experiment results 
which was shown above in Fig 6. and Fig 7.

Fig. 6. Combustor wall temperature distribution obtained in real 
experiment done by P. Ghose et al. and numerical experiments 
in this study, including structed and unstructured grids, with and 
without radiation effect

Fig. 7. Exit gas temperature distribution obtained at the outlet 
of combustor in real experiment done by P. Ghose et al. and 
numerical experiments in this study, including structed and 
unstructured grids, with and without radiation effect

DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS 
DROPLET SIZE DISTRIBUTION

The first section of this numerical analysis is 
the effect of the initial diameter of kerosene droplets on 
the temperature distribution in the combustion primary 
zone and at the outlet of combustor with respect to 
the concentration of NO and CO. The initial diameter 
of kerosene droplets is 18 µm, 24 µm, 40 µm, 50 µm, 
57 µm and 65 µm including Rosin Rammler droplet 
particles size distribution with the power of 3, or 
distribution parameters, (q=3).

All the rest of the boundary condition are the same as 
boundary condition in real experiment implemented by 
P. Ghose et al., such as spray characteristics and primary 
and secondary air entering the combustor.

The general view of the fuel injection into 
the combustor, have shown in Fig. 8, including the areas 
of the investigation in the primary zone of the combustion.

All these areas of the study are started from the spray 
nozzle centre and show the flame characteristics such as 
temperature distribution and the concentration of NO 
and CO, in combustion primary zone. The scope of this 
research, is in distances of, 15 mm, 35 mm, 55 mm, 75 mm, 
95 mm and 120 mm, which have the maximum of NO 
formation because of the maximum flame temperature.

The kerosene combustion temperature, NO and CO 
distributions are shown in Fig. 9, Fig. 10, and Fig 11 for 
the various droplet diameters in the various distance, 
from the centre of the injector nozzle.

Fig. 8. The general view of fuel injection into the combustor 
including the specific areas of the study in combustion primary zone

Droplet sizes are, of course, of great importance 
in low-emissions combustion because of their strong 
influence on fuel evaporation rates and droplet lifetimes.

Of equal importance, however, is the symmetry 
of the spatial distribution of fuel within the spray. 
Failure to achieve a symmetrical mass flux distribution 
can result in local regions of mixture inhomogeneity in 
the combustion zone, a situation that is highly detrimental 
to low-emissions combustion [10].

From the obtained results in Fig. 9, Fig. 10, and Fig. 11, 
it is obvious that the atomization improvements and quality 
such as the size of the droplets, has a significant effect 
on many important aspects on combustion performance 
such as the temperature distribution, NO emission 
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levels and CO concentration, in the primary zone 
of the combustion.

Two main effects could be responsible for 
the observed results in Fig. 9, Fig. 10, and Fig. 11. First, 

an increased residence time in the post-flame gases for 
the finer drops relative to the larger drops could lead to 
increase the flame temperature, CO concentration and NO 
emissions. Second, the burning characteristics of the fuel 

 
                                           a                                                             b                                                                c
Fig. 9. Temperature distribution in the various combustion primary zone for various droplet diameters

                                           d                                                             e                                                                f
Fig. 9. Temperature distribution (continue) in the various combustion primary zone for various droplet diameters

 

                                            d                                                             e                                                                  f
Fig. 10. NO distribution in the various combustion primary zone for various droplet diameters

                                           a                                                             b                                                                c
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droplet array may differ depending on drop size, thereby 
changing the flame temperature. For example, small 
drops may evaporate so quickly that the fuel-air mixture 
is almost premixed, while the mixture around larger drops 
is richer due to longer evaporation times.

As described above in (Fig. 9a), the minimum flame 
temperature in the middle of the first zone of vaporization, 
(15 mm) far from the centre of injector nozzle, is for 
the droplets with minimum diameter of 18 µm and 24 µm, 
which is 390K and 450K when the maximum flame 

Fig. 11. CO distribution in the various combustion primary zone for various droplet diameters

Fig. 12. Temperature distribution in the various combustion primary zone for various cone angle

                                           a                                                             b                                                                c

                                           d                                                            e                                                                f

                                           a                                                             b                                                                c

                                           d                                                            e                                                                f
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temperature of 770K was obtained with the maximum 
droplet size of 65 µm, beside that the flame temperature 
with the droplets of 40 µm, 50 µm and 57 µm, have 
the maximum temperature, of 590K, 650K and 700K.

Numerical simulations indicate that lifetimes 
of 57 µm droplets are roughly several times those of 18 µm 
droplets. If residence time were the most important factor 
in determining NO formation, NO emissions should 
decrease with increase in droplet size, since finer fuel 
droplets evaporate and burn more quickly than large 
droplets, and thus would form more NO due to increased 
residence time in the hot post-flame environment.

However, when examining the Fig. 10 and Fig. 11, 
it is clearly evident that this is not the case. In fact, peak 
NO and CO levels are observed regardless of the initial 
drop size. This suggests that the observed increase in CO 
and NO emissions for large drops is due to increased 
local flame temperatures, not residence time.

Fig. 9b shows the post vaporized droplets in the distance 
of 35 mm. As it is clear that the temperature rises in this area 
due to a large percentage of the droplet vaporization, this 
causes the temperature to rise. In Fig. 9 c, d, e, f the maximum 
flame temperature is for the larger droplets, in mentioned 
areas and the finer droplets have the minimum temperature. 
The temperature differences in these areas are 30K between 
the combustion of finer and larger droplets. Considering 
the results obtained for the maximum temperature 
distribution, in mentioned areas in the combustion primary 
zone, it is obvious that also the maximum and the minimum 
formation of CO and NO, depends on the droplet sizes 

because the small droplets evaporate so rapidly and, due 
to their close spacing, mix so quickly with the surrounding 
air, that combustion occurs essentially as a premixed 
flame, which were shown in Fig. 10 and Fig. 11 (a to f). 
The preceding discussion suggests that improvements in 
atomization quality leading to reduce temperature, NO 
emissions and CO concentration, can be attributed to 
changes in flame characteristics. The exit concentration 
of NO and temperature at the outlet of the combustor is 
presented in Table 2, including the maximum temperature, 
time, droplet evaporation, with respect to the maximum 
droplet evaporation distance.

According to the Table 1 obtaining results 
at the outlet of the combustor can confirm the obtaining 
results mentioned above. Although the values of results 
are not significant, but the difference is felt, cause 
of the sensitivity of the problem.

Referring to the Table 1 because of the large 
diameter of the droplets in the range of 65 µm to 112 µm, 
the evaporation time is maximum, while the minimum 
is for the finer droplet range, as showed, 18 µm to 
31 µm, so the droplet traveling distance and the maximum 
evaporation temperature for fully evaporation of droplets 
obey the minimum and the maximum droplet size. The 
average value of outlet temperature and NO distribution 
in Table 1 showed, that the maximum temperature 
of combustion products and NO concentration are for 
the combustion of larger kerosene droplets while the finer 
droplets have the minimum formation of NO because 
of the minimum exit flame temperature.

Fig. 13. NO distribution in the various combustion primary zone for various cone angle

                                           a                                                             b                                                                c

                                           d                                                            e                                                                f
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DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS 
FUEL SPRAY CONE ANGLE

The droplet distribution after atomization depends 
on spray cone angle, hence it affects the performance 
of combustor [48]. The boundary conditions in this 
part of investigation are the same as the first part. The 
velocity of fuel injection is 26 m/s and the initial diameter 
of droplets is 24 µm. The combustion characteristic 
results and formation of CO and NO and temperature 
distribution in the combustion primary zone are presented 
in Fig. 12, Fig. 13 and Fig. 14 in various full cone angle 
of 30°, 40°, 48°, 58°, 70°, 85°.

The spray cone angle of fuel entering the combustion 
chamber plays an important role in overall air entrainment 
and the fuel-air mixing process which in turn leads to 
flame lift-off length and soot formation [49].

One of the important aspects of fuel spray design, in 
addition to achieving the desired drop-size distribution, 
is to ensure that the droplets formed in atomization are 
discharged from the nozzle in the form of a symmetrical 

uniform spray means, an increase in spray cone angle 
increases the exposure of the droplets to the surrounding 
air or gas, leading to improved atomization and to higher 
rates of heat and mass transfer [2].

Referring to the analysis of recent research 
and publications, it should be noted, that,Yokota 
and Matsuoka [50] and Hiroyasu and Arai [51] have 
derived correlations for their experimental data on 
spray angles obtained at high ambient air pressures. 
These and other equations for the spray cone angles 
of plain orifice atomizers are presented and discussed in 
references [52] and [51].

Ohrn et al. [53] used 40 different plain-orifice 
atomizers to examine the effects of nozzle geometry 
and flow conditions on spray cone angle. Some of their 
results showing the effects of nozzle pressure differential 
and orifice length/ diameter ratio on the cone angle for 
round-edged inlets. The main conclusion from their study 
is that the cone angle increases with injection pressure 
for sharp-edged and slightly radiused inlet nozzles, but 

Fig. 14. CO distribution in the various combustion primary zone for various cone angle

                                           a                                                             b                                                                c

                                           d                                                            e                                                                f

Table 1. The exit NO and temperature distribution and the characteristic of droplet evaporation
MIN and MAX 

droplet diameter 
[µm]

Average 
temperature @ 
OUTLET [K]

Average NO mass 
fraction  

@ OUTLET

MAX droplet 
evaporation 

temperature [K]

MAX droplet 
evaporation time 

[s]

MAX droplet 
evaporation 
distance [m]

18–31 658.723 2.80201e-006 398.995 0.0134682 0.0368691
24–41,5 661.001 2.90655e-006 400.882 0.0132346 0.0424017
40–69,2 658.685 2.94709e-006 406.535 0.0174998 0.0768261
50–86,5 659.096 2.9907e-006 408.107 0.0325565 0.254096
57–98,6 659.181 3.05915e-006 408.574 0.0668777 0.54225
65–112,5 659.179 3.15936e-006 409.365 0.0703071 0.568132
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is largely independent of injection pressure for highly 
radiused inlets [2].

In this part of investigation Fig. 12 a, b, c, d, e, f shows 
the effect of spray cone angle on the temperature distribution 
in the first combustion primary zone. By increasing the spray 
cone angles, (30°, 40°, 48°, 58°, 70°, 85°) the mixing rate 
between fuel droplets and oxidant increases, and this leads 
to an increase in temperature, but in the distances of 75 mm, 
95 mm and 120 mm, not significant temperature change 
exists between the maximum and the minimum spray 
cone angle which is about 50 K, i.e., in these 3 areas, with 
increasing the spray cone angle, the temperature drops, 
due to the better mixing rate in the high temperature zone 
of the flame core, after almost fully vaporized droplets. 
This means that because of the higher spray cone angle 
the fuel droplets falls in the high velocity zone of gases, 
unlike the distances of 15 mm, 35 mm and 55 mm, which 
the droplets are not fully vaporize to form a complete 
combustion.

The maximum temperature value in Fig. 12 a, is 
1175 K, for the spray cone angle of 85° while minimum 
value is 540 K, for the 30°, due to the reasons mentioned 
above, while the minimum and maximum temperature 

for Fig. 12 b are 1025 K and 1775 K and in Fig. 12 c are 
1800 K and 1900 K respectively.

In Fig. 12 d, the temperature of 1870 K is the maximum 
value for the 30° spray cone angle and the minimum value 
of 1830 K is for the spray cone angle of 85°.

In Fig. 12 e and FIG 12 f, the temperature of 1750 K 
and 1580 K are the maximum values for the 30° spray 
cone angle and the minimum values of 1700 K and 1530 K 
is for the spray cone angle of 85° respectively.

As it is clear from the temperature distribution in 
various combustion primary zone, the NO concentrations, 
shown in Fig. 13 (a to f), reduce with decreasing 
the temperature values.

The values of NO formation in Fig. 13 (a to c) are 
the maximum for the spray cone angle of 85°, due to 
the maximum temperature and beside that the minimum 
is for 30° spray cone angle. The Fig. 13 (d to f) reveals 
that the minimum NO concentration is at 85° spray angle 
and 30° the maximum value. Referring to the Fig. 14  
(a to f), in spite of (a), the minimum concentration of CO 
is for the higher spray cone angle and the maximum is 
for the spray cone angle with the minimum value. The 
CO concentrations reduce with increasing the spray 

                                           a                                                       b                                                                c
Fig. 15. Temperature distribution along the combustion primary zone including particle trajectories in various spray cone angle
a – 30°, b – 58°, c – 85°, spray cone angles

                                           a                                                       b                                                                c
Fig. 16. NO formation distribution along the combustion primary zone including particle trajectories in various spray cone angle

                                           a                                                       b                                                                c
Fig. 17. CO formation distribution along the combustion primary zone including particle trajectories in various spray cone angle
a – 30°, b – 58°, c – 85°, spray cone angles
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cone angles. The Fig. 14 reveals that the minimum 
CO concentration is at 85° spray cone angle because 
increasing the spray angle produces lower fuel droplet 
diameter. Increasing the mixing rates between fuel 
and air drops resulted in a homogenous mixture which 
increased flame temperature. The Fig. 14 a show that 
in the first zone of droplet evaporation, not complete 
mixing rate and combustion occur, and du to this reason 
the concentration of CO is maximum for the maximum 
spray cone angle of 85°.The flame characteristics including 
the droplet trajectories, temperature distribution, formation 
of NO and CO, are presented in Fig. 15 to Fig. 16, along 
the combustion primary zone for 30°, 58°, 85° cone angles.

In this CFD numerical analysis, the results in 
Fig.15 to Fig. 17 show the temperature distribution in 
the middle plane of combustor and the droplet traveling 
way in the combustion primary zone for the 3 various 
spray cone angles.

The main purpose of Fig.15 to Fig. 17 is to show 
the behaviour of CO, NO and temperature in the main 
zone of the flame core, which are formed as clear.

According to the Table 2 obtaining results at the outlet 
of the combustor are presented.

Referring to the Table 2 because of the large spray 
cone angle in the range 30° to 85°, the maximum 
evaporation time and evaporation distance is for the spray 
cone angle of 85°, while the minimum is for the angles 
30°, 40°, 48°, 58°, 70°.

Besides that, the minimum droplet evaporation 
temperature is for the cone angle of 85° which is 
403.5 while for the 30°, 40°, 48°, 58°, 70°, is maximum.

The average value of outlet temperature and NO 
distribution showed, that the maximum temperature 
of combustion products and NO concentration are for 
the combustion of kerosene with the large spray cone 
angles.

CONCLUSIONS
Fuel injection preparation is of vital importance 

in the attainment of low pollutant emissions. Future 
advances in low-emissions combustion technology 
will demand a detailed knowledge of the properties 
and structure of the sprays.

The properties of prime interest include drop size 
distributions, the spray cone and droplet trajectories.

Such detailed information is essential for 
the successful modelling of fuel sprays, but the extent 
to which predictions based on spray models can be 
utilized in combustor design depends largely upon 
the degree to which they can be validated or refuted 
by accurate experimental data. This situation calls 
for more collaborative efforts between the simulation 
and experimentation communities.

Current CFD numerical simulation investigated 
the effect of initial kerosene droplet diameters, 
(18 µm to 65 µm) and spray cone angles (30° to 85°) on 
the characteristics of the flame in the combustion primary 
zone, such as formation of NO emissions, concentration 
of CO and temperature distribution. Also, the behaviour 
of these characteristics was shown at the outlet 
of the combustor.

The method of Eulerian-Lagrangian approach was 
used to investigate the dispersion and the evaporation 
of kerosene droplets by means of flamelet model 
of combustion, including the simulation of thermal 
and prompt formation of NO. For validation of using 
combustion model, comparison of computational results 
with experimental results shows good agreement. 
The results show that, by increasing the droplet sizes, 
temperature, NO emission levels and CO concentration 
rise, in combustion primary zone and at the outlet 
of combustor, due to the quality of mixing rate. On 
the other hand, as the results show, the emissions are 
influenced of spray cone angle. Increasing the fuel spray 
cone angle causes to increase the temperature and NO 
concentration in combustor output. It should be noted 
that in the combustion primary zone, by increasing 
the spray cone angle the CO concentration gives the lower 
value, except in the distance of 15 mm, due to the not 
fully vaporized droplets, so this leads to a weak mixing 
rate. So, by increasing the spray cone angle the NO 
concentration and temperature value rise in the distances 
(15 mm, 35 mm and 55 mm), while these values are 
lower in the distances (75 mm, 95 mm and 120 mm), due 
to the mixing quality and not fully droplet vaporization 
in the first 3 areas of combustion primary zone, which 
mentioned above.

Atomization quality, such as the initial diameter 
of droplets and spray cone angle, affects emission levels 

Table 2. The exit NO and temperature distribution and the characteristic of droplet evaporation

Injection angle 
[deg]

Average 
temperature  

@ OUTLET [K]

Average NO 
mass fraction  
@ OUTLET

MAX droplet 
evaporation 

temperature [K]

MAX droplet 
evaporation time 

[s]

MAX droplet 
evaporation 
distance [m]

30 658.946 2.6108e-006 406.978 0.00569393 0.0563126
40 658.904 2.76713e-006 406.947 0.00509002 0.0531599
48 659.019 2.82902e-006 407.092 0.0050277 0.0531484
58 658.998 2.87104e-006 407.322 0.00498542 0.0568473
70 659.043 2.91454e-006 405.386 0.00505006 0.0682121
85 659.027 2.99638e-006 403.551 0.0143817 0.197561
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through the evaporation and mixing characteristics 
of the spray, as investigated in this study. Generally, 
the influence of atomization quality is most definite 
at slightly fuel-lean conditions, with reduced initial 
drop sizes and cone angle of spray leading to decreased 

emissions. This reduction in emissions is attributed to 
the more uniform fuel dispersion and higher evaporation 
rates that are characteristic of small drops, and which 
cause a larger proportion of the total burning process to 
occur in a premixed, rather than a diffusion, mode.
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