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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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На сегодняшний день безопасность вычислительной сети является 

одним из самых важных вопросов сетевых технологий, так как внутреннее 
или внешнее вмешательство может привести к потери информации, ее порче 
или даже к выходу из строя сетевого оборудования.

Важность системы защиты сети обусловлена следующими факторами:
• Обеспечение сохранности информации.
• Снижение риска остановки критически важных серверов и систем.
• Реализация контроля и ограничения доступа пользователей.
• Рациональное использование канала доступа в Интернет.
Основные угрозы безопасности информации локальных вычисли-

тельных сетей:
• Различные DoS- и DDoS-атаки.
• Компьютерные вирусы, черви, троянские кони.
• Анализаторы протоколов и прослушивающие программы.
• Технические средства съема информации.
Обеспечить практически стопроцентную защиту сети позволяет ис-

пользование аппаратных межсетевых экранов, так называемых аппаратных 
фаерволов, и средств для мониторинга сети. Межсетевой экран  – это ком-
плекс аппаратных и программных средств, осуществляющий контроль и 
фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с задан-
ными правилами.

Преимущества аппаратного обеспечения безопасности и мониторин-
га сетей:

• Комплексная безопасность: защита от новых угроз при помощи 
брандмауэра уровня приложений, антивирусной защиты и блоки-
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ровщика пиринговых сетей;
• Управление пользователями: контроль сетевой активности с помо-

щью пользовательских политик, мониторинга интернет-активности 
и контентной фильтрации;

• Качество обслуживания (QoS): увеличение пропускной способно-
сти и доступности интернет-канала с помощью распределения на-
грузки на сеть, ограничителя скорости пропускной полосы и под-
ключения по резервному каналу; [1]

Ниже приведена сравнительная характеристика по основным пара-
метрам некоторых известных марок межсетевых экранов.

Из сравнительной характеристики видно, что лучшим вариантом для 
защиты ЛВС является межсетевой экран Cisco ASA. Его основным преиму-
ществом является то, что в отличие от типичных серверов  – “посредников” 
(proxy), которые выполняют обработку каждого сетевого пакета в отдельно-
сти, существенно загружая при этом центральный процессор, ASA использует 
специальную, не UNIX-подобную, операционную систему реального времени, 
обеспечивая большую производительность и высокий уровень защиты.

Операционная система
Cisco ASA и PIX Firewall имеют защищенную собственную инте-

Рисунок 1. Использование межсетевого экрана (МЭ) в ЛВС
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грированную операционную систему, отвечающую за функционирова-
ние устройства, которая похожа на Cisco IOS. Так как эта операционная 
система изначально разрабатывалась с фокусом на безопасность и необ-
ходимую функциональность, она является более защищенной и произ-
водительной, чем операционные системы общего назначения [2].

ASA
Устойчивый, ориентированный на соединения алгоритм адаптивной 

Таблица 1. 
 Сравнительная характеристика межсетевых экранов

Параметр NEO Континент VIPNet Cisco ASA
Операционная система Linux BSD Linux Cisco IOS
Интерфейсы Количество от 4 до 65 от 4 до 34 от 4 до 6 от 4 до 30

Маршрутиза-
ция

Статическая + + + +
Динамическая + + - +
DHCP + + + +

Фильтрация 
трафика

Контроль фрагментиро-
ванных пакетов

+ + + +

Защита от DoS-атак + + + +
Фильтрация
одноранговых приложе-
ний

+ - - +

Поддержка динамичес-
ких групп адресов

- - - +

Фильтрация пакетов на 
прикладном уровне

+ - - +

Управление
Консоль + + + +
Веб-интерфейс + + + +

Надежность

Кластер Active/Standby + + + +
Кластер Active/Active - - - +
VRRP + - - +
Горячая замена блока 
питания

+ + + +

Производи-
тельность

МЭ, Мбит/с до 18 000 до 3 000 до 3 500 до 20 000
VPN, ГОСТ, Мбит/с до 2 400 до 2 700 до 2 700 до 5 000
IDPS, Мбит/с до 3 200 — — до 10 000
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безопасности обеспечивает безопасность для соединений базируясь на адре-
сах отправителя и получателя, последовательности нумерации пакетов TCP, 
номерах портов и добавочных флагах TCP. Эта информация сохраняется в та-
блице, и все входящие пакеты сравниваются с записями в этой таблице. До-
ступ через ASA разрешен только в том случае, если соответствующее соеди-
нение успешно прошло идентификацию. Этот метод обеспечивает прозрач-
ный доступ для внутренних пользователей и авторизованных внешних поль-
зователей, при этом полностью защищая внутреннюю сеть от несанкциони-
рованного доступа.

Технология «сквозного посредника»
ASA контролирует установление соединения на прикладном уровне. 

После того, как пользователь был успешно идентифицирован в соответствии 
с политикой обеспечения безопасности, ASA обеспечивает контроль пото-
ка данных между абонентами на уровне сессии. Такая технология позволяет 
межсетевому экрану ASA работать значительно быстрее, чем обычные меж-
сетевые экраны – «посредники». [3]

Аппаратная часть
Для обеспечения высокой производительности в Cisco ASA исполь-

зуется 24-ядерный процессор Intel с тактовой частотой 2.4 ГГц. Объем опе-
ративной памяти – 24 GB. Также высокое быстродействие достигается путем 
использования в качестве устройства хранения не обычных HDD дисков, а 
ATA CompactFlash, который является твердотельным накопителем. Межсете-
вой экран Cisco ASA поддерживает более 256 тысяч одновременных соедине-
ний и, соответственно, обеспечивает поддержку сотен и тысяч пользователей 
без уменьшения производительности. Полностью загруженный межсетевой 

Рисунок 2. Структурная схема Cisco ASA.
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экран ASA обеспечивает пропускную способность до 170 Мб/сек.
В заключение следует сказать, что использование межсетевых 

экранов значительно повышает безопасность ЛВС, при этом не влияя на 
ее быстродействие за счет своей высокой производительности. Один фа-
ервол может использоваться одновременно для нескольких ЛВС, при этом 
его можно будет настроить для каждой ЛВС отдельно, путем разделения 
его на виртуальные фаерволы, что является очень выгодным в экономи-
ческом плане.
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МЕТОДИ ПРОТИДІЇ КОМП’ЮТЕРНИМ АТАКАМ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕПОВНЕННЯ БУФЕРУ

Ключові слова: вразливість, буфер, захист, технологія, процесор, операційна система

Keywords: vulnerability, buffer, protection, technology, processor, operating system

Вразливості переповнення буфера з’явилися ще на початку 
комп’ютерної епохи і продовжують існувати донині. C – мова програмуван-
ня високого рівня, але вона припускає, що цілісність даних забезпечує сам 
програміст. Якщо покласти відповідальність за цілісність даних на компіля-
тор, то в результаті будуть виходити виконувані файли, які стануть працюва-
ти повільніше через перевірки цілісності, що здійснюються для кожної змін-
ної. Крім того, програміст значною мірою втратить контроль над програмою, 
а мова ускладниться. Простота C дозволяє програмісту краще контролюва-
ти готові програми, підвищуючи їх ефективність, але якщо програміст недо-
статньо уважний, і не вставляє в потрібних місцях коду перевірки границь та 
об’ємів даних, які записуються, це може призвести до появи програм, схиль-
них до переповнення буфера. Якщо зловмисник передасть у буфер (напри-
клад, за допомогою введення з клавіатури, або відправки по мережі) більше 
байтів, ніж виділено пам’яті для цього буфера, відбудеться подія, яка і нази-
вається переповненням буфера, оскільки зайві байти переповнять буфер та 
розмістяться за межами відведеної пам’яті, перезаписавши те, що знаходило-
ся далі. Якщо буде змінена важлива ділянка даних або коду, це може викли-
кати зміну логіки програми або її аварійне завершення. Скориставшись цим, 
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зловмисник може запустити свій код, який теж було вставлено в буфер, на ви-
конання. Цей код може, наприклад, запускати командну оболонку з адміні-
стративними повноваженнями або виконувати інші шкідливі дії.

На рівні коду, вразливості переповнення буфера, як правило, пов’язані 
з порушенням припущень програміста. Багато функцій роботи з пам’яттю в 
С і С ++ не виконують перевірки границь і можуть легко переписати виділені 
границі буферів, з якими вони працюють. Навіть функції з врахуванням гра-
ниць, такі як такі як strncpy(), можуть призвести до вразливості, коли вони 
використовуються неправильно. Поєднання роботи з пам’яттю та помилко-
вих припущень про розмір або тип блоку даних є головною причиною враз-
ливості переповнення буфера. Ця вразливість зазвичай з’являється в коді, 
який, спирається на зовнішні дані, які управляють його поведінкою

Для виявлення та запобігання переповнення буфера є різні методи. 
Найнадійнішим способом є використання автоматичного захисту на рівні 
мови. Цей вид захисту, тим не менш, не може бути застосована до старого коду. 
Розглянемо способи запобігання, захисту та протидії переповненню буфера.

Вибір мови програмування має великий вплив на ймовірність виник-
нення переповнення буфера.

Мова С не забезпечує вбудованих засобів захисту проти доступу або 
перезапису будь-якої частині пам’яті. Вона не перевіряє, чи знаходиться дані, 
записані в буфер, в межах цього буфера. Багато інших мови програмування 
забезпечують перевірку під час виконання, а в деяких випадках і під час ком-
піляції, та генерують попередження або виняток.

Проблема переповнення буфера поширена у С та С++, тому що вони 
надають можливість доступу до буферу на низькому рівні. Але використан-
ня спеціальних функцій та бібліотек , які перевіряють межі буферу, дозволяє 
уникнути вразливості переповнення буферу у коді.

Захист виконання даних полягає у тому, що виконання інструкцій з 
сегменту даних заборонено на апаратному рівні чи рівні операційної системи. 
Хоча зловмисник зможе виконати переповнення буфера, але не зможе переда-
ти керування на інструкції коду та виконати його, тому що це викличе виняток 
та програму буде аварійно завершено. Деякі процесори підтримують спеціаль-
ну функцію під назвою NX («No Execute») або XD («Execute disabled») [1].

ASLR (англ. Address space layout randomization – «рандомізація адрес-
ного простору»), – технологія, застосовувана в операційних системах, при ви-
користанні якої випадковим чином змінюється розташування в адресному 
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просторі процесу важливих структур, наприклад бібліотек, що використо-
вуються, купи і стека. Технологія ASLR повинна значно ускладнити успішну 
експлуатацію декількох типів уразливостей [2].

Переповнення буфера працює через зміну вказівників (в тому числі 
збережених). Було запропоновано розширення до компіляторів, та бібліоте-
ки, які змінюють вказівники (наприклад, за допомогою функції XOR) таким 
чином, щоб їх важко було вгадати зловмисникові.

Одним зі способів запобігти використанню уразливостей, пов’язаних 
з переповненням буфера в стеку є використання «слів-канарок» («canary 
words»). Спосіб полягає в записі деякого спеціального значення в комірку 
пам’яті, наступну за буфером, який може бути модифікований в ході роботи 
функції. Перед поверненням з функції, система здійснює перевірку ціліснос-
ті цього значення. У разі якщо буфер переповнився, «канарейка» перезапи-
ше якимось іншим значенням. Порушення цілісності слова-канарки просиг-
налізує системі, що коректну адресу повернення з функції (або інші дані, на-
ступні за буфером) було змінено. При виявленні такого порушення переходу 
за адресою повернення не проводиться, замість цього програма аварійно за-
вершується [3].

За допомогою систем виявлення вторгнення (СВВ) можна виявити і за-
побігти спробам віддаленого використання переповнення буфера. Через те, що 
в більшості випадків дані, призначені для переповнення буфера містять довгі 
масиви інструкцій No Operation (NOP або NOOP), СВВ просто блокує всі вхід-
ні пакети, що містять велику кількість послідовних NOP-ів. Цей спосіб, зага-
лом, не дуже ефективний, бо подібні масиви можуть бути записані за допомо-
гою інших машинних інструкцій [4]. Останнім часом зловмисники для обхо-
ду СВВ почали використовувати коди з шифруванням та поліморфним кодом.

Запобігання виконання даних – це спосіб захисту від переповнення 
буфера, який передбачає заборону виконання коду в стеку або купі. Зловмис-
ник може використовувати переповнення буфера для вставки довільного 
коду в пам’ять програми, але при використанні цього захисту це призведе до 
генерації винятку.

Окремі процесори підтримують обробку спеціального біту, який на-
зивається NX («No eXecute») або XD («eXecute Disabled»), що, в поєднанні з 
засобами операційної системи, може бути використане для позначення сторі-
нок даних у пам’яті (наприклад тих, де міститься стек та купа), тільки для чи-
тання та запису, але не для виконання [5].
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Деякі операційні системи Unix (наприклад, OpenBSD, OS X) випус-
каються із цим захистом. Сучасні версії Microsoft Windows також підтриму-
ють «запобігання виконання даних», воно називається DEP (Data Execution 
Prevention).

Запобігання виконання даних зазвичай не захищає від атак типу 
return-to-libc, або інших, які не спираються на виконання коду у сегменті да-
них. Тим не менш, для 64-бітних систем, що використовують ще й ASLR, цей 
спосіб захисту робить реалізацію атак більш важкою для зловмисника.

Підводячи підсумки можна зробити висновок про те, що не існує єди-
ного методу, що повністю вирішує проблему переповнювання буфера. Існу-
ючі сьогодні методи мають недоліки, а про захищеність системи можна гово-
рити тільки при їх грамотному поєднанні. В той же час ефективність цих ме-
тодів безпосередньо залежить від розробників. Оскільки, у рамках однієї ОС, 
зазвичай використовується рішення різних виробників, дотримання усіх ас-
пектів захисту стає проблематичним. Таким чином, повністю розв’язати про-
блему переповнювань можна двома шляхами: створити метод, який не зале-
жить від розробників ПЗ або використовувати для написання програм мови, 
що не мають прямого доступу до пам’яті.
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На практиці при моделюванні різних процесів, зокрема, економічних, 
фізичних, технічних, соціальних широко використовуються ті чи інші спосо-
би обчислення наближених значень функцій, якщо відомі їх значення в дея-
ких фіксованих точках. Необхідність в таких обчисленнях виникає, напри-
клад, якщо:

• потрібно знайти значення функцій у проміжних точках розгляну-
того інтервалу, причому дані отримано експериментально і не встановлено 
явної аналітичної залежності між змінними;

• слід визначити значення показників деякого процесу за межами 
розглянутого інтервалу, тобто спрогнозувати ці значення.

Вибірка експериментальних даних, найчастіше, подається у вигляді 
масиву [3], що складається з пар чисел (хi,уi). Тому виникає задача апрокси-
мації дискретної залежності (хi,уi) неперервною функцією f(x). Функція f(x), в 
залежності від специфіки задачі, може відповідати різним вимогам:

f(x) повинна проходити через точки (хi,уi), тобто f(xi)=yi , i=1…n. В 
цьому випадку говорять про інтерполяцію даних функцією f(х) у внутрішніх 
точках між х1 та хn або екстраполяцію за межами інтервалу, що містить усі xi;

• f(х) повинна у вигляді визначеної аналітичної залежності наближа-
ти y(хi), не обов’язково проходячи через точки (xi,уi).

Статистичні спостереження в соціально-економічних дослідженнях 
зазвичай проводяться регулярно через рівні відрізки часу і подаються у ви-
гляді часових рядів xt, де t = 1, 2, ..., п.

Багато експериментальних даних можна інтерпретувати як  часо-
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ві ряди – послідовність вимірювань, отриманих у визначені моменти часу ti, 
де i – порядковий номер вимірювання на осі часу. Крива на графіку, де змінна 
будується як функція часу, називається кривою зростання.

Часові ряди – це сукупність значень, отриманих в період часу, зазви-
чай через рівні інтервали [5]. Дані часових рядів мають деякі важливі харак-
теристики.

• Базовий рівень (Base level). Базовий рівень, як правило, визначаєть-
ся як середнє значення часового ряду. У деяких моделях прогнозування базо-
вий рівень зазвичай визначається як початкове значення даних ряду.

• Тренд (Trend). Тренд, як правило, показує, як часові ряди змінюють-
ся від одного періоду до іншого

• Сезонні коливання. Деякі значення мають тенденцію зростання або 
зниження в залежності від певних періодів часу, це може бути день тижня або 
місяць року.

• Шум (Noise). Деякі моделі прогнозування включають четверту ха-
рактеристику, шум, або помилку, яка відноситься до випадкових коливань і 
нерівномірних рухів в даних.

Як інструмент статистичного прогнозування часових рядів служать 
трендові регресивні моделі. Єдиний спосіб визначити базове значення і 
тренд – це скористатися методом регресії. Під словом «регресія» тут розумі-
ється розгляд взаємозв’язку між змінними [5].

Потім основні тенденції (тренди) екстраполюються на заданий інтер-
вал часу. Регресійний аналіз дозволяє отримати функціональну залежність 
між деякою випадковою величиною Y і деякими величинами X, що вплива-
ють на Y. Така залежність отримала назву рівняння регресії[4].

Такі ряди характеризуються деякою тенденцією розвитку процесу в 
часі і називаються трендовими. Використовуючи трендові моделі, можна ви-
давати прогнози на короткостроковий і середньостроковий періоди[4].

На підставі отриманих даних за допомогою методів регресійного ана-
лізу можна зробити прогноз про тенденції досліджуваного показника. За дис-
кретним даними будується апроксимуюча функція і розглядаються її значен-
ня на ділянці, де фактичні відомості відсутні. Ця операція називається по-
будовою тренда. У стандартні математичні пакети, такі як Matlab, MathCad, 
Excel вбудовані відповідні функції. 

Тренди показують тенденцію розвитку деякого показника і можуть 
бути виражені кількома рівняннями – лінійними, логарифмічними, степене-
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вими.
Методологія статистичного прогнозування передбачає побудову та 

випробування багатьох моделей для кожного часового ряду, їх порівняння на 
основі статистичних критеріїв та відбір найкращих з них для прогнозування.

Основна мета створення трендових моделей економічної динаміки – 
на їх основі зробити прогноз про розвиток досліджуваного процесу на май-
бутній проміжок часу [2] .

Прогнозування на основі часового ряду економічних показників від-
носиться до одновимірних методів прогнозування, що базуються на екстра-
поляції, тобто на продовження на майбутнє тенденції, що спостерігалася в 
минулому.

Використання методу екстраполяції на основі кривих зростання для 
прогнозування базується на двох припущеннях [2] :

• часовий ряд економічного показника дійсно має тренд, тобто пере-
важну тенденцію;

• загальні умови, що визначали розвиток показника в минулому, за-
лишаться без істотних змін протягом періоду попередження.

Основою більшості методів прогнозування є екстраполяція, пов’язана 
з поширенням закономірностей, зв’язків і співвідношень, що діють в дослі-
джуваному періоді, за його межі, або це отримання уявлень про майбутнє на 
основі інформації, що відноситься до минулого і сучасного.

Метод аналізу динамічних рядів використовується, коли необхідно 
з’ясувати загальну тенденцію зміни будь-якої величини з плином часу. За ви-
хідні дані приймається динамічний ряд (числові показники, що залежать від 
часу). Прогнозування на основі динамічного ряду широко використовується, 
наприклад, при прогнозуванні макроекономічних тенденцій.

На одному наборі вихідних даних можна отримати до 9 рівнянь трен-
дів. Завдання полягає в відборі найкращого тренда, за яким можна було б по-
будувати надійний прогноз.

Для оцінки якості рівняння тренда (перевірки істинності тренда) об-
числюється коефіцієнт детермінації (R2).

Коефіцієнт детермінації показує ступінь відповідності трендової мо-
делі вихідним даним [4]. За коефіцієнтом детермінації R2 можна судити про 
правомірність використання рівняння регресії. Завданням побудови регре-
сійної залежності є знаходження вектора коефіцієнтів m моделі, при якому 
коефіцієнт R приймає максимальне значення. Його значення може лежати в 
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діапазоні від 0 до 1. Якщо він лежить в діапазоні від 0,9 до 1, то дана залеж-
ність найбільш оптимальна для передбачення результату.

Для моделювання заданого таблицею процесу, що досліджується, 
можна побудувати функцію, яка буде наближено описувати даний процес.

На підставі отриманих даних за допомогою методів регресійного ана-
лізу можна зробити прогноз про тенденції досліджуваного показника. За дис-
кретним даними будується апроксимуюча функція і розглядаються її значен-
ня на ділянці, де фактичні відомості відсутні. Ця операція називається побу-
довою тренда.

Найпростішою моделлю апроксимації процесу, що досліджується, є 
лінійна регресія y=ax+b. Лінійна регресія найбільш ефективна при моделю-
ванні характеристик, значення яких збільшуються або зменшуються з постій-
ною швидкістю. Але на практиці доволі часто в процесах, що досліджують, і 
в соціально-економічних процесах відбувається зміна параметрів або харак-
теристик за нелінійними законами. Для моделювання таких залежностей, а 
також для прогнозування показників таких процесів або явищ в подальшому 

використовують поліноміальну регресію.
Розглянемо екстраполяційні методи розв’язання 

задач прогнозування в Excel та MathCad.
Розв’яжемо наступну задачу засобами MS Excel. [2]
Нехай в таблиці 1  наведено дискретні зна-

чення показника приросту коров’ячого молока в сві-
ті. Вимірювання проводилося за рівні проміжки часу. 
Необхідно спрогнозувати значення цього показника 
на n наступних періодів. Візьмемо n=6, тобто з 2016 по 
2021 роки.

Для прогнозування будемо використовува-
ти тренди (тренд  – основна тенденція зміни часового 
ряду).

Для побудови тренду в MS Excel виконуються 
наступні дії [1]:

1. Будується графік за даними, занесеним в 
таблицю.

2. Виділяється графік і будується лінія тренда 
(вибирається тип трендової кривої). При цьому необ-
хідно вивести на екран рівняння апроксимуючої кривої 

Таблиця 1

 
молоко, 
млн.тон

2005 473

2006 481

2007 491

2008 498

2009 508

2010 517

2011 526

2012 541

2013 556

2014 564

2015 576

Контрольна 
сума

5731
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і коефіцієнт достовірності R2.
Побудуємо лінійний, логарифмічний, поліноміальний 3-го ступеня та 

експоненціальний тренди.
В таблиці 1 наведено вихідні дані, за якими будуємо графік залежності 

виробництва молока по роках. На рис.1 – рис. 4 побудовані лінії трендів і ви-

Рис. 1.  Лінійний тренд

Рис.2. Логарифмічний тренд

Рис. 3. Поліноміальний тренд

Динаміка виробництва коров'ячого молока в світі

Динаміка виробництва коров'ячого молока в світі

Динаміка виробництва коров'ячого молока в світі
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ведено їх рівняння та коефіцієнт детермінації.
На рисунках видно, що Excel виводить рівняння апроксимуючих кривих, 

за допомогою яких можна розрахувати показники на майбутній період часу. Роз-
рахуємо тепер показник приросту коров’ячого молока за зазначений період часу 
(2005 – 2015) і на майбутні 6 років за допомогою отриманих рівнянь.

Примітка. При розрахунках аргументом є не рік, а період (1,2,…).
Потрібно виявити який тренд дає найбільш достовірні прогнозова-

ні результати. Можна скористатися коефіцієнтом детермінації. Так як відомо, 
що чим менше різниця (R2 – 1), тим більше дана залежність найбільш опти-
мальна для передбачення результату. З аналізу коефіцієнту детермінації ви-
пливає, що найбільш достовірне прогнозування відбувається за допомогою 
поліноміального тренда (R2 =0,9975), а найменш достовірне – якщо екстрапо-
лювати за допомогою логарифмічного тренду (R2 =0,8505).

Прогнозування показника (виробництва молока) здійснюється за та-
ким алгоритмом:

• вибрати апроксимуючі рівняння (за коефіцієнтом вірогідності), які 
більш точно відображають зміну даного показника.

• обчислити виробництво молока за даний період (з 2005 р. по 2015 р.) 
За результатами кожного рівняння обчислити контрольні суми за 
вихідний період (суми повинні збігатися). Чим більше відхилення 
від контрольної суми, тим менше точність прогнозування. Тобто на 
цьому кроці визначити рівняння, за яким можна здійснити прогно-
зування з більшою вірогідністю.

• за вибраними рівняннями, обчислити (спрогнозувати) показники 
на нові n періодів (з 2016 по 2021 рр).

Для цього підрахуємо суму значень показників наведених в таблиці 

Рис.4. Експоненціальний тренд

Динаміка виробництва коров'ячого молока в світі
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1 за вказаний період часу. Вона дорівнює 5731. Тепер обчислимо суми показ-
ників за заданий період з 1998р. по 2008р в таблиці 2 для лінійного, поліномі-
ального, логарифмічного та експоненціального трендів, які були отримані за 
допомогою рівнянь апроксимуючих кривих (таблиця 2).

Для лінійного тренду контрольна сума за визначений період дорівнює 
5730,98, для логарифмічного тренду – 5731,00, для поліноміального – 5731,20, 
для експоненціального – 5732,46. Порівнюючи контрольні суми початкових 
даних з контрольними сумами обчислених показників, можна сказати, що в 
нашому випадку найбільш достовірним є прогнозування логарифмічним та 
поліноміальним 3-го ступеня трендами, де контрольні суми мають незначну 
похибку або співпадають.

Одним з найбільш поширених критеріїв оцінки є критерій – відносна 
помилка апроксимації:

Таблиця 2 
Розрахунок показника за допомогою трендових рівнянь

  Лінійний
Логариф
мічний

Поліномі
альний(3)     

Експонен
ціальний

2005 1 468,91 452,66 474 471

2006 2 479,33 482,43 481 480

2007 3 489,74 499,85 489 490

2008 4 500,16 512,2 498 500

2009 5 510,58 521,79 508 510

2010 6 521 529,62 518 520

2011 7 531,42 536,24 529 531

2012 8 541,83 541,97 541 541

2013 9 552,25 547,03 552 552

2014 10 562,67 551,56 565 563

2015 11 573,09 555,65 577 575

2016 12 583,51 559,39 589 586

2017 13 593,92 562,83 602 598

2018 14 604,34 566,01 614 610

2019 15 614,76 568,97 627 623

2020 16 625,18 571,75 639 635

2021 17 635,6 574,35 650 648

Контрольні суми 5730,98 5731 5731,2 5732,46
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де et = хt – tx~  – помилка прогнозу;
хt – фактичне значення показника;

tx~  – прогнозоване значення.
Данный показатель используется в случае сравнения точности про-

гнозов по нескольким моделям.
Для лінійного тренду відносна помилка апроксимації δ  = 0,53%, для 

логарифмічного тренду δ  = 2,17%, для поліноміального δ  = 0,22%, для екс-
поненціального δ  = 0,38%.

Аналізуючи відносну помилку, можна зробити висновок, що найбіль-
ша похибка є у логарифмічного тренду (хоча контрольна сума співпадає), 
найменша – поліноміального. Тому для подальшого прогнозування слід ви-
брати тренд, що задається поліноміальною функцією.

Перевіримо коефіцієнт детермінації в пакеті МаthCad скориставшись 
функцією regress(VX,VY,n) поліноміальної регресії для довільного ступеня полі-
нома регресії. Дана функція повертає вектор, що містить коефіцієнти многочле-

Таблиця 2. 
Відносна помилка апроксимації

Лінійний Логариф мічний Поліномі альний(3) Експонен ціальний

0,009 0,043 0,002 0,005

0,003 0,003 0,000 0,002

0,003 0,018 0,004 0,002

0,004 0,029 0,000 0,003

0,005 0,027 0,001 0,004

0,008 0,024 0,002 0,006

0,010 0,019 0,006 0,009

0,002 0,002 0,001 0,001

0,007 0,016 0,006 0,007

0,002 0,022 0,001 0,001

0,005 0,035 0,002 0,002

0,53% 2,17% 0,22% 0,38%



22

Zbiór artykuóów naukowych.

на n-ступеня, який найбільш точно апроксимує задані вихідні дискретні дані.
З таблиці 1 маємо вихідні дані. Створюємо вектори X і Y, що містять 

початкові дискретні дані.

X data 0〈 〉:= Y data 1〈 〉:=

Визначаємо ступінь поліному k=3. При апрокси-
мації поліномами більш високих степенів помилка регре-
сії збільшується.

Використовуємо функцію regress(VX,VY,n) для визна-
чення коефіцієнтів апроксимуючого полінома 3-го ступеня.

z regress X Y, k,( ):=

fit x( ) interp z X, Y, x,( ):=

coeffs submatrix z 3, length z( ) 1−, 0, 0,( ):=

coeffs( )T 467.682 5.565 0.565 0.015−( )=

Побудуємо графік поліноміальної регресії.

i 0 n 1−..:= j 0 49..:=

txj min X( ) j
max X( ) min X( )−( )

50
⋅+:=

Точками на 
графіку показані по-
чаткові дискретні дані. 
Лінією відображено 
апроксимуючий полі-
ном 3-го ступеня – по-
ліноміальна регресія.

Визначимо кое-
фіцієнт детермінації.

0 5 10 15
450

500

550

600

Yi

fit txj( )

Xi txj,
Рис.5. Виробництво молока.  
Дані апроксимовано поліномом 3-го ступеня.
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R

fit X( ) mean Y( )−( )2∑






→

Y mean Y( )−( )2∑
:=

Спрогнозуємо показник виробництва молока на наступні 6 періодів. 
Скористуємось поліномом 3-ї степені, до якого знайшли коефіцієнти за до-
помогою поліноміальної регресії. запишемо знайдені коефіцієнти і визначи-
мо сам поліном.

k0 467.682:=

k1 5.565:=
k2 0.565:=
k3 0.015−:=

i 1 17..:=

YYi k3 i3⋅ k2 i2⋅+ k1 i⋅+ k0+:=

Рис. 6. Початкові та спрогнозовані дані на наступні 6 періодів.
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A CONCEPT OF THE ADAPTIVE DISTRIBUTED CONTROL  
OF OPTIMUM SLURRY DILUTION IN A BALL MILL

The article treats of the basics of a concept of the adaptive distributed control 
of water flow into a ball mill that operates in a closed-loop process with a mechanical 
single-spiral classifier. The concept ensures bringing the entry part of the process unit 
drum into efficient operation and the slurry dilution dynamics optimization depend-
ing on the process conditions.

Keywords: ball mill, adaptive control, slurry dilution, dynamics optimization

Introduction. The increased, compared to foreign products, cost of the do-
mestic magnetite concentrate as a main raw material component of Ukraine’s fer-
rous metals industry diminishes the competitiveness of products of both domestic 
iron ore dressing industry and metallurgical one on the global market. Such a situ-
ation has taken shape mainly as a result of electric power, balls and lining material 
overconsumption at the early stages of incoming ore crushing. Since this article is 
aimed at reducing that overconsumption, its topic seems to be relevant.

The need for improved control of this process is drawn attention to in 
papers [1-4]. The systems currently operating in the production environment 
are described and analyzed in multi-authored monograph [5]. Monograph [6] 
treats the slurry dilution issue in the most detailed manner. At the same time, 
nobody has so far developed approaches to the adaptive distributed control of 
ore crushing in a ball mill with the slurry dilution dynamics optimization. The 
said control would ensure the optimum dilution of the material and the qual-
ity mixing of the latter in the entry part of the drum, which fact would greatly 
enhance the efficiency of the balls’ operation, would not permit the electric 
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power, balls and lining material overconsumption while increasing the finished 
product yield.

Setting the objective. The objective of this paper is to develop a concept of 
the adaptive distributed control of ore crushing in a ball mill with the slurry dilution 
dynamics optimization under variable process conditions, and to substantiate the 
possibility of that concept’s implementation.

Presenting the material and findings. The process of crushing incoming 
ore by the ball mill is influenced by many factors. Failure to keep their optimum val-
ues results in electric power, steel balls and lining material overconsumption while 
trying to reach a certain target, i. e. crushing a specified amount of solids down to a 
set final particle size. As the research shows, the optimum values of the said parame-
ters are currently not kept to. So, it is first of all necessary to determine the optimum 
values of a number of operational factors and to stabilize them at that level. Those 
factors include only certain types of ore being processed by a concrete ball mill and 
the provision of specific ball load both in terms of the volume of grinding media and 
in terms of that media composition. The second group includes factors that change 
over the time of operation. These include the ore particle size, which changes cycli-
cally as a result of the bulk material segregation, and the slurry dilution level in the 
process unit. They influence crushing pattern strongly and in quite a complicated 
way. Firstly, the ball mill should be loaded with ore up to a certain level depending 
on the ore particle size and the progress of crushing. Secondly, the slurry dilution 
in the process unit determines the efficiency of the balls’ operation and the speed of 
the material’s advance along the drum. Only provided the slurry dilution has a cer-

Fig. 1 – A simplified flow chart of the first stage ore crushing at an ore 
concentration plant: 1 – ore feed conveyor; 2 – facilities for ore parameters 
automatic monitoring; 3 – mechanical single-spiral classifier; 4 – ball mill
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tain value, ore crushing process will be the most efficient. Those parameters should 
therefore be controlled in an automated mode. The control is further complicated 
by the fact that the optimum slurry dilution depends on the ore particle size as well. 
Since these processes do not have precise theoretical descriptions, it is advisable, 
when forming reference actions, to rely on the results of industrial experimental 
research. In addition, the ore crushing process is best only when the material in the 
drum is mixed in a quality way, with water, fine and coarse solids distributed evenly, 
as it is the latter that is subject to crushing. To achieve the goal set, it is therefore not 
sufficient only to provide the prescribed dilution level of the material at the inlet of 
the process unit, but it is still necessary to efficiently blend the mixture, and to take 
into account the ore particle size.

The process of loading a ball mill and removing the finished crushed mate-
rial into the classifier overflow is shown in Fig.1. The sand of classifier 3 contains 
about 12% of water. A small amount of water therefore needs to be added to it to 
ensure the normal fluidity. The ore is fed by conveyor 1 into mill 4. An automatic 
flow control facility 2 can be mounted on the said conveyor. In addition, to ensure 
the necessary slurry dilution, water is fed into the process unit through a separate 
pipeline. Thus, the thick sand classifier product consisting of fine ore particles with 
some water added, the conveyor ore flow and a sufficiently large amount of water 
are fed into the different areas at the entrance to the ball mill. That being the case, 
the water easily overflows into neighboring areas while large pieces of ore hardly 
move and poorly interact with thick sand. As the research shows, the practically un-
blended material takes up 1/4 to 1/3 of the drum length. The concentration process 
should therefore provide for measures of engaging the entire length of the ball mill 
drum and the slurry dilution in it into an active operation with the process features 
of functioning taken into account.

The basic factor is the uneven location of ore particles as per their size 
along the conveyor belt. If distance L (Fig. 1) from the ore parameters’ moni-
toring point to the mill’s filling funnel is selected as relatively small, then the 
classifier sand, given the former’s sluggishness, undergoes almost no change 
during the time of unloading ore from a belt of length L. Then it is possible 
for section L to have ore parameters registered, to establish the mill’s ore pro-
ductivity by changing the conveyor speed and the slurry dilution in it for a 
given particle size. The use of high-bit and rapid-response microprocessor 
equipment ensures the formation of reference actions already at the moment 
when the entry point of the length L conveyor belt approaches the filling fun-
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nel of the ball mill while the rapid-response automated control system en-
sures the implementation of those actions at a given cycle. The average par-
ticle size of crushed material, determined for the length L conveyor belt area, 
makes it possible to accurately establish both the ore productivity when load-
ing a given amount of ore and the slurry dilution of the respective amount. 
When introduced into the ball mill, that amount of ore, sand and water cre-
ates a certain length slurry area in the drum of the mill, where the process pa-
rameters will be optimum. In the subsequent ore loading cycles, similar areas 
with optimum process parameters will be created. However, they will only form 
under conditions of quick enough material blending within the area created,  
i. e. under conditions of almost instantaneous binding of water and solids, when 
the water cannot move separately to the adjacent slurry area created earlier and 
thus upsetting the optimality of both that area and the optimality of the newly 
created one.

The problem of quick binding of water and solids can be resolved as follows. 
The flow of water allocated to achieve a given level of slurry dilution in a ball mill 
during a particular ore loading cycle is divided into three unequal parts, those parts 
being for the ore surface, for the boundary dilution of sand and for the process unit 
proper. This creates the best conditions for water retention by solids. Those condi-
tions become still better if the water is sprayed in the central loading area rather 
than fed into the ball mill as a continuous flow, while the ore is directed with consid-
erable speed. Given the fact that water is retained by the surface of crushed material, 
the flow of water for solids should be the function of that surface.

It is advisable to implement the proposed concept by means of two-level 
control. The primary hierarchical level control is carried out regarding the pre-
diction of the total slurry dilution in the ball mill. Since the control cycles are 
short, the said control should be optimized as per response using an optimality 
criterion.

  (1)

where KK(T/P)Z(t) and KK(T/P)P(t) are the set value and the current (previous) 
one of the solids/liquid ratio respectively.

That is, after finishing the computing operations, it is necessary to set as 
quickly as possible a new value of the reference action KK(T/P)Z(t) , and to effect 
the transition from the previous value of the slurry dilution to a new one that 
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corresponds to the current cycle. At this point, it is necessary to ensure the rapid 
transfer of the feeder and the regulator to a new position using quick-response 
automated control systems, such as those that meet the relay principle. Particu-
larly efficient would be microprocessor-based systems that can put into effect an 
idealized quick-response relay element having a resetting ratio that equals one.

Within the flow of water into the ball mill, which is ensured by the control 
of the first hierarchical level, it is necessary to implement adaptive controls of water 
flow onto the surface of the ore and into the receiver of the volute feeder. That being 
the case, the control of the first hierarchical level provides the prerequisites for the 
required slurry dilution accuracy while the adaptive control of the second hierarchi-
cal level does the redistribution of the total water flow between material streams. It 
is also advisable to make the control of the second hierarchical level optimum with 
an optimality criterion available.

  (2)

where QbB is the total water flow into the ball mill; QVS is the water flow onto 
the surface of the ore; QBD is the additional water flow into the classifier sand.

These systems should also have rapid response.
Processing only certain types of ore by a concrete ball mill was treated 

in paper [7] and in other papers of that school. Paper [8] proved that ball mills 
operated under conditions of continuous change in the state of balls and lining. 
However, conditions could be created of an automatic stabilization mode for the 
best ball load both in terms of the volume and the composition. That is why the 
possible conditions for keeping the essential factors unchanged, which conditions 
were the declared purpose of the concept, are maintained.

Regarding variables, the following may be noted. To predict the required 
slurry dilution, paper [6] suggested an algorithm that presupposed the availability 
of information on the solids’ density and the water content in the classifier sand, 
measuring the volumetric flow of slurry in the sand chute of the classifier and that of 
the water into the sand chute, as well as the mass flow of the incoming ore and water 
into the mill. The slurry dilution value obtained may be adjusted in accordance 
with the results of the respective industrial experiments. The average particle size 
of the crushed material can be determined by the methods set out in paper [9] 
while the surface area of the crushed ore can be calculated through an algorithm 
that takes into account the solids in the spherical form of an equal size and involves 
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measuring the linear load on the conveyor belt, the velocity thereof, the average 
size of the lump product, the availability of information on the density of the latter 
and on the base distance of the belt weigher. Conditions of the boundary dilution 
of the classifier sand can be easily deduced analytically if this parameter value for a 
particular process is known.

Conclusions. As can be seen from the above, a concept of the adaptive dis-
tributed control of optimum slurry dilution in a ball mill has been proposed, ac-
cording to which prerequisites would be created to form material flows at the inlet 
of the process unit, and optimum values of process parameters would be provided 
for the entire length of the drum, which fact would ensure an increased finished 
product yield of up to 7% and the reduction in the useful component losses without 
the electric power and materials being overspent. The possibility of practical imple-
mentation of the proposed concept has been substantiated.

The prospect of further research is the development of tools and systems 
for the automated control of slurry dilution in a ball mill that would ensure effi-
cient ore crushing without the electric power and materials being overspent while 
simultaneously reducing the useful component losses and increasing the finished 
product yield.
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Пшениця є однією з основних зернових культур, яка вирощується 
людством протягом багатьох тисячоліть. У даний час обсяги її виробництва 
наближаються до 700 млн. т., що складає близько 30 % від світового ринку 
зерна. Вирощують переважно два види – м’яку звичайну пшеницю та твер-
ду (дурум), які за своєю морфологічною будовою є безплівковими. На ці два 
типи припадає до 99 % від усього обсягу вирощуваного зерна. Незначну част-
ку складають плівчасті типи, особливістю яких в порівнянні з голозерною є 
наявність жорстких квіткових плівок, міцно зв’язаних з поверхнею зернівки, 
які не вилучаються при обмолоті зерна, як у традиційної пшениці. Найбільшу 
поширеність серед плівчастих сортів пшениці мають двузернянка (Triticum 
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dicoccoides) та однозернянка (Triticum monococcum). Їх вирощують в невели-
ких кількостях в Німеччині, Швейцарії, Австрії, Франції тощо.

Особливістю переробки плівчастого зерна є необхідність включення 
до технологічного процесу етапу лущення та сортування продуктів лущення, 
що в порівнянні із переробкою голозерної пшениці збільшує протяжність та 
енергоємність процесу переробки, однак така пшениця має ряд суттєвих пе-
реваг до яких можна віднести кращу збалансованість білкового складу, біль-
шу масову частку білка, мікро- та макроелементів, вітамінів в зерні та відпо-
відно продуктах його переробки; клейковина зерна плівчастих пшениць до-
бре засвоюється організмом людини і не здатна викликати алергічні реакції 
та порушувати травлення, що дозволяє використовувати продукти її пере-
робки в раціоні харчування людей хворих на целіакію.

В Україні відсутній офіційний регламент, щодо особливостей очищен-
ня, підготовки та переробки плівчастої пшениці в крупи та круп’яні продук-
ти. Існують рекомендації щодо використання голозерних сортів пшениці, які 
не враховують особливостей анатомічної будови плівчастого зерна, особли-
во воднотеплової обробки та лущення. Враховуючи це, в нашій країні плів-
часта пшениця не має широкого розповсюдження і переробляється обмеже-
ними партіями переважно в крупи із цілого ядра (типу лущених) та частко-
во борошно.

Зважаючи на високу користь плівчастих сортів пшениці як сирови-
ни для виробництва зернових продуктів вітчизняними селекціонерами про-
водиться робота з створення нових селекційних сортів плівчастих пшениць з 
стабільно високою врожайністю та покращеними технологічними властивос-
тями, що дозволить збільшити потенціал вітчизняних зернопереробних під-
приємств та асортименту продукції. Станом на 2015 рік в «Реєстр сортів рос-
лин придатних для поширення на території України» занесено два сорти плів-
частої пшениці спельти – «Зоря України» (зареєстровано у 2012 році) та «Єв-
ропа» (зареєстровано у 2015 році). Заявниками та власниками обох сортів є 
ТОВ Всеукраїнський науковий інститут селекції «ВНІС».

На кафедрі технології переробки зерна Одеської національної ака-
демії харчових технологій проводяться дослідження сортів плівчастих пше-
ниць з метою визначення особливостей їх переробки в круп’яні продукти та 
подальшого їх впровадження у вітчизняну круп’яну промисловість. Метою 
даного дослідження є визначення можливостей застосування зерна плівчас-
тої пшениці для виробництва круп’яних продуктів. В ході досліджень визна-
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чали найбільш вагомі для круп’яного зерна показники: форму та геометрич-
ні характеристики, вирівняність, скловидність, плівчастість, масу 1000 зерен, 
натуру.

Досліджувані зразки нелущеного зерна характеризуються вологістю 
12,8 % ядро після вилучення квіткових плівок має меншу вологість – 12,0 %. 
Нелущена зернівка досліджуваного зразка має характерну для пшениці видо-
вжену форму, квіткові плівки мають світлий колір з біло-жовтим відтінком 
щільно охоплюють ядро. Ядро за своєю формою є повністю ідентичним ядру 
звичайної голозерної пшениці, поверхневі оболонки мають світло коричне-
вий з червоним відтінок, що є більш характерним для зерна плівчастої пше-
ниці. За геометричними характеристиками зерно у плівках перевищує зер-
но голозерної пшениці – довжина 10,0-12,8 мм, ширина 5,0-6,4 мм, товщина 
3,3-4,4 мм, при цьому після вилучення квіткових плівок розмірні характерис-
тики ядра зменшуються і наближаються до зерна голозерної пшениці – до-
вжина 6,8-8,2 мм, ширина 2,3-3,5 мм, товщина 2,1-3,2 мм.

Аналіз отриманих даних показує, що зерно досліджуваних зразків 
плівчастої пшениці має високу вирівняність (до 80 %), що дозволить в проце-
сі його переробки встановлювати оптимальні режими роботи зерноочищу-
вального та лущильного технологічного обладнання, ефективно проводити 
фракціонування за крупністю перед переробкою.

Консистенція ядра для зерна в круп’яного призначення є одним з ви-
значальних вихід та асортимент продуктів факторів. При виробництві існу-
ючого асортименту пшеничних круп рекомендується використовувати твер-
ду пшеницю з скловидним ендоспермом, це дозволяє в процесі її перероб-
ки отримувати меншу кількість борошенця та відповідно більший вихід про-
дукції. Досліджувані зразки плівчастої пшениці характеризується напівскло-
видною консистенцією. Скловидність досліджуваного зерна складає 54-58 %.

Показник плівчастості для зерна голозерної пшениці не характерним 
показником за яким визначають її придатність застосування в якості сиро-
вини у круп’яному виробництві. Сучасні сорти пшениці є повністю голозер-
ними, відокремлення їх оболонок проходить при обмолочуванні зерна. Зерно 
досліджуваних зразків плівчастої пшениці характеризується наявністю жор-
стких квіткових плівок на поверхні які щільно охоплюють зернівку і прак-
тично не вилучаються при обмолочуванні зерна, тому для визначення тех-
нологічності зерна необхідно провести визначення плівчастості, що дозво-
лить провести попередній аналіз ефективності використання такого зерна. 
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Плівчастість досліджуваних зразків складає 21-23 %, за цим показником зер-
но плівчастої пшениці знаходиться у межах значень характерних для плівчас-
тих культур – гречки, рису, вівса та у межах значень характерних для зерна 
плівчастих пшениць які використовуються у харчовій промисловості.

Маса 1000  зерен є опосередкованим показником крупності зерна, а 
також характеризує відносний вміст ядра в зерні. Із зерна з більшою масою 
1000 зерен отримують більший вихід крупи. Маса 1000 зерен лущеного зер-
на полби знаходиться у межах значень характерних для голозерної пшениці і 
складає 40,0-43,0 г.

Натура досліджуваного зерна в оболонках складає 369-374 г/л, що по-
яснюється наявністю квіткових плівок які сприяють укладанню зерна в ци-
ліндрі пурки з меншою щільністю, після вилучення квіткових плівок даний 
показник суттєво збільшується і складає – 745-755 г/л, що знаходиться у меж-
ах значень для зерна голозерної пшениці.

Аналіз отриманих результатів показує, що досліджуване зерно плів-
частої пшениці є цінною культурою, яку можна застосовувати в якості сиро-
вини у круп’яному виробництві. Технологічний процес її переробки повинен 
включати операцію лущення зерна, яка буде спрямована на ефективне вилу-
чення квіткових плівок. Подальші дослідження будуть направлені на визна-
чення структури, режимів та етапів переробки зерна плівчастої пшениці в 
крупи та круп’яні продукти.
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Рівень розвитку сучасних технологій спонукає науковців до впрова-
дження їх в будь-які галузі науки та техніки. Аналізуючи розвиток тракто-
робудівної галузі, то слід зауважити, що на Західно-європейскіх ринках вже 
протягом десятиліть виробляють та експлуатують трактори, які передають 
потужність від силового агрегату до коліс за допомогою альтернативних 
засобів. До таких засобів відноситься гідрооб’ємно-механічна трансмісія 
(ГОМТ), яка має ряд переваг в порівнянні з механічною [1]. На етапі кон-
струювання та модернізації колісних тракторів з ГОМТ актуальним питан-
ням є дослідження гальмування за рахунок гідравлічної складової ГОМТ. 
Розглянемо гальмування колісного трактора, яке вимагає від оператора-
водія негайної зупинки при виникненні небезпечних (критичних) обставин 
на ділянці дороги.

З робіт [2, 3] відомо, що максимальні значення перепаду робочого 
тиску в ГОП повинно варіюватись в межах [ ]0;  40P∆ ∈  МПа, а також зна-
чення кутових швидкостей, як на сателіті в планетарному механізмі, так і на 
ланках гідронасоса та гідромотора не повинно перевищувати 600 рад/с. Необ-
хідно також відмітити, що суттєвим параметром для вибору часу гальмуван-
ня є параметр гальмівного шляху, який, відповідно до [4 – 5] при швидкості в 
41 км/год, повинен не перевищувати ( ) 20,65S V =  м. В процесі дослідження 
гальмування параметр регулювання гідромашини ( )1e t  змінюватиметься за 
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лінійною функціональною залежністю.
З роботи [6] відомо, що при дослідженні ГОМТ, яка працює з дифе-

ренціалом на виході, спостерігається виникнення особливої зони. Вхід в осо-
бливу зону зумовлено зміною знаку крутного моменту на ланці гідромотора. 
На основі цього з’ясовано, що при гальмуванні до входу в особливу зону від-
бувається прямий (Пр) потік потужності, а при виході – зворотній (Зв) потік 
потужності.

Зважаючи на це, аналітичним шляхом підберемо час гальмування для 
колісного трактора ХТЗ – 21021 з ГОМТ – 1С. Результати досліджень зведено 
до табл. 1. На рис. 1 – 3 наведено зміна кінематичних, силових та енергетич-
них параметрів ГОМТ – 1С при гальмуванні за 3 с.

Таким чином встановлено, що при порівнянні результатів отриманих 
при гальмуванні за 5 с з 3 с спостерігається максимальне: зменшення галь-
мівного шляху ( )S V  на 36,88% та кутової швидкості сателітів maxsω  на 7,8%; 
збільшення ККД ГОМТ maxГОМТη  на 7,41%; збільшення в прямому потоці (пе-
репаду робочого тиску в ГОП maxP∆  в 3,7 рази; потужності на гідравлічній 
гілці maxGIDN  на 56,86%; ККД ГОП 

maxГОПη  на 10,8%); збільшення в зворот-
ньому потоці (потужності на гідравлічній гілці maxGIDN  в 3,89  рази; ККД 
ГОП  на 31,5%).

Окрім того, при аналізі значень показника перепаду робочого тиску 
в ГОП maxP∆  в зворотньому потоці потужності встановлено не змінне мак-

Рисунок 1 Зміна ККД ГОМТ – 1С при гальмуванні за час 3 с:  А – прямий 
потік; В – зворотній потік; 1 – ККД ГОП ГОПη ; 2 – ККД механічний �η ;   
3 – ККД об’ємний Oη



38

Zbiór artykuóów naukowych.

Т
а

б
л

и
ц

я
 1

 
Д

о
с
л

ід
ж

е
н
н
я
 п

р
о

ц
е
с
у
 г

а
л

ь
м

у
в
а

н
н
я
 т

р
а

к
то

р
а

 Х
Т

З
 –

 2
1

0
2

1
 з

 Г
О

М
Т

 –
 1

С
 з

а
 р

а
х
у
н
о

к
 л

ін
ій

н
о

ї 
з
м

ін
и

 
п
а

р
а

м
е
тр

у
 р

е
гу

л
ю

в
а

н
н
я
 г

ід
р

о
м

а
ш

и
н

(
) 1

t
e

, с
*t

, с
(

)
S

V
, м

ma
x

sω
,

ра
д/

с
ma

x
P∆

, М
П

а
ma

x
GI

D
N

, к
Вт

m
a
x

ГО
П

η
m
a
x

�η
m
a
x

�η
m
a
x

ГО
М
Т

η

П
р

Зв
П

р
Зв

П
р

Зв
П

р
Зв

П
р

Зв
5,

0
4,

69
28

,1
7

21
7,

0
11

,0
40

,0
10

2,
0

27
,5

0,
71

3
0,

59
7

0,
9

0,
76

2
0,

81
0,

88
2

0,
66

1
4,

9
4,

6
27

,7
21

6,
7

12
,4

40
,0

10
3,

5
27

,6
0,

71
5

0,
61

4
0,

9
0,

76
5

0,
81

0,
87

3
0,

66
2

4,
8

4,
52

27
,2

21
6,

5
13

,7
40

,0
10

5,
5

27
,7

0,
71

7
0,

61
8

0,
9

0,
76

7
0,

81
0,

88
0,

66
4

4,
7

4,
44

26
,8

21
6,

4
15

,0
40

,0
10

7,
7

27
,9

0,
71

8
0,

62
1

0,
9

0,
76

9
0,

81
0,

88
7

0,
66

5
4,

6
4,

36
26

,3
21

6,
2

16
,3

40
,0

10
9,

5
28

,0
0,

72
0

0,
63

2
0,

9
0,

77
2

0,
81

0,
88

6
0,

66
7

4,
5

4,
27

25
,8

21
6,

0
17

,7
40

,0
11

1,
4

28
,1

0,
72

2
0,

63
9

0,
9

0,
77

4
0,

81
0,

88
8

0,
66

8
4,

4
4,

19
25

,3
21

5,
8

19
,0

40
,0

11
3,

3
28

,3
0,

72
3

0,
64

7
0,

9
0,

77
6

0,
81

0,
89

0,
66

9
4,

3
4,

11
24

,9
21

5,
6

20
,3

40
,0

11
5,

2
28

,4
0,

72
5

0,
65

4
0,

9
0,

77
8

0,
81

0,
89

3
0,

67
1

4,
2

4,
02

24
,4

21
5,

4
21

,6
40

,0
11

7,
1

28
,5

0,
72

7
0,

66
2

0,
9

0,
78

1
0,

81
0,

89
5

0,
67

3
4,

1
3,

94
23

,9
21

5,
2

23
,0

40
,0

11
9,

0
28

,7
0,

72
9

0,
67

0,
9

0,
78

3
0,

81
0,

89
7

0,
67

4
4,

0
3,

9
23

,4
21

5,
0

24
,3

40
,0

12
0,

9
28

,8
0,

73
0

0,
67

7
0,

90
1

0,
78

5
0,

81
2

0,
89

9
0,

67
7

3,
9

3,
79

23
,0

21
4,

4
25

,9
40

,0
12

4,
5

34
,3

0,
73

5
0,

68
3

0,
90

3
0,

79
6

0,
81

5
0,

91
0,

67
9

3,
8

3,
71

22
,5

21
3,

9
27

,5
40

,0
12

8,
1

39
,8

0,
74

0
0,

68
8

0,
90

7
0,

80
7

0,
82

0
0,

92
1

0,
68

1
3,

7
3,

63
22

,0
21

2,
3

29
,9

40
,0

13
3,

3
48

,0
0,

74
7

0,
70

3
0,

90
9

0,
82

1
0,

82
9

0,
93

1
0,

68
6

3,
6

3,
55

21
,5

21
2,

5
31

,9
40

,0
13

7,
2

51
,0

0,
75

2
0,

70
6

0,
91

4
0,

83
1

0,
83

1
0,

94
5

0,
68

8
3,

5
3,

45
20

,9
21

2,
8

34
,0

40
,0

14
1,

0
54

,0
0,

75
6

0,
71

0,
91

8
0,

84
2

0,
83

3
0,

96
0,

69
3,

4
3,

36
20

,1
20

9,
6

35
,5

40
,0

14
5,

8
67

,3
0,

76
5

0,
72

9
0,

91
9

0,
85

7
0,

84
7

0,
96

3
0,

69
5

3,
3

3,
24

19
,3

20
6,

5
37

,0
40

,0
15

0,
5

80
,5

0,
77

3
0,

74
8

0,
91

9
0,

87
1

0,
86

2
0,

96
5

0,
7

3,
2

3,
17

19
,0

20
4,

9
37

,8
40

,0
15

2,
9

87
,1

0,
77

7
0,

75
7

0,
91

9
0,

87
8

0,
86

9
0,

96
6

0,
70

3
3,

1
3,

06
18

,4
20

2,
5

38
,9

40
,0

15
6,

4
97

,1
0,

78
4

0,
77

1
0,

92
0,

88
9

0,
87

9
0,

96
8

0,
70

6
3,

0
2,

95
17

,7
8

20
0,

1
40

,0
40

,0
16

0,
0

10
7,

0
0,

79
0,

78
5

0,
92

0,
9

0,
89

0,
97

0,
71



39

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIA. 

симально можливе значення в 40 МПа, тобто спостерігається, так би мовити, 
«сідання на клапан».

З точки зору дотримання значення гальмівного шляху ( )S V  при 
гальмуванні зі швидкості 41 км/год до [58 – 60] необхідно змінювати лінійно 
параметр регулювання гідромашини в межах від 3,5 с до 3 с. При такому ви-
борі часу гальмування помічено максимальне завантаження гідравлічної гіл-
ки ГОМТ, що пояснюється гасінням збуджувальних сил в ході гальмування.
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In the paper device and functioning principle of the electromagnetic inductive 
short-circuit current limiter is observed. Determination basic parameters of the 
electromagnetic current limiter taking into account main modes of operation is offered.
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Progress in energy power field is characterised by constant growth of gen-
eration of the electric power which serves as the parent emersion of ultrahigh 
class of voltage, assimilation of high powers, making of energy complexes of a 
high power. Input magnification in electric grids demands protection of electric 
powers lines, users and electrical equipment from short-circuit currents which are 
one of main parameters at sampling apparatus for protection. Therefore scientific 
researchers on martempering performances of current limiting devices for protec-
tion electric grids from emergency currents are conducted. One of known techni-
cal decisions in protection of electric grid from fault currents is electromagnetic 
short-circuit current limiter (EM SCCL), which is functioning by using movable 
armature [1–3].

To consideration the constructive circuit design of such EM SCCL is offered 
(fig. 1). EM SCCL consists from ferromagnetic core 1 and the movable armature 
2  attracted by a spring 3, copper winding 4  connected in series with load to the 
electrical grid [4].

The principle action of EM SCCL with the movable armature consists that 
at nominal loading current Іn an magnetic induction in an air gap δ between an ar-
mature 4 which is retained by a spring 3, and the core 1 small, therefore the arma-
ture cannot be attracted to the core. By normal operation of EM SCCL it is series-
connected with a loading nZ  and through a winding 5 flows load current Іn [3].
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At short-circuit the current is sharply incremented, and the armature thrust 
at this stage proportional to a current in a square, an armature is attracted to the 
core and closes it. Inductance of EM SCCL increases that leads to limiting of short-
circuit current.

Experimentally on the oscilloscope the current flow chart has been gained 
at short-circuit origination in the electric circuit with EM SCCL (fig. 2). The limited 
current decays on exponential law, meaning of amplitude of a first harmonic can be 
in acceptable limits of value.

After cutout of the electrical circuit for elimination of fault the current lim-
iter is disconnected, and the armature is refunded in a free position. Presence of 
the movable armature in EM SCCL is related to such deficiencies, as a possibility of 
its “sticking” and additional time delay of actuating. Similar designs are known in 
electrical apparatuses and can be refined.

The analysis of its operation features and definition criteria of sampling its 
basic parameters is necessary for effective application EM SCCL. Depending on 
character of loading voltage drop on EM SCCL which is determined by coefficient 
ku, should not be more than 5 % of electrical grid voltage that complies with a stan-
dard.

1 – magnetic core; 2 – armature; 3 – spring; 4 – winding
Fig. 1 – The circuit design of EM SCCL
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Voltage drop on EM SCCL in a regime of nominal mode, and at short-
circuit is counterpoised electromotive force self-inductions, accordingly

 , (1)

 , (2)
where ω = 2πf – angular frequency; f – frequency of an alternating current; 

w – number of turns of winding; Bδ – magnetic induction in a gap between an ar-
mature and the core in a regime of normal operation; Bс – magnetic induction in the 
core at the closed armature with the core; σm – magnetic flux dissipation coefficient 
in a gap between an armature and the core; Sс – core cross-section.

Number of winding turns w [4]:

 , (3)
where δ – air gap between an armature and the core; μ0 – permeability of 

vacuum.
Value of magnetic induction Bс is selected on a section of magnetisation 

for a corresponding electrotechnical material and should not exceed meaning of 
saturation Bsat on a magnetisation curve Bc  =  (0,8–0,85)Bsat [5]. The dissipation 
coefficient σm is determined by formula [6]

 , (4)

Fig. 2 – Time diagram 
of short-circuit current 
limitation at initial phase 
ψu = π/4
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where Фδ – dispersion magnetic flux; Ф – working magnetic flux.
Coefficient σm specification is carried out by special calculations in the pro-

gram FEMM. Meaning of dissipation coefficient is in limits σm = 1,05–1,3 [5]. Core 
across-sectional dimension Sс determines its basic weight and size parameters.

Dependence Sс on a total power of loading and basic parameters SCCL [4]:

 , (5)

where Sn – loading total power.
Mechanical forces F operating on an armature is spotted by velocity of 

pulling of armature EM SCCL. The instantaneous value of force F

 , (6)

where Bm – amplitude of magnetic induction in working air gap.
All design parameters of EM SCCL and mass of the movable armature are 

proportional Sc, including response time. At the given power Sn decrease of a cross-
section of the magnetic core is influenced by magnetic induction Bc in core of EM 
SCCL and magnitude of air gap δ in a normal mode of operation. The air gap δ must 
be so value that inductive impedance of EM SCCL in the nominal mode of opera-
tion was small, and didn’t exceed admissible magnitude by voltage drop UCL. Mag-
netic induction Bc should increment inductive resistances of EM SCCL by the order 
at short-circuit so that limits current to necessary magnitude. Thus, for improving 
performance of EM SCCL it is necessary to carry out calculations of optimum pa-
rameters for magnetic system in correspondence with demands of the power grid 
and to ensure speed raise.
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