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Briefly about the blockchain.
Despite the actual complexity of the 

technology, it is quite enough for a gen-
eral user to understand the general prin-
ciples of the work of the blockchain in 
order to assess the significant advantages 
and possibilities of using this technology.

1. Decentralization
Blockchain is a distributed data-

base. There is no single data center – the 
information is stored on the computers of 
each of the network participants.  More-
over, it is stored entirely: the whole block-
chain on each of the devices.

Thus, it is possible to disable 99% of 
the devices (which is almost impossible, if 
we are talking about millions of copies of 
blockchain around the world), but 1% of 
them will keep the entire database in-
tact. And he will certainly transfer it to all 
new devices connected to the network.

2. Impossibility to enter inaccurate data 
or change already made records 
Unlike other databases, all information 
written to the blockchain is interrelat-
ed.  The blockchain consists of a chain of 
blocks, arranged in chronological order. To 
the first block (the so-called genesis block) 
is attached the second, to the second – the 
third and so on.  In this case, each new 

block added to the chain, contains infor-
mation about the previous one.

Thus, all the blocks and ever commit-
ted transactions of network users are con-
nected with each other using complex al-
gorithms. An attempt to change anything 
in one of the blocks destroys the integrity 
of the chain and is rejected by the comput-
ers of the other participants. The authen-
ticity of each new block is also checked by 
the participants, and when a general con-
sensus is reached, it is added to the chain.

Each block stores information about 
user actions. If it is a block of bitcoin, then 
the block records data about the latest 
transactions made by users.  However, 
theoretically it is possible to record any 
information in a locker, which must be 
made simultaneously publicly and pro-
tected from any editing or deletion.

3. The uniqueness and at the same 
time the anonymity of the participants 
All users of the network based on the 
blockchain have a unique identifier and a 
digital signature.  At the same time, real 
personal data of a person can remain ei-
ther confidential or publicly available  – 
depending on the user’s desire or require-
ments laid down in the algorithm of a 
particular blockchain [1].

USAGE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN MARKETING

Tereshchenko G.U.
Student of the faculty of Computer Science  
Kharkiv National University of Radio Electronics

Keywords: innovative technology, blockchain in marketing, problems of block-
chain, new payment methods, fraud solution
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In what areas of advertising can the 
blockchain develop?

1. Integration of big data with block-
chain, which opens access to detailed infor-
mation about consumers, their preferences, 
etc. at preservation of the personal data.

2. Improving the procurement of ad-
vertising, including programmatic. Block-
chain will allow standardizing advertising 
contracts and making them more trans-
parent, since even in programmatic pur-
chases, the issue of traffic quality arises.

In the blockchain you can check the 
authenticity of the user and clicks. But 
here there is a downside: thus the adver-
tiser and the platform can interact di-
rectly, and then the role of exchanges, 
advertising networks and agencies as fo-
cal points, guarantors and arbitrators may 
decrease. 

3. Interaction between the client and 
the agency: storing data about the work 
done in the blockchain, transactions, con-
firming the results of the advertising cam-
paigns, etc.

Solving problems of trust and control 
in digital marketing

It is smart contracts and a multifunc-
tional block of people like Ethereum that 
allow you to make the relationships of the 
interested parties absolutely transparent – in 
any spheres of human activity where there 
are any agreements and obligations. To un-
derstand exactly what blockchain can be 
useful for the digital-advertising market, it 
is necessary to identify the most acute and 
pressing problems of digital marketing.

First one is Frod. A real scourge of 
digital advertising. Purchasing impres-
sions on any sites, you can waste more 

than 50% of the advertising budget, since 
along with real users your ads will be 
viewed by bots. Disclosure of the botnet 
Methbot in late 2016  demonstrated the 
monstrous scale of click fraud. Together, 
the digital advertising industry is losing 
about $ 7 billion annually due to fake ad 
views. And while the approach to placing 
advertising in the digital environment 
will not change, this indicator will only 
grow.   It is noteworthy that now there is 
almost no protection from bots automati-
cally viewing ads. Whatever system of 
analytics you use, there are no guarantees 
that the displayed views were performed 
by real people.

Second one is Intermediaries. In cir-
cumstances where one can not trust the site 
directly, advertisers are forced to work with 
intermediaries who play the role of arbitra-
tors. The problem is that the arbitrators are 
not always good at coping with their tasks – 
a huge amount of fraud proof of this.

In addition, intermediaries between the 
advertiser and the site take a substantial 
commission for their services. If we look at 
the largest intermediaries – such as Google 
or Facebook  – we find that they account 
for a significant portion of all marketing 
costs. Huge power over the digital adver-
tising market and ambiguous efficiency is 
what distinguishes these players.

Facebook, for example, has about 
2  billion users around the world. This 
scale of the audience in combination with 
big data provides social networks with a 
significant impact on digital marketing in 
general. According to many marketers  – 
even too significant. Companies like Fa-
cebook began to be “digital gardens of 
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data”. Marketers believe that they have the 
right to claim some of this data. Mean-
while, the use of blockade in digital mar-
keting can close the issue of fraud and 
intermediaries forever. And that’s why.

As we have already said, the block-
chain is able to ensure the uniqueness, the 
“reality” of the network participant and 
his anonymity at the same time. We can 
treat an ad as a bargain between the ad-
vertiser, the site owner and the user, while 
the third party (like Google, Facebook or 
Yandex) is the guarantor of the fulfillment 
of obligations, and the blockchain.

Digital identification without the 
transfer of personal information will pre-
vent fraud of any type, protecting the user 
from the misuse of his personal data.

Blockchain is also able (in the long 
run) to deal a serious blow to intermedi-
aries, giving the possibility of direct con-
trol over the placement of ads and the 
costs of advertising budgets. While the 
statistics on advertising campaigns can be 
relatively easy to manipulate, with the 
transfer of the same transactions on the 
block-base basis, falsification of statistics 
will become impossible [2].

Each content unit has its own price. 
Actions in many content platforms on the 
blockchain, for example “Voice”, are re-
duced to money. That is, each unit of text, 
each photo, a comment in the system is 
automatically assigned a certain amount. 
This amount can grow depending on how 
other users interact with this content: 
read it or create something new based on 
it. That is, each unit of text, each photo, a 
comment in the system is automatically 
assigned a certain amount

The author can choose the appropriate 
privacy policy for each content unit. 
When a user simply enters the block with 
the author’s text, the author receives a re-
ward. When the reader wants to use a 
fragment of the text for his own purposes, 
he chooses the appropriate item (if it is 
provided for by the privacy policy) and 
the author gets even more reward.

In addition, information about the 
source (author) of the text fragment will be 
in the chain with the new content created 
on its basis. But here is another thing.

Content-platforms on the blockchain 
themselves monitor the observance of 
your copyright. After the content unit is 
created and published in the system, it is 
assigned a code that is automatically 
“checked for uniqueness” for all units of 
the block system. You correctly under-
stood: after adding each new element the 
whole system is updated.

It’s as if Google were updating its 
search engine after the next page ap-
peared. Only much, much faster. First of 
all, due to the fact that all data is not on 
any servers, like Google, but distributed 
among all participants of the block sys-
tem. That is everywhere and nowhere at 
the same time.

Since your most evil critic is yourself 
in a year, many blockchain based content 
platforms open up opportunities for edit-
ing or deleting blocks with content with-
out destroying the whole chain. Such de-
velopments are, for example, in Band-
camp and Accenture. That is where, the 
block will disappear, but if the deleted text 
fragment has already been used some-
where, information about you as an au-
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thor will be preserved. This is what Amer-
icans call “legacy”, a legacy. The bad news: 
no one will forget what you wrote that 
night. Good: you can manage content as a 
valuable asset, bequeathing it to heirs.

The principle of blockchain solves a 
very important issue in the world of infor-
mation domination over the individual: 
how to preserve mercantilist benefits and 
leave a trace in history without investing 
in a PR brand, simply doing its own thing. 
In order to earn more, the author can as-
sign any meta tags to the content units, 
improving their visibility in the system, 
but in the top of the tape there will still be 
texts with the greatest number of interac-
tions from real users-backers. No cheat 
from the bots.

Blockchain can offer revolutionary 
changes for marketing, but this has never 
come into fashion among marketers and 
has not become a trend, like Snapchat and 
online video.

I believe that there are several prob-
lems here:

1. Hypacity. Few marketers have heard 
about the benefits of blockchain for mar-
keting, and those who have heard do not 
know how to put everything into practice. 
Startups based on the blockchain, which 
will simplify marketing, today only ap-
pear, and the advertisers will only be able 
to evaluate them and understand the ad-
vantages over time.

2. A narrow circle of enthusiasts. In 
order for the blockchain system to func-
tion, you need to have enough clients in it. 
Only users who make transactions and 
other actions create a chain, without them 
there will be no blockchain. If your audi-

ence is not in the blockchain database, 
you will not be able to enjoy all the bene-
fits.

3. Scalability. The most famous block-
chain service today  – Ethereum  – pro-
cesses up to 20  transactions per second. 
This is ten times less than auctions of ad-
vertisements (RTB). For marketing needs, 
such speeds are not enough, the block-
chain needs to strengthen its technical 
positions [3].

However, blockchain may lead to such 
consequences:

1. Destruction of business model of 
advertising networks

The most successful of these certifica-
tion centers were Google and Facebook. 
Google earns more than $ 4 billion on the 
Google Display Network. It is here that he 
acts as an intermediary between the site, 
which has an audience and an advertiser 
who needs to go to his site.

If they trust each other – the advertiser 
and the site, – Google will not be needed 
as an intermediary, which takes the share 
of profits. But this does not happen, 
therefore Google acts as a reliable certify-
ing center. The advertiser can not trust 
the site when it comes to the use of ques-
tionable fraud tactics to increase revenue.

If it is possible to verify with the help 
of blockchain that each individual user is 
authentic with an accuracy of 100% and 
the site sells only genuine clicks, then the 
advertiser and the site itself do not need 
an intermediary and they can, by agree-
ment with each other, exclude it from the 
business, while retaining their money.

So, now you can see what opportuni-
ties provides blockchain for the world of 
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digital marketing. Probably there is no 
greater threat to Google’s profits than 
blockchain. It poses no less threat to such 
IT giants than Bitcoin, for large banks. We 
agree, however, that this is good news for 
advertisers and sites. They will be able to 
save more revenue for themselves and do 
not have to pay to a third party.

2. Click-fired strike
A distributed transaction register, 

which is a blockchain, can provide not 
only a “non-hacking” transaction record, 
but also a digital signature of people for 
their unambiguous identification. This 
means that the user gets the opportunity 
to prove that he is a real person, but not to 
disclose his personal data, which can be 
used for criminal purposes. Such a tech-
nology has already been developed and its 
wide distribution is only a matter of time. 
Microsoft is already working on building 
its own digital identification system based 
on the blockchain. Probably other tech-
nological giants will also see the potential 
of these technologies, and integrate them 
into their own systems to prevent multiple 
types of click fraud.

This will allow you to check with 
much greater certainty who clicks on ads 
and who sees them.

Fraud with click fraud is an extremely 
common problem. It will cost advertisers 
more than $ 7 billion in 2017. Solving this 
problem would increase the combined ef-
fectiveness of advertisements on the In-
ternet by $ 7 billion. Advertisers will get 
higher profits and return on investment 
after eliminating fraud and working with-
out intermediaries like Google. This will 
mean, in turn, large budgets, which is 

good news for internet marketers. Pro-
vided that they play by the rules and do 
not wind the clicks with the help of bots, 
of course.

3. Changing profit-making models for 
sites

Currently, all online transactions must 
be processed by a third party, such as Pay-
pal, Stripe or Worldpay. These businesses 
must compensate their costs (for example, 
server infrastructure, employees and mar-
keting) and lay some profit. The interme-
diary takes the commission for each 
transaction. For the most part, these com-
missions are quite reasonable. If you buy a 
watch, dress or refrigerator on the Inter-
net, the amount of compensation paid to 
a third party for the “purity of the transac-
tion” will be a very small part of the total 
value of the purchased goods.

But with the help of blockchain you 
can transfer any amount of money (in 
digital currency), regardless of its size, 
completely free of charge (in popular cur-
rencies, for example, Emercoin, there are 
rewards for miners that are known to ev-
eryone and do not constitute a share of 
the purchase, but a fixed, (See the trans.). 
The third party does not exist and there is 
no need to pay for servers, personnel and 
marketing. All transactions are stored in 
the blockchain, which is distributed to all 
members of the Network.

This means no fees at all, which opens 
up the possibility of micro-transactions 
that could create a completely new profit 
model for different sites.

How much would you pay for viewing 
a web page without advertising? 1 pound? 
1 penny? 0.5 penny, maybe? How about a 
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0.1  penny? Without blockchain, these 
micro-payments do not make sense, since 
the third party’s transaction costs will be 
higher than the revenues from each trans-
action. But with instant and free transac-
tions offered by blockchain such pay-
ments become real.

You can see with a small window in 
the corner of a popular site, which says 
something like: “Would you like to view 
our content without advertising? Just click 
here to pay 0.1  pence directly on this 
page. “ Or the site may charge for access 
to its pages, but its size will be low enough 
not to scare off users, as it often happens 
now.

For sites, the transition to this kind of 
revenue model will mean a reduction in 
the number of materials that assume space 
for advertising (or their number will grow 
slower than it could), however, the de-
mand for advertising will remain, so the 
cost per click will increase. This will mean 
that support for micro-transactions is 
more profitable for sites, because it will 
enable you to increase the cost of clicking 
on advertisements [4].

Conclusion
The wolf is not so terrible as it seems, 

and if one understands the intricacies of a 
blockchain, its advantages for marketing 
become obvious.

Blockchain will help:
• Get away from the monopoly of 

social networks and Google and 
reduce their impact on online 
advertising.

• Conduct safe transactions without 
guarantors.

• Pay for services, advertising and 
other services without intermediaries 
and interest.

• Place any data in the chain so that 
they can not be deleted or edited 
without the user’s consent.

Projects that are now implementing 
blockchain in the advertising markets, 
have goals that differ from the purposes 
of the advertising agency. Often these 
projects are generally excluded by the 
agency, as they expect to create a platform 
in a bundle of client plus site.

This means that all the metrics and 
data collected by the project are trans-
ferred to the client for more accurate tar-
geting, after which the sites are directly 
connected through a system where the 
site receives money directly from the cli-
ent, since its money is already frozen on a 
smart contract and automatically trans-
ferred if it is complied with those or other 
conditions prescribed in this contract.

At the same time, the large potential 
for internal use within the agency is inte-
grated with the blockichain and big date 
in digital advertising. This gives us fast, 
secure access to “immutable” data, which 
increases the quality and productivity of 
the work. Together, these two tools allow 
you to enter a new level of data process-
ing, which will significantly increase the 
speed and accuracy of obtaining the right 
and right results.
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ing-forever/114114/.
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Як відомо, UNIX-подібні операцій-
ні системи є багатокористувацькими, 
тому проблема організації розмежу-
вання доступу до файлів і каталогів – 
одне з головних питань, які повинна 
вирішувати операційна система. А 
оскільки Unix із самого початку роз-
роблялася як багатокористувацька, то 
такий механізм, як права доступу до 
файлів і каталогів, що дозволяє роз-
межувати повноваження користувачів, 
які працюють в системі, тут передбаче-
но. Додавання нових і супровід існую-
чих облікових записів користувачів 
(user accounts) є звичайною задачею 
системного адміністрування. До того 
ж зовнішні пристрої у UNIX-подібних 
операційних системах також є 
об’єктами файлової системи, цей меха-
нізм можна застосовувати і для управ-

ління доступом до пристроїв [3].
У зв’язку з поширенням на персо-

нальних комп’ютерах та на мобільних 
пристроях ОС Linux, від майбутніх 
інженерів-програмістів потрібна на-
явність поглиблених знань з адміні-
стрування UNIX-подібних операцій-
них систем.

Методи захисту файлів від несанк-
ціонованого доступу описано С.Д. Куз-
нецовим, який стверджував, що в 
UNIX підтримується однаковий меха-
нізм контролю доступу до файлів і до-
відників файлової системи. Будь-який 
користувач або процес може отримати 
доступ до деякого файлу в тому і тіль-
ки в тому випадку, якщо права досту-
пу, описані при файлі, відповідають 
можливостям даного користувача або 
процесу [1]. Механізм контроля досту-

ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРАВАМИ ДОСТУПУ 
ДО ФАЙЛІВ У UNIX-СИСТЕМАХ

Ротань О.С.
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пу до файлів розглядали Е. Таненбаум 
[6, 872.] та А.М.  Робачевский [5, 36]. 
Прийомам системного адмініструван-
ня присвячено роботи Рассела Г. Сей-
джа (Russel G. Sage), Митчела Уэйта 
(Mitchell Waite), Дональда Мартина 
(Donald Martin) и Стефена Прата 
(Stephen Prata) [4].

У статті було поставлено за мету 
розглянути централізоване управлін-
ня налаштуванням прав доступу до 
файлів у Unix-системах.

Визначити права доступу до фай-
лу  – визначити для кожного користу-
вача набір операцій, які він може за-
стосувати до даного файлу. У різних 
файлових системах може бути визна-
чений свій список диференційовних 
операцій доступу. У найзагальнішому 
випадку права доступу можуть бути 
описані матрицею прав доступу, де 
стовпчики відповідають усім файлам 
системи, рядки – всім користувачам, а 
на перетині рядків і стовпців вказу-
ються дозволені операції [2, 272]

В основі механізмів розмежування 

доступу лежать імена користувачів та 
імена груп користувачів. В Unix кожен 
користувач має унікальне ім’я (іденти-
фікатор користувача UID), під яким 
він входить в систему (авторизується). 
Крім того, в системі створюється певна 
кількість груп користувачів, які також 
мають свій ідентифікатор (GID), при-
чому кожен користувач може бути 
включений в одну або кілька груп. 
Створювати і видаляти групи може 
привілейований користувач, він також 
може змінювати і склад учасників тієї 
чи іншої групи. Члени різних груп мо-
жуть мати різні права щодо доступу до 
файлів.

Основний механізм безпеки в опе-
раційних Unix-подібних системах про-
стий. Кожен процес несе на собі UID і 
GID свого власника. Коли створюється 
файл, він отримує UID і GID того про-
цесу, що створив його. Файл також 
отримує набір дозволів доступу, що 
визначаються створюючим процесом. 
Ці дозволи визначають доступ до цьо-
го файлу як для власника файлу, так 

Таблиця 1 
Приклади режимів запису прав доступу до файлів
Двійковий Вісімковий Символьний Дозволений доступ
111000000 700 rwx––– Власник може читати, писати і 

виконувати
111111000 770 rwxrwx–- Власник і група можуть читати, 

писати і виконувати
110100000 640 rw-r––- Власник може читати і писати, група 

може читати
110100100 644 rw-r – r– Власник може читати і писати, всі 

інші можуть читати
111101101 755 rwxr-xr-x Власник має всі права, всі інші 

можуть читати і виконувати
000000000 000 ––––- Ні у кого немає доступу
000000111 007 –––rwx Доступ є тільки у сторонніх 
111111111 777 rwxrwxrwx Необмежений доступ 
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для інших членів групи власника фай-
лу і для всіх інших користувачів. Для 
кожної з цих трьох категорій визнача-
ється три види доступу: читання, за-
пис і виконання файлу, що позначаєть-
ся буквами r, w і x (read, write, execute) 
відповідно [6, 872].

Право на читання (r) файлу озна-
чає, що користувач може переглядати 
вміст файлу за допомогою різних ко-
манд перегляду, наприклад, командою 
more або за допомогою будь-якого тек-
стового редактора. Але, зробивши змі-
ні змісту файлу в текстовому редакто-
рі, він не зможе зберегти зміни у файлі 
на диску, якщо не має права на запис 
(w) у цей файл. Право на виконання (х) 
означає, що можна завантажити файл 
в пам’ять й спробувати запустити його 
на виконання як програму, що викону-
ється. Звичайно, якщо в дійсності файл 
не є програмою (або скріптом shell), то 
запустити цей файл на виконання не 
вдасться, але, з іншого боку, навіть 
якщо файл дійсно є програмою, але 
право на виконання для нього не вста-
новлене, то він теж не запуститься.

Кожен файл та директорія містить 
у собі особливі метадані: певний іден-
тифікатор власника файлу, ідентифіка-
тор групи файлу, дев’ять бітів прав 
доступу власника, групи та інших ко-
ристувачів, інші адміністративні біти.

Оскільки існують три категорії ко-
ристувачів і три біти для кожної кате-
горії, всі режими доступу до файлу 
можна закодувати 9  бітами [6, 873]. 
Розглянемо деякі з них (табл. 1).

Перші два приклади зрозумілі. У 
них надається повний доступ до файлу 

для власника файлу і його групи відпо-
відно. У третьому прикладі групі влас-
ника дозволяється читати файл, але не 
дозволяється його змінювати, а всім 
стороннім забороняється будь-який 
доступ. Варіант з четвертого прикладу 
часто застосовується в тих випадках, 
коли власник файлу бажає зробити 
його публічним. П’ятий приклад по-
казує режим захисту файлу, що пред-
ставляє собою загальнодоступну про-
граму. У шостому прикладі доступ за-
боронений всім. Такий режим іноді 
використовується для файлів-
пустушок, які застосовуються для реа-
лізації взаємних виключень, так як 
будь-яка спроба створення такого 
файлу призведе до помилки, якщо та-
кий файл вже існує. Тобто якщо кілька 
програм одночасно спробують створи-
ти такий файл у якості блокування, 
тільки першій з них це вдасться. Ре-
жим, показаний в сьомому прикладі, 
надає всім стороннім користувачам 
більше доступу, ніж власнику файлу. 
Проте такий режим допустимо [6, 873]. 
Останній приклад ілюструє необмеже-
ні права доступу до файлів. Будь-хто 
може опрацьовувати файли будь-яким 
чином. Але у власника файлу завжди є 
спосіб змінити в подальшому режим 
доступу до файлу, навіть якщо йому 
буде заборонений будь-який доступ до 
самого файлу.

Для зміни прав доступу до файлу 
використовується команда chmod. Її 
можна використовувати у двох варіан-
тах. У першому варіанті потрібно явно 
вказати, кому яке право дається або 
кого цього права позбавлено [5, 38]:
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[user]$ chmod wXp ім’я-файлу
де замість символу w ставиться:
• символ u (тобто користувач, що є 

власником);
• g (група);
• o (всі користувачі, що не входять 

у групу, якій належить даний 
файл);

• a (всі користувачі системи, тобто 
й власник, і група, і всі інші).

Замість X ставиться:
• + (надаємо право);
• (лишаєм відповідного права);
• = (установити зазначені права за-

мість наявних).
Замість p  – символ, що позначає 

відповідне право:
• r (читання);
• w (запис);
• x (виконання).
Кілька прикладів використання ко-

манди chmod:
• [user]$ chmod a+x file_name
• надає всім користувачам системи 

право на виконання даного файлу.
• [user]$ chmod go-rw file_name
• видаляє право на читання й запис 

для всіх, крім власника файлу.
• [user]$ chmod ugo+rwx file_name
• дає всім права на читання, запис і 

виконання.
Нами розглянуто тільки основні 

атрибути, які керують доступом до 
файлу. Існує ще декілька атрибутів, що 
змінюють стандартне виконання різ-
них операцій. Як і у випадку прав до-
ступу, ці атрибути по-різному інтер-

претуются для каталогів та інших ти-
пів файлів.

Отже, правильне та поетапне нала-
штування прав доступу дозволяє під-
вищити надійність системи, при цьому 
захистивши від зміни або видалення 
важливі системні файли.
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Поведінка косметичної емульсії у 
різних технологічних процесах, утво-
рення структур, якість і товарний ви-
гляд визначаються структурно-
механічними властивостями. Струк-
турно-механічні показники є найваж-
ливішою характеристикою, що 
визначає стійкість дисперсних систем. 
Вивчення цих показників має важливе 
значення при розробці косметичних 
засобів. В косметичній промисловості 
в якості структуроутворювачів вико-
ристовують різні компоненти природ-
ного та штучного походження. Не зва-
жаючи на різноманітність структуро-
утворювачів, відсоток використання 
натуральних компонентів в промисло-
вих виробництвах є дуже малим [1].

Пектин (Е-440)  – природний полі-
сахарид, який поєднує в coбi 
властивостi структуроутворювача та 

бiологiчно активної сполуки. Структу-
роутворення у продуктах iз пектином 
виявляється у його здатності формува-
ти міцні драглі, надавати стiйкостi 
емульсiям, загущувати маси. Бiологiчна 
активнiсть пектинових речовин вира-
жена у детоксикуючій, радіопротек-
торній, антиоксидантнiй, гiпо глi-
кемiчнiй, iмуностимулюючiй дiях [2].

Речовина олігогалактуронідаза, ви-
ділена з пектину, сприяє росту клітин 
епідермісу – кератиноцитів. Підвищу-
ючи товщину епідермісу і його щіль-
ність, пектин позитивно впливає на 
бар’єрну функцію шкіри [3].

Пектин може входити до складу 
косметичних засобів для чутливої шкі-
ри, він пом´якшує та укріплює поверх-
невий шар епідермісу [3].

Відомо [3], що пектин має вологоу-
тримуючі властивості, які обумовлю-
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ють його використання у зволожуючих 
косметичних засобах. Для нормаліза-
ції водного балансу, усунення лущення 
та розтріскування його вводять в кос-
метичні препарати для сухої шкіри в 
якості зволожувача. Він розгладжує 
шкіру, сприяє її регенерації та пере-
шкоджає старінню.

Метою роботи було дослідити 
вплив різної концентрації бурякового 
пектину на структурно-механічні ха-
рактеристики косметичної емульсії.

В ході роботи було вивчено 
структурно-механічні властивості 
шести зразків косметичної емульсії 
отриманих за розробленою рецепту-
рою. В кожен зразок вносили буряко-
вий пектин у кількості 1, 2, 3, 4, 5, та 6 
%. Готували по 100 см3 модельних сис-
тем емульсійного крему.

Для приготування косметичної 
емульсії нами було підібрано наступні 
компоненти: до водної фази входили – 
вода демінералізована, гліцерин, буря-
ковий пектин, комплекс водно-
гліцеринових екстрактів; до жирової 
фази входили  – комплекс рослинних 
олій та емульгатори; в якості активних 
інгредієнтів використовували екстракт 
секреції равлика та рослинний замін-
ник гіалуронової кислоти; на завер-
шення вводили комплекс з органічних 
консервантів та запашку.

Структурно-механічні властивості 
досліджували на віскозиметрі типу 
«РЕОТЕСТ-2» за температури навко-
лишнього середовища 20º С. Відповід-

но до в’язкості використовували різні 
типи циліндрів [1].

За отриманими результатами буду-
вали повні реологічні криві залежності 
градієнта деформації та в’язкості сис-
теми від напруги зсуву.

Висновки
Досліджено структурно-механічні 

властивості шести зразків косметич-
ної емульсії, в яких варіювали кіль-
кість бурякового пектину. Встановле-
но, що найбільш інтенсивні процеси 
структуроутворення відбуваються в 
зразку з концентрацією пектину 6 %. 
Зразки з вмістом пектину 1, 2  та 3 % 
мали доволі рідку консистенцію, не 
характерну для крему. Проаналізу-
вавши отримані дані, для виробни-
цтва емульсійного крему в якості 
структуроутворювача рекомендуєть-
ся застосовувати буряковий пектин в 
кількості 4 та 5 %.
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Nowadays mobile devices have be-
come an integral part of our lives. Mobile 
phones are used for a huge variety of ev-
eryday services. Software products are 
dependent on operating system (OS) and 
they provide a wide range of different 
functions such as social, scientific and 
technical uses.

The programmer is tasked with choos-
ing a platform for development. Now 
Android and iOS are two leaders of mo-
bile operating industry. They are installed 
on 99% of all smart devices.

Android OS, belonging to Google, is 
Linux-based and is partly an open source. 
Originally developed by Android Inc., the 
company was later acquired by Google in 
2005. iOS is Apple’s mobile operating sys-
tem. Android dominates the market with 
a whopping 87%, while iOS comes at a 
distant second at 12%. Android has a 
more market share in developing nations 
like Asia and Africa while iOS leads the 
market in developed countries like US, 
Australia etc. This may be due to the vari-
ous cultural and socio-economic factors 
that are in play in the local geographies. 
While Apple tended to dominate the mar-

ket in the early stages, it is now clearly 
dominated by Android [4].

Due to the fact that most devices have 
an Android OS, let`s consider the trends 
in software development for this OS. The 
main programming language is Java.

Java is the foundation for virtually ev-
ery type of networked application and is 
the global standard for developing and 
delivering embedded and mobile applica-
tions, games, Web-based content, and en-
terprise software. Java has been tested, re-
fined, extended, and proven by a dedicated 
community of Java developers, architects 
and enthusiasts. Java is designed to enable 
development of portable, high-perfor-
mance applications for the widest range of 
computing platforms possible. By making 
applications available across heterogeneous 
environments, businesses can provide 
more services and boost end-user produc-
tivity, communication, and collaboration–
and dramatically reduce the cost of owner-
ship of both enterprise and consumer ap-
plications. Java has become invaluable to 
developers by enabling them to:

Write software on one platform and 
run it on virtually any other platform

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT SOFTWARE 
PRODUCTS FOR THE OPERATING SYSTEM ANDROID

Blagoy Vladyslav Olegovych
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Create programs that can run within a 
web browser and access available web 
services

Develop server-side applications for 
online forums, stores, polls, HTML forms 
processing, and more

Combine applications or services us-
ing the Java language to create highly 
customized applications or services

Write powerful and efficient applica-
tions for mobile phones, remote proces-
sors, microcontrollers, wireless modules, 
sensors, gateways, consumer products, 
and practically any other electronic de-
vice [5].

Nowadays a new programming lan-
guage Kotlin is becoming more and more 
popular. It has just become first-class de-
velopment language for Android OS.

The Android team announced during 
Google I/O 2017  that Kotlin is now an 
official language to develop Android 
Apps. This means that, while it’s still pos-
sible to develop Android Apps using Java, 
from now on Kotlin is fully supported and 
Google will make sure that all new An-
droid features, the framework, the IDE 
and all their libraries work seamlessly 
with the new language [2].

Kotlin developed by JetBrains for 
greater safety than in Java and greater 
simplicity than in Scala. It is a modern 
statically typed object-oriented program-
ming language, compiled for Java and 
JavaScript platforms. With full compati-
bility with Java, Kotlin provides additional 
features that simplify the day-to-day work 
of the programmer and increase a pro-
ductivity. It combines conciseness, ex-
pressiveness, productivity and simplicity 

in learning. Kotlin is compiled into a byte 
code that works on top of the Java Virtual 
Machine (JVM). Also, it can compile into 
JavaScript and other platforms.

Kotlin is concise, safe, pragmatic, and 
focused on interoperability with Java 
code. It can be used almost everywhere 
Java is used today – for server-side devel-
opment, Android apps, and much more. 
Kotlin works great with all existing Java 
libraries and frameworks and runs with 
the same level of performance as Java. 
The primary goal of Kotlin is to provide a 
more concise, more productive, safer al-
ternative to Java that’s suitable in all con-
texts where Java is used today. Java is an 
extremely popular language, and it’s used 
in a broad variety of environments, from 
smart cards (Java Card technology) to the 
largest data centers run by Google, Twit-
ter, LinkedIn, and other internet-scale 
companies. In most of these places, using 
Kotlin can help developers achieve their 
goals with less code and fewer annoyances 
along the way [1].

Just like Java, Kotlin is a statically typed 
programming language. This means the 
type of every expression in a program is 
known at compile time, and the compiler 
can validate that the methods and fields 
you’re trying to access exist on the objects 
you’re using. This is in contrast to dynami-
cally typed programming languages, which 
are represented on the JVM by, among oth-
ers, Groovy and JRuby. Those languages let 
you define variables and functions that can 
store or return data of any type and resolve 
the method and field references at run-
time. This allows for shorter code and 
greater flexibility in creating data struc-
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tures. But the downside is that problems 
like misspelled names can’t be detected 
during compilation and lead to runtime 
errors. [1].

On the other hand, in contrast to Java, 
Kotlin doesn’t require you to specify the 
type of every variable explicitly in your 
source code. In many cases, the type of a 
variable can automatically be determined 
from the context, allowing you to omit the 
type declaration. Following are some of 
the benefits of static typing:

Performance  – Calling methods is 
faster because there’s no need to figure out 
at runtime which method needs to be 
called.

Reliability – The compiler verifies the 
correctness of the program, so there are 
fewer chances for crashes at runtime.

Maintainability – Working with unfa-
miliar code is easier because you can see 
what kind of objects the code is working 
with.

Tool support  – Static typing enables 
reliable refactoring’s, precise code com-
pletion, and other IDE features [1].

Thanks to Kotlin’s support for type 
inference, most of the extra verbosity as-
sociated with static typing disappears, 
because you don’t need to declare types 
explicitly.

Kotlin provides full support for the 
points above but also supports fully the 
three pillars of any modern OOP lan-
guage: encapsulation, inheritance, and 
polymorphism. Encapsulation means that 
a group of related fields and methods are 
treated as an object. Inheritance describes 
the capability of creating a new class from 
an existing one. Polymorphism means 

you can use different classes interchange-
ably despite the fact that each one imple-
ments its methods differently [3].

As it was mentioned earlier, Kotlin is 
an official development language for An-
droid OS and it is mostly used because of 
its proprieties:

Concise: Drastically reduce the amount 
of boilerplate code you need to write.

Safe: Avoid entire classes of errors 
such as null pointer exceptions.

Versatile: Build server-side applica-
tions, Android apps or front-end code 
running in the browser.

Interoperable: Leverage existing 
frameworks and libraries of the JVM with 
100% Java Interoperability.

One of the most common pitfalls in 
many programming languages, including 
Java is that of accessing a member of a 
null references, resulting in null reference 
exceptions. In Java this would be the 
equivalent of a NullPointerException or 
NPE for short. In Kotlin, the type system 
distinguishes between references that can 
hold null (nullable references) and those 
that can not (non-null references) [3].

Smart devices play an important role 
in person`s life because they can complete 
a large amount of tasks. It is extremely 
important to choose an appropriate plat-
form for software development. If pro-
grammer choose Android as an OS, he 
should pay attention to the trends in de-
mand, which are dependent on the func-
tionality and the features of development 
language. The language Kotlin has full 
compatibility with Java, and, as a result 
has his functional, at the same time can 
fix errors, that many programming lan-
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guages, including Java, couldn`t fix (for 
example: NullPointerException). Taking 
to account facilities of this programming 
language and fact, that development team 
of JetBrains constantly increases its capa-
bilities, Kotlin can become more popular 
than Java as a software development lan-
guage for Android OS.
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Надійність гідросистем сільсько-
господарської техніки визначається 
показниками надійності їх складаль-
них одиниць. В умовах експлуатації 
ресурс гідравлічної системи в значній 
мірі характеризується технічним ста-
ном основних агрегатів – гідронасоса, 
гідророзподільника, силових цилін-
дрів [1,2].

Незважаючи на постійне вдоскона-
лення агрегатів гідросистем сучасних 
тракторів, їх надійність останнім часом 
залишається недостатньо високою. На-
приклад, ресурс гідророзподільників в 
експлуатаційних умовах у ряді випадків 
не досягає 2000 мото-год., проти норма-
тивного  – 6000  – 8000  мото-год. [3,4]. 
Згідно за даними в роботі [3] розподіл 
несправностей найчастіше трапляють-
ся серед елементів гідравлічної системи 
наступним чином: насоси 1... 20 %; гід-
ророзподільники 15... 30 %; силові ци-
ліндри 7... 9 %.

Являється явним, що за умови не 
достатньо високих показників надій-
ності агрегатів гідравлічних систем 
тракторів в умовах експлуатації, акту-
альними являються питання їх техніч-
ного сервісу, які вирішують задачі під-
тримання та відновлення роботоздат-
ності гідравлічних агрегатів протягом 
запланованого наробітку згідно тех-
нічних вимог.

Водночас проведений аналіз спосо-
бів і методів, які застосовуються для

керування параметрами технічного 
стану агрегатів гідравлічних систем, з 
метою забезпечення нормативних по-
казників їх надійності показав, на 
низьку їх ефективність В основному це 
обумовлюється в більшій мірі питан-
нями організації технічного сервісу гі-
дравлічних систем [1,2,5].

В зв’язку з цим метою роботи є ви-
значення напрямків розвитку техніч-
ного сервісу, з’ясування його ролі і 
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місця у причинно-наслідкових зв’язках 
функціонування агрегатів гідравлічних 
систем, як об’єкта керування їх техніч-
ним станом.

Для досягнення поставленої мети 
вирішувалися наступні задачі: дослі-
дження інформаційної моделі функці-
онування гідроприводу робочого об-
ладнання трактора; розроблення ін-
формаційної моделі функціонування 
гідроприводу при діагностичній системі 
технічного обслуговування і ремонту.

Під керуванням технічним станом 
гідравлічної системи слід розуміти ці-
леспрямовані технічні впливи, що по-
переджають відмови, підтримують та 
відновлюють роботоздатний стан її 
агрегатів, з метою забезпечення певної 
якості роботи гідроприводу, а також 
його надійності. Таким чином, розді-
льно-агрегатну гідравлічну систему 
трактора можна представити як об’єкт, 
який функціонує у взаємозв’язку з різ-
ними експлуатаційними факторами і 
має свої певні закономірні зміни, які 
відновлюються або підтримуються в 
умовах експлуатації відповідними опе-
раціями.

Інформаційну модель функціону-
вання гідравлічного приводу можна 
представити як багато параметричну 
систему (рис. 1).

У даній системі вхід вектор E  – 
 являється некерованим. 

До вектора E і його складових відно-
сяться: природно-кліматичні умови 
(сезонні й добові коливання темпера-
тур, вологості повітря та ін.); кон-
структивні параметри; якість попере-
днього ремонту.

Складові вхідного вектора B  – 
 частково являються ке-

рованими. До них можна віднести 
швидкісний і навантажувальний ре-
жими роботи гідроприводу, якість за-
стосовуваних робочих рідин, фільтру-
ючих елементів та ін.

Керуючими факторами в моделі ви-
ступають складові вектора 

, до яких відносяться: 
система технічного обслуговування і 
ремонту (прийнята система технічного 
обслуговування, методи і способи ре-
монту, наявність систем і засобів тех-
нічного обслуговування, наявність 
нормативно-технічної документації, 
кваліфікація обслуговуючого персона-
лу, механізатора та ін.).

Значення вихідного вектора  
певним чином залежить від стану вхо-
дів:
 , (1)

де  – оператор перетворення трьох 
векторних аргументів, визначає узагаль-
нений показник якості системи або кри-
терій оптимальності системи і може 
бути заданий в аналітичній формі.

Рис. 1 – Модель функціонування 
роздільно-агрегатної системи трактора
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Якщо фактична узагальнена оцінка 
якості стану гідроприводу –  і сукуп-
ність її оціночних показників  – мен-
ше або рівна її допустимим значенням 

 і то можна сказати, що вона 
функціонує в відповідності із установ-
леними вимогами. Критерії нормаль-
ного функціонування системи можуть 
бути визначені як:

 , (2)

Оцінка якості роботи гідравлічної 
системи повинна містити кількісні ха-
рактеристики з урахуванням факторів 
E,B,C, які дозволяють оцінити її в меж-
ах допустимих значень. При переви-
щенні допустимих відхилень показни-
ків оціночних параметрів, виникає не-
обхідність впливати на систему керую-
чими факторами, з метою забезпечення 
її нормального стану.

В зв’язку з цим виникає необхід-
ність розроблення укрупненої схеми 
інформаційної моделі функціонування 
гідроприводу при діагностичній систе-
мі технічного обслуговування і ремон-
ту, яка представлена на рис.2.

У цій моделі функцію оцінки допус-
тимих значень параметрів технічного 
стану агрегатів гідроприводу виконує 
система діагностування.

У якості контролюючих параметрів 
агрегатів гідравлічної системи тракто-
ра можуть виступати інтегральні по-
казники її технічного стану: відсут-
ність підняття сільськогосподарського 
знаряддя, порушення температурного 
режиму, самовільне опускання знарядь 
та ін. А також і диференціальні показ-

ники: подача насоса, швидкість нарос-
тання тиску в нагнітаючій магістралі, 
швидкість висування штоку гідроци-
ліндра, тиск спрацювання запобіжного 
клапана, перепускного клапана, клапа-
ну бустерного механізму гідророзпо-
дільника та ін.

Висока ціна нових вузлів і агрегатів 
гідравлічної системи трактора, а також 
їх ремонтів на спеціалізованих 
підприємствах,обумовлює актуаль-
ність найбільш повного використання 
їх ресурсу при проведенні заміні. Така 
постановка завдання суттєво підви-
щує роль діагностування в системі 
технічного обслуговування, як основи 
керування якістю технічного стану гі-
дравлічної системи. Особливість тех-
нічного обслуговування гідравлічних 
агрегатів полягає в тому, що якісне ви-
конання більшості операцій діагносту-
вання і технічного обслуговування 
може здійснюватися тільки висококва-
ліфікованими сервісними інженерами 
при наявності необхідних засобів діа-
гностування.

У цьому зв’язку найважливішим за-
ходом, який дозволить підвищити ва-
гомість системи технічного обслугову-
вання виступає ресурсне профілак-
тичне діагностування, яке передбачає 
косвенно, без розбирання гідравліч-
них агрегатів, визначати їх технічний 
стан і прогнозувати залишковий ре-
сурс, за рахунок впровадження сучас-
них технологій інструментального 
контролю технічного стану гідравліч-
ного приводу. При цьому не зменшу-
ється вагомість ресурсного та заявоч-
ного діагностування, які підвищують 
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оцінку достовірності технічного стану 
гідравлічних агрегатів.

Пріоритетним напрямком удоско-
налення якості ремонту гідравлічних 
агрегатів виступає застосування пере-
дремонтного діагностування в системі 
ремонту, що дозволяє уникнути не-
бгрунтованих розбирань гідравлічних 
агрегатів, а звідси збільшення вико-
ристання залишкового ресурсу дета-
лей в парах тертя, які як правило явля-
ються ресурсолімітуючими. При цьо-
му рекомендується виконання всіх ін-
ших операцій, для відновлення 
роботоздатного стану гідравлічних 
агрегатів, проводити на спеціалізова-
них ремонтних підприємствах з тех-

нічного сервісу гідравлічних агрегатів, 
які як правило видають гарантію по 
якості і ресурсу на відремонтовані вуз-
ли і агрегати.

В цілому розроблена інформаційна 
модель функціонування гідроприводу 
при діагностичній системі технічного 
обслуговування і ремонту дає можли-
вість зробити наступні висновки:

1. Надійність агрегатів гідравліч-
ної системи трактора в умовах екс-
плуатації, обумовлюється своєчас-
ним і якісним проведенням техніч-
них обслуговувань згідно вимог 
планово-запобіжної системи з широ-
ким використанням ресурсного і за-
явочного діагностувань, при цьому 

Рис.2 – Укрупнена схема інформаційної моделі функціонування гідроприводу 
при діагностичній системі технічного обслуговування і ремонту
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актуальним являється застосування 
профілактичного діагностування, 
для контролю технічного стану гід-
роагрегатів, що обумовлюється змі-
ною умов експлуатації гідравлічних 
систем останнім часом.

2. Для якісного проведення діагнос-
тувальних робіт передбачити забезпе-
ченість виконання основних операцій 
діагностування необхідними засоба-
ми, при реалізації яких мінімально 
виконуються операції з розгерметиза-
ції гідравлічної системи.

3. Відновлення роботоздатного ста-
ну гідравлічних агрегатів проводити 
на спеціалізованих підприємствах з їх 
технічного сервісу, що обумовлюється 
високими вимогами до кваліфікації 
слюсарів-ремонтників, а також наяв-
ності необхідного технологічного об-

ладнання, що дає можливість забезпе-
чити необхідну якість ремонту гідрав-
лічних агрегатів.
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Мобільність сучасних зерно- і кор-
мозбиральних комбайнів, як вітчизня-
ного так і закордонного виробництва 
(«Славутич», «John Deere», «Claas», 
«Case», «Massey Ferguson» та ін.) в зна-
чній мірі забезпечується оснащеністю 
їх об’ємними гідравлічними трансмісі-
ями, до складу яких входять аксіально-
поршневі гідромашини.

Такі конструктивні зміни в трансмісі-
ях мобільних машин в деякій мірі змінили 
види та об’єм ремонтно-обслуговуючих 
дій, для підтримання та відновлення їх 
роботоздатного стану. Вершу чергу це 
обумовлюється показниками експлуата-
ційної надійності гідравлічних трансмісій, 
на які припадає близько 30 % від всіх від-
мов, і які в своїй більшості характери-
зуються порушенням умов експлуата-
ції та термінами і якістю проведення 
обслуговуючих дій, а також якістю 
проведення ремонтів [1,3].

Ресурс деталей качаючих вузлів 
об’ємних гідромашин після їх віднов-
лення складає в середньому не більше 
50-60 % від ресурсу нових деталей. В 
значній мірі це стосується деталей, які 
працюють в спряженнях: «втулка 
блоку-плунжер», «розподільник-
приставне дно», «п’ята плунжера-
опора люльки», «п’ята плунжера-
похила шайба». Низька післяремонтна 
довговічність деталей обумовлюється 
застосуванням технологічних проце-
сів, які не забезпечують необхідні 
фізико-механічні властивості, геоме-
тричну форму та шорсткість їх робо-
чих поверхонь в процесі припрацю-
ванні деталей, та в умовах рядової 
експлуатації [2,3].

Підвищення післяремонтної довго-
вічності агрегатів об’ємних гідравліч-
них трансмісій являється комплексною 
проблемою, яка потребує багатогран-
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ного системного розгляду і залишаєть-
ся актуальною. Одним із технологіч-
них заходів, який дозволить частково 
вирішити це питання, являється удо-
сконалення технології їх обкатки та 
випробовування після ремонту.

В процесі обкатки гідравлічних 
трансмісій після їх ремонту прохо-
дить припрацювання деталей спря-
жень, яке усуває погрішності механіч-
ної обробки деталей (овальність, ко-
нусність та ін.), неточності взаємного 
розташування поверхонь деталей, які 
утворюються при складанні і зміні їх 
геометричної форми, нерівномірність 
взаємного прилягання і значну різни-
цю в шорсткості і фізико-механічних 
властивостях поверхневих шарів де-
талей [4,5].

Таким чином, припрацювання пар 
тертя, яке проходить в процесі обкат-
ки відремонтованих гідравлічних 
трансмісій, має велике значення для 
забезпечення зносостійкості робочих 
поверхонь деталей і, як наслідок, за-
безпечення міжремонтного ресурсу 
об’ємних гідромашин.

Метою роботи являється підви-
щення післяремонтної довговічності 
вузлів тертя об’ємних гідромашин за 
рахунок удосконалення технології їх 
обкатки.

Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні задачі: 
провести аналіз факторів, які вплива-
ють на якість припрацювання деталей 
і у цілому на ресурс з’єднання; обгрун-
тувати заходи з підвищення післяре-
монтної довговічності вузлів тертя 
об’ємних гідромашин за рахунок зни-
ження коефіцієнта тертя і ступеню 
зносу деталей.

Припрацювання деталей спряжень 
в процесі обкатки являється складним 
процесом, який протікає під впливом 
великого числа різних чинників. При 
цьому такі фактори, як: шорсткість, 
форма поверхонь, площа фактичного 
контакту, напружений стан, умови 
змащення й інші, безупинно зміню-
ються [6,7].

Тому гідроагрегати у період обкату-
вання необхідно навантажувати по-
ступово, намагатися забезпечити тем-
пературний режим та змащення по-
верхонь тертя. Тривалість стендового 
обкатування порівняно невелика 
(0,5…1,0  год.) стосовно часу, необхід-
ного для повного припрацювання 
(30...50 год.) [1,2,3]. В зв’язку з цим ви-
никає необхідність для прискорення 
приробітку. Основну ідею прискоре-
ного припрацювання деталей можна 
побачити на прикладі кривих зношу-
вання деталей (рис. 1.) [8].

У початковий період обкатування 
інтенсивність зношування повинна 

Рис.1. – Зміна зношування деталей від 
часу: 1 – типове обкатування; 2 – 
прискорене обкатування [8].
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бути максимальна (відрізок ОА) з на-
ступним максимальним зниженням 
швидкості зношування (відрізок АВ). 
Досягнення такого процесу забезпе-
чить прискорене припрацювання з 
найменшим зношенням.

Одним з факторів, що впливає на 
якість припрацювання і у цілому на 
ресурс з’єднання, є величина початко-
вого зазору. Чим більше зазор, тим 
менше ресурс цих з’єднань в експлуа-
тації й, відповідно, довговічність 
об’ємної гідромашини в період робо-
ти. Міжремонтний ресурс сполучення 
( )рτ  у цьому випадку визначається рів-
нянням [6,7]:

 , (1)

де maxS  – максимально допустимий 
зазор у з’єднанні, мкм;

Sнач.  – зазор після припрацювання, 
мкм;

  – швидкість зношування 
деталей.

В свою чергу в роботі [6] відміча-
ється, що величина початкового зазо-
ру (Sпоч.)буде залежати від безлічі фак-
торів представлених у формулі:

( ), , , , , , , , , ,нач. ск.S f P n T C K m d Sη τ ε= , (2)
де P  – навантаження на пари тертя, 

тертьові деталі, H; τ – частота обертан-
ня (швидкість переміщення), хв-1; η  – 
в’язкість мастила, м2/с; Т- температура 
деталей, К; τ -час припрацювання, год.; 
С  – геометричні параметри деталей 
з’єднання, мм; К  – якість змащення; 
ε – енергетичні втрати; m – зносостій-
кість деталей сполучення; d – здатність 

робочих шарів сприймати поверхнево-
пластичну деформацію; Scк. – складаль-
ний зазор, мм.

Із проведеного аналізу випливає, 
що зниження зношування деталей при 
приробітку, знижує інтенсивність зно-
шування їх у процесі експлуатації, а, 
отже, збільшує міжремонтний ресурс. 
Звідси випливає, що в період стендо-
вого обкатування необхідне зниження 
зношення в період припрацювання. Це 
можна здійснити шляхом правильного 
вибору режимів обкатування гідрав-
лічних трансмісій мобільних машин, 
використанням нових технологій, за-
стосуванням поверхнево-активних ре-
човин для припрацювання.

В цілому заходи, щодо підвищення 
якості і прискорення приробітку дета-
лей з’єднань аксіально-поршневих гід-
ромашин після ремонту можна розді-
лити на: конструктивні, які заклада-
ються при (проектуванні) виготовлен-
ні деталей; технологічні, які виникають 
при ремонті і відновленні деталей; екс-
плуатаційні, які виникають в процесі 
обкатування агрегатів.

Із вище наведеного найбільш ефек-
тивним за техніко-економічним крите-
рієм для обкатки об’ємних гідромашин 
являється застосування правильного 
вибору режимів обкатки та застосу-
вання епіламних покриттів на основі 
фторорганічних поверхнево активних 
речовин (ПАР) [9].

Процес обкатки та випробовування 
об’ємних гідромашин складається з 
підготовчо-заключних операцій, які 
застосовуються для монтажу і демон-
тажу гідроагрегатів зі стенду, і осно-
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вних операцій, для безпосереднього 
проведення обкатки та випробовуван-
ня трансмісії. Тривалість основних 
операцій при обкатці об’ємних гідро-
машин знаходиться в інтервалі (0,5-
0,7  год.). Перші три хвилини трансмі-
сія обкатується без навантаження, для 
перевірки зовнішньої герметичності 
агрегатів та правильного функціюван-
ня клапанно-розподільчастих механіз-
мів (гідророзподільника керування 
робочим об’ємом, тиск спрацювання 
запобіжного клапана насоса піджив-
лення, перепускного клапана клапан-
ної коробки та ін. ). Після чого транс-
місію обкатують з поступовим наван-
таженням, змінюючи тиск робочої рі-
дини в нагнітаючій магістралі від 

. 5,0нагР МПа=  до тиску спрацювання за-
побіжного клапана . 32,5=нагР МПа, збіль-

шуючи поступово навантаження на 
трансмісію.

Для реалізації даного режиму об-
катки та випробовування гідравлічних 
трансмісій нами розроблюється кон-
струкція стенду, гідравлічна схема яко-
го наводиться на рис. 2.

Застосування в конструкції стенду, 
в якості навантажувального пристрою, 
гідравлічного мотору 7  з дроселем 8, 
дає можливість забезпечити поступо-
ве навантаження трансмісії з плавним 
переходом на заплановані режими і 
одночасно створювати режим піково-
го навантаження.

Наступним заходом, для покращен-
ня якості припрацювання деталей 
спряжень об’ємних гідромашин, роз-
глядається застосування епіламних 
покриттів для збільшення довговіч-

Рис.2 – Гідравлічна схема стенда:1-елкетродвигун; 2,6,12,17- манометри; 
3– гідронасос; 4,7– гідромотори; 5,19 – муфта; 8- дросель; 9,15- фільтри; 
10– підкачуюча станція; 11,18 – витратоміри; 13 – теплообмінник;14-бак; 
16 – термометр.
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ності пар тертя качаючих вузлів 
аксіально-поршневих гідромашин. 
Епіламування відноситися до фізико-
хімічних методів підвищення зносо стій-
кості деталей обробкою їх твердих по-
верхонь фторорганічними по верх нево-
активними речовинами (ПАР) [9].

Для відпрацювання технології відби-
ралися деталі спряження «втулка блоку-
плунжер», «приставне дно-розпо діль-
ник» в зв’язку з тим, що вони являються 
ресурсолімітуючими за об’ємними втра-
тами робочої рідини, і їх зношення в 
першу чергу впливає на ресурсну відмо-
ву гідравлічної трансмісії.

Перед складанням качаючого вузла 
робочі поверхні деталей знежирювали-
ся, просушувалися і після чого обро-
блювалися епіламом «Полизам-05». Об-
роблена таким чином деталь проходила 
термофіксацію при температурі 1200 С і 
встановлювалася в качаючий вузол екс-
периментальної гідромашини.

Значення зношення деталей визна-
чається методом профілографування і 
мікрометражем деталей за відомими 
методиками [1,2,9].

Результати проведених досліджень 
зміни зазору в спряженні «втулка  – 
плунжер», в процесі обкатки аксіально-
поршневих гідромашин представлені 
на (рис.3.).

Аналіз динаміки зазору в спряжен-
ні «втулка блоку  – плунжер» при на-
вантаженні ( 21,0=нР МПа ) показує, 
що в процесі обкатки зношення нео-
броблених деталей перевищує 2 мкм, а 
оброблених епіламом не перевищує 
1  мкм і не залежно від часу випробу-
вання залишається без змін.

Крім того отримані результати по-
казують, що в з’єднанні, деталі якого 
не оброблені епіламом, збільшення за-
зору наблюдається раніше ніж у обро-
блених деталей, про що свідчить кут 
нахилу кривої. При цьому необхідно 
вказати на постійне зростання зазору 
для даного спряження, що вказує на не 
закінченість періоду припрацювання 
деталей. І водночас у деталей, обробле-
них епіламом, наблюдається стабіліза-
ція зазору, що вказує на завершення 
періоду припрацювання деталей і об-
катки агрегатів в цілому. При такому 
зношенні деталей об’ємні витрати бу-
дуть незначними і головною задачею 
при цьому буде утримання величин 
зношення на даному рівні.

Зношення приставного дна вини-
кає по робочому поясу між серповид-
ними вікнами, його динаміка пред-
ставлена на (рис.4.).

Аналіз динаміки зношення при-
ставного дна, при послідовному рості 
тиску, показує на менший кут нахилу 
кривої зношення у деталей обробле-
них поверхнево-активними речовина-
ми, що пояснюється утриманням ними 

Рис.3 – Динаміка зміни зазору в 
спряженні «втулка блока-плунжер»: 
1 деталі спряження не оброблені 
епіламом; 2- деталі спряження оброблені 
епіламом «Полизам-05».
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мастила на робочий поверхні деталі. 
Це підтверджується і тим, що у даних 
деталях максимальне зношення стано-
вить 1,2 мкм, коли в необроблених де-
талях епіламом воно досягає 2 мкм.

Практично незмінними залиша-
ються і геометричні розміри оброблю-
ваних деталей  – товщина захисного 
шару плівки складає приблизно 40-
80 Å (10-8 см).

Проведені дослідження, з обґрун-
тування заходів для покращення 
якості припрацювання деталей кача-
ючих вузлів об’ємних гідромашин в 
процесі обкатки, показують, що за-
стосування режиму поступового на-
вантаження агрегатів та фторорганіч-
них поверх нево-активних речовин 
(епіламів), для обробки твердих робо-
чих поверхонь деталей, значно змен-
шують їх зношення в період припра-
цювання, що забезпечить збільшення 
ресурсу об’ємних гідромашин в умо-
вах експлуатації.

В цілому проведені дослідження да-
ють можливість зробити наступні ви-
сновки:

1. Аналіз динаміки зазору в спря-
женні «втулка блоку  – плунжер» при 
навантаженні ( 21,0=нР МПа) показує, 
що в процесі обкатки зношення нео-
броблених деталей перевищує 2 мкм, а 
оброблених епіламом не перевищує 
1 мкм, і не залежно від часу випробу-
вання залишається без змін,

що вказує на завершення періоду 
припрацювання деталей і обкатки 
агрегатів в цілому.

2. Динаміка зношення приставного 
дна при послідовному рості тиску по-
казує, що у деталях оброблених 
поверхнево-активними речовинами 
максимальне зношення становить 
1,2 мкм, коли у необроблених деталях 
епіламом воно досягає 2  мкм, і при 
цьому процес їх зношення не завершу-
ється на протязі періоду обкатки.

3. Реалізація запропонованих захо-
дів з удосконалення технології обкатки 
об’ємних гідромашин в процесі їх ре-
монту значно зменшують їх зношення 
в період припрацювання, що забезпе-
чить збільшення ресурсу об’ємних гід-
ромашин в умовах експлуатації.
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В агрегатах гідроприводу трансмісії 
ГСТ – 90, ГСТ – 112 та інших аксіально-
поршневих гідромашинах, для розпо-
ділення потоку робочої рідини в над-
плунжерний простір блоку циліндрів 
застосовується плоска розподільчата 
пара «розподільник  – приставне дно» 
[1,2].

Основна перевага плоских розпо-
дільників полягає в тому, що теоретич-
но вони менше підлягають заклиню-
ванню в порівняні з циліндричними 
парами розподілення потоку робочої 
рідини.

Водночас в процесі експлуатації гі-
дравлічних трансмісій зміна структур-
них параметрів технічного стану дета-
лей спряження «розподільник  – при-
ставне дно» обумовлює в значній мірі 
зниження об’ємного та загального ко-
ефіцієнтів корисної дії гідравлічної 

трансмісії [1,2,3].
При цьому в ряді робіт [1,2,3,4] ав-

тори вказують, що дане спряження 
являється ресурсолімітуючим для 
аксіально-поршневих гідромашин.

Для відновлення роботоздатного 
стану деталей спряження «розподіль-
ник – приставне дно», на спеціалізова-
них підприємствах застосовується 
спосіб вільних ремонтних розмірів, 
який характеризується тим, що деталі 
притираються до видалення слідів 
спрацювання і повторно встановлю-
ються на гідромашину [1,2].

В свою чергу проведений аналіз 
технічного стану аксіально-поршневих 
гідромашин, які потрапляють до ре-
монту, вказує на різні кількісні значен-
ня структурного параметру технічного 
стану деталей спряження «розподіль-
ник – приставне дно», які характеризу-
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ються раптовою величиною. Являється 
явним, що застосування даного спосо-
бу відновлення роботоздатного стану 
деталей, буде обмежуватися величи-
ною зношення їх робочих поверхонь, а 
також нормативними граничними та 
допустимими значеннями структурно-
го параметру. Особливо це відносить-
ся до деталей спряження «розподіль-
ник  – приставне дно», на долю яких 
припадає основна кількість об’ємних 
втрат робочої рідини та зменшення 
коефіцієнта подачі аксіально-
поршневого гідронасоса.

Разом з тим, аналіз існуючої 
нормативно-технічної документації з 
ремонту агрегатів гідравлічних транс-
місій мобільних машин [2], показує, на 
відсутність обґрунтованих нормова-
них граничних значень структурних 
параметрів технічного стану деталей 
для умов ремонту, що не дає можли-
вості дати об’єктивну оцінку їх техніч-
ного стану з точки зору ремонтнопри-
даності. Ремонтопридатність деталей 
даного спряження визначається по 
суб’єктивній оцінці слюсаря, який ор-
ганоліптично визначає можливість 
відновлення деталі притиранням або її 
вибраковує.

В зв’язку з цим метою роботи явля-
ється розроблення способу визначен-
ня ремонтопридатності деталей розпо-
ділення потоку робочої рідини 
аксіально-поршневої гідромашини з 
метою більш повнішого використання 
їх залишкового ресурсу та зменшення 
собівартості ремонту агрегатів.

Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні задачі: 

провести аналіз існуючих способів ви-
значення ремнтнопридатності деталей 
спряження «розподільник – приставне 
дно»; розробити ефективний спосіб 
контролю технічного стану деталей 
розподілення потоку робочої рідини.

В деякій мірі питання з визначення 
ремонтопридатності деталей спряжен-
ня «розподільник  – приставне дно» 
розглядаються в роботі [4]. Для їх ви-
рішення автор рекомендує визначати 
зношення деталей прецизійних спря-
жень качаючого вузла аксіально-
поршневої гідромашини (ГСТ-90) зва-
жуванням, і порівнянням отриманої 
маси деталі з вагою нової деталі.

Недоліком даного способу, являєть-
ся те, що він надає інтегральну оцінку 
технічного стану деталі. При цьому 
цілком не враховується глибина зно-
шення деталі, а також характер та міс-
це зношення. У результаті чого, деталі, 
відновлення яких за техніко-
економічним критерієм недоцільне, 
відправляють в ремонт і навпаки, де-
талі, які доцільно відновлювати, ви-
браковують.

В роботі [5], автори для визначення 
технічного стану деталей розподільча-
тої пари «розподільник-приставне 
дно» рекомендують зняти профілогра-
му поперечного перерізу зношеної по-
верхні деталі, провести розрахунки 
його площі, і з врахуванням питомої 
ваги металу, із якого виготовлена пре-
цизійна деталь, визначити сумарну 
масу зношеного металу, а через неї 
об’ємні витоки робочої рідини, які ви-
користовуються як параметр, що ви-
значає технічний стан деталі.
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Недоліком даного способу є те, що 
сумарна маса зношеного металу дає уяв-
лення про об’єм витоків робочої рідини 
через зношені поверхні деталей преци-
зійної пари, і практично не дає оцінки 
ремонтопридатності деталі,так як 
об’ємні витрати робочої рідини не да-
ють уявлення про форму зношеної ді-
лянки деталі (вона може бути глибокою 
та вузькою, або не глибокою і широкою 
для однакових об’ємів витоків робочої 
рідини) і доцільність її відновлення.

Уникнення вище наведених недолі-
ків можливе при визначенні оцінки 
ремонтопридатності деталей торцево-
го розподілення потоку робочої ріди-
ни аксіально-поршневих гідромашин з 
врахуванням глибини ерозійних кана-
лів, які виникають в результаті зно-
шення деталей, та номінальної або дій-
сної товщини деталі.

Для її визначення рекомендується 
застосування наступного способу. З 
робочої поверхні деталі знімають про-
філограму поперечного перерізу і на 
ній виділяють і вимірюють максималь-
ну глибину каналу, та на основі зро-
блених вимірів, розраховують віднос-
ний діагностичний показник ремонто-
придатності за формулою:

max
( )

1 100 %p
н

П
B

δ + ∆
= − ⋅ , (1)

де Пр  – відносний діагностичний 
показник ремонтопридатності, %;

Вн  – номінальна товщина деталі 
згідно робочого креслення, мм.;

δmax – максимальна глибина каналу 
профілограми поперечного перерізу 
зношеної поверхні деталі, мм;

∆   – відносний показник, який 
враховує неплоскістність робочої по-
верхні деталі.

По отриманому значенню показ-
ника (Пр) визначають доцільність ре-
монту деталі та спосіб відновлення її 
роботоздатного стану за наступними 
умовами. Деталі, у яких значення від-
носного діагностичного параметру 
ремонтопридатності більше 88,3%, за 
техніко-економічним критерієм від-
новлюють притиранням до видален-
ня слідів зношеної поверхні. Деталі, у 
яких значення відносного діагнос-
тичного параметру ремонтопридат-
ності знаходиться в інтервалі 
71,2% 88,3%рП  , відновлюють на-
рощуванням зношеної поверхні з по-
слідуючою механічною обробкою до 
номінального або збільшеного ре-
монтного розміру. Деталі, у яких зна-
чення відносного діагностичного па-
раметру ремонтопридатності менше 
71,2%, за техніко-економічним кри-
терієм відновленню не підлягають.

Реалізацію запропонованого спосо-
бу визначення ремонтопридатності де-
талей торцевого розподілення 
аксіально-поршневої гідромашини 
можна розглянути на прикладі розра-
хунку діагностичного параметру ре-
монтопридатності приставного дна, 
що входить до спряження деталей 
(«розподільник – приставне дно») тор-
цевого розподілення потоку робочої 
рідини аксіально-поршневого гідро-
насоса НП-90.

Згідно робочого креслення при-
ставного дна його товщина (Вн) дорів-
нює Вн = 7,9мм [2].
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За допомогою магнітної стійки та 
індикаторної головки часового типу з 
похибкою 1 мкм, проводиться вимірю-
вання приставного дна, згідно схеми, 
представленої на рис.1  і визначається 
відносний показник максимальної не-
плоскістності робочої поверхні деталі 
(∆ ) (нехай становить 0,25��∆ = ).

З профілограми поперечного 
перерізу зношеної поверхні пристав-
ного дна (рис. 2.), визначається макси-
мальна глибина каналу ( max

δ ), яка 
дорівнює

max
82 .мкмδ =

Підставимо отримані значення до 
виразу (1) і визначимо відносний діа-
гностичний показник ремонтопридат-
ності приставного дна:

(0,082 0,25)
1 100 % 95

9
%

,
,7

7
pП +
= − ⋅ =

По отриманому результату робимо 
висновок, що дана деталь – приставне 
дно, системи торцевого розподілення 
потоку робочої рідини аксіально-
поршневого гідронасоса НП-90, може 

Рис.1 – Схема виміру приставного дна для визначення показника неплоскістності ( )∆
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бути відновлена притиранням до ви-
далення слідів зношення.

Запропонований спосіб формується 
на основі функціональної залежності 
між максимальною глибиною гідроа-
бразивних або ерозійних каналів на 
робочій поверхні деталі, які виникають 
в умовах експлуатації, параметрами її 
неплоскістності та показником товщи-
ни деталі. При цьому останній визна-
чається з робочого креслення деталі.

При повторному потраплянні агре-
гатів до ремонту, відносний діагнос-
тичний показник ремонтопридатності 
деталі розраховують за формулою:

max
( )

1 100 %р
н

H
П

B
δ + ∆ +

= − ⋅ , (2)

де Н  – значення різниці між 
номінальною та дійсною товщиною 
деталі, мм.

Врахування даних параметрів, при 
оцінці технічного стану деталей торце-
вого розподілення потоку робочої рі-
дини для гідромашин НП-90 і МП-90, 
дає можливість підвищити достовір-
ність оцінки ремонтопридатності де-
талей та уникнути необґрунтованих 
витрат на ремонт деталей, кількість 

яких за статистичними даними скла-
дає близько 15%, і які за технічним 
станом відновлювати не доцільно. 
А  також збільшити ремонтний фонд 
аксіально-поршневих гідромашин на 
30 % за рахунок деталей, які були не 
обґрунтовано відбраковані за відоми-
ми методиками.

Проведені дослідження дають мож-
ливість зробити наступні висновки:

1. Розроблений спосіб оцінки ре-
монтопридатності деталей торцевого 
розподілення потоку робочої рідини 
для аксіально-поршневих гідромашин 
НП-90  і МП-90  формується на основі 
функціональної залежності між мак-
симальною глибиною гідроабразивних 
або ерозійних каналів на робочій по-
верхні деталі, які виникають в умовах 
експлуатації, параметрами її неплос-
кістності та показником товщини де-
талі, що дає можливість отримати до-
стовірну оцінку технічного стану дета-
лі з точки зору призначення способу 
відновлення її роботоздатного стану.

2. При повторному потраплянні до 
ремонту аксіально-поршневих гідро-
машин необхідно враховувати різни-
цю розмірів між номінальною та дій-

Рис. 2. – Профілограма поперечного перерізу зношеної поверхні приставного дна, 
для визначення максимальної глибини каналу (

max
δ ).
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сною товщиною деталей, що також за-
безпечить достовірність показників 
ремонтопридатності при застосуванні 
запропонованого способу.

3. Реалізація даного способу оцінки 
ремонтопридатності деталей дає мож-
ливість підвищити достовірність оцін-
ки їх технічного стану і уникнути необ-
ґрунтованих витрат на ремонт деталей, 
а також збільшити ремонтний фонд 
аксіально-поршневих гідромашин, які 
були не обґрунтовано відбраковані.
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Гідравлічні трансмісії (ГТ) мобільних машин вітчизняного виробництва 
(ГСТ-90, ГСТ-112) включають в себе аксіально-плунжерні агрегати (гідронасос, 
гідромотор). Їх роботоздатний стан в умовах експлуатації в основному (близько 
60 %) обумовлюються технічним станом деталей качаючих вузлів гідроагрегатів: 
«розподільник-приставне дно», «п’ята плунжера-опора», «п’ята плунжера-
похила шайба», «втулка блоку-плунжер» [1].

Втрата роботоздатного стану (ГТ) приводить до значних матеріальних втрат, 
обумовлених ремонтом аксіально-поршневих гідромашин на спеціалізованих 
підприємствах, та простоюванням кормо-та зернозбиральних комбайнів. Їх 
зменшення можливе за рахунок виявлення зміни технічного стану 
ресурсолімітуючих деталей гідромашин на ранніх стадіях їх виникнення, а та-
кож прогнозування залишкового ресурсу при проведенні робіт з технічного 
сервісу.

Метою роботи є визначення ймовірності перебування гідравлічної трансмісії 
у роботоздатному стані в залежності від часу, за умови відомих інтенсивностей 
переходу між можливими технічними станами гідравлічної системи.

Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути такі задачі: розроби-
ти алгоритми імітаційного моделювання кусково-марковських систем, сформу-
вати граф переходів між технічними станами (ГТ), та значення інтенсивностей 
переходів, провести імітаційне моделювання гідроприводу ГСТ-90.

Враховуючи те, що агрегати (ГТ) відносяться до систем неперервної дії, стан 
яких змінюється випадково у часі, то для аналізу їх технічного стану застосуємо 
теорію обслуговування і теорію масового обслуговування. Для оцінки стану 

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ 
ГІДРАВЛІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ МОБІЛЬНИХ МАШИН 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Алексеєнко Д. С.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  
магістрант кафедри «Надійність і ремонт машин»
Мельянцов П.Т.
кандидат технічних наук, доцент,  
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  
доцент кафедри «Надійність і ремонт машин»

Ключові слова: статистичне моделювання, гідравлічна трансмісія, кусково-
стійкі марковські процеси, роботоздатний стан.

Keywords: statistical design, hydraulic transmission, piecewise-stable markov 
processes, robust state.



 41 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  INŻYNIERIA I TECHNOLOGIA

комплексів виробів високонадійної техніки, створюються математичні моделі на 
основі марковських систем [2], для яких існують методи аналітичного та 
імітаційного (наближеного) розв’язання [3].

Розглянемо моделювання роботи (ГТ), за допомогою імітаційного моделю-
вання, шляхом приведення немарковських випадкових процесів обслуговуван-
ня до марковського. Введення сплайн-експоненційного розподілу дозволило 
зводити нестаціонарні пуасоновскі процеси до кусково-стаціонарних і, тим са-
мим, одержати моделі обслуговування систем при нестаціонарних потоках 
відмов і відновлень. У дійсності для реальних випадків ( )ji tλ ϕ= , здійснюючи 
апроксимацію ( )tϕ кусково-постійною функцією, зводять немарковські 
випадкові процеси обслуговування до марковських. Реалізація таких процесів 
призводить до апроксимації ( )tϕ кусково-постійною функцією на [ ]1,  k kt T T +∈ .

Загальна схема побудови марковської моделі системи обслуговування 
складається з трьох етапів:

Вибір фазового простору X . Цей простір вибирається з такою умовою, щоб 
за значенням i X∈  можна було визначити, які операції здійснюються в даному 
стані.

Позначимо через i  («ранг» i ) загальне число операцій у стані i  і назвемо їх 
| |1

,  ,  i i iO O⊃ . Поряд із реальними операціями в це число включаються фіктивні – 
очікування тієї або іншої події. Так, можна вважати, що подія найпростішого 
потоку з’являється в момент закінчення «операції» очікування цієї події; 
тривалість такої операції розподілена за експоненціальним законом.

Визначення параметрів операцій. Позначимо через ij∝  параметр виконання 
операції ijO . Таким чином, якщо в момент t  стан системи дорівнює i, тоді за час 
∆ може закінчитися j-я операція з імовірністю 0ijµ ∆ + ∆ .

Визначення можливих переходів при закінченні операцій. Позначимо через 
(1)

ikP  імовірність того, що при закінченні операції ijO  система переходить у 
стан k . (Якщо переходи детерміновані, то (1)

1imP = , (1)
0ikP =  при k m↑ , де 

m  – стан, у який процес переходить при закінченні операції 
ijO .)

Марковська модель поведінки системи побудована, а саме, визначений 
однорідний марковський процес із множиною станів X і інтенсивностями пере-
ходу:
 

| |
( )

1

i
j

ij ij ik
j

pλ µ
=

= ⋅∑ , (1)

Розглянемо моделювання марковського процесу з скінченою множиною 
станів. Такий процес задається початковим розподілом { })0(

iP , матрицею 
інтенсивностей переходів ( ) ( )|| ||ijt tλ λ= , де ( )ij tλ при j i↑  є миттєва інтенсивність 

переходу з i  в j  в момент t , ( ) ( ) ( )ij ij i
j i

t t tλ λ λ
≠

= − = −∑ . Загальним у всіх 
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методах є реалізація початкового, випадкового стану і покрокова побудова 
траєкторії процесу, тобто продовження її на інтервали

[
1

0,t ), [ 1, 2
t t ), [

32,
t t ) і т.д.. Відмінність – у методі реалізації моментів nt : вони 

можуть бути як детермінованими, так і випадковими.
Одним із видів імітаційного моделювання марковського процесу із скінченою 

множиною станів є метод t∅ .
У цьому випадку 1n nt t t −−∆ =   – постійна величина ∅ ; nt n= ∆ , 1n ≥ . 

Постійну ∅  вибирають таким чином, щоб імовірністю двох або більшого числа 
переходів можна було зневажити. Тоді замість траєкторії ( )tν  моделюється 
ланцюг Маркова { }nν , де nν апроксимує ( )n nν ∆ . Ймовірності переходу { }nν  
задаються наближеною формулою:

 

( 1)

1
{ | } ( ) ,

n

n n ij ij
n

P j i t dt j iν ν λ λ
+ ∆

+
∆

= = = ≈ ∆ ≠∫
  

 
( 1)

1
{ | } 1 ( ) 1

n

n n i i ij
j in

P i i t dt Pν ν λ λ
+ ∆

+
≠∆

= = = − ≈ ∆ ≈ −∑∫ , (2)

Складається ijP p=   – матриця переходів ланцюга Маркова ,  }0{ n nν ≥ ;
1

{ |  }ij n np P j iν ν −= = = ,  а також початковий розподіл 

{ } { }0 0 0( ) ) (

0

( )
1,  0,   1,..,  i kp p p k n= = = =  та фіксується N   – число процесів ( )tν . Для 

кожного процесу ( )i tν , 1, ,i N= …  складається підпрограма моделювання 
випадкової величини, розподіл якої задається k  – м рядком матриці P . Назвемо 
цю підпрограму ikA . Розглядається часовий інтервал [0,T ].

1) Для 0t = : ( )0
0 1P = , ( )0 0sP = , 1, ,s N= … , тобто усі процеси знаходяться в ну-

льовому стані: (0,0,…,0). Викликається N  разів підпрограма 0iA , у результаті 

виконання якої одержуємо 0 10 20 0
, ,  ... ,( )Nν νν ν=  – послідовність станів систе-

ми – еволюція системи.
2) Після цього t = ∆ , викликаємо підпрограму ikA  із ( )0

 1, ,ik i Nν= = … . 
Результат виконання даної програми є 1 11 21 1

, ,  ... ,( ).Nν ν νν=  Обчисляємо
/s sP n N= , де sn  – кількість еволюцій системи, що у момент часу t  знаходили-

ся в стані s .
3) Потім 2t = ∆ , викликаємо ikA  із ( )1 1, , ,ik i Nν= = …  одержуємо 

2 12 22 2, ,...,( )Nνν ν ν= , обчисляємо /s sP n N= і т.д., поки t T″ .
У результаті одержимо для кожної iP   – ймовірності знаходження в i -м 

стані  – її реалізації: 0, 1 2,  ,i i iP P P ⊃  (  1,..., ,i n=  де n   – число станів) для різних 
моментів часу: 0 0t = , 1t = ∆ , 

2 2 ,t = ∆ …  (
0, 1,...,iP i n=  не обчислюються, вони задані, 

як початкові умови).
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Іншою різновидністю імітаційного моделювання марковського процесу із 
скінченою множиною станів є метод вузлових моментів.

Назвемо вузловим моментом будь-який момент зміни стана процесу ( )tν . 
Послідовність вузлових моментів позначимо nt ; 0n ≥ ; 0 0t = . Покладемо ( )jn ntν ν=
, 1...j N= , N  – число процесів, вважаємо, що процес ( )tν  є неперервним справа 
з імовірністю 1. Тоді ,  },(  0{ )n nt nν ≥  – однорідний ланцюг Маркова. Нехай n iν = , 
nt t= . Щільність ймовірності випадкової величини 1nt t+ −  дорівнює 

( )
0

x ( )e p

x

ii t u dut x λλ
  − + 
 

+


∫ . Якщо ця величина прийняла значення x, то та-

кий стан дорівнює j  із імовірністю ( ) ( ),( )/ij it x t x j iλ λ+ + ≠ .
Особливо зручний цей метод у випадку однорідного марковського процесу: 

інтервали між вузловими моментами розподілені по експоненційному закону з 
параметром, що залежить від поточного стану.

Незручність, пов’язана з реалізацією випадкової величини 1nt t+ − , розподіл 
якої, взагалі кажучи, залежить від часу, долається таким прийомом. Нехай 
( )i it aλ ≤ , 0ia  , для всіх t . Якщо ( )( ,),n nt i tν = , моделюємо експоненційну випад-

кову величину ξ  із параметром ia  і вважаємо ( ) ,  u i t u t ξν = ≤ < + . Після цього 
робимо випадковий іспит із імовірністю результату j , рівною /( )ij it aλ ξ+  при 
j i↑ , і 1 /( )i it aλ ξ− +  при j i= . В залежності від результату визначається значення 

()tν ξ+  і процедура циклічно повторюється.
Проведемо імітаційне моделювання системи роботи гідравлічної трансмісії 

за допомогою вище описаних алгоритмів. Методу t∅  та Методу вузлових 
моментів. В результаті чого отримаємо значення перехідних ймовірностей. Для 
цього побудуємо граф системи:

Таким чином система, що обслуговується може знаходитись в одному з чоти-
рьох станів. У нашому випадку агрегати гідравлічної трансмісії в процесі 
експлуатації перебувають у 4 можливих станах:

0 – роботоздатному;
1 – втрата роботоздатності гідравлічної трансмісії з можливістю її відновлення 

безпосередньо на машині (підтяжка різьбових з’єднань, заміна фільтрів, рукавів 
високого тиску, резинових ущільнень рукавів та ін.) або на об’єктах першого 
рівня ремонтно-обслуговуючої бази;

2 – втрата роботоздатності, відновлення якої виконується заміною гідронасоса 
або гідромотора в цілому та їх вузлів (насос підживлення, гідророзподільник, 
клапанна коробка, клапанів високого тиску та ін.) на об’єктах ремонтно-
обслуговуючої бази другого рівня під керівництвом майстра наладчика;

3  – втрата роботоздатності, відновлення якої відбувається при повному 
розбиранні гідроагрегатів (очищення деталей, відновлення деталей, заміна де-
талей, виконання контрольно-регулювальних операцій та ін.), на спеціалізованих 
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ремонтних підприємствах кваліфікованим персоналом, що пройшов спеціальну 
підготовку.

Система характеризується інтенсивностями переходів із одного стану в 
інший. Які є функціями від часу (одиниця виміру – 1/мото-год). Вважаємо, що 
переходи в системі відбуваються за експоненційним розподілом. Дані для розра-
хунку системи були отримані внаслідок дослідження технічного стану агрегатів 
гідроприводу трансмісії, які поступають на ремонт. Обслідування ремонтного 
фонду проводилось в спеціалізованому відділені на якому ремонтують 
гідроприводи ГСТ  – 90. Дані представляють собою базу даних напрацювання 
агрегатів до відмови, об’єм якої складає 100 агрегатів.

За вказаними даними отримано: 01 0,007949λ = , 10 1,162791λ = , 02 0,001677λ = , 
20 0,288184λ = , 03 0,000695λ = , 

30 0,101329λ = , 12 0,952381λ = , 13 0,228571λ = , 
23 0,392157λ = .

Проведені дослідження дають можливість зробити наступні висновки:
1. Ймовірність перебування у стаціонарному режимі роботоздатності 

гідравлічної трансмісії складає 0,94P = , що підтверджує високі показники їх 
надійності, вказані в технічних вимогах для умов експлуатації;

2. Рекомендувати проведення діагностувально- обслуговуючих робіт для 
гідравлічних трансмісій мобільних машин сільськогосподарського призначення 

Рис. 1 – Граф системи



 45 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  INŻYNIERIA I TECHNOLOGIA

на 50 та (або) 80 мото-год., у зв’язку з різким підвищенням значення ймовірності 
перебування у третьому стані, який відповідає усуненню відмов зі значними 
втратами.
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В сільськогосподарських підприєм-
ствах сконцентрована, як правило різ-
номанітна техніка, яка оснащена гі-
дравлічними системами, що значно 
ускладнює організаційні форми про-
ведення ремонту. В зв’язку з цим про-
стої машинно-тракторного парку по 
організаційних причинах коливаються 
в межах від 43 до 52,5 % річного робо-
чого часу [1].

В значній мірі це обумовлюється 
тим, що технологія ремонту гідравліч-
ного приводу машин принципово 
інша, і для неї пред’являються більш 
високі вимоги до якості виконання 
ремонтних операцій. У процесі ре-
монту в цьому випадку необхідне ви-
конання миття деталей і вузлів після 
відновлення, випробування гідроа-
грегатів після ремонту, промивання 
гідросистеми в складеному вигляді та 
заправлення очищеною робочою рі-
диною з її аналізом на забруднення 

механічними домішками й наявність 
води [2,3].

Водночас в роботах [4,5,6], автори 
відмічають, що від 60 до 90 % відказів 
гідроприводів тракторів пов’язане з 
підвищеним забрудненням гідравліч-
них систем за рахунок не дотримання 
умов експлуатації (не своєчасна заміна 
робочих рідин та фільтруючих елемен-
тів, порушення герметичності в 
з’єднаннях ), а також наявність залиш-
кових забруднень, які формуються в 
процесі ремонту гідравлічних агрега-
тів і розміщуються в внутрішніх по-
рожнинах агрегатів після проведення 
обкатки та випробування.

Проведений літературний аналіз 
[1,2], показав, що питанням забезпе-
чення чистоти гідравлічних агрегатів 
та їх деталей в процесі ремонту приді-
ляється не достатня увага, що суттєво 
впливає на якість їх ремонту.

В зв’язку з цим метою роботи явля-
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ється виявлення напрямків забезпе-
чення якості очистки агрегатів гідрав-
лічної системи трактора, за рахунок 
впливу складу виконуваних очисних 
операцій, при різній формі організації 
робіт.

Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні задачі:

розглянути вплив складу виконува-
них операцій на тривалість процесу 
ремонту гідроагрегатів при різних 
формах організації робіт; визначити 
додаткові операції з підвищення якості 
їх очистки.

Із [2] відомо, що для відновлення 
роботоздатності гідравлічних агрега-
тів застосовуються такі методи, як: не 
знеособлений, знеособлений та 
агрегатно-вузловий. Враховуючи те, 
що для проведення якісного ремонту 
гідравлічних агрегатів необхідно мати 
складне обладнання, а також високок-
валіфікованих фахівців, що обумовлю-
ється конструктивними особливостя-
ми гідравлічних агрегатів та способа-
ми відновлення їх деталей, в ремонтній 
практиці знайшли реалізацію не знео-
соблений та знеособлений методи ре-
монту в залежності від рівнів ремонтно-
обслуговуючої бази.

Ремонт гідравлічних агрегатів з за-
стосуванням не знеособленого методу, 
як правило, проводиться в умовах 
ремонтно-обслуговуючої бази першо-
го рівня і характеризується послідов-
ним виконанням відновлювальних 
операцій. У цьому випадку тривалість 
процесу ремонту гідравлічних агрега-
тів на протязі однієї зміни – 1T  дорів-
нює сумі витрат часу виконання окре-

мих операцій it  для відновлення робо-

тоздатності агрегату, тобто 1 i
i

T t=∑ .

Якщо протягом зміни відновлюєть-

ся 1n  гідравлічний агрегат, тоді їх за-
гальна кількість визначиться із вира-
зу:
 1 p i

i
n T t= ∑ , (1)

де 
pT   – тривалість робочої зміни, 

год.
А ритм ремонтного підприємства (

1R ) з послідовним виконанням опера-
цій буде становити:

1 1pR T n= , або 1 i
i

R t=∑ , (2)

Знеособлений метод ремонту ха-
рактеризується застосуванням в тех-
нологічному процесі ремонту гідрав-
лічних агрегатів паралельних операцій, 
і тоді в відповідності до виразів (1, 2) 
кількість відновлених агрегатів за змі-
ну, та ритм ремонтного підприємства 
для даного методу ремонту приймуть 
вид:  

2 mT t=  ; 2 p mn T t= , (3)

де mt  – час найбільш тривалої опе-
рації по відновленню гідросистеми, 
год.

Тоді
2 2pR T n= , або 2 mR t= , (4)

Основною умовою ритмічності тех-
нологічного процесу при знеособлено-
му методі ремонту гідравлічних агре-
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гатів є рівняння:

( )1 1 1( )i i i i i ix x t n t n+ + += ⋅ ⋅ , (5)

де ix , 1ix +  – число постів на i - ому 
і наступному пункті технологічної лі-
нії;

it , 1it +  – трудомісткість робіт на по-

стах на i - ому і наступному пункті;

in , 1in +  – число працюючих на по-

стах на i - ому і наступному пункті.
З виразів (1-5) видно, що введення 

в технологічний процес додаткових 
операцій з очистки гідроагрегатів при-
водить до збільшення його тривалості 
тільки при не знеособленому методі 
ремонту, коли відсутня можливість за-
стосування широкої механізації.

Використання знеособленого мето-
ду, як найбільш прогресивного, дозво-
ляє виключити збільшення тривалості 
процесу ремонту агрегатів гідравліч-
них систем, за рахунок наявності пара-
лельних операцій в технологічному 
процесі їх ремонту, а також механізації 
мийних операцій, які широко застосо-
вуються в спеціалізованих підрозділах 
з ремонту гідравлічних агрегатів. При 
цьому слід виконувати умову (5) для 
операцій, що знову вводяться, щоб 
уникнути порушення ритмічності ро-
боти підприємства. Збільшення трудо-
місткості від додаткових операцій 
можна компенсувати, при знеособле-
ному методі ремонту, впровадженням 

в багатостадійну систему очистки опе-
рацій механізованого промивання та 
очищення, що дозволяє витримати ре-
жими очистки в відповідності до тех-
нічних вимог. Особливо це стосується 
операцій з очищення деталей перед 
дефектацією, після відновлення перед 
складанням, а також після обкатки та 
випробовування гідравлічних агрега-
тів на стендах марки КИ-4815М.

Впровадження останньої операції 
являється актуальною, так як після об-
катки і випробовування гідравлічних 
агрегатів, в їх корпусах залишаються 
продукти зношення деталей за період 
припрацювання, а також абразивні 
частиці, які залишаються в агрегаті 
разом з робочою рідиною, яка по класу 
чистоти не завжди відповідає техніч-
ним вимогам на обкатку та випробову-
вання.

Являється явним, що підвищення 
якості очистки деталей перед дефекта-
цією дозволить провести операції пря-
мого діагностування технічного стану 
деталей з уникненням помилок пер-
шого та другого роду, що служить 
основою для якісного проведення від-
новлювальних операцій. А впрова-
дження операції з очищення деталей 
після відновлення перед складанням 
дозволить забезпечити якість скла-
дальних операцій в відповідності до 
розмірного ланцюгу, що також підви-
щить якість ремонту гідравлічних 
агрегатів.

Поведені дослідження дають мож-
ливість зробити наступні висновки:

1. Введення в технологічний процес 
додаткових операцій з очистки гідроа-
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грегатів приводить до збільшення його 
тривалості тільки при не знеособлено-
му методі ремонту, коли відсутня мож-
ливість застосування проведення па-
ралельних операцій та широкої меха-
нізації очисних робіт.

2. Використання знеособленого ме-
тоду дозволяє виключити збільшення 
тривалості процесу ремонту агрегатів 
гідравлічних систем, за рахунок наяв-
ності паралельних операцій в техноло-
гічному процесі їх ремонту, а також 
механізації мийних операцій, які ши-
роко застосовуються в спеціалізованих 
підрозділах з ремонту гідравлічних 
агрегатів.

3. До напрямків забезпечення якос-
ті очистки агрегатів гідравлічної сис-
теми трактора для різних методів їх 
ремонту слід віднести: підвищення 
якості очистки деталей перед 
дефектацією,що дозволить провести 
операції прямого діагностування тех-
нічного стану деталей з більшою імо-
вірністю уникнення помилок першого 
та другого роду; впровадження опера-

ції з очищення деталей після віднов-
лення перед складанням, для забезпе-
чення якості складальних операцій в 
відповідності до розмірного ланцюгу; 
промивку агрегатів після обкатки і ви-
пробовування для видалення продук-
тів зношення деталей за період при-
працювання.
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В игровой индустрии, при разра-
ботке 3D моделей постоянно возника-
ют трудности технологического харак-
тера, влияющие на время создания 
модели и на ее качество. Проблемные 
места имеются во многих шагах про-
работки 3D модели, таких как: модели-
рование, скульптинг, ретопология, 
развертка, запекание, текстурирова-
ние, риг, скининг, анимация. Инду-
стрия не стоит на месте и постоянно 
предлагает новые решения, которые 
упрощают многие этапы, но при этом 
не дают полного решения проблемы. В 
этих тезисах разбирается этап “запека-
ния” [1] графической информации с 
высокополигональной модели на низ-
кополигональную, выделить имеющи-
еся проблемы и проанализировать 
возможные способы их решения.

При “запекании” карт нормалей не-
редко появляются артефакты. Зача-
стую они вызваны слишком явным 
отклонением рельефа низкополиго-
нальной модели от высокополигональ-
ной. Такая категория артефактов имеет 
технологический характер и решается 
правильной топологией и адаптивной 
проработкой деталей на высокополи-
гональной модели. Вторая распростра-

ненная проблема заключается в прое-
цировании элементов высокополиго-
нальной модели на несоответствую-
щую ей поверхность. Она решается 
разнесением близко расположенных 
элементов модели на достаточное рас-
стояние и глубиной проникновения 
лучей проекции. Третья же категория 
артефактов [2] более весома, т.к. вы-
зывает большие трудозатраты на ее 
ликвидацию. В эту категорию относит-
ся проблема “запекания” геометрии на 
углы, равные 90  градусам или мень-
шие. Природа этого артефакта заклю-
чается в том, что проекционные лучи 
не попадают на такие углы, что показа-
но на рисунке 1 в первом примере.

Существует несколько вариантов 
решения этой проблемы. К первому и 
наиболее простому можно отнести 
технологию сглаженных нормалей. 
При “запекании” карты нормалей 
проекционные лучи посылаются от-
носительно нормалей полигонов, что 
изолирует острые углы, не превыша-
ющие 90  градусов. При использова-
нии этой технологии нормали поли-
гонов усредняются, в ходе чего углы 
захватываются. Но это порождает об-
ратный артефакт. Как показано на 

ПРОБЛЕМЫ ЗАПЕКАНИЯ КАРТ НОРМАЛЕЙ

Матвеев Д.И.
Бакалавр  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Ключевые слова: 3D графика; артефакты; запекание; карты нормалей.
Keywords: 3D graphics; artefacts; baking; normal maps.
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рисунке 1 во втором примере, на пло-
ские поверхности детали проециру-
ются в искаженном виде. Это вызвано 
несоответствием изначальных норма-
лей полигонов со сгенерированными. 
Ко второму варианту относится прин-
цип ограничений. В соответствии с 
ним мы используем углы, превышаю-
щие 90 градусов. Отрицательная сто-
рона этого подхода заключается в на-
ложении творческих ограничений. 
Третьим распространенным подхо-
дом является использование “клетки”, 
представляющей из себя сложный 
каркас, описывающий исходную мо-
дель. Из этой “клетки” посылаются 
проекционные лучи, что способно 
значительно улучшить результат “за-

пекания”, но не всегда дает идеальный 
результат. Проблема этого способа 
состоит в необходимости создания 
самой “клетки” и наличия погрешно-
сти результата.

В результате, проблема имеет вари-
анты удовлетворительных решений, 
но не исчерпывающих. Данные вопрос 
еще нуждается в дополнительном изу-
чении и нахождении альтернативных 
путей нейтрализации артефактов.
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“запекание нормалей” рисунок 1
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Предварительный подогрев дутья в 
металлургических агрегатах для про-
изводства железа способствует повы-
шению их технико-экономических и 
эксплуатационных показателей, поэто-
му для современных доменных печей 
воздушное дутьё предварительно по-
догревается до 1200-1300 °С.

Впервые горячее дутьё пробовали 
применить около 1827г. Ботфильд, а 
затем Дево и Каброль во Франции – в 
домну вдувался предварительно на-
гретый под колосниками топки воздух 
вместе с продуктами горения.

В Англии шотландский изобрета-
тель Джеймс Бомон Нилсон в 1828г. 
получил патент на применение горяче-
го дутья в горнах и вагранках, что при-
вело к значительному снижению удель-
ного расхода топлива, после чего все 
домны Шотландии, а затем и других 

стран начали осуществлять предвари-
тельный подогрев дутья для доменных 
печей.

Английский механик и изобрета-
тель Генри Бессемер указывал на целе-
сообразность использования в кон-
вертерах предварительного нагрева 
дутья до относительно высоких темпе-
ратур (патент Англии №  2321  от 
17.10.1855г.), однако не применил его в 
предложенном процессе конвертиро-
вания чугуна, названным позже в честь 
него «бессемеровским».

Благодаря удачному решению (па-
тенты Франции от 10.04.1864г. и Ан-
глии от 15.08.1864г.) Пьера (сын) и 
Эмиля (отец) Мартенов во Франции 
подогревать дутьё и топливо при вы-
плавке стали в отражательной печи 
(позже названной «мартеновской») по 
способу братьев Фридриха и Вильгель-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДОГРЕТОГО ДУТЬЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ  
ТОПЛИВНО-КИСЛОРОДНЫХ ФУРМ  
ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ» ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА

Пантейков Сергей Петрович
канд. техн. наук, инженер-металлург, инженер-программист, юрист, 
доцент Днепровского государственного технического университета,  
г. Каменское, Украина;

Приведены краткая история возникновения и развития идеи 
предварительного подогрева дутья в печах для производства чугу-

на и стали, преимущества использования в конвертерах предварительно подо-
гретого дутья и пути его использования для повышения стойкости топливно-
кислородных фурм типа «труба в трубе» и футеровки.

Ключевые слова: подогрев дутья, расплав, фурма, конвертер, кислород.
Keywords: heating of the blast, melt, tuyere, converter, oxygen.
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ма Сименсов (принцип регенерации 
тепла, патент Англии от 2.12.1856г., 
применялся ими ранее в печах сте-
кольного производства), в рабочем 
пространстве мартеновской печи была 
достигнута максимально высокая тем-
пература, необходимая для расплавле-
ния металлического лома.

Однако, в последующем за ним кон-
вертерном процессе Томаса Сидни 
Джилкриста (патент Германии от 
26.03.1878г.), который был назван «то-
масовским», подогрев донного дутья 
не применялся.

Первые разработки по предвари-
тельному подогреву донного дутья в 
конвертерах с комбинированной про-
дувкой кислородом и азотом были 
осуществлены кафедрой металлургии 
стали Днепродзержинского индустри-
ального института (г.Днепродзер-
жинск, сейчас Днепровский государ-
ственный технический университет, г.
Каменское) совместно с Западно-
Сибирским металлургическим комби-
натом (ЗСМК, г.Новокузнецк) в 80-х 
годах прошлого (XX) века [1]. В дан-
ных разработках предварительный по-
догрев донного дутья осуществлялся 
также путём использования принципа 
регенерации тепла – за счёт использо-
вания тепла, аккумулированного ог-
неупорной футеровкой, и/или за счёт 
физического тепла отходящих конвер-
терных газов. Это достигалось за счёт 
укладки витков трубопровода для по-
дачи дутья по нескольким вариантам: 
между кожухом конвертера и его фу-
теровкой по всей высоте агрегата [2], в 
объёме верхней части кожуха горлови-

ны конвертера и на внутренней по-
верхности нижней части камина [3], в 
объёме шлёмовой части горловины 
конвертера [4]. При движении по вит-
кам этих трубопроводов дутьё нагре-
валось, а затем подавалось к донным 
фурмам, через которые вдувалось в 
расплав.

Проведённые на 160-т конвертерах 
ЗСМК исследования технологии ком-
бинированной продувки ванны кисло-
родом сверху и нейтральным газом 
снизу показали возможность подогре-
ва последнего до 480-500°С (расход 
газа до 24 м3/мин, длина трубопровода 
около 50 м).

Предварительный подогрев донного 
дутья для конвертерных агрегатов ком-
бинированного дутья имеет большое 
значение, в результате чего улучшается 
ряд показателей передела, а именно:

– повышается тепловой баланс кон-
вертерной плавки [5];

– снижается износ огнеупоров дни-
ща вокруг устья донных фурм за счёт 
снижения образования металлических 
настылей вокруг донных каналов, 
уменьшается их заметалливание, при-
чём тип огнеупора и вид подаваемого 
газа тоже имеет значение [6];

–  повышается стойкость донных и 
боковых дутьевых устройств за счёт 
снижения возникающих в околофур-
менных зонах огнеупорных материа-
лов футеровки термомеханических на-
пряжений, приводящих к возникнове-
нию трещин с последующим разруше-
нием огнеупоров [6-9];

–  появляется возможность сниже-
ния расхода продувочного газа из-за 
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возрастания скорости его истечения 
из каналов донных фурм [10].

С целью дальнейшего улучшения 
технико-экономических показателей 
плавки и повышения эксплуатацион-
ных характеристик агрегатов и 
топливно-кислородных (донных и бо-
ковых) фурм предложено [11] осу-
ществлять конвертирование металла с 
предварительным подогревом дутья 
до высоких температур, равных темпе-
ратуре расплава (1300-1650°С), а воз-
можно и выше. Это позволит повысить 
эффективность применения предва-
рительного подогрева подаваемого ду-
тья, а именно:

–  ещё больше увеличить тепловой 
баланс конвертерной плавки;

– полностью устранить образование 
металлических настылей вблизи устья 
продувочных каналов и заметаллива-
ние последних, что значительно снизит 
износ огнеупоров днища в результате 
отсутствия адсорбции материала на-
стыли в поры огнеупорных изделий с 
последующим скалыванием огнеупора 
при кристаллизации настыли;

– существенно повысить стойкость 
футеровки днища и стен из-за значи-
тельного снижения температурного 
градиента в теле огнеупоров в резуль-
тате достижения большей однородно-
сти их температурного поля.

Как известно, при комбинирован-
ной продувке кислородом для защиты 
донных кислородных фурм типа «тру-
ба в трубе» (рис.1) применяется за-
щитный углеводородный газ (обычно 
природный газ, основная составляю-
щего которого метан – СН4).

Углеводороды, поступающие в рас-
плав через щель между внутренней и 
наружной трубами фурмы, разлагают-
ся под влиянием высоких температур, 
при этом затрачивается определённое 
количество тепла:

CxHy → x C + y/2 H2 – Q
Углерод и водород, образующиеся 

при разложении углеводородов, ча-
стично сгорают, частично растворяют-
ся в металле. Покидающие ванну Н2, 
(Н2О)пар, СО и СО2 уносят часть тепла 
из ванны.

Считается, что благодаря эндотер-
мическому характеру указанной реак-
ции происходит охлаждение около-
фурменной зоны огнеупоров днища за 
счёт значительного снижения темпе-
ратуры реакционной зоны взаимодей-

1 – кожух; 2 – наружная труба; 
3 – внутренняя труба; 4 – футеровка
Рисунок 1 – Фурма «труба в трубе»
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ствия донных струй кислорода с рас-
плавом, что предотвращает быстрое 
разрушение донных фурм и околофур-
менной футеровки днища.

Однако, в случае применения пред-
варительно подогрева защитного угле-
водородного газа в конвертерах с ком-
бинированной продувкой кислородом, 
он потеряет свою защитную функцию 
в результате термического разложения 
(крекинга) углеводородов на углерод и 
водород при предварительном подо-
греве. Этого нужно избежать, так как 
крекинг приведёт к невозможности 
осуществления охлаждения разложив-
шимися углеводородами околофур-
менной зоны футеровки агрегата в ре-
зультате протекания указанной реак-
ции до внедрения защитного газа в 
расплав и последуют негативные по-
следствия  – значительное снижение 
стойкости футеровки в результате воз-
действия на неё высоких температур.

С целью сохранения защитных 
свойств углеводородов и снижения 
термомеханических напряжений в ог-
неупорах автором статьи ведутся ра-
боты по разработке новых конструк-
ций фурм типа «труба в трубе» для 
подачи кислорода в расплав, предусма-
тривающих подачу через них углево-
дородов и подогретого дутья одновре-
менно с кислородом, что значительно 
снизит градиент температур по радиу-
су околофурменной зоны. Подача ду-
тья с высокой температурой резко 
снизит термонапряжения в футеровке, 
а крекинг защитного газа в расплаве 
снизит температуру реакционной 
зоны. Необходимо также создание 

конвертеров1, позволяющих осущест-
влять предварительный подогрев по-
даваемого дутья до 1300-1700°С за счёт 
более полной регенерации тепла.

Всё это необходимо также для осу-
ществления новых одностадийных 
процессов получения стали из железо-
рудного сырья в печах шахтного типа, 
в том числе для осуществления техно-
логии выплавки стали в доменных пе-
чах, предлагаемой автором [12-15].
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В останній час спостерігається тен-
денція розвитку нових методів і спосо-
бів оцінювання якості продукції, а саме 
експрес-методів (фокус-тести). Це при-
скорені методи випробувань або вимі-
рювання деякого параметру, що забез-
печують здійснення процедури в ко-
роткий термін. Експрес-методи засно-
вані на тих же принципах, що і 
аналогічні стандартні методи випробу-
вань. Проте вони дають змогу з наймен-
шими затратами (в тому числі часови-
ми) зробити висновок про відповід-
ність або невідповідність об’єкту ви-
пробувань встановленим вимогам [1].

Однією з важливих властивостей 
транспортно-тягових (автомобіль, 
трактор) та причіпних сільськогоспо-
дарських машин є поперечна стійкість, 
яка характеризує здатність працювати 
на поперечних ухилах без перекидан-
ня. Поперечна стійкість положення 
оцінюється статичним кутом попере-
чного ухилу, на якому може стояти за-
гальмована машина без перекидання.

Існуючі стенди для визначення 
кута поперечної стійкості машин, не 
дивлячись на їхню мобільність, все ж 
потребують удосконалення в частині 
матеріалоємності, математичних мо-
делей випробувань і дослідження точ-
ності і достовірності результатів ви-
пробовувань.

Відомо стенд для вимірювання 
кута поперечної стійкості машин [2], 
що має вантажну платформу, яка мон-
тується на фундаменті і змінює кут 
нахилу до горизонтальної площини, 
повертаючись навколо своєї горизон-
тальної вісі за допомогою гідроцилін-
дрів.

Машина, що випробується, встанов-
люється на робочій площині платфор-
ми таким чином, щоб її поздовжня вісь 
була паралельною вісі повороту плат-
форми. Потім машина фіксується від 
поперечного зсуву спеціальними упо-
рами і страхується стропами з деяким 
провисанням. Кут нахилу платформи 
збільшують плавно до тих пір, поки 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТЕНДУ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КУТА ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ 
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будь-яке з коліс або гусениць машини 
не втратить контакт з платформою. У 
цей момент подальший поворот плат-
форми стенду відносно горизонтальної 
вісі припиняється. Вимірювальна сис-
тема стенду фіксує кут нахилу платфор-
ми який є граничним кутом поперечної 
статичної стійкості машини під час її 
нахилу на відповідний бік. Випробу-
вання повторюються з нахилом маши-
ни у протилежний бік.

Відомо також стенд [3], який мон-
тується на тракторі типу ЮМЗ-6  і 
складається із вантажоприймальних 
платформ, блоку керування вантажо-
приймальними платформами, давачів 
кута нахилу, аварійних кінцевих ви-
микачів, гідростанції для забезпечення 
нахилу досліджуваного зразка, приче-
пу для розміщення стенду у транспорт-
ному положенні. Принцип роботи та-
кого стенду заключається у зважуванні 
машини в горизонтальному положен-
ні, підніманні машини по бортах по-
чергово на кут до 15°, розрахунку ко-
ординати положення центру мас ма-
шини і розрахунку кута поперечної 
стійкості машини.

Недоліком наведених стендів є те, 
що можливі випадки, коли габаритні 
розміри машини перевищують розмі-
ри робочої площини стенду; значні 
енергетичні, матеріальні і трудові за-
трати на придбання і монтаж стенду, 
установку і закріплення машини, без-
посереднє проведення випробувань; 
випробування на стенді належать до 
категорії робіт з підвищеною небезпе-
кою. При вимірюванні кута попере-
чної стійкості машини необхідно про-

водити розрахунки координат поло-
ження центру мас машини, наслідком 
чого є збільшення похибки непрямих 
вимірювань кута поперечної стійкості. 
Точність результатів залежить від того, 
наскільки точно відносно подовжньої 
координати центру мас випробовува-
ної машини було закріплено підйомне 
обладнання стенду.

Щоб уникнути указаних недоліків, 
з метою підвищення безпеки випро-
бувань, зменшення енергетичних, ма-
теріальних і трудових ресурсів при 
випробуваннях, підвищення точності 
вимірювання кута поперечної стійкос-
ті машини, стенд для вимірювання 
кута поперечної стійкості машин ме-
тодом послідовного зважування в сво-
їй конструкції повинен містити дві 
платформи здатних переміщуватись у 
вертикальному напрямку, за рахунок 
чого здійснюється нахил машини на 
один із бортів на невеликий кут, на 
яких розміщені ваговимірювальні при-
строї, один вимірювач кута попере-
чного нахилу машини, а вимірювання 
кута поперечної стійкості машини і 
зменшення похибки його вимірюван-
ня здійснюється за методом послідов-
ного зважування [4].

Стенд для вимірювання кута попе-
речної стійкості машини методом по-
слідовного зважування працює на-
ступним чином.

Машина, що випробовується вста-
новлюється колесами усіх осей на 
платформи стенду. На машину вста-
новлюється вимірювач кута попере-
чного нахилу машини. Вмикається 
стенд. Вибирається тип машини: без 



 59 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  INŻYNIERIA I TECHNOLOGIA

підвіски, балансирна підвіска, із 
шарнірно-складеною рамою, автомо-
біль, машина з однією віссю. Вимірю-
ється кут α1. Калібрується вимірювач 
кута поперечного нахилу (α1=0). Вимі-
рювальна система фіксує результат 
зважування правого m10  і лівого 
m20 борту окремо. Після цього вмика-
ється привід стенду, який створює тиск 

у силових циліндрах платформи на 
якій знаходиться борт меншої маси. 
Силові циліндри піднімають платфор-
му, разом з встановленою на ній маши-
ною, на певну висоту. Вимірювальна 
система вимірює кут на який нахили-
лась машина та масу правого m1а і ліво-
го m2а борту окремо. Інформація про 
виміряні параметри вимірювальними 
каналами надходить до блоку управ-
ління, де за авторською методикою [4] 
розраховується відношення маси бор-
ту машини у піднятому положенні до 
маси борту у горизонтальному поло-
женні, граничне значення кута попе-
речної стійкості машини αсс (без ви-
значення координати центру мас ма-
шини), проводиться оцінювання ста-
більності результатів вимірювання та 
розраховується невизначеність Uαсс і 
похибка Δαсс вимірювання кута попе-
речної стійкості машини.

Схема стенду та процес вимірюван-
ня і формування похибки показано на 
рис. 1 і рис. 2 відповідно.

Рисунок 1 – Схема стенду для 
вимірювання кута поперечної стійкості 
машини: 1 – платформа, здатних 
переміщуватись у вертикальному 
напрямку; 2 –контактні ваговимірювальні 
поверхні; 3 – силові циліндри; 4 – привід 
стенду; 5 – блок управління; 6 – 
вимірювач кута нахилу машини.

Рисунок 2 – Процес формування результату вимірювання кута поперечної стійкості 
машини: α1 – показ давача вимірювання нахилу машини 6 після встановлення його 
на машину; m10 – маса борту машини виміряна лівою платформою 1 за α1=0; m20 – 
маса борту машини виміряна правою платформою 1 за α1=0; α2 – кут на який 
здійснився нахил машини у поперечній площині при підйомі однієї із платформ 1; 
m1а – маса борту машини виміряна лівою платформою 1 за α2; m2а – маса борту 
машини виміряна правою платформою 1 за α2; αсс – кут поперечної стійкості машини; 
Uαсс – невизначеність вимірювання кута поперечної стійкості машини; Δαсс – похибка 
вимірювання кута поперечної стійкості машини.
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