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SEKCJA 16. AgrotEChnologiA.(СельСкохозяйСтвенные науки)
ПоД- СекЦия 1. агрономия.

омельченко и. и.
аспирант 

национальный научный центр 
«институт виноградарства и виноделия им. в. Е. Таирова» 

(ннЦ «ивив им. в.Е. Таирова»), наан украины.

технологичеСКие приемы Контроля заСоренноСти 
винограДниКов и их оценКа

Ключевые слова / Keywords: виноград / grapes, численность сорняков 
/ number of weeds, баланс потока энергии / balance flow energy, видовой состав со-
рняков / the weed species composition, ботанический состав сорняков / the botanical 
composition weeds.

За последние 20-25 лет в промышленном виноградарстве украины произош-
ли значительные и далеко не однозначные для отрасли, изменения между которыми 
прослеживается прямая причинно-следственная связь. Прежде всего, за это время 
сокращена площадь насаждений с 214  тыс.га в 1980-85  г.г. до 84,6  тыс.га в 2008  г., 
снизилась их урожайность до 30-35 ц/га, нарушено соотношение между площадью 
молодых и плодоносящих виноградников, исключены из технологии ухода ряд при-
емов, а другие часто выполняются с грубыми нарушениями. усугубляет состояние 
насаждений и эпизодические морозные повреждения растений, частота действия 
которых, возросла с одного случая за 10-12  лет в прошлом до 5  на протяжении 
1998-2012 г.г.[1, с. 39; 6, с. 82; 9, с. 174]. обусловлены эти негативные явления рядом 
объективных и субъективных факторов и, прежде всего, недостатками применяемой 
технологии ухода, высокой энергоемкостью закладки и последующего продуктивно-
го культивирования насаждений, сложившейся в прошлом и без существенных изме-
нений применяемой сегодня. Такое развитие процессов вызывает обоснованные опа-
сения о перспективах дальнейшего развития отрасли, ее эффективности, особенно 
при сохранении существующей сегодня технологии содержания и обработки почвы, 
как основы регулирования расходов антропогенной и возобновляемой энергии.

Преодоление негативных процессов в промышленном виноградарстве, воз-
можно при условии разработки и последующего широкого внедрения в повседнев-
ную практику, новых энерго- и ресурсосберегающих технологий культивирования 
насаждений, оптимизации использования экологических факторов среды. Прежде 
всего, такие инновационные приемы необходимы для усовершенствования техно-
логии содержания и ухода за почвой, контроля численности и развития сорняков, 
комплексно определяющих состояние насаждений винограда, устойчивость их к дей-
ствию экстремальных факторов среды, урожайность и качество ягод. в свою очередь 
оптимизация использования природных факторов среды позволит, в перспективе, 
уменьшить техногенную нагрузку на почву, сократить существующий и, постоянно 
возрастающий, дефицит органического вещества, улучшить водно-физические свой-
ства почвы и фитосанитарное состояние виноградников.
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основание для исследований и место их проведения. изучение технологи-
ческих приемов контроля численности и развития сорняков среди промышленных 
насаждений винограда проводили в 2010-2012 г.г. в дП даФ им. Солодухина (г. но-
вая каховка, херсонской обл.). насаждения винограда заложены сортом Бианка в 
2002 г, по схеме 3 х 1,25 м и сформированы по типу штамбового двуплечего кордона 
с высотой штамбов 1,2 м.

опыт по изучению баланса потоков энергии включал различные варианты, 
перечень которых приведен в табл. 1. нагрузка кустов побегами на всех вариантах 
опыта различий не имела и составляла 90-95 тыс. шт/га или 33-35 побегов на куст. 
учеты развития кустов на каждом варианте проводили на 60  растениях. Площадь 
элементарной делянки 0,03 га. Повторность опытов трехкратная.

определение видового и ботанического состава сорняков, численности по-
пуляции, нарастание массы сорных растений проводили через каждые 15 суток веге-
тации кустов, количественно-весовым методом в 10-кратном повторении3,5.

Почва опытного участка, как и всего массива многолетних насаждений хо-
зяйства, супесчаный чернозем с содержанием органического вещества в активном 
слое 0,4-0,6%. объемная масса почвы 1,4-1,45 г/см3.

анализ расхода энергии при изучении различных технологических приемов 
контроля численности и развития сорняков среди насаждений винограда, проводили 
по методике, разработанной в ннЦ «ивив им. в.Е.Таирова»[2].

результаты исследований. развитие и вредоносность сорняков сре-
ди промышленных насаждений винограда, даже в пределах одной почвенно-
климатической зоны, которой является левобережное нижнеднепровье, имеет свои 
особенности, обусловленные метеорологическими и агроэкологическими условия-
ми, включая механический состав, плодородие, температурный и водный режимы 
почвы, приемы ее обработки, сроки культивирования виноградников, возраст рас-
тений, их изреженность, наличие надежных источников поступления семенного 
материала и органов размножения. из перечисленных факторов, наибольшее вли-
яние на численность и развитие сорняков среди виноградников оказывают водный 
и температурный режимы, оптимальное сочетание которых, в регионе складывается 
уже во второй декаде марта, задолго до начала вегетации винограда. Благоприятные 
условия, а также биологические особенности видового сообщества сорняков позво-
ляют за короткие сроки сформировать более 1т/га урожая сухой вегетативной массы, 
используя для этого 700-900 м3/га влаги из 1950-2100 м3/га ее общих средних запасов 
на время перехода температуры через +5˚С [7, с. 208; 8, с. 25 ].

Традиционно, борьбу с сорняками на виноградниках проводят путем 
многократных обработок почвы в ряду и междурядьях, которые эффективно унич-
тожают сорную растительность, снижают расход влаги, улучшают газообмен, расхо-
дуя для этого большое количество невозобновляемой энергии машинно-тракторного 
парка, минерального топлива и других материальных ресурсов (табл. 1).

в среднем за вегетацию на каждом гектаре насаждений проводят 4-5 обра-
боток почвы на глубину 12-14 см, а также рыхление на глубину до 40 см один раз в 
4 года и ежегодно, после окончания вегетации кустов, еще одну обработку глубиной 
25-30 см [5, с. 75]. общие расходы невозобновляемой энергии на выполнение всех 
операций ежегодно составляют 4,1 Гдж/га, в которых на энергоносители приходится 
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63%. доля затрат энергии технических средств, не превышает 30-34% ее суммарных 
расходов на обработку почвы.

наряду с краткосрочным эффектом снижения засоренности виноградников, 
механическая обработка почвы косвенно является причиной травмирования мно-
голетних образований кустов, инфицирования их бактериальным раком, некрозом 
древесины и другими болезнями, способствующими постоянному росту изреженнос-
ти насаждений, до 2% ежегодно, что эквивалентно расходу 3,6 Гдж/га из 240,5 Гдж/
га, израсходованных на закладку, создание инфраструктуры и уход за молодыми ви-
ноградниками до начала их плодоношения.

кроме прямых затрат невозобновляемой энергии, механические приемы 
контроля сорняков ускоряют агрофизическую деградацию почвы, за счет ежегодной 
минерализации около 1,7 т/га органического вещества, эквивалентных 34,8 Гдж/га. 
в свою очередь, прямые затраты ископаемой энергии на устранение ежегодно возни-
кающего дефицита энергетического потенциала почвы, традиционными приемами, 
составляют около 57,3 Гдж/га.

не меняя, в принципе, уровень и динамику засоренности виноградни-
ков, применяемые для уничтожения сорняков системные гербициды раундап и 
его аналоги, увеличивают затраты энергии, по сравнению с контролем, на 37,7%. 
воздействуя, преимущественно только на вегетирующие озимые, зимующие и 
ранние яровые сорняки, гербициды не затрагивают причин присутствия сорного 
компонента в ампелоценозах, при этом непосредственно на их применение рас-
ходуется 1,67 Гдж/га энергии, из которых 1,4 Гдж/га – энергоемкость препарата, 
0,3 Гдж/га – энергоносители, необходимые для подготовки растворов, транспор-

Таблица 1.    
Энергоемкость технологических приемов контроля засоренности промышленных 
насаждений винограда

Технологические операции
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Механические приемы 749,1 191,2 3178,0  - 10,0 4128,3

Механические приемы + герби-
цид Раундап, 4кг/га

778,1 323,3 3181,0 1392,0 11,05 5685,4

Периодическое подка -шивание 
сорняков + гебицид Гродил 
макси, 0,1кг/га по оси ряда

614,8 431,7 1767,3 34,5 8,84 2857,1

Выращивание озимой ржи 
для мульчи + гербицид Гродил 
макси, 0,1кг/га по оси ряда

218,6 285,8 1394,3 3328,5 4,64 5231,8
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тировки к месту внесения и обработки сорняков, а также энергия технических 
средств и живого труда.

Существенно колеблется и эффективность химической прополки, в связи с 
различным видовым составом сорняков, биологическими особенностями, тепловым 
режимом и в среднем не превышает 80-85%. действие системных гербицидов на 
всходы поздних яровых сорняков не распространяется, а поэтому удаляются они 
преимущественно механической обработкой почвы.

Применение системных гербицидов, только временно исключает обработ-
ку почвы в ряду, не уменьшая ее общего количества за вегетацию. Поэтому количе-
ство поврежденных кустов, а также объемы минерализации органического вещества 
почвы аналогичны контролю.

контроль развития сорняков среди виноградников, путем их пери-
одического подкашивания и оставления скошенной массы на поверхнос-
ти почвы в качестве мульчи, обеспечивает различные результаты, отчас-
ти прямо противоположные. выполняется прием агрегатами в составе 
маломощного трактора и роторной косилки, для обеспечения работы которых, 
на протяжении вегетации, расходуется 1,5-1,7  Гдж/га энергии. Сокращение 
количества почвообрабатывающих операций, применение малоэнергоемких 
машинотракторных агрегатов прямо снижает объемы минерализации органи-
ческого вещества почвы, предупреждает ее уплотнение, обеспечивает за вегета-
цию поступление до 3,0-3,5 т/га свежей органики, улучшает уровень аккумуля-
ции влаги осадков и фитосанитарное состояние насаждений, расходуя для этого 
только 2,8 Гдж/га энергии.

наряду с позитивом, такой прием контроля присутствия сорняков среди 
виноградников, значительно увеличивает водопотребление насаждений, формируя 
дефицит влаги в почве уже к середине фазы рост побегов. общий дефицит влагопо-
требления кустов за период вегетации достигает в среднем 1100-1150 м3/га на устра-
нение которого необходимо 9,9-10,4 Гдж/га энергии в случае применения капельного 
орошения и 13,4-13,8 Гдж/га – дождевания (табл. 2 ).

не исключает периодическое подкашивание сорняков и восстановление их 
численности, в случае изменения условий увлажнения верхнего слоя почвы, связан-
ное с недостаточной массой мульчи, а также неравномерным распределением ее по 
поверхности поля.

Более эффективно применять фитоценотический контроль развития со-
рняков, среди насаждений винограда, позволяет кратковременное выращивание в 
междурядьях озимой ржи, расходуя для этого 5,2 Гдж/га энергии, в составе которой 
3,3 Гдж/га – возобновляемая энергия семян. Позитивный эффект промежуточного 
культивирования озимой ржи прослеживается как до начала развития кустов так 
и во время их активной вегетации. За осенне  – зимний и ранневесенний периоды 
растения озимой ржи продлевают сроки утилизации солнечной энергии, повышают 
совокупный кПд фотосинтеза, а хорошо развитые растения увеличивают аккумуля-
цию влаги осадков до 56%, предупреждают возникновение эрозии и гидромехани-
ческое уплотнение почвы. высеянная осенью предыдущего года озимая рожь до на-
чала фазы рост побегов у винограда, формирует 17,3 т/га сырой вегетативной массы, 
эквивалентной 47,2 Гдж/га энергии.
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Скошенная и оставленная на поверхности почвы, вегетативная масса обра-
зует локальное мульчирующее покрытие слоем до 4-6 см. Полного исключения при-
сутствия сорняков такой слой мульчи не обеспечивает, однако снижает их числен-
ность до нижнего уровня (до 3-5 шт/м2) вредоносности, с общей тенденцией роста 
их присутствия по мере уплотнения слоя мульчи и частичного ее разложения. нео-
днозначное влияние оказывает озимая рожь и на водный режим почвы. За период, 
до начала вегетации кустов, водопотребление на участке с озимой рожью превышало 
аналогичные расходы контрольной делянки на 32, 5% и составило 990 м3/га. в по-
следующем, в связи с процессами конденсации влаги под слоем мульчи, влажность 
почвы, преимущественно в слое 0-20см, была выше в среднем на 2,0-2,5% по сравне-
нию с контролем. общий объем конденсационной влаги за активный период вегета-
ции винограда, по расчетам, составил на участке около 230-250 м3/га, энергоемкость 
подачи которых при капельном орошении составила бы 2,4 Гдж/га и 3,45 Гдж/га в 
случае орошения дождеванием.

выращивание озимой ржи в междурядьях насаждений винограда выявило 
тенденцию к снижению объемной массы почвы, повышению скважности, увели-
чению скорости нисходящих потоков влаги, увлажнению более глубоких гори-
зонтов почвы.

наряду с изменением энергоемкости выполнения отдельных опера-
ций контроля присутствия сорняков среди виноградников, изучаемые приемы 
оказывают существенное влияние и на совокупные затраты энергии, ее струк-
туру, расходно-приходный баланс. Совокупная, ежегодная энергетическая цена 
современной технологии культивирования винограда составляет 81,3 Гдж/га, из 
которых 46,5 Гдж/га прямые энергетические инвестиции в виде энергии горюче-
смазочных материалов, тракторов, сельскохозяйственных машин, удобрений, 
пестицидов, живого труда и прочее.

другая часть этих расходов, при культивировании насаждений винограда, 
формируется в результате минерализации органического вещества почвы, и состав-
ляет 34,8 Гдж/га ежегодно. возникающий энергетический дисбаланс снижает плодо-
родие почвы и не может быть устранен доминирующей культурой так как более 75% 
урожая ее вегетативной массы отчуждается. не изменяет сложившуюся ситуацию и 

Таблица 2 
Влияние приемов контроля присутствия сорняков на суммарное водопотребление 
винограда, м3/га

 Приемы контроля
присутствия сорняков

Исходные
запасы влаги 
в почве

Конечные 
запасы влаги 
в почве

Количество
осадков за 
вегетацию

Суммарное во-
допотребление
винограда

Механические рыхления  2440  1430  2690  3700
Механические рыхления 
+Раундап, 4 кг/га 2420 1430 2690 3680
Подкашивание сорняков + 
Гродил макси, 0,1 кг/га 2440 970 2690 4160
Выращивание озимой ржи + 
Гродил макси, 0,1 кг/га 2530 960 2690 4260
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внедрение в существующую технологию ряда системных гербицидов, а по мнению 
многих ученых эти соединения даже повышают интенсивность минерализации орга-
нического вещества почвы.       

на фоне больших затрат невозобновляемой энергии, в процессе культивирова-
ния насаждений винограда, совокупное количество синтезированной энергии опреде-
ляется объемом прироста однолетних побегов, многолетней древесины и урожая ягод, 
их качества. культивирование насаждений на фоне постоянного содержания почвы в 
состоянии черного пара обеспечило получение наиболее высокого урожая ягод и при-
роста побегов, которые содержат 54,9  Гдж энергии, из которых 66,2% содержится в 
урожае ягод. однако, несмотря на относительно высокую урожайность винограда на 
этом участке опыта, энергоемкость 1т ягод составляет 9,57 Гдж, а соответственно не 
окупает прямых затрат невозобновляемой энергии на их выращивание. Значительно, 
в среднем на 15%, снижается и окупаемость совокупных расходов невозобновляемой 
энергии и энергии почвы, которые в сумме достигают 81,3 Гдж/га ежегодно. не изме-
няет удельной энергоемкости 1 т ягод и эффективности использования затрат энергии, 
применение для контроля присутствия сорняков, и химико-механических приемов.

Среди изучаемых приемов содержания почвы и контроля присутствия сеге-
тальной растительности, снижение энергоемкости выращивания урожая ягод обес-
печило временное выращивание озимой ржи и последующего мульчирования ею 
поверхности почвы междурядий. При некотором снижении окупаемости прямых за-
трат, по сравнению с контролем, выращивание озимой ржи, до начала вегетации ви-
нограда увеличило сроки продуктивного фотосинтеза, что позволило за этот период 
сформировать 17,3 т/га дополнительного урожая вегетативной массы, эквивалентной 
47,2 Мдж. Поступление в почву такого количества энергии, аккумулированной в уро-
жае зеленой массы озимой ржи, устранило потери органического вещества почвы в 
результате минерализации и снизило совокупные затраты энергии на 24,3%.
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ПоД- СекЦия 1. агрономия.
зеленянская н.н.

Старший научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

национальный научный центр 
«институт виноградарства и виноделия им. в. Е. Таирова» 

(ннЦ «ивив им. в.Е. Таирова»), наан украины.

хранение Саженцев винограДа в оСенне-зимний периоД

Ключевые слова / Keywords: виноград / grapevine, саженцы / seedlings, ги-
дроабсорбенты / hydroabsorbents, песок / sand.

наиболее эффективным способом хранения посадочного материала вино-
града в осенне-зимний период является хранение в холодильных камерах. именно 
такую технологию хранения применяют в европейских виноградарских странах. но 
в большинстве питомниководческих хозяйств украины сегодня отсутствуют совре-
менные холодильные камеры, а существующая технология хранения саженцев в пе-
ске очень трудоемкая и экономически затратная, песок нужно очищать, просеивать, 
дезинфицировать или тщательно прогревать на солнце в летний период, в процессе 
хранения часто увлажнять [1, с. 30]. Поэтому разработка новых более эффективных, 
технологически простых способов хранения посадочного материала винограда в 
осенне-зимний период является чрезвычайно актуальной для виноградного питом-
ниководства.

в последние годы на рынке украины появились препараты, характеризую-
щиеся способностью активно поглощать, аккумулировать и отдавать влагу – гидро-
абсорбенты [2, с. 125; 3; 4, с. 95; 5, с. 665]. Срок цикличности действия этих препара-
тов в почве (дегидратация – поглощение) составляет 5 – 10 лет. они находят широкое 
применение в сельском хозяйстве, в частности – при проведении посадочных и по-
севных работ. во многих научных работах показано, что внесение этих препаратов 
в почву или субстрат положительно влияет на наличие постоянных запасов влаги 
вблизи семян, корневой системы саженцев, что обеспечивает повышение всхожести 
и приживаемости [6, с. 81; 7, с. 210]. Предприятие «Массандра» (украина) уже в тече-
ние нескольких лет использует гидроабсорбент Теравет при закладке новых насажде-
ний винограда (препарат вносится в лунки), также имеются положительные отзывы 
от хозяйств, испытавших гидроабсорбенты, в частности Теравет, при выращивании 
зерновых культур [3].

в виноградном питомниководстве эти препараты новые, практически не 
изучены. Поэтому целью данной работы было установить возможность и дать эконо-
мическую оценку применения препаратов гидроабсорбентов в технологии хранения 
посадочного материала винограда.

материалы и методы исследований. работу выполняли в отделе питомни-
ководства и размножения винограда национального научного центра «институт 
виноградарства и виноделия им. в. Е. Таирова» (ннЦ «ивив им. в.Е. Таирова». ис-
следования проводили на привитых саженцах винограда столового сорта Загадка.
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в работе использовали препараты – Теравет – 400, DariDar М (фракция 
кристаллов – < 1,00 мм), Теравет – 100, аквасорб S, DariDar S (фракция кристал-
лов  – < 0,33  мм). Сухие кристаллы гидрогелей заливали водой в соотношении 
1:100, полученную массу тщательно перемешивали и настаивали 30 – 60 мин. кор-
невую систему саженцев укорачивали до 20 см и погружали в емкость с гидроге-
лями до полного покрытия. После этого пучки саженцев укладывали в штабели и 
укрывали полиэтиленовой пленкой. контролем были саженцы, которые хранили 
по общепринятой технологии, в песке. Температуру воздуха в хранилище на про-
тяжении всего периода хранения посадочного материала винограда поддержива-
ли на уровне + 2 –  + 4оС, влажность воздуха – 80 – 85 %. Периодически прове-
ряли состояние корневой системы саженцев, по необходимости производили ее 
увлажнение.

до и после хранения, в тканях побегов и корней определяли показатели со-
держания общей воды и углеводов (сахара, крахмал, сумма углеводов) по общепри-
нятым методикам [8].

апробацию разработанного способа проводили в дП «дГ «Таировское» и 
ннЦ «ивив им. в. Е. Таирова» на общем объеме материала 50000 шт. привитых са-
женцев винограда.

результаты исследований. анализ экспериментальных данных показывает, 
что применение гидрогелей в технологии хранения посадочного материала виногра-
да является эффективным и заслуживает внимания питомниководов-практиков.

Перед закладкой посадочного материала на хранение в тканях побегов и 
корней определяли общую оводненность и содержание углеводов. результаты этих 
определений показали, что оводненность тканей побегов саженцев была на уровне 
53,45%, сумма углеводов – 12,90%, в тканях корней эти показатели составляли со-
ответственно 57,78% и 19,50%. аналогичные определения провели и после осенне-
зимнего (ноябрь – март) хранения посадочного материала. Полученные результаты 
свидетельствуют, что оводненность тканей побегов и корней после периода хране-
ния уменьшалась по всем вариантам опыта (включая контроль), в среднем на 1,45 – 
3,78%, что объясняется прохождением в тканях надземных и подземных органов 
саженцев основных физиологических процессов, на которые используется вода, а 
также незначительным ее испарением через покровные ткани прироста (табл. 1). 
При сравнении данных общей оводненности тканей побегов и корней достоверная 
разница с контролем была отмечена в вариантах после применения Теравета – 100, 
аквасорба S и DariDar S.

в вариантах после применения Теравета и DariDar более крупных фракций 
этот показатель был меньше контроля на 1,90 – 2,51% (побеги) и 2,85 – 2,93% (корни). 
достоверной разницы между опытными вариантами мы не отметили, что объясняет-
ся одинаковой химической природой препаратов изучаемой группы.

определение основных показателей углеводного комплекса (содержание 
крахмала и сахаров) в побегах саженцев показало, что достоверной разницы между 
контрольными и опытными вариантами не было. Сумма сахаров составляла в опыт-
ных вариантах 7,68 – 8,67%, при 8,57% в контроле; содержание крахмала 3,45 – 4,26%, 
при 3,20% в контроле. Сумма углеводов в опытных вариантах составляла 11,55  – 
12,42%, при 11,77% в контрольном варианте (табл. 1).
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определение этих показателей в корневой системе растений свидетельству-
ет, что после применения гидрогелей Теравет – 100, аквасорб S и DariDar S сумма 
углеводов достоверно отличалась от контроля. Так, в контрольном варианте этот по-
казатель составлял 17,96%, количество сахаров и крахмала соответственно 2,00% и 
15,96%. в вариантах после применения Теравет – 100, аквасорб S и DariDar S сумма 
углеводов составляла 19,40%, 19,94% и 19,30%, количество сахаров – 3,00%, 3,26% и 
2,98%, количество крахмала – 16,40%, 16,68% и 17,09%. После применения препаратов 
Теравет – 400 и DariDar М эти показатели были на уровне контроля (табл. 1).

Следует отметить, что применение препаратов Теравет  – 400  и DariDar М 
технологически нецелесообразно, так как более крупные кристаллы не способствуют 
плотному и равномерному обволакиванию корневой системы растений, быстро осы-
паются, и как результат, необходимо проводить несколько дополнительных увлаж-
нений.

усовершенствование технологий или внедрение новых приемов в виноград-
ном питомниководстве кроме технологической целесообразности должно быть еще 
и экономически эффективным. расчет экономической эффективности способа хра-
нения привитых саженцев винограда с использованием гидроабсорбентов показал 
экономические преимущества над контролем. Так, на основании многолетних дан-
ных установлено, что на хранение 1000 шт. привитых саженцев винограда по техно-
логии с применением песка затрачивают 50140 грн., на хранение 1000 шт. саженцев 
по разработанному способу – 38720 – 40110 грн. в зависимости от стоимости пре-
парата. объясняется это тем, что обработка корневой системы саженцев винограда 
гидрогелями исключает из общепринятой технологии хранения такие трудоемкие и 

Таблица 1. 
Влияние гидроабсорбентов на оводненность тканей саженцев винограда после осенне-
зимнего хранения

Варианты
опыта
 

Оводнен-ность 
тканей, %

Содержание углеводов в тканях, %

по
бе

ги

ко
рн

и

побеги корни

са
ха

ра

кр
ах

м
ал

су
м

м
а

уг
ле

во
до

в

са
ха

ра

кр
ах

м
ал

су
м

м
а 

уг
ле

во
до

в

Контроль 50,90 53,91 8,57 3,20 11,77 2,00 15,96 17,96

Теравет – 100 51,66 55,80 8,67 3,75 12,42 3,00 16,40 19,40

Теравет – 400 48,39 50,98 8,10 3,45 11,55 2,72 15,88 18,60

Аквасорб S 51,68 56,07 7,68 4,20 11,88 3,26 16,68 19,94

DariDar S 52,00 55,24 7,97 4,26 12,23 2,98 17,09 20,07

DariDar М 49,00 51,06 8,51 3,78 12,29 2,21 15,22 18,2

НІР05 1,05 1,15   1,04   1,09
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высокооплачиваемые работы как завоз песка в хранилище, его пересеивание, дезин-
фекция, увлажнение, переслаивание корней растений, вывоз использованного песка 
из хранилища.

выводы.
Препараты группы гидроабсорбентов целесообразно применять в техноло-

гии хранения саженцев винограда в осенне-зимний период, взамен использования 
песка. обработка корневой системы этими препаратами, перед укладкой на хране-
ние, создает защитную пленку и обеспечивает поддержание на оптимальном уровне 
показателей водного режима и углеводного комплекса в тканях побегов и корней.

хранение посадочного материала винограда согласно разработанному спо-
собу снижает экономические затраты на хранение 1000 шт. саженцев, по сравнению с 
общепринятой технологией, на 10030 – 11420 грн., в зависимости от стоимости пре-
парата.

литература
1. Малтабар л.М., козаченко д.М. виноградный питомник (теория и практика). – 

краснодар: кубанский государственный аграрный университет, 2009. – 290 с.
2. казанский к. С., ракова Г. в., Еникалопов н. С. Сильнонабухающие полимерные 

гидрогели – новые влагоудерживающие добавки // вестник сельскохозяйствен-
ной науки. – 1988. – № 4. – С. 125 – 130.

3. Питательный гель MaxiMarin (универсальный) [Электронный ресурс]. — urL: 
http://maximarin.com/

4. копытков в. в. научные и практические аспекты использования композицион-
ных полимерных составов при лесовыращивании // Сб. науч. тр. ил нан Бела-
руси. — Гомель, 2004. — вып. 60. — С. 94 – 107.

5. callaghan t. V., Lindley D. k., ali o. M., nour h., abd El, bacon p.J. The effect of 
water-absorbing synthetic polimers on the stomatal cjnductance growth and survival 
of transplanted Eucalyptus microtheca seedling in Sudan // J. appl. Ecol. – 1989. – V. 
26, № 2. – р. 663 – 672.

6. Медвідь М.М., угаров в.М., Борисова в.в., Яценко С.в. Ефективність обробки 
коріння сіянців дуба звичайного суперабсорбентом «Теравет» перед садінням 
лісових культур // лісництво і агромеліорація.  – харків: укрндІлГа, 2008.  – 
вип.113. – С.79-85.

7. Булат а.Г. Підвищення рівня приживлюваності сіянців сосни звичайної в культурах 
з використанням суперабсорбентів // вісник хнау. – 2011. – №1. – С. 208 – 211.

8. Починок х.н. Методы биохимического анализа растений.  – наукова думка: 
киев, 1976. – 235 с.



16

Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki  

ПоД- СекЦия 3. лесное хозяйство.
Костенко С. м.

аспірантка кафедри дендрології та лісової селекції,  
національний університет біоресурсів і природокористування 

україни, м. київ, E-mail: kostenkocv@ukr.net

вплив виСоКих температУр  
на преДСтавниКІв роДУ PHILADELPHUS L.

наведено результати впливу високих температур на представників роду 
Philadelphus l. встановлено, що жаростійкість досліджуваних рослин варіює від се-
редньої до високої.

Ключові слова: жаростійкість, листова пластинка, philadelphus

упродовж останніх років, у зв’язку з нестабільністю річного температурного 
режиму, значна увага приділяється вивченню впливу термічного фактору на рослин-
ний організм [4]. влітку висока температура погіршує метаболічні процеси в росли-
нах, внаслідок чого послаблюється ріст пагонів і листового апарату та погіршується 
декоративність насаджень. на цьому фоні важливим показником стійкості високоде-
коративних кущів до несприятливих чинників зовнішнього середовища є їх жарос-
тійкість [1, 2]. Тому, метою нашої роботи було дослідити стійкість представників роду 
Philadelphus L. до високих температур. об’єктами досліджень були рослини окремих 
таксонів чубушника, а саме: Philadelphus coronarius L., Philadelphus coronarius ‘nana’, 
Philadelphus lemoinei ‘Albatre’, Philadelphus lemoinei ‘Avalanche’, Philadelphus lemoinei 
‘innocenсe’ та Philadelphus lemoinei ‘manteau d’hermine’.

Жаростійкість дослідних рослин визначали за методикою Ф.Ф.  Мацькова 
[3]. для цього листя чубушників занурювали у водяну баню за температури 50 °С, 55 
°С і 60 °С на 10 хвилин. Потім зразки охолоджували і на такий же час занурювали в 
0,1 н розчин хлористоводневої кислоти. За ступенем побуріння тканин листка (% від 
загальної площі) визначали ступінь стійкості досліджуваного зразка. дуже висока – 
при 60 °С листя не пошкоджується; висока – при 60 °С пошкоджується 20 % площі 
листка; середня – переносить 55 °С; низька – переносить 50 °С, гине за 60 °С; дуже 
низька – гине за 50 °С. Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакету 
аналізу microsoft office Excel.

Жаростійкість є важливим показником для високодекоративних чубушни-
ків, оскільки між цим параметром і погодними умовами вегетаційного періоду іс-
нує тісна залежність. Посушлива і спекотна погода навесні та на початку літа сприяє 
адаптації рослин до жари, дощова – знижує її рівень. установлено, що дослідні рос-
лини дещо різняться за жаростійкістю (рис.).

При цьому, за температури 50 °С листові платини чубушника всіх дослідних 
зразків мали незначні пошкодження. Майже не зазнали змін листки Philadelphus l. 
‘avalanche’, незначні пошкодження в межах 0–5% отримали Ph. l. ‘Manteau d’hermine’, Ph. 
l. ‘innocenсe’ та Ph. l. ‘albatre’. лише у Ph. coronarius ‘nana’ пошкодження досягли 13 %.

За дії на листки температури 55 °С у Philadelphus coronarius пошкодження 
збільшились на 4 %, у Ph. coronarius ‘nana’ та Ph. l. ‘albatre’ – на 1 %, Ph. l. ‘avalanche’– 
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на 3 %. для культиварів Ph. l. ‘Manteau d’hermine’ та Ph. l. ‘innocenсe’ ці зміни були 
більшими, що становило відповідно 9 % і 7 % (див. рис.).

найбільші дослідних зразків чубушників спостерігалися нами за температу-
ри 60 °С. Так, найбільшого пошкодження (42 %) зазнала листова пластина Philadelphus 
lemoinei ‘innocenсe’. Інші зразки за дії цієї ж температури зазнали менших пошко-
джень. Зокрема найменше, всього на 8 % у Philadelphus lemoinei ‘albatre’ і досягали 32 
% у Philadelphus lemoinei ‘Manteau d’hermine’.

Таким чином, у результаті проведених досліджень установлено, що жарос-
тійкість досліджуваних рослин варіює від середньої до високої. Тому ці високодеко-
ративні представники роду Philadelphus L. доцільно рекомендувати для використан-
ня в садово-парковому будівництві в умовах міста києва.
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Рис. Жаростійкість представників роду Philadelphus L., %
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вІтрова СтанцІя Для аерацІЇ воДи з виКориСтанням 
КомпреСора мемБранного типУ

Сучасна технологія вирощування рибогосподарських продуктів не можли-
ва без забезпечення повноцінного рівня кисню у воді. за результатами досліджень 
встановлено, що за використання вітрової станції для аерації води з використан-
ням компресора мембранного типу значно підвищується рівень кисню. установка не 
потребує електроенергії, працює на потоках повітря. здатна при швидкості вітру 
>3м/с нагнітати повітря в аератор.

Ключові слова: аерація води, вітрова аераторна станція, розчиність кисню у воді.

постановка проблеми. Сучасне рибництво є розвиненою галуззю з великим 
виробничим потенціалом. рибництво навіть в умовах кризи може бути прибутковим, 
якщо в рибгоспах створюються умови для максимальної забезпеченості технологій 
вирощування риб. За таких умов складно конкурувати зі світовим рівнем та навіть 
виживати в умовах нестабільної економіки [1].

в умовах інтенсивного ведення рибництва важливого значення набуває ор-
ганізація вирощування мальків. у молодому віці для риб характерний посилений 
синтез м’язової тканини і відкладання мінеральних речовин. Тому в цей період, щоб 
мати добре розвинений кістяк та мускулатуру, риба повина одержувати достатню 
кількість кисню, рослинності, кормів [3].

аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення ефективнос-
ті очистки та розчинності кисню у воді є однією з найбільш актуальних задач у 
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напрямку поліпшення якості природної води, тобто захисту водних об’єктів від 
прогресуючого забруднення та гибелі рибогосподарських продуктів. чимале зна-
чення у рішенні вказаних задач належить інтенсифікації біохімічних процесів, які 
протікають у воді.

до останнього часу пристрої і системи, що використовувалися для аерації 
рідини, мали суттєві недоліки, які ускладнюють експлуатацію, монтаж і демонтаж 
цих систем, потребують збільшених енергетичних витрат і, головне, не дозволяють 
забезпечити високий та стабільний ефект розчинності кисню у воді. вказане свід-
чить про актуальність і необхідність розробки нових, високоефективних та надій-
них у експлуатації пристроїв для аерації води в природних та штучних водоймах.

роботу виконано в межах ФоП «Похвалюк», для покращення розчинності 
кисню у воді, встановлено та запущено до використання вітрову аераторну станцію.

невирішені частини проблеми. однак, використання вітрових аераторних 
станцій, працюючих на потоках повітря є малодослідженим та актуальним питанням 
у сучасному рибництві.

метою роботи було дослідити вплив вітрової станції для аерації води з ви-
користанням компресора мембранного типу. Інтенсифікація процесу розчинності 
кисню у природних та штучних водоймах за допомогою ефективної і надійної у екс-
плуатації системи вітрової аераторної станції.

основні результати досліджень. дослідження проводились у ФоП «По-
хвалюк» с. агрономічне, вінницького району, вінницької області. для досліду було 
відібрано став №5 та установлено і запущено до використання, для покращення роз-
чинності кисню у воді, вітрову аераторну станцію.

Рис.1 Вітрова станція для аерації води з використанням компресора мембранного типу.
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вітрова аераторна станція є однією з найкращих інвестицій для встановлен-
ня екологічного балансу ставу та сприятливих умов для населення його гідробіонта-
ми протягом всього календарного року.

влітку примусова аерація допомагає доставити достатню кількість цілющого 
кисню в глибинні шари ставу, що сприятливо діє як на процеси азотного циклу, так і на 
інші, залежні від цього благородного газу, організми. Також, завдяки аерації перемішу-
ються шари води: нижній, більш холодний шар води, перемішується з теплими поверх-
невими шарами, що дозволяє досягти рівномірної температури на всіх глибинах ставу.

Створюючи аеробні умови, восени аерація підтримує життєдіяльність нітри-
фікуючих і гетеротрофних бактерій, які посилено перетворюють органічні відходи у 
відносно безпечні для екосистеми складові (азот, вода, вуглекислий газ). Таким чином, 
ми допомагаємо ставу позбутися від органічних забруднень і спокійно зимувати.

Ближче до настання холодів, з допомогою аерації ми можемо підтримувати 
лунку, так як нижні шари водойми завжди тепліші взимку. Це дозволяє газам, які 
утворюються в процесі життєдіяльності вище вказаних бактерій, спокійно залишати 
межі водойми, а не скупчуватися у водоймі під льодом і шкідливо впливати на кисне-
вий режим водного резервуару.

навесні, з ростом температури, велика кількість розчиненого кисню дозво-
ляє «загальмовувати» свою життєдіяльність бактерій, інтенсивніше взятися за свою 
роботу, від якої, безсумнівно, безпосередньо залежить встановлення екобалансу у 
водному середовищі [4,5].

вітрова станція для аерації води з використанням компресора мембранного 
типу (рис.1), включає в себе оцинкований вітряк з компресором та однією діафрагмою, 
100’3/8’’звичайний повітропровід, розпилювач, донний клапан і клапан скидання тис-
ку, шланговий з’єднувач. обробляє став розміром 2 акри (0,8 га). на 100 квадратних 
метрів водної поверхні можна використати 1-2 аератора по всій площі ставу.

Складові частини вітряка та їх переваги:
колінчастий вал та герметичні підшипники закритого типу із шліфованої та 

полірованої сталі.
обтічні леза з великою поверхнею. розроблені для найбільш ефективної ро-

боти при малих і високих швидкостях вітру.
велика діафрагма. дозволяє вітрякам зберігати енергію і при цьому виробля-

ти максимальний об’єм повітря та робить їх максимально довговічними.
1/2 хід поршня. розроблений для найбільш ефективного виробництва пові-

тря і максимального терміну служби діафрагми.
великий хвіст. велика площа хвоста забезпечує максимальний контроль на 

всіх швидкостях вітру і ефективну роботу в цілому.
Сильні хвостові плечі. Жорсткість хвостових плечей забезпечує контроль 

вітряка.
компресор з верхнім розміщенням. верхнє розміщення та зєднання через жор-

стку шарнірну трубку забезпечує безперебійну роботу і механічну довговічність. Збірка 
зверху повітряного клапана компресора робить обслуговування дуже простим.

Шарнірна труба.
конструкція башти. Міцні перехресні балки підсилення, додають ще більше 

міцності башті.
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аератор в теплу пору року може бути встановлений на самому дні ставу, а 
ось взимку краще всього встановлювати його на глибині не нижче 2 метрів. у разі 
меншої глибини, то кращевсього встановити аератор на середній глибині.

Справа в тому, що в ставі ми можемо спостерігати явище стратифікації шарів 
води. За звичай у ставі вода розшаровується на 3-4 шари води з різною температу-
рою, що більш явно спостерігається на глибині 3-6 метрів. Ці стратифіковані шари 
заважають нашому ставу правильно «дихати», тому навесні, влітку і восени ці шари 
треба перемішувати. а ось взимку нижні теплі шари води краще не чіпати, щоб не 
охолоджувати надмірно воду.

вітрова станція для аерації води з використанням компресора мембранного 
типу найкраще підходять по економічності і вартості питання перевершує будь-які 
інші пристрої.

легке хвилювання від вітерцю вже викликає перемішування кисню з водою, 
а при сильному тим більше. Причому розчинність кисню у воді значно більша, ніж 
азоту. Співвідношення цих газів у повітрі 1:4, у воді 1:2. верхній шар, насичений кис-
нем, перебуває постійно в русі, і поступово вся товща води насичується цим газом.

висновки. 1. встановлено, що аерація води — вилучення з води шкідливих 
домішок (газів, іонів заліза, колоїдів тощо) способом перемішування за допомогою 
вітрової станції для аерації води з використанням компресора мембранного типу 
найкраще підходить за економічністю.

2. у ставу, на якому установлено і запущено до використання розроблену 
аераційну систему, розчинність кисню у воді збільшилась приблизно на 20-30%, що 
дозволило підвищити якість води до вимог рибогосподарських технологій вирощу-
вання водних об’єктів.

3. Завдяки технології аерації можна в рази скоротити швидкість замулення 
дна, позеленіння води і прискорити процес виведення донних газів з води.
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старший викладач
одеський державний екологічний університет

програмне заБезпечення геоІнФормацІйноЇ  
СиСтеми воДних реСУрСІв оДеСЬКоЇ оБлаСтІ

Географічні інформаційні системи (ГІС) – інтерактивна, інформаційна сис-
тема, яка забезпечує збір, обробку, збереження, доступ, відображення просторово-
організованих даних та яка орієнтована на можливість прийняття науково-
обґрунтованих управлінських рішень [10, 26].

у представленій роботі проведено удосконалення розробленої геоінфор-
маційної системи по водних ресурсах одеської області з урахуванням її прив’язки з 
комплексом „2ТП-водГоСП” одеського обласного управління водних ресурсів дер-
жавного агентства водних ресурсів україни та розробки спеціального програмного 
інтерфейсу користувача, який дозволяє оперативно знаходити відповідний водний 
об’єкт (річка, водосховище тощо), використовуючи адміністративно-територіальний 
або басейновий принцип.

За адміністративно-територіальним принципом дозволяється використову-
вати як повністю водний об`єкт, так і його частину, яка знаходиться в межах даної 
адреси – територіальної одиниці.

За басейновим принципом інформація надається виключно по водному 
об`єкту незалежно від його адміністративного розташування в межах одеської 
області.

для отримання повної інформації по водному об`єкту користувачу надаєть-
ся не тільки його графічне відображення, а також основні кількісні характеристики, 
які стосуються гідрографічних та гідрологічних параметрів, складу гідротехнічних 
споруд.

Геоінформаційна система „ГІС «водні об`єкти» з додатково розробленим 
програмним інтерфейсом комплексу „2ТП-водГоСП” призначена для оперативного 
подання кінцевому користувачу – одеському обласному виробничому управлінню по 
водному господарству, інформації про розташування та параметри водних об`єктів.

ГІС «водні об`єкти» дозволяє – „2ТП-водГоСП”:
• відображати водні об`єкти в системі прийнятих умовних картографічних 

знаків;
• здійснювати пошук водних об`єктів за власною назвою та розташуванням;
• зберігати та відображати атрибутивну інформацію по окремим водним 

об`єктам;
• додавати водні об`єкти;
• редагувати значення параметрів окремо по кожному водному об`єкту;
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• додавати або вилучати при необхідності окремі поля в атрибутивній та-
блиці, що містять значення певних параметрів;

• формувати та друкувати картосхеми для певної території.
Середовище розробки та експлуатації ГІС «водні об`єкти» – arcView GiS v. 

3.1 та її внутрішня мова програмування avenue.
ГІС «водні об`єкти» складається з двох частин:
• інтерфейсу користувача;
• просторової бази даних.
Інтерфейс системи організовано в складі проекту “water_objects.apr”.
Функції системи організовано в складі спеціального скрипта “water_script”.
Інтерфейс користувача, який дозволяє виконувати стандартні дії (пошук, 

друк та інше) організовано в межах виду “водні об’єкти одеської області”, який вхо-
дить до складу проекту “water_objects.apr” у вигляді діалогових вікон, які утворюють-
ся спеціальним розширенням, що створено засобами Dialog Diazayner [1, 118;8,23].

Інтерфейс користувача стає доступним після запуску проекту у складі виду 
“водні об’єкти одеської області”.

База даних складається з дванадцяти тематичних шарів (тем), а також окре-
мої таблиці, яка містить дані про канали, гідротехнічні споруди, насосні станції, а 
також болота [2,176].

Більш докладніше структура просторової бази даних програмного продукту 
приведена в таблиці 1.

для формування підписів на карті створено додаткових десять тем.
Теми розроблені у форматі arcView GiS v. 3.1.
кожна тема складається з трьох файлів – «*.dbf», «*.shp», «*.shx».
Файл «*.shp» містить в собі метричні дані.
Файл «*.dbf» – це таблиця в форматі dbaSE iii, яка містить в собі атрибутивні 

дані, що описують кількісні та якісні характеристики об`єктів.
для зручності користувача додатково до матеріалів табл. 1 сформовані: опис 

тем та атрибутів об’єктів та дані про канали, гідротехнічні споруди, насосні станції, а 
також болота. Більш детально опис тем та атрибутів об`єктів наведено в [2,178].

ГІС «водні об`єкти» формувалась на базі, переданих одеським обласним 
управлінням водних ресурсів:

– каталогу водного фонду одеської області [3];
– картографічних матеріалів по одеській області у вигляді цифрових растро-

вих зображень номенклатурних листів топографічної карти масштабу 1:100 000 з точ-
ністю 300 dpi [2,178;4];

Система координат ГІС „водні об’єкти”– умовна. Середня похибка в плано-
вому положенні лінійних та площинних об`єктів не перевищує ± 0.1км.

актуальність відповідає змісту номенклатурних листів топографічної карти 
масштабу 1:100 000 на рік складання (оновлення), а також терміну збору інформації, 
що ввійшла до складу каталогу водного фонду одеської області [3,56].

калібрування та урахування деформацій вихідного картографічного мате-
ріалу, цифрування (векторізація) об`єктів по растрової підоснові та експорт даних 
здійснювались за допомогою програми векторізатора растрових зображень Easy 
trace v. 5.0.
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Формування просторової бази даних ГІС «водні об`єкти» та заповнення 
атрибутивних таблиць здійснювалось в arcView GiS v. 3.1.

контроль якості цифрових матеріалів був забезпечений візуальним контр-
олем повноти цифрування вихідних картографічних матеріалів, а також використан-
ням функції “Перевірка топології” в програмі векторізації растрових зображень Easy 
trace v. 5.0.

Табл.1 – Структура просторової бази даних ГІС «Водні об`єкти»

№
п/п

Назва шару
Тип локалі-
зації

Код топо-
графічного 
об`єкта *

Назва об`єкта
Назва 
файлу

1
Водотоки
(лін.)

лінійний 31410000 Ріки
vodotoki_lлінійний 31420000 Струмки

лінійний 31431000 Канали

2
Водотоки
(пл.)

площинний 31410000 Ріки vodotoki_р

3 Водойми
площинний 31120000 Озера

vodoemyплощинний 31131000 Водосховища
площинний 31132000 Ставки

4 Басейни площинний - Басейни водозбору basseiny
5 Острови площинний 34000000 Острови ostrova
6 Чорне море площинний 31110000 Море black_sea

7
Міста і селища
міського типу

площинний 41100000 Міста
m_smt

площинний 41200000
Селища міського
типу

8
Селища сіль-
ського
типу

точковий 42100000 Селища сільського типу sst

9
Дорожня 
мережа

лінійний 45200000 Вулиці

dorogi

лінійний 61110000 Залізниці
лінійний 61210000 Автостради
лінійний 61220000 Удосконалені шосе
лінійний 61230000 Шосе
лінійний 61310000 Удосконалені ґрунтові дороги
лінійний 61320000 Ґрунтові дороги

10 Ради площинний 81110000
Кордони міські, селищних та
сільських рад

delenie

11
Райони
області

площинний 81110000
Кордони районів області та міст об-
ласного підпорядкування

region

12 Суміжники площинний 81110000
Кордони суміжних з Одеською
областю держав та областей України

smejniki

* – коди об`єктів приведені згідно з Класифікатором інформації, що відображується на 
топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 
1:1000000 [8]
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опис окремої таблиці, яка містить дані про канали, гідротехнічні споруди, 
насосні станції, а також болота за базою «gts.dbf» наведено в таблиці 2.

установка програмного продукту на персональний комп’ютер користувача 
здійснюється під управлінням інсталятора. ГІС «водні об`єкти» повинна, бути розмі-
щена на hDD ЕоМ на логічному диску «с:\» та мати наступну структуру каталогів:

с: gis_water_objects data label
map

symbol

Загальний вигляд вікна ГІС «водні об`єкти» після запуску програми наведе-
ний на рис. 1

у наступних каталогах зберігаються:
«map» – файли тем, що формують просторову базу даних системи;
«label» – файли тем, що використовуються для надписів;
«symbol» – файли легенд для кожної теми каталогу «map».
робота з геоінформаційною системою передбачається у двох режимах:
з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробленого 

в рамках даної теми;
з використанням базових функцій arcView GiS v. 3.1.
робота з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, роз-

робленого з використанням язика “aVEnuE», виконується відповідно до можливос-

Рис.1 – Вигляд вікна ГІС «Водні об`єкти» після її запуску 
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тей меню користувача, яке з’являється на екрані після завантаження програмного 
комплексу.

Передбачено можливість виконати пошук різних видів карти користуючись 
двома принципами:

Перший принцип, використовує адміністративно-територіальний розподіл 
області.

Перший принцип, використовує адміністративно-територіальний розподіл 
області.

Спочатку зі списку відбирається спочатку район області, потім сільська рада. 
наприклад, ананьївський район, ананьївська друга сільська рада (рис. 2)

другий принцип – басейновий розподіл області.
в обох випадках користувачу подається перелік адміністративно-

територіальних утворень (сільрад, районів), чи перелік водних басейнів, з яких він 
повинен вибрати необхідне.

користувач має можливість вибрати наступні варіанти:
всі водні об’єкти, що відносяться до конкретної сільради;
всі водні об’єкти, що відносяться до конкретного району;
всі водні об’єкти, що відносяться до одеської області;
всі водні об’єкти, що відносяться до конкретного водного басейну;
а також конкретний водний об’єкт (водотік, озеро, водосховище, став тощо) 

Табл. 2 –  
Опис таблиці «gts.dbf»

Назва поля

Формат даних

Опис поляТип
Довжина

Повна Дрібна
Id n 8 0 Ідентифікаційний номер об`єкта у базі даних
Region c 50 - Назва адміністративно-територіальної одиниці

COATUU n 12 0
Код КОАТУУ ради в межах адміністративно-територіальної 
одиниці

Code_sovet n 12 0
Код ради в межах адміністративно-територіальної одиниці, 
що був присвоєний Держводагентством

Name_sovet c 50 - Назва ради

Dop_opis c 30 -
Додатковий опис адміністративно-територіальної одиниці 
або ради

Basein c 50 - Назва водозбірного басейна
L_ust n 10 2 Відстань від гирла, км

Object c 50 -
Назва водотоку або водойми біля якої розташовані болота 
та споруди

F_bol n 10 2 Площа болота, га
F_kan n 10 2 Площа під каналами, га
F_gts n 10 2 Площа під гідротехнічними спорудами, га
F_ns n 10 2 Площа під насосними станціями, га
Polzovatel c 50 - Назва водокористувача
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в межах визначених варіантів.
Після вибору на екрані формується вид вибраної теми.
в меню користувача також передбачено можливість автоматизованого фор-

мування вихідного документу для друку, в якому крім графічного зображення фор-
мується таблиця з параметрами водних об’єктів (площа, довжина, тощо).

в програмний комплекс “2ТП-водГоСП” додана строк меню: “Підготовка 
даних для ГІС” і отримана можливість для заданого року сформувати три таблиці 
по різним гідрохімічним параметрам для кожного водокористувача. в програмному 
комплексу ГІС “водні об’єкти” в таблиці властивостей поле “водокористувач” роз-
роблено, як поле зі списком водокористувачів і, таким чином, є можливість вибрати з 
нього того чи іншого користувача і відобразити на екрані його властивостей , а також 
їх роздрукувати. Перед цім, таблиці, які отримані з “2ТП-водГоСП” додатково об-
робляються і формуються в зручному для використання вигляді.

Таким чином, виконана додаткова розробка дає можливість після вибору 
водного об’єкту відобразити на екрані, проаналізувати та при необхідності роздру-
кувати не тільки властивостей водного об’єкту, а також і характеристики водокорис-
тувача.

робота з використанням базових функцій arcView GiS v. виконується відпо-
відно до базових функцій arcView GiS v. 3.1 ознайомитись з якими можна в посібни-
ку користувача arcView GiS v. 3.1 [1,212].

Рисунок 2 – Управління відображенням певної теми
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відповідно до умов технічного завдання оброблені та внесені до просторової 
бази ГІС „водні об`єкти” кількісні характеристики по об`єктам, які розташовані на 
території дністровського управління зрошувальних систем, до якого входять Біляїв-
ський, Балтський, Іванівський та роздільнянський адміністративні райони одеської 
області (табл. 3).

для кожного з наведених в таблиці водних об`єктів введені слідуючи влас-
тивості (параметри):

1. адреса об`єкту:
– найменування адміністративного району; найменування сільської ради; 

код коаТуу ради; найменування басейну, водотоку, водного об’єкту .
2. властивості об`єкту:
– площа водного дзеркалу, га; периметр, км; відстань від устя, км; ширина 

узбережної смуги, м; нПр, м; повний об`єм водосховища (ставка) тис.куб.м; корисний 

Табл. 3 – Наповнення бази даних Дністровського управління зрошувальних систем

№ п/п Адміністративний район Сільрада
Найменування
водного об’єкту

1

Балтський

Ухожанська
Воловський став №1

2 Ухожанський став №1
3 Переймянська Переймянський став №1
4 Пасатська Пасатський став №1
5 Пасицельська Пасицельський став №1
6 Черниченська Черниченський став №1
7 Кармалюкська Кармалюкський став №1
8 Гольманська Гольманський став №1
9

Мироновська

Мироновський став №1
10 Мироновський став №2
11 Мироновський став №3
12 Мироновський став №4
13

Коритнянська
Коритнянський став №1

14 Коритнянський став №2
15

Еленовська
Еленовський став №1

16 Еленовський став №2
17 Еленовський став №3
18

Сенянська
Сенянський став №1

19 Сенянський став №2
20 Сенянський став №3
21

Біляївський
Граденицька Граденицький став-копань

22 Хаджибейський лиман
23

Рзздільнянський
Понятовська Понятовський став №1

24 Єгоровська Єгоровське водосховище
25

Іванівський
Червонознаменська Червонознаменське водосховище

26 Севереневська Севереневське водосховище
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об`єм водосховища (ставка) тис.куб.м; склад гідротехнічних споруд; висновки акту об-
стеження та вимог узгодження паспорту; шифр водогосподарського паспорту.

3. данні орендаря:
– П.І.Б. орендаря; ідентифікаційний номер; строк оренди водного об`єкту; 

номери та дати рішень відповідних адміністративних органів, які надають дозвіл 
оренди.

Екранна форма для вводу атрибутивної інформації наведена на рис. 3.
одночасно з підготовкою та введенням атрибутивної інформації виконана 

робота щодо коректування відповідного програмного забезпечення геоінформацій-
ної системи „ГІС „водні об`єкти одеської області”.

коректування було проведено для форматів введення даних (збільшення 
розмірів деяких полів та їх розміщення, зміни підписів до полів тощо), програми ви-
дання на друк в зв’язку з необхідністю виводу на друк додаткових паспортних даних 
та інш.

висновки. Проведення удосконалення діючої геоінформаційної системи 
по водних ресурсах одеської області з розробкою додаткового програмного інтер-
фейсу паспортних даних водних об’єктів дозволило користувачу ГІС отримати мож-
ливість використання програмного забезпечення в повному обсязі з урахуванням 
як адміністративно-територіального розподілу водних об’єктів, так і їх паспортних 
даних. вперше для використання в ГІС „водні об’єкти” ведені не тільки графічні ві-

Рис. 3 – Екранна форма вводу атрибутивної інформації ГІС
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дображення, а і основні гідрографічні, гідрологічні характеристики водотоків (озер, 
ставів, водосховищ тощо), а також склад основних гідротехнічних споруд.

виконані роботи по удосконаленню ГІС „водні об’єкти” дозволить кінцево-
му користувачу програмного продукту приймати обґрунтовані рішення щодо охоро-
ни та раціональному використанню водних ресурсів одеської області.

Середовище розробки та експлуатації комплексу ГІС „водні об’єкти” – arc 
View GiS v.3.1 та її внутрішня мова програмування avenue.

ГІС „водні об’єкти” з урахуванням розроблення додаткового програмного 
інтерфейсу формувалась на базі каталогу водного фонду одеської області та карто-
графічних матеріалів по одеській області у вигляді цифрових растрових зображень 
номенклатурних листів топографічної карти масштабу 1 : 100 000 з точністю 300 dpi. 
Середня похибка в плановому положенні лінійних та площинних об’єктів не переви-
щує 0,10 км.

контроль якості цифрових растрових зображень був забезпечений викорис-
танням функції „Перевірка топології” в програмі векторі заторі растрових зображень 
Easy trace v.5.0., а також контролем повноти шифрування вихідних картографічних 
матеріалів. 
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SWIPELESS PAYMENTS USING NFC TECHNOLOGY
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ibeacon, Google wallet.

researchers and experts agree that mobile payments overall are sharply increasing. 
new technology is making it easier and faster to accept payments from customers. today’s 
swipeless cards and payment-enabled smartphones that make payments using nFc technol-
ogy are the way to go if you want a cutting-edge checkout process.

near field communication (nFc) is a set of standards for smartphones and similar 
devices to establish radio communication with each other by touching them together or 
bringing them into proximity, usually no more than a few inches. The basic technology 
consists of a small chip for storing information, an antenna for sending and/or receiving 
information and an inductive power system. and it’s this latter part that is real key to the 
technology’s wider uses. present and anticipated applications include contactless transac-
tions, data exchange, and simplified setup of more complex communications such as wi-Fi 
[1]. communication is also possible between an nFc device and an unpowered nFc chip, 
called a “tag” [2].

The main use for nFc that is capturing all the headlines is as a wireless payment 
method. contactless credit and debit cards have been around for a while but now you can 
use your phone for this instead, which works even when you’re out of battery.

payments using nFc technology are very secure. They have a special chip in-
side which sends payment information securely to credit card companies and participat-
ing banks. information is encrypted and has multiple layers of security built in – that’s the 
beauty of using advanced technology.

also you can either set your phone up so that you’re required to enter a pin each 
time you go to make a payment – somewhat self-defeating – or simply have it instantly au-
thenticate. if you choose the latter you will only need to enter a pin when you top up your 
account.

to make a purchase, the customer simply waves a nFc-enabled credit card or 
smartphone within a few inches of a nFc point of sale receiver, and payment data is trans-
mitted via short-range radio waves from their card or phone to the receiver.

contactless payments using nFc technology are based on open standards. That 
means if your business already has nFc terminals that can read nFc-enabled credit cards, 
it can also accept nFc mobile payments. however, there are a number of mobile payment 
platforms customers can choose from to make purchases, and the terminal has to be config-
ured for what you want to accept. as far as traditional credit cards that are enabled with nFc 
technology, there’s Mastercard paypass and Visa paywave [3]. nFc-enabled credit cards 
have been around for a number of years. it is proven technology. cards now also offer apps 
so that consumers can use the same payment system with certain mobile phones, instead of 
a plastic card.
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when it comes to mobile payments using nFc technology from your phone, Google 
wallet is frequently discussed. The biggest competitor to Google wallet in mobile payments 
is isis, which is a joint venture run by at&t, Verizon wireless and t-Mobile (whose phones, 
by the way, do not support Google wallet) [4]. isis is solely focused on in-store payments 
using nFc technology, where Google wallet can be used in-store and online. isis has not yet 
launched nationwide, but has announced it will later this year.

and that one manufacturer who isn’t using nFc? apple. The iphone 5 doesn’t in-
clude nFc, which means few retailers or banks will be willing to invest in anything more 
than trials – which is what we’ve seen for the last few years. instead of Google wallet apple 
has its own system – ibeacon. “apple likes to own an entire ecosystem and it is setting this 
up for mobile payments now. whilst the announcement has caused some concerns over 
nFc mobile payments in the short-term, in ibeacons apple has laid the ground works for 
a far more exciting mobile payments prospect”, Joel blackmore, senior innovation manager 
at Somo. ibeacon is an indoor positioning system that apple inc. calls “a new class of low-
powered, low-cost transmitters that can notify nearby ioS 7 devices of their presence”. They 
can also be used by the android operating system (limited to central-only). The technology 
enables an ioS device or other hardware to send push notifications to ioS devices in close 
proximity.

The ibeacon works on bluetooth Low Energy (bLE), also known as bluetooth 
Smart. bluetooth LE can also be found on bluetooth 4.0 devices that support dual mode. 
in a real life scenario it would be more of a location-aware, context-aware, pervasive small 
wireless sensor beacon that could pinpoint your location in a store: ibeacons could send 
you notifications of items around you that are on sale or items you may be looking for, and 
it could enable payments at the point of sale (poS) where you don’t need to remove your 
wallet or card to make a payment. it could be a possible near Field communication (nFc) 
competitor.

The biggest perk to an nFc checkout is just how quick and easy it is: customers just 
tap their cards or phones and go. it eliminates time spent digging around for cash or swiping 
a card. while that may not sound like a lot of time saved, when you multiply it over hun-
dreds, thousands and tens of thousands of transactions, the efficiencies add up. plus, when 
cards are not handled, customers may feel more secure because the card does not leave their 
possession. Don’t forget the side benefits: This also may cut down on the spread of germs 
from handling cards or making change.

as with any newer technology, there has been some hype around nFc payments, 
especially those using mobile phones instead of traditional-looking credit cards. The fact 
remains that growth in payments using nFc technology is likely to continue, especially 
as electronic and mobile payments in general soar. hedge your bets by investigating now, 
educating yourself and your staff, and signing up for a system so that you are in a position to 
deliver what customers demand, when they demand it. Smartphone payments will 
be commonplace one day – but don’t ditch your wallet just yet.
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of heating, экспериментальные данные / experimental data.

исследованы возможности использования процесса кипения в высокоэф-
фективных технологиях с целью увеличения производительности труда. изучены 
особенности кипения бинарных смесей, а также вопрос о применении их в качестве 
теплоносителей. использование указанных теплоносителей позволяет отводить от 
поверхности нагрева гораздо большие тепловые нагрузки, чем с применением одного 
из компонентов [1].

Процесс кипения жидкостей широко применяется в различных отраслях 
промышленности: химической, нефтехимической, теплоэнергетической, пищевой 
и т.д. однако, несмотря на это широкое практическое использование процесса ки-
пения, до сих пор нет общепризнанной количественной теории этого процесса, не 
выяснены его основные закономерности. Это обстоятельство, связано с отсутстви-
ем количественных закономерностей между свойствами жидкостей, особенностями 
поверхностей нагрева, режимными параметрами, с одной стороны, и внутренними 
характеристиками процесса кипения жидкостей, с другой стороны. к последним от-
носятся частота отрыва паровых пузырей (чоПП), отрывной диаметр паровых пу-
зырей (одПП), их произведение – скорость роста паровых пузырей (СрПП), плот-
ность центров парообразования (ПЦПо), температура пристенного перегретого 
слоя кипящей жидкости, скорость роста пузырьков, их краевой угол.

Целью данной статьи является рассмотрение некоторых вопросов механиз-
ма кипения жидкостей, исходя из предположения, что кипение жидкостей – случай-
ный процесс.  на основании анализа многочисленных публикаций, посвященных 
кипению воды и растворов, было уделено внимание работам, в которых внутренние 
характеристики процесса кипения рассматривались как среднестатистические.
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Постоянный интерес ученых и инженеров к изучению кипения обусловлен 
тем, что во многих отраслях промышленности, прежде всего c энергетической, кипе-
ние – основной технологический процесс. вместе с тем кипящие жидкости составили 
основу нового метода охлаждения металлургических печей, а также основу работы 
тепловых труб и аналогичных устройствах новой техники, в которых кипение про-
исходит в пористых системах и на пористых поверхностях. интенсивность теплооб-
мена при кипении определяет стоимость, размеры и производительность оборудова-
ния. особенно это касается ядерных реакторов кипящего типа, т.к. кризис кипения 
ведет к разрушению тепловыделяющей поверхности и ограничивает выработку пара 
и, как следствие, мощность станции.

все исследователи, изучавшие кипения жидкостей, отмечали существенный 
разброс данных по основным характеристикам процесса. но несмотря на явный 
статистический характер полученных экспериментальных данных, их усреднение в 
значительной части работ осуществлялось некорректно. Причиной тому служило 
недостаточное количество экспериментальных данных для статистической обработ-
ки, ошибки методического или расчетного характера. Большинство исследователей 
представляли измеряемые величины как среднеарифметические, не имея на то до-
статочных оснований. а таким основанием должна быть уверенность в том, что рас-
пределение измеряемой величины является нормальным, а количество измерений 
достаточно для получения достоверных данных по усредняемой величине.

в работе [3] изложены результаты исследований кипения воды и других 
жидкостей при удельных тепловых потоках от 10х103 вт/м2 до 60х103 вт/м2.

С учетом статистической природы изучаемого процесса было, по мнению ав-
тора, осуществлено большое количество наблюдений. в каждой серии опытов коли-
чество пузырей, по которым произведены наблюдения и обработка опытных данных, 
составляла от 200 до 400, а в некоторых сериях и больше.

на рис.1  представленные кривые распределения вероятностей одПП, 
чоПП и СрПП при кипении воды и этилового спирта не вполне симметричны, и 
автор относит их к классу распределений Пирсона. распределение вероятностей этих 
величин является гамма-распределением. для всех этих величин среднее значение 
одПП отличается от наиболее вероятного менее чем на 10%. Поэтому полученный 
результат автор предлагает сформулировать следующим образом: «распределения 
вероятностей величин одПП, чоПП и СрПП близки к нормальному распределению 
вероятностей». Такой вывод понятен, так как он позволяет существенно упростить 
обработку результатов ввиду близости вероятных значений исследуемых величин 
среднеарифметическим.

Следует отметить, что существует большое количество работ, где использо-
вался принципиальный (в статистическом смысле) подход и к обработке и усредне-
нию экспериментальных данных. Так, в работах даниловой Г. н.[2] при определении 
наиболее вероятных значений одПП и чоПП строились гистограммы плотности 
указанных параметров, сопоставлялся полигон накопленных частот с интегральной 
функцией нормального распределения вероятностей, определялись среднеквадра-
тичные отклонения.

Задаваясь доверительной вероятностью по формуле для нормального рас-
пределения находились доверительные границы для рассматриваемых параметров, 
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проверялась справедливость принятых доверительных границ и соответствие эмпи-
рического распределения нормальному с помощью критерия колмогорова.

кроме того, можно сделать вывод, что исследователи, применявшие стати-
стическую обработку экспериментального материала, далеко не единодушны отно-
сительно вида кривых распределения соответствующих характеристик. довольно 
часто отмечалось, что распределение является нормальным или близким к нормаль-
ному [3,2]. к сожалению, в большинстве работ не приводится обоснование вида ис-
пользованных кривых.

По сравнению с приведенными кривыми распределения одПП, чоПП, 
СрПП (рис.1) получение аналогичных кривых для температуры пристенного пере-
гретого слоя с помощью малоинерционных термопар не представляет принципиаль-
ных трудностей. С этой целью можно использовать осциллографы или персональные 
компьютеры, куда попадают сигналы от термопар через аналоговые преобразователи. 
к сожалению, почти во всех опубликованных работах представлены профили темпе-
ратур в пристенном перегретом слое без указания метода усреднения пульсирующих 
температур.

Значительно более сложная экспериментальная задача в построении кри-
вой распределения ПЦПо, так как все научные стенды используют геометрически 

Рисунок 1. Кривые распределения ОДПП (мм), ЧОПП (1/с) и СРПП (м/с) при кипении 
воды (а) и этилового спирта (б) при атмосферном давлении.
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ограниченные поверхности нагрева из-за необходимости получать по возможности 
большие уТП (вт/м2). Таким образом поле обзора центров парообразования ограни-
чена, а значит выборки ПЦПо будут небольшие. обсуждаемая проблема может быть 
частично решена, если кипение проводить под давлением, когда возрастает ПЦПо и 
уменьшается одПП или при кипении недогретой жидкости. Можно применять ки-
носъемку в плане.

в последние десятилетия в экспериментальных исследованиях процесса ки-
пения нашла широкое применение передача информации в Пк в реальном времени. 
Это позволяет получать чрезвычайно большие объемы экспериментальных данных. 
При использовании электронагревателя в виде проволоки, случайными величина-
ми может быть температура проволоки или коэффициент теплоотдачи, что можно 
увидеть из графиков, приведенных в работе [5]. объем экспериментальных данных 
зависит от времени эксперимента, и можно с необходимой точностью найти средне-
статистические значения параметров, используемых для нахождения усредненных 
данных процесса.

в заключение следует отметить, что так как внутренние характеристики про-
цесса кипения являются случайными величинами, то и удельный тепловой поток, ко-
торый от них зависит, является тоже случайной величиной и для его расчета следует 
применять правила математической статистики.
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ПоД- СекЦия 4. инновационные технологии.
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Полтавский национальный технический университет 
имени Юрия кондратюка

инДУКционный нагрев – ЭнергоЭФеКтивный СпоСоБ БорЬБы С 
аСпо при ДоБыче неФти

Предлагается при добыче парафинистой нефти для борьбы с асфальтосмо-
лопарафиновими отложениями применять индукционный нагрев тела подъемных 
труб. Приведено технико-экономическое обоснование применения индукционых сис-
тем, их особенности и достинства.

Ключевые слова/Keywords: парафиновые отложения/paraffin deposits; нефть/
oil, индукционный нагрев/induction heating, нагреватель/heater.

При добыче парафинистых нефтей серьезной проблемой, вызывающей 
осложнения в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных 
коммуникаций, является образование асфальтосмолопарафиновых отложений 
(аСПо), формирование которых приводит к снижению производительности системы 
и эффективности работы насосных установок [1].

Существует  множество известных и активно употребимых в 
нефтедобывающей промышленности методов борьбы с аСПо, но многообразие 
условий разработки месторождений и отличие характеристик продукции, которая 
добывается, часто требует индивидуального подхода и даже разработки новых тех-
нологий.

выбор метода борьбы с аСПо при условии сохранения качества продук-
ции и выполнении нормативных показателей сопутствующих работ, обеспечивая 
необходимые технико-экономические показатели в современных условиях, является 
важной и актуальной задачей.

одной из разновидностей депарафинизации есть употребление специально-
го источника тепла, который может быть помещен непосредственно в зону интен-
сивного образования парафина. Этот метод борьбы с асфальтосмолопарафиновими 
отложениями основан на свойствах парафина разжижаться при температуре более 
высокой от 50 °С и, стекая из нагретой поверхности, освобождать ее [2].

Мною предлагается для борьбы с асфальтосмолопарафиновими отложения-
ми при добыче нефти применять метод основанный на индукционном нагреве тела 
подъемных труб, а вместе с этим внутренней среды с целью разжижения высоковязких 
веществ, которые входят в состав жидкостей, которые транспортируются ими. При 
их применении снижаются: вязкость транспортированной среды и уровень адгезии 
аСПо на внутренних стенках труб.

Принцип работы индукционного нагревателя заключается в следующем: 
если проводник скрутить в спираль и концы его присоединить к источнику пере-
менного тока, получится катушка индуктивности (индуктор) с магнитным полем, 
изменяющимся при изменении силы тока. Если поместить внутри катушки металли-
ческий или иной электропроводящий предмет (рисунок 1), в теле предмета вслед-
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ствие явления электромагнитной индукции наведутся вихревые токи (токи Фуко), 
которые вследствие электрического сопротивления материала детали вызовут её на-
грев. Таким образом, тепло идет непосредственно от поверхности металла в нагре-
ваемую среду, что позволяет обеспечить высокий кПд системы нагрева. индуктор, 
предназначенный для передачи электромагнитной энергии в нагреваемый объект, 
представляет собой электрический проводник с изоляционным материалом, удо-
влетворяющий требованиям термостойкости в заданных режимах нагрева предмета. 
Его форма при этом повторяет форму нагреваемого объекта. [3]

основанием для выбора индукционного нагрева являются следующие 
факторы:

• быстрота нагрева;
• низкие энергозатраты;
• автоматическое управление процессом нагрева;
• возможность бесконтактной передачи энергии нагреваемому объекту по-

зволяет применять нагрев в пожароопасных и взрывоопасных зон.
Еще 10–15 лет назад основная масса выпускаемого индукционного оборудо-

вания было громоздким, водоохлаждаемым (применялась дистиллированная вода), 
сложным в обслуживании. Применение такого оборудования в условиях крайнего 
севера было экономически не целесообразно. в настоящее время, развитие силовой 
электроники позволяет делать компактные, не требующие дополнительного обслу-
живания установки индукционного нагрева, способные работать в герметичном кор-
пусе в любое время года.

индукционный способ разогрева, позволяет достичь максимальный эффект 
за короткое время с использованием простого и экологически безупречного обору-
дования.

отличительные особенности индукционных систем нагрева по сравнению с 
другими нагревательными системами является формирование теплового поля непо-
средственно в проводящем теле (например, в стенке металлической трубы)

достоинства метода индукционного разогрева:
1.Безопасность;
2. Быстрота разогрева;

Рисунок 1. Принцип 
индукционного 
нагрева
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3.автоматизация;
4.адаптация к требованиям заказчиков;
5.Гибкость и простота конструкции и монтажа, удобство эксплуатации;
6.кПд на уровне 98%;
7.высокая экономичность.
комплексное решение включает в себя модули (рисунок 2):
• оборудование для индукционного нагрева
• Гибкие кабеля, в термостойкой изоляции, для намотки индуктора
• датчики температуры
автоматизированная система управления нагревом. обеспечивает 

Рисунок 2.  
Комплекс оборудования 

для борьбы с АСПО в 
скважинах:

1 – продуктивний пласт; 
2 – зона перфорации;  

3 – насосное 
оборудование;  

4 – обсадная колона;  
5 – кабель-индуктор;  

6 – колонна насосных 
штанг; 7 – колонна 

подъемных труб; 
8 – хомут; 9 – шток 

полированный;  
10 – оборудование 
устьевое; 11 – узел 

сальниковый;  
12 – пульт управления; 

13 – установка 
индукционная;  

14 – высокочастотный 
генератор
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высокоточный и безопасный нагрев, контроль и управление температурой горючих 
нефтепродуктов без участия человека в независимости от изменения параметров 
окружающей среды.

для нагрева используют промышленную частоту тока при питании индукто-
ров непосредственно от промышленной сети тока.

наиболее целесообразно с целью минимализации затрат использовать 
альтернативные источники. в новой системе предлагается для питания индукторов 
использовать солнечную энергию (рисунок 3).

дальнейшее совершенствование индукторов, нахождение оптимальных 
зон их размещения и их количества позволит использовать их в качестве основного 
устройства для борьбы с асфальтосмолопарафиновых отложений не только подзем-
ного, а и наземного нефтепромыслового оборудования.
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Рисунок 3. Насосная система 
в которой для питания 
индукционного нагревателя 
используется солнечная энергия
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Темпы производства разнообразных метизов в настоящее время растут. 
вместе с этим растет расход инструмента для их штамповки. одними из наиболее за-
тратных инструментов при изготовлении гайки являются пуансоны, формирующие 
углубления для последующей пробивки отверстия под нарезание резьбы.

основной аспект проблемы заключается в том, что рабочая часть пуансона 
представляет собой ступенчатую деталь. наличие перепадов по диаметру способ-
ствует образованию концентраторов напряжений. одним из вариантов снижения их 
влияния на прочность рабочей части пуансона является создание остаточных напря-
жений, обратных по знаку рабочим напряжениям и уменьшение величины шерохо-
ватости рабочей поверхности [1, 2, 3].

наиболее перспективный метод решения задачи – это поверхностное пла-
стическое деформирование (ППд). из большого разнообразия видов ППд решено 
использовать обкатывание шаровидным индентором. данный вид ППд позволяет 
обеспечить требуемый уровень остаточных напряжений, а также уменьшить шеро-
ховатость рабочей поверхности пуансона. При этом, главным недостатком предла-
гаемого решения является низкая производительность процесса, так как индентор 
обкатывает всю обрабатываемую поверхность последовательно с заданной пода-
чей. Повысить производительность позволит увеличение одновременно контакти-
рующих инденторов. Такой процесс назовем многострочным обкатыванием.

в связи с вышесказанным, целью на-
стоящей работы было поставлено изучение 
влияния многострочного обкатывания на 
изменение напряженно-деформированного 
состояния, шероховатости и, как следствие, 
повышение стойкости пуансонов, изготав-
ливаемых из стали 5хв2С в закаленном со-
стоянии.

на первом этапе проведено изучение 
влияния обкатывания одиночным индентором. 
образцы для экспериментов моделировали по-
верхностный слой, поэтому были изготовлены в 
виде пластин из того же материала, что и пуан-
соны (рис. 1) [3, 4].

L=70

b =25

h=21

Рисунок 1 - Чертеж образца: 1-область 
обработки
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устройство для обработки шаро-
вым инструментом (рис. 2) предназначе-
но для финишной обработки на токарно-
винторезном станке.

в приспособлении для обкатыва-
ния индентор-шарик 1  установлен на два 
свободно вращающихся подшипника 2  и 
зафиксирован сепаратором 3. Подшип-
ники и сепаратор закреплены с помощью 
осей 5  на упругой пластине 4, которая 
жестко прикреплена к державке 6.

обработку выполняли на токарно-
винторезном станке 1624. в трехкулачко-
вый патрон установили план-шайбу (рис. 
3), на торцевой поверхности которой с по-
мощью двух прихватов крепили образец. в 
резцедержателе станка закрепили инстру-

мент 3. Требуемый натяг индентора создавали с помощью перемещения суппорта 
станка. величину усилия прижатия индентора определяли с помощью тарировочно-
го графика (в статье не приведен) по величине натяга, измеряемого по индикатору 
часового типа ич-10. образец обрабатывали от периферии к центру.

изучение влияния обкатывания шаровым инструментом на изменение пока-
зателей качества поверхности, такие как шероховатость, величина, знак остаточных на-
пряжений и пр., проводили с помощью однофакторных экспериментов.

При проведении экспериментов варьировали следующие факторы:
– величину скорости вращения образца n: от 250 до 1000 об/мин;
– величину подачи инструмента S: 0,07 до 0,27 мм/об;
– величину натяга e: 0,5 до 1,5 мм.
После проведения обкатывания для каждого образца были произведены 

замеры прогиба образца, шероховатости обработанной поверхности, твердости, 
рассчитана величина остаточных напряжений и измерен износ обработанной по-
верхности.

влияние обработки шаровым инструментом на остаточные напряжения, 
образующиеся в поверхностном слое образцов, определили путем измерения про-
гиба образца.

исследуемые образцы базировали на опорах и с помощью индикатора за-
меряли прогиб, вычисляли изменение прогиба относительно исходной величины, а 
затем рассчитывали величину остаточных напряжений по формуле, выведенной с 
учетом упругой деформации образца, которая вызвана пластической деформацией 
кругового участка поверхности при обкатывании:

 ( ) ( )atblbla
yEt

ост −⋅+−
⋅

= 22

3

342
σ  , (н/м2), (формула 1)

где е –модуль Юнга, н/мм2;

1    

2    

4    

5    

6    

3    

Рисунок 2 - Инструмент для обкатывания
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t – толщина образца, мм;
y – прогиб, мм;
a – глубина наклепанного слоя, мм;
l – половина расстояния между опорами измерительного устройства, мм;
b – радиус обработанного участка, мм.
Замеры параметров шероховатости производили на профилографе-

профилометре модели 250.
анализируя данные таблицы 1 пришли к выводу, что величина шероховато-

сти в зависит от натяга. Максимальная шероховатость соответствует величине на-
тяга 1 мм.

на основании расчетов величины остаточных напряжений (ф.1) пришли к 
выводу, что в наибольшей степени на изменение этой величины влияет глубина на-
клепанного слоя. результаты расчетов сведены в таблицу 2.

влияние режимов обкатывания на величину остаточных напряжений имеет 
сложную зависимость. направление прогиба всех образцов после обкатывания ука-
зывает на то, что в поверхностном слое образцов сформированы напряжения сжа-
тия. натяг до значения 1,6…1,8 мм (250-300н) приводит к увеличению сжимающих 
напряжений. дальнейшее увеличение натяга приводит к уменьшению остаточных 
напряжений до значений 50-90 МПа.

n
Ç Å

S

Ð

1 2

3

Рисунок 3 - Эскиз обработки и устройство для обкатки

Таблица 1 
Зависимость шероховатости от величины натяга

Образец
Частота вращения 
детали n, об/мин

Подача
S, мм/об

Натяг e,
мкм

Шероховатость 
Ra Изменение 

ΔRaДо
обработки

После обра-
ботки

3
8
9

250
250
250

0,27
0,27
0,27

1,5
0,5
1,0

0,99
0,78
1,31

0,668
0,383
0,888

0,322
0,397
0,888
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известные устройства [1] не рациональны при выполнении данной техноло-
гической операции, поэтому нами было разработано устройство, предназначенное 
для многострочного обкатывания рабочей части высадочных пуансонов [5]. данное 
устройство, по сравнению с одноинструментным, позволяет повысить производи-
тельность процесса.

анализируя результаты проведенных экспериментов пришли к выводу, 
что имеет место возможность снижения шероховатости, изменения напряженно-
деформированного состояния и, как следствие, повышения износостойкости штам-
повых инструментов, изготовленных из инструментальной стали 5хв2С. Повышение 
стойкости инструмента за счет проведения поверхностного пластического деформи-
рования ожидается на уровне 10…20%.
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Таблица 2 
Зависимость остаточных напряжений от режимов обработки

Образец
Частота враще-
ния детали n, 
об/мин

Подача S,
мм/об

Натяг e,
мм

Глубина наклепан-
ного
слоя а, мм

Величина
остаточных
напряжений
σост, МПа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1000
500
250
500
500
500
500
250
250
250
250
250

0,27
0,27
0,27
0,07
0,13
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
1,0
1,0
1,5
2,0

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,19
0,28
0,28
0,34
0,39

144
147
119
109
102
147
128
162
105
095
100
90
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Форма поверхности после поверхностного пластического деформирования 
(ППд) зависит от выбранного вида деформации. При статическом ППд форма по-
верхности получается более гладкой по сравнению с ударным [1].

деформирование элементов поверхности происходит за счет смятия вершин 
выступов и заполнения впадин с боков и из-за счет подъема их дна [2, 3, 4]. Благодаря 
этому увеличивается контактная площадь поверхности, снижаются высотные показате-
ли шероховатости, поверхность упрочняется, следовательно, повышается ее качество.

рассмотрев различные процессы поверхностного пластического дефор-
мирования, пришли к выводу, что для получения рациональных параметров и 
качества обрабатываемой поверхности различных деталей в большей степени 
рационально применение статических методов ППд, таких как выглаживание и 
обкатывание.

в данной работе поставлена задача исследовать вид и закономерности из-
менения параметров элементов поверхности при выглаживании и обкатывании, оце-
нить условия образования несплошностей.

из всего многообразия профилей шероховатости, получаемых после меха-
нической обработки, предшествующих ППд, для проведения экспериментов выбран 
детерменированный треугольный профиль (рис. 1). данный профиль позволяет ап-
проксимировать все формируемые виды профилей при механической обработке и 
является их увеличенной копией [3].

Рисунок 1. Образец с макронеровностями 
треугольного профиля

Рисунок 2. Процесс деформирования 
образца под углом 0°
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Моделировали процессы выглаживания и обкатывания элементов поверх-
ности следующим образом: на шпиндель горизонтально-фрезерного станка модели 
6Т13  установили цилиндрический индентор, который, в зависимости от вида по-
верхностного пластического деформирования, перемещали с помощью продольной 
подачи станка относительно образцов в нужном направлении. Провели две группы 
опытов по моделированию выглаживания и обкатывания. каждую из групп раздели-
ли на три типа: поверхность образцов деформировали индентором, перемещаемым 
под углом 0° (рис. 2), под углом 45° (рис. 3), под углом 90° (рис. 4) по отношению к 
продольному направлению неровностей образца.

При моделировании выглаживания цилиндрический индентор протягивали 
без вращения по поверхности образца. в опытах по обкатыванию цилиндрический 
индентор перемещали по поверхности образца с сообщением ему вращения.

измерения высотных параметров элементов поверхности проводили кон-
тактным методом с помощью индикатора часового типа ич10 с точностью 0,01 мил-
лиметра, оснащенного острозаточенным наконечником по нормали к поверхности 
образца. наконечник вручную опускали во впадины и на выступы неровностей по-
верхности, фиксируя полученные показания индикатора.

измерение ширины плоской части вершины элемента поверхности произво-
дили с помощью микроскопа БМи с точностью 0,005 мм в отраженном свете.

С целью повышения достоверности полученных результатов в каждом из 
опытов было проведено по четыре линии сечения, по длине которых величина де-
формации неровностей была постоянной. в среднем для каждого опыта было произ-
ведено 6...8 измерений.

По полученным данным измерений общую высоту элементов поверхности 
определяли как разность между средним значением высот соседних вершин и значе-
нием глубины впадины, находящейся между этими вершинами (рис. 5):

 
3
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2
)( hhhh −

+
= , (формула1)

где h1 – первая вершина;
h2 – следующая вершина;
h3 – глубина впадины.

Рисунок 3. Процесс деформирования 
образца под углом 45°

Рисунок 4. Процесс деформирования 
образца под углом 90°
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угол раскрытия элементов поверхности определяли по формуле:
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где b – ширина впадины;
h – высота элемента поверхности.
данные экспериментов подвергали статистической обработке по стандарт-

ным методикам.
Безразмерные параметры высоты и ширины (относительные высота и шири-

на) рассчитывали по формулам:
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где li – текущая ширина сглаженной поверхности вершины;
l0 – исходная ширина поверхности 

вершины.

Степень деформирования поверх-
ностного слоя определяли по формуле:
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где h0 – исходная высота микроне-
ровностей поверхностного слоя;

hсрi – среднее значение высоты элемен-
тов поверхности по i линии сечения профиля.
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Рисунок 5. Варианты профиля элементов поверхности после ППД

Рисунок 6.  
Образец после деформирования
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в результате деформирования образцов с помощью цилиндрического инденто-
ра получили различные виды поверхностей. один из образцов показан на рисунке 6.

Проанализировав результаты измерений неровностей после обкатывания и 
выглаживания пришли к следующим выводам: с увеличением степени деформации 
глубина элементов уменьшается, а площадь контакта вершин элементов поверхности 
увеличивается. Элементы поверхности в большей степени вытягиваются вдоль про-
филя при приложении нагрузки под углом 0°. При приложении нагрузки под углом 
45° элементы поверхности сместились в направлении движения индентора. При при-
ложении нагрузки под углом 45° деформация элементов поверхности происходит в 
большей степени поперек элементов поверхности. контуры выступов после дефор-
мации стали нечеткими, с трещинами.

По данным замеров рассчитали углы раскрытия, высоту элементов поверх-
ности и ширину сплющенных поверхностей вершин, в зависимости от степени пла-
стической деформации поверхности образца. на рисунках 7-8 приведены графики 
этих зависимостей.

на рисунке 7 представлены графики изменения высоты элементов поверхно-
сти. Проанализировав эти графики, сделан вывод, что при выглаживании под углом 
0° и 45° относительно неровностей, разница между высотами у профилей незначи-
тельна по сравнению с выглаживанием под углом 90°. При выглаживании под углом 
45° наблюдается более резкое снижение параметра высоты. Графики высотных па-

 а  б в
Рисунок 7. Изменение высоты элементов поверхности при выглаживании:  
а – перемещение индентора под углом 0°, б – под углом 45°, в – под углом 90°

 а б в
Рисунок 8. Изменение угла раскрытия элементов поверхности при выглаживании :  
а – перемещение индентора под углом 0°, б – под углом 45°, в – под углом 90°
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раметров расположены по возрастающей относительно угла профиля поверхностей 
соответственно 150°, 120°, 90°.

на рисунке 8  показаны графики изменения угла раскрытия элементов по-
верхности. Проанализировав эти графики, сделан вывод, что графики углов рас-
крытия располагаются по возрастающей относительно угла профиля поверхностей 
соответственно 90°, 120°, 150°. угол раскрытия при выглаживании уменьшается, сле-
довательно, элементы поверхности преобразуются в трещины. При выглаживании 
под углом 0° и 45° угол раскрытия уменьшается более плавно и на большую вели-
чину, чем при выглаживании под углом 90°. При степени деформации 75% на всех 
графиках наблюдается резкое уменьшение угла раскрытия элементов поверхности. 
Это приводит к формированию несплошностей.

на рисунке 9 приведены графики изменения ширины элементов поверхно-
сти. Параметр ширины вершин увеличивается с увеличением угла профиля поверх-
ностей соответственно 90°, 120°, 150°, причем при выглаживании под углом 0° и 45° 
ширина увеличивается на большую величину, чем при выглаживании под углом 90°.

При обкатывании под углом 0° и 45° относительно поверхности (рис. 10), 
разница между высотами у профилей незначительная по сравнению с обкатыванием 
под углом 90°. При обкатывании под углом 0° наблюдается более резкое снижение 
параметра высоты по сравнению с обкатыванием под другими углами. Графики вы-
сотных параметров возрастают с уменьшением угла профиля поверхностей.

 а б в
Рисунок 9. Изменение ширины элементов поверхности при выглаживании::  
а – при перемещение индентора под углом 0°, б – под углом 45°, в – под углом 90°

 а б в
Рисунок 10. Изменение высоты элементов поверхности при обкатывании:  
а – перемещение индентора под углом 0°, б – под углом 45°, в – под углом 90°
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Графики, представленные на рисунке 11, показывают, что угол раскрытия при 
обкатывании увеличивается, следовательно, на поверхности не будут образовываться 
несплошности. При обкатывании все углы раскрытия увеличиваются равномерно.

Графики, представленные на рисунке 12 показывают, что параметр ширины 
при обкатывании пропорционально увеличивается с увеличением угла профиля по-
верхности соответственно 90°, 120°, 150°.

для сравнения данных, полученных разными видами поверхностного пла-
стического деформирования, построены усредненные графики всех исследованных 
параметров для выглаживания и обкатывания (рис. 13 – 15).

на рисунке 13 показана сравнительная характеристика углов раскрытия эле-
ментов поверхности при выглаживании и обкатывании. Проанализировав эти графи-
ки, сделан вывод, что угол раскрытия при обкатывании увеличивается, а при выгла-
живании уменьшается, следовательно, для повышения качества поверхности при ППд 
рационально применять обкатывание, так как при этом на поверхности не образуются 
несплошности, которые неблагоприятно действуют на качество поверхности.

на рисунке 14  представлена сравнительная характеристика относительной 
высоты элементов поверхности. как видно из графиков, параметр высоты при обкаты-

 а б в
Рисунок 11. Изменение угла раскрытия элементов поверхности при обкатывании::  
а – перемещение индентора под углом 0°, б – под углом 45°, в – под углом 90°

 а б в
Рисунок 12. Изменение ширины элементов поверхности при обкатывании:  
а – перемещение индентора под углом 0°, б – под углом 45°, в – под углом 90°
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вании изменяется более плавно в зависимости от угла деформации поверхности. Гра-
фики изменения параметра высоты при выглаживании имеют параболический вид.

анализируя график параметра высоты при обкатывании, сделан вывод, что опти-
мальным будет обкатывание, выполненное под углом 0° по отношению к элементам по-
верхности, так как при этих условиях профиль имеет меньшие значения относительной 
высоты. Это позволяет улучшить показатели качества обрабатываемой поверхности.

на рисунке 15  приведены сравнительные зависимости ширины вершин 
элементов поверхности при выглаживании и обкатывании. Параметр ширины при 
обкатывании изменяется более плавно в зависимости от угла деформации поверх-
ности. Графики при выглаживании имеют параболический вид с экстремумом, соот-
ветствующим деформации 40-50%.

При обкатывании изменение относительной ширины растет. Это благопри-
ятно влияет на качество обработанной поверхности, так как поверхность становится 
более ровная.

При поверхностном пластическом деформировании возможны два варианта 
преобразования профиля. Первый заключается в том, что высота неровностей и угол 
раскрытия впадин уменьшаются, следовательно, микронеровности преобразуются в 
несплошности на поверхности. второй вариант заключается в том, что высота про-

 а б
Рисунок 13. Изменение угла раскрытия элементов поверхности в зависимости от вида 
поверхностного пластического деформирования: а – выглаживание, б – обкатывание

 а б
Рисунок 14. Изменение относительной высоты элементов поверхности в зависимости от 
вида ППД: а – выглаживание, б – обкатывание



59

Актуальные научные исследования. От теории к практике

филя уменьшается, угол раскрытия увеличивается. Это не приводит к образованию 
неспллошностей, и, как результат, является более рациональным вариантом обра-
ботки поверхности.

Зависимости, представленные на графиках, (рис. 7 – 14) позволяют прогно-
зировать уровень параметров после поверхностного пластического деформирования 
или определять уровень значений исходной шероховатости поверхности. Так, зада-
вая нужный высотный параметр rz, мы можем с помощью графиков изменения вы-
соты определить степень пластической деформации, в зависимости от того, какую 
величину шероховатости необходимо обеспечить.

выводы: исследовано формообразование элементов шероховатости поверх-
ности при ППд, которое дает возможность прогнозировать ее параметры после дан-
ной обработки.

Полученные результаты исследовательской работы на стадии проектирования 
технологического процесса изготовления детали позволяют определить параметры ре-
жущего инструмента и режимы механической обработки, определить рациональный 
уровень шероховатости, который необходимо сформировать для последующего ППд.
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 а б
Рисунок 15. Изменение ширины элементов поверхности в зависимости от вида 
поверхностного пластического деформирования: а – выглаживание, б – обкатывание
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ДоСлІДження І заБезпечення ФУнКцІоналЬноСтІ 
приймалЬно – перетворЮвалЬного БлоКУ чаСтоти 

Для ІнФормацІйноЇ СиСтеми

Радіолокація  – одна з найбільш розвинених промисловостей в електроніці. 
однією з характеристик цієї технології – швидке постійне впровадження та розви-
ток нової компонентної бази, теорії та практичного застосування [1, с. 1]. Сучас-
ний радіолокаційний комплекс використовує останні досягнення теорії інформації та 
надвисокочастотної електроніки. об’єктом нашого дослідження є сприяння у розроб-
ці термостатованого підсилювального блоку перетворювання та відбору частоти. 
важливою частиною нашої роботи є моделювання процесів у блоку перетворювання.

Ключові слова: приймальна система (receiving system); рндБ 
(radiointerferometry extra-long base)  – радіоінтерферометрія з наддовгою базою; 
Пч (intermediate frequency)  – проміжна частота. нСч (carrier frequency)  – несу-
ча частота ППБ  – (receive-transmit unit)  – приймально  – передавальний блок, Тр 
(thermoregulator) – терморегулятор.

вступ
важливу роль у розвитку інформаційної системи є її призначення. радіоло-

каційний комплекс – пристрій для цільового використання. радар міліметрових до-
вжин хвиль для спостереження за об’єктами та їх рухом має стаціонарну наземну 
установку. вони використовуються при спостереженні рухомих цілей, що працюють 
в умовах перешкод на земній поверхні та атмосфері [2, c. 1].

об’єкт дослідження
Ціллю досліджень є модернізація кріогенно – підсилювальної приймальної 

системи для її взаємодії з засобами інтерферометричних та радіолокаційних вимі-
рювань.

апаратура, що досліджується, повинна відповідати наступним вимогам:
• низькому рівню власних шумів перетворювального блоку частоти;
• стабілізованій робочій температурі приладу;
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• сумісність характеристик кріогенно-стабілізаційного блоку та приймаль-
но – перетворювального модулю;

• мобільність;
• електро – магнітна сумісність.
Блок кріогенного охолодження, що розміщується перед приймально – пере-

творювальним модулем, необхідний для того, щоб зменшити до мінімуму рівень влас-
них шумів пристрою, що забезпечується азотною охолоджувальною установкою.

Табл. 1. 
 Технічні характеристики приймальної системи

Характеристика
Електричні параметри 
Одиниця Значення

Діапазон вхідних частот ГГц 4.6…5.1
Значення проміжної частоти:
Тракт РНДБ для fПЧ1=350 МГц
Тракт РНДБ для fПЧ2=160 МГц
Тракт радіолокаційної системи

МГц
МГц
ГГц

0…600.0
0…176.0
6…5.1

Коефіцієнт підсилення, не більше дБ 40.0
Інтегральна щільність потужності фазових шумів у смузі 
1 Гц, не більше
відлаштування від НСЧ 100 Гц
відлаштування від НСЧ 1 кГц
відлаштування від НСЧ 10 кГц

дБ/Гц –75
–100
–105.0

Рис. 1. Структурна схема приймально – передавального блоку
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Мінімальна температуру, що вдається отримувати, складає приблизно 4к. 
обладнання має забезпечувати підсилення, фільтрацію та перетворення широко-
полосних сигналів з неперервним спектром, що надходять від приймального блоку 
двома паралельними каналами з проміжними частотами 144.0 … 176.0 МГц та 100 ... 
600 МГц.

у кожному приймальному каналі має бути забезпечений радіометричний 
тракт та двосторонній контроль співвідношення шумів опорного генератора та блоку 
керування приймального модуля та від малопотужних джерел [3, с. 3].

взаємна розв’язка між каналами має складати не більше 20 дБ. різниця під-
силення каналів має бути не більш ніж 2 дБ.

Моделювання процесів у приймально – перетворювальному блоці – важлива 
частина подальшої розробки та має великий вплив на коректний вибір параметрів 
елементів та компонентної бази. Моделювання на ранній стадії експерименту та його 
результати має великий вплив на подальшу роботу над приладом.

ІІІ. моделювання пристрою
в нашій роботі комп’ютерне проектування представлене для того щоб під-

твердити, або навпаки, спростувати припущення щодо працездатності приладу 
та вивчення результатів його реалізації. для цього ми використали пакет програм 
“Genesys 2012”.

в середовищі програми була створена структурна модель пристрою, яка імі-
тую роботу блоку перетворення в цілому.

Головне призначення моделі – вивчення можливостей параметрів в системі 
та частотного підсилення. в блоці частотного перетворення низькочастотний підси-
лювач використовується для подачі частини сигналу на контролер та на блок ана-
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Рис. 2. Структурна модель блоку перетворення.
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лого – цифрового перетворення. Це важливо для інтегрованого контролю за всіма 
елементами схеми завдяки внесенню сигналу, що передається, до блоку керування.

Ми отримуємо пристрій, що має у своєму складі термічні датчики для за-
безпечення постійної робочої температури (приблизно 300c). Це необхідно для того, 
щоб звести до мінімуму рівень власних шумів у т. ч. за рахунок стабілізації темпера-
тури блоку в цілому.

компоненти мають розміщуватися у герметичному корпусі, що обладнаний 
системою термостатованого контролю. вимоги до габаритних і приєднувальних роз-
мірів уточнюються у процесі виконання роботи.

ІІІ. висновки
вибір методу моделювання дозволяє визначити параметри структурних ком-

понентів приладів та обмеження.
дана структура, що наведена у роботі, має достатньо низький рівень власних 

шумів, що демонструє ілострація (рис. 2), що є основною вимогою до побудови поді-
бного блоку прийомо – перетвораення частоти.

Рис. 2. Графік власних шумів пристрою на вході (V1) та виході (V3)

Рис. 3. Спектральна характеристика приладу
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Згідно проведених досліджень, така модель доцільна для використання в су-
часних радіолокаційних системах.

1. Methods of construction synthesizer and features of the simulation of the vco; 
Glushechenko E., Gramarchuk y., kobak M., petrenko V.;

2. SpE pJSc «Saturn», ntuu «kpi», kiev, ukraine, 2013.
3. Simulation parameters of the microwave synthesizer for radar system, Gramarchuk y., 

kobak n., petrenko V., Slesarenko S. Department of electronic devices ntuu “kpi”, 
kyiv, ukraine, 2013.

4. Патент uS7609096 – Frequency synthesizer and method for constructing the same, 
2009. 
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генератор СигналІв на поверхневих аКУСтичних хвилях

Поверхневі акустичні хвилі/Surface acoustic wave
акустоелектроніка/acoustoelectronics
високочастотний Пах/high-frequency Saw

Прилади на поверхневих акустичних хвилях (Пах) все більше завойовують 
позиції, які раніше твердо були зайняті традиційними пристроями радіоелектронної 
апаратури. до таких пристроїв можна віднести генератори на Пах. вони мають 
високу стабільність частоти, достатньо низьку температурну чутливість, можуть 
працювати в діапазонах частот від одиниць МГц до одиниць ГГц. Пах генератори 
технологічні, активна та пасивна їх частини виготовляються в єдиному технологічному 
циклі на єдиній основі. вони все частіше використовуються для створення приладів 
вимірювання електричним способом механічних величин (Пах датчики), таких як 
сила, механічне переміщення, тиск, прискорення. використання Пах генераторів 
в пристроях вимірювання механічних величин має свої особливості, до яких слід 
віднести: деформаційну та температурну чутливості фазового зсуву в чутливому 
елементі, співвідношення яких в значній мірі визначає точність вимірювання 
механічних параметрів.

Застосування ліній затримки і резонаторів на поверхневих акустичних 
хвилях в якості задаючих елементів вч генераторів є одним з найбільш перспективних 
напрямків розвитку техніки Пах. Пах – генератор являє собою сукупність арк і 
активної електронної схеми. По одному з найважливыших електричних параметрів – 
стабільності Пах – генератори наближаються до генераторів , що викоористовують 
об’ємно – хвильові резонатори. однак власні частоти Пах – генераторів, виготовле-
них методами оптичної фотолітографії, знаходяться в діапазоні 20 МГц ... 2 ГГц, в той 
час як кварцові резонатори на об’ємних хвилях можуть виготовлятися на частоти 
лише до 100 МГц. Застосування електронно – променевої та рентгенівської технології 
виготовлення перетворювачів Пах дозволяє розширити діапазон основних частот 
Пах – генераторів до 2,6 ... 3 ГГц.

на одному кристалі можна виготовити кілька ліній затримки або резонато-
рів на різні робочі частоти. Планарні малогабаритні Пах – пристрої, застосовува-
ні в генераторах, які добре поєднуються з технологією сучасної мікроелектроніки. 
Це дозволяє виготовляти інтегральні генератори, які містять на одній підкладці як 
стабілізуючий елемент на Пах (лінію задержки, резонатор, фільтр), так і електронне 
забезпечення генератора   (підсилювачі, транзистор і діодні ключі ). Як приклад та-
кого пристрою можна навести 16 – канальний блок Пах – фільтрів для синтезатора 
частоти, виготовлений на одній підкладці з матрицею швидкодіючих діодних ключів, 
виконаний за допомогою технології кремній на сапфірі. девіація частоти Пах – гене-
раторів за допомогою електронно – керованих фазовращателей досягає 1 % робочої 
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частоти. Це дозволяє створювати мініатюрні зв’язкові частотно-модульовані переда-
вачі. Зазначимо для порівняння, що генератори , стабілізовані кварцовими резона-
торами на об’ємних хвилях, допускають глибину частотної модуляції близько 0,1 %. 
Можливість виготовлення генераторів з багатофазовим виходом за допомогою змі-
щених перетворювачів визначає їх застосування в фазочутливих квадатичних детек-
торах при роботі на одній бічній полосі. крім того, просторово зміщені перетворюва-
чі застосовуються в широкодіапазонних генераторах і програмованих синтезаторах 
частот. Переважно Пах-генератори використовують в тих випадках, коли потрібно 
перебудова (підстроювання) частоти.

Список літератури
1. речицький в. І. акусто – електронні радіо-компоненти. – Москва.: радянське ра-
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2. даньщиков Е.в., димшаков в.а., дихне а.М., лєбєдєв Ф.в., рисев Б.П. характе-

ристики поверхневої акустичної хвилі, 1987. [6, c.986-991]
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опреДеление размеров наночаСтиц по их раССеяниЮ

Аннотация. в связи с развитием нанотехнологий возросла потреб-
ность в измерительных приборах нанодиапазона. классическая оптическая 
микроскопия может быть использована для наблюдения объектов, размер d 
которых не меньше половины длины волны используемого света (d ≥ λ/2) [1]. 
обычно методы визуализации объектов меньшего размера, такие как рент-
геновская, электронно-лучевая, зондовая микроскопия, являются разрушаю-
щими, что делает невозможным их использование при наблюдении, например, 
живых клеток. в последнее время интенсивно разрабатываются и усовер-
шенствуются методы сверхразрешающей оптической микроскопии. в данной 
работе показано, что с помощью модификации метода ультрамикроскопии 
можно измерять размеры наночастиц, контролировать их пространственное 
положение и динамику.

Ключевые слова/keywords: наночастица/nanoparticle, рассеяние рэлея/ray-
leigh scattering, одномодовое волокно/single-mode fiber.

введение. ультрамикроскоп, изобретенный в 1902 г. р. Зигмонди и Г. Зи-
дентопфом, впервые позволил визуализировать объекты, размеры которых были 
на два порядка меньше классического предела разрешения в λ/2. С развитием 
нанотехнологий возросла потребность в измерительных приборах, способных 
контролировать размеры наночастиц. например, в солнечных элементах на кван-
товых точках наивысшая квантовая эффективность достигается при использова-
нии наночастиц tio2 диаметром 10–20 нм [2]. Спектры излучения и поглощения 
полупроводникового нанокристалла определяются его размером, если последний 
меньше длины волны де Бройля для электронов в этом полупроводнике, поэто-
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му важно иметь методы экспресс-контроля наночастиц в процессе производства 
светодиодов, солнечных элементов и т.д.

Цель. Целью данного исследования является разработка метода и устройства 
для определения размеров отдельных наночастиц по рассеянному ими излучению.

в ультрамикроскопии свет, рассеянный частицей, формирует в предметной 
плоскости микроскопа дифракционное пятно, которое наблюдают через микроскоп. 
Поскольку частицы коллоидного раствора, для исследования которого собствен-
но и был создан ультрамикроскоп, находятся на разном расстоянии от предметной 
плоскости, то их дифракционные пятна имеют разные размеры и по ним невоз-
можно определить размер частиц. Подобное становится возможным, если частицы 
находятся на подложке, а дифракционные пятна анализируются не визуально, а 
фотоэлектрическим методом.

освещенную наночастицу в первом приближении можно рассматривать 
как точечный источник света, испускающий сферическую волну, амплитуда кото-
рой убывает обратно пропорционально расстоянию r. Следовательно, освещенность 
приемника излучения, удаленного на расстояние r, пропорциональна 1/r2, поэтому 
желательно с одной стороны расположить приемник как можно ближе к объекту ис-
следования, а с другой – обеспечить высокую угловую избирательность приемника, 
чтобы минимизировать его засветку соседними частицами.

в качестве такого приемника излучения было выбрано одномодовое кварце-
вое волокно с диаметром сердцевины dc = 5 мкм и числовой апертурой  NA = 0,17, для 
которой апертурный угол θ0 = 10°. один конец волокна располагался над подложкой 
с наночастицами, а другой находился в светонепроницаемом тубусе напротив фото-
катода фотоэлектронного умножителя (ФЭу).

Схема освещения наночастицы и приема рассеянного ею излучения показа-
на на рис. 1. Пучок деполяризованного лазерного излучения, ось которого наклонена 
к подложке под углом 60°, фокусируется микрообъективом на поверхности подлож-
ки. Под углом 90° к оси пучка располагается ось одномодового оптического волокна, 
причем оси пересекаются в центре светового пятна на поверхности подложки. Центр 
торца волокна находится на расстоянии примерно 10 мкм от поверхности подложки, 
так что рассеянные наночастицей лучи входят в волокно в пределах конуса с углом 
при вершине 2θ0 = 20°, т.е. в пределах угловой апертуры волокна. 

интенсивность неполяризованого излучения, рассеянного на сферической 
частице радиусом а << λ, описывается формулой рэлея, которая в случае нахождения 
частицы в среде с показателем преломления nm имеет вид [3]

 

( )
24 2 6

2
02 4 2

1 1 cos
8 2m

n aI n I
n r

 π −
= + θ + λ 

,  (формула 1)

где I – интенсивность излучения, рассеянного под углом θ к направлению па-
дающего излучения; n – показатель преломления материала частицы; r –расстояние 
от частицы до приемника излучения;  I0 – интенсивность падающего излучения, кото-
рую для гауссова пучка примем как среднюю по сечению величину 2

0 lasI P w= π .
из ф. 1 видно, что если принять угол θ = π/2, при котором устраняется пара-

зитная засветка приемника, то существует пять способов увеличения I:
• использование более мощного освещающего пучка;
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• фокусировка лазерного излучения на небольшом объеме с наночастицами;
• уменьшение расстояния r  между частицей и приемником излучения;
• уменьшение длины волны падающего излучения;
• использование иммерсионной жидкости.
увеличение интенсивности i0 (за счет использования пучка с большей мощ-

ностью Рlas или с меньшим радиусом w, в пределе равным радиусу перетяжки) чре-
вато чрезмерным нагреванием объекта поглощенным излучением, что может быть 
неприемлемо для биологических объектов.

Если оставаться в пределах видимого диапазона излучения, то λ можно 
уменьшить до 405 нм – длины волны лазерного inGan-диода, используемого в при-
водах оптических дисков Blu ray.

использование иммерсии с nm  =  1,5  позволяет в полтора раза увеличить 
мощность рассеянного излучения, поступающую в приемник, и исключить френе-
левское отражение от его поверхности. в данной работе иммерсия не использова-
лась, т.е. nm = 1.

Заметим, однако, что все перечисленные методы окажутся неэффективными, 
если приемник не сможет собрать достаточно света, рассеянного на частице (из-за 
большого r). оценим в соответствии с ф. 1 мощность излучения, рассеянного на час-
тице и попавшего в сердцевину волокна.

интенсивность излучения, падающего на частицу, найдем как 2
0 lasI P w= π . 

относительную мощность излучения, рассеянного частицей и попадающего в серд-
цевину волокна определим как 22 4 2 2

6
4 2 2 2

0

1
4 32 2

c c
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I r w n

 π π −
= =  λ + 

.

Пусть лазер с λ = 532 нм имеет вблизи подложки радиус пучка w = 1 мкм. 
Если частицы TiO2 (показатель преломления n = 2,49) имеют радиус a = 10 нм, то при 

Рис. 1. Схема освещения наночастицы и приема рассеянного ею излучения
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расстоянии до приемника r = 10 мкм относительная мощность излучения на волокне 
составит c lasP P =  3,8·10–12. для частицы радиусом 20 нм эта величина возрастет до 
9,7·10–10.

При использовании в качестве фотоприемника ФЭу r11540  фирмы 
Hamamatsu с анодной чувствительностью S = 106 а/вт и лазера мощностью 
plas = 100 мвт получим для частицы радиусом a = 10 нм на выходе ФЭу фототок 

( ) 6 12 710 3,8 10 0,1 3,8 10ph c las lasI S P P P − −= = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ а, что намного превосходит тем-
новой ток данного прибора (Id = 5 на).

выводы. Показано, что использование волоконно-оптического приемника 
позволяет достаточно быстро и точно определять размеры наночастиц по рассеянно-
му ими лазерному излучению. При перемещении подложки появляется возможность 
получать распределения наночастиц или изображения нанорельефа поверхности.
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моДелЮвання ДинамІКи ДиСлоКацІй  
в наДпровІДниКах II роДУ в Умовах внУтрІШнЬого тертя

чисельними методами вивчалась динаміка сталих коливань дислокаційної 
петлі в присутності областей з іншим коефіцієнтом в’язкості за наявності в пло-
щині ковзання дислокації випадково розташованих слабких центрів закріплення. Гео-
метрія областей з різними значеннями в’язкості та діапазон коефіцієнта в’язкості 
були обрані у відповідності з їхніми типовими значеннями для надпровідників другого 
роду. Були отримані амплітудні залежності внутрішнього тертя та дефекту моду-
ля пружності за різних значень долі нормальної фази та різних варіантів орієнтації 
областей з нормальною фазою відносно лінії дислокації. Було встановлено, що відносна 
зміна декремента внутрішнього тертя і дефекта модуля пружності в амплітудно-
залежній області в змішаному стані надпровідника завжди випереджає зростання 
частки нормальної фази. Було вивчено вплив долі нормальної фази на петлю дисло-
каційного гістерезису, величину середнього значення стрибка дефрмації та напругу 
відриву нерухомої дислокаційної петлі. Представлено характер зміни амплітудних 
залежностей дислокаційного внутрішнього тертя та дефекту модуля пружності у 
середовищі зі змінною в’язкістю, характерному для змішаного стану надпровідників 
другого роду. в амплітудно-залежній області було виявлено нелінійний характер змін 
залежностей внутрішнього тертя та дефекта модуля пружності від долі нормальної 
фази.

Ключові слова: динаміка дислокацій/ dislocation dynamics, надпровідники 
другого роду/ type-ii superconductors, внутрішнє тертя/ internal friction, дислокаційний 
гістерезис/ dislocation hysteresis.

вступ. динамічна поведінка дислокацій суттєво впливає на більшість 
фізичних властивостей кристалів, зокрема визначальним чином на їх пластичні 
властивості, а розуміння закономірностей динаміки дислокацій є важливим 
при прогнозуванні та управлінні цими властивостями. Подолання дислокацією 
локальних центрів закріплення контролює її динаміку. одним з основних факторів, 
що впливають на процес подолання дислокацією локальних центрів закріплення, 
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є її квазів’язке гальмування, що обумовлене передачею імпульсу різного роду 
елементарних збуджень кристала і характеризується коефіцієнтом демпфування в. 
характер впливу квазів’язкого гальмування на динаміку дислокацій до теперішнього 
часу достатньо вивчений як теоретично, так і експериментально [1-12]. однак 
результати цих робіт відносяться до випадку, коли коефіцієнт демпфування 
залишався постійною величиною за об’ємом кристала. динаміка дислокацій у разі, 
коли коефіцієнт демпфування є змінним за об’ємом, теоретично не аналізувалася. 
Такий розподіл коефіцієнта демпфування за об’ємом кристала властивий, зокрема, 
змішаним станам надпровідників ii роду. аналіз динаміки дислокацій в середовищі 
зі змінною в’язкістю є важливим як для з’ясування механізмів відриву дислокації від 
центру закріплення, так і для розуміння природи розсіяння енергії в кристалі.

дана робота присвячена вивченню дислокаційного амплітудно-залежного 
внутрішнього тертя (аЗвТ) в середовищі зі змінною в’язкістю за наявності в площині 
ковзання дислокацій випадково розподілених слабких закріплюючих центрів. у цих 
умовах різні ділянки дислокаційної петлі, що рухається в кристалі, відчувають різну 
силу квазів’язкого гальмування, що може призвести до складного характеру впли-
ву в’язкості на динаміку дислокацій. Така ситуація реалізується в надпровідниках 
ii роду. у змішаному стані надпровідників ii роду наявність в кристалічній решітці 
вихорів абрикосова призводить до того, що концентрація нормальних електронів, 
а отже\, і коефіцієнт демпфування дислокацій, будуть періодичними функціями ко-
ординат. оскільки в загальному випадку орієнтація областей з іншим коефіцієнтом 
в’язкості по відношенню до площини ковзання дислокацій може бути довільною, в 
роботі вивчалася зміна амплітудно-залежних декремента внутрішнього тертя і де-
фекту модуля пружності від концентрацій областей з іншою в’язкістю, геометрія й 
орієнтація яких показана на рис. 1 (а , б, в) .

опис моделі та методика обчислень.
вивчалася динаміка дислокаційної петлі з жорстко фіксованими кінцями за 

наявності слабких центрів закріплення, розташованих випадковим чином у площині 
ковзання. координати слабких центрів закріплення задавалися генератором псевдо-
випадкових чисел. Прогин дислокаційних сегментів завжди залишався істотно мен-
ше їх довжини, що реалізовувалося при виконанні умови , де С – ліній-
ний натяг дислокації, - сила взаємодії слабкого центра закріплення з дислокацією. 
аналіз проводився у відомому наближенні лінійного натягу при безактивованому 
відриві дислокацій від центрів закріплення і нульовій ефективній частоті зовнішньої 
напруги. рівняння коливань дислокаційної петлі мало вигляд:

   (1),

де - доданок, що описує напругу, яка виникає внаслідок взаємодії дисло-
кації з центром закріплення з координатами ; - характерний розмір 
області взаємодії центра закріпления з дислокацією в напрямку x та u, він складає 

 м.
Присутність в рівнянні динаміки (1) сил, що діють на дислокацію з боку 

слабких центрів закріплення, і складна залежність коефіцієнта в’язкості від прогину 
дислокаційної петлі призводить до того, що дане рівняння виявляється нелінійним. 
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у зв’язку з цим, аналітичне рішення рівняння (1) не представляється можливим. 
При інтегруванні рівняння динаміки (1) використовувалися явний і неявний 
кінцево-різницеві методи, що дали гарну згоду. основні результати були отримані 
неявним кінцево-різницевим методом, що дозволив вести обрахунки з найбільшим 
часовим кроком. Зміни початкових умов в рівнянні (1) не впливали на обчислювані 
характеристики, які залишалися постійними в будь-який наступний період коливань 
при , де t0 – час закінчення перехідного нестаціонарного режиму коливань. Зна-
чення t0 залежало від величин ω та в і знаходилося емпірічним шляхом. Максимальна 
величина швидкості ділянок петлі не перевищувало 800 м/с. Енергія ΔW, розсіюва-
на дислокаційною петлею за період коливань Т, оцінювалася як площа гістерезисної 
петлі σ(ε):

  (2)

дислокаційну деформацію визначали за площею фігури під дислокаційною   
 
 
петлею ln : , де 

для логарифмічного декремента затухання δ і дефекта моду-
ля пружності Δm/m були використані співвідношення  та  
 
 
 

для представлення результатів у компактній формі проводився перехід до 
нормованих безрозмірних параметрів. для рішення рівняння динаміки дислока-
ції чисельними методами виконувалася його нормування, описане в [13]. вирази 
для нормованих координат і часу мали наступний вигляд: ; 
 
 ; ; де  та  – безрозмірні та звичайні 
координати вздовж і поперек довжини дислокаційної петлі відповідно, sl  – серед-
ня відстань між центрами закріплення, а – маса одиниці довжини дислокації, θ та 
t  – безрозмірний та звичайний час. рівняння динаміки дислокації в нормованих 
координатах мало наступний вигляд:

 ,  (5)

де ξ0 та η0 - нормовані розміри області взаємодії центра закріплення з дис-
локацією в напрямку ξ та η відповідно;  – силовий за-
кон взаємодії слабкого центра закріплення з дислокацією в нормованих координатах; 

та   – нормовані частота та ампліту-
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да зовнішньої напруги відповідно, ω и σ – частота і амплітуда зовнішньої напруги, 
b  – вектор Бюргерса, - нормована в’язкість, B(x,u)  – коефіцієнт 
демпфування.

Сума в правій частині рівняння (1) враховує взаємодію дислокації зі 
слабкими центрами закріплення. Інтервали зміни нормованих параметрів рівняння 
(1) вибиралися відповідно до діапазонів фізичних значень цих параметрів, 
які спостерігаються в різних матеріалах. При оцінці нормованої в’язкості 
використовувалися такі характерні значення фізичних параметрів: 
м, н, ; коефіцієнт демпфування змінювався в інтервалі 

 в нормальному стані і приймався рівним  у надпровідному 
стані. довжина дислокаційної петлі ln змінювалася в межах 10-6 – 10-4 м, відношення 

 – в межах від 10 до 150. При цьому, для слабких центрів закріплення з  
значення γ для більшості матеріалів належить діапазону 10-2 – 102, для якого і прово-
дився аналіз.

Слід зазаначити, що для таких надпровідних металів, як свинець, індій, ні-
обій за вказаних співвідношень  і умови  значення γ за низьких 
температур як в нормальному, так і в надпровідному стані належить вищевказаному 
діапазону.

результати та їх обговорення.
вплив в’язкості на динаміку дислокацій в умовах аЗвТ для випадку серед-

овища з постійною в’язкістю вивчався в [13, 14]. Було показано, що існує критичне 
значення нормованої в’язкості γ*, таке, що при γ ≥ γ* (γ*=1÷2)  її вплив на динаміку 
дислокацій припиняється. у даній роботі вивчався вплив в’язкості на динаміку дис-
локацій при різній геометрії її областей (рис.1). для всіх вказаних випадків геометрії 
областей отримані в роботі задежності суттєво кількісно та якісно не відрізнялися.

на рис 2 (а, б) показані графіки впливу в’язкості на криві аЗвТ і амплітуд-
ні залежності дефекту модуля пружності при γ = const і при періодичній зміні γ по 
всьому об’єму, що реалізується в змішаному стані надпровідника. криві аЗвТ (δ(S/
S0c)) як в S- , так і в n- стані являють собою криві з максимумами. Максимум на за-

Рисунок 1. Геометрія областей нормальної фази в площині ковзання дислокацій, яка 
містить сітку випадково розподілених слабких центрів закріплення; d – характерний розмір 
областей з коефіцієнтом в’язкості ВN, АС – дислокаційна петля довжиною ln (ln >> d),  
А і С – вузли жорсткої фіксації дислокації, BN і BS – значення коефіцієнта в’язкості для 
N- і S-станів відповідно. Характерні розміри областей з в’язкістю BN завжди залишалися 
істотно менше довжини дислокаційної петлі.
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лежності в n- стані спостерігається при напругах, більших, ніж у S- стані.
амплітудна залежність декремента в S-стані при амплітудах зовнішньої на-

пруги, близьких до критичних напружень початку відриву дислокаційної петлі (S0С ) 
від центрів закріплення випереджає аналогічну залежність в n-стані, тоді як при по-
дальшому збільшенні амплітуди зовнішньої напруги значення декремента в n-стані 

Рисунок 2. Криві амплітудної залежності декремента (а) і дефекту модуля пружності (б) 
в нормальному, надпровідному і змішаному станах при різних частках нормальної фази 
при : лінії 1 – S-стан, лінії 2 – частка нормальної фази 10%, лінії 3 – частка 
нормальної фази 20%,лінії 4 – N-стан. К – безрозмірний множник.
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Рисунок 3. Залежності відносної зміни декремента (а) і дефекту модуля пружності (б) від 
частки фази з в’язкістю ВN, обчислені при  при різних значеннях γ: лінії 1- при 

, лінії 2 – при , лінії 3 – при . Геометрія областей показана 
на рис. 1а.
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завжди виявляються більше, ніж у S-стані. При цьому значення декремента в макси-
мумі в n- стані завжди виявляється більше, ніж його аналогічне значення в S-стані. 
амплітудні залежності дефекту модуля із зростанням амплітуди напруги мають тен-
денцію виходу на плато. При цьому дефект модуля в S-стані завжди виявляється біль-
ше, ніж в n-стані. криві аЗвТ в змішаному стані із зростанням частки нормальної 
фази монотонно зміщуються від аналогічної залежності в S-стані до кривої в n-стані. 
криві амплітудної залежності дефекту модуля в змішаному стані розташовувалися 
між аналогічними кривими в n- і S-стані, монотонно зміщуючись від кривої в S-стані 
до кривої в n-стані. Значення дефекту модуля після виходу залежностей на плато в 
S-стані завжди було найбільшим, в n – найменшим; із зростанням частки нормальної 
фази це значення монотонно зменшувалося.

для аналіза характеру впливу вихорів абрикосова на амплітудно-залежне 
внутрішнє тертя вивчалися залежності відносної зміни декремента і дефекта модуля 
залежно від частки нормальної фази при значеннях зовнішньої напруги  . За 
таких значень амплітуди зовнішньої напруги всі залежності аЗвТ, досягнувши мак-
симуму, зменшувалися, і дислокаційна петля за половину періоду свого руху прохо-
дила відстань, що істотно перевищує характерний розмір вихору.

на рис. 3 (а, б). показані такі залежності для  при , 
, , де - критичне значення нормованої в’язкості, починаючи з 

якого вплив в’язкості на аЗвТ припиняється для випадку постійного значення γ по 
всьому об’єму [2].

Зростання відносної зміни декремента і дефекта модуля на цих залежностях 
істотно випереджає зростання частки нормальної фази, при цьому зазначені залеж-
ності мають тенденцію до насичення. вихід на плато залежностей відносної зміни 
декремента завжди спостерігається при частках нормальної фази, менших, ніж для 
аналогічних залежностей дефекту модуля.

Так, для , залежність для відносної зміни декремента виходить на 
плато при долі нормальної фази , тоді як аналогічна залежність для дефекта 
модуля досягає свого максимального значення при . При ці значення 
були 0,15 і 0,3 відповідно; при  вони були 0,3 і 0,4 відповідно. Значення долі 
нормальної фази, за яких ці залежності виходили на плато, з ростом γ зменшувалися і 
могли сягати 15% при . Такий характер поведінки залежностей відносної зміни 
декремента і дефекту модуля добре узгоджується з експериментальними даними [15].

для з’ясування характеру впливу розміру областей нормальної фази на вну-
трішнє тертя вивчали залежності відносної зміни декремента і дефекту модуля від 
частки нормальної фази при різних значеннях . Такі залежності наведені на рис. 
4 (а, б) для шести значень  при . При всіх вивчених значеннях γ в трьох 
розглянутих випадках знаходження вихорів відносно площини ковзання характер 
цих залежностей залишався аналогічним. Як видно на рис. 4 (а, б), зі зростанням зна-
чення критичне значення частки нормальної фази, при якій зазначені залеж-
ності виходили на плато, зростала. Так, при  для випадку орієнтації вихорів, 
показаної на рис. 1а, зростало від 0,1 до 0,3 та від 0,25 до 0,6 для декремента и дефекта 
модуля відповідно. З рис. 4 (а, б) також видно, що залежності відносної зміни декре-
мента виходять на плато раніше аналогічних залежностей для дефекта модуля для 
усіх шести вивчених значень .
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Рисунок 4. Залежність відносної зміни декремента (а) і дефекту модуля пружності (б) 
від частки фази з в’язкістю ВN, обчисленої при  при різних значеннях  : 

 (лінії 1),  (лінії 2),  (лінії 3),  

(лінії 4),  (лінії 5), (лінії 6).
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для з’ясування механізму впливу вихорів абрикосова на динаміку дислокацій 
обчислювалися залежності η(S/S0c) (крива петлі дислокационного гістерезису) при різ-
них щільностях вихорів абрикосова, різних значеннях d/ln і різних розташуваннях вихо-
рів абрикосова в площині ковзання дислокаційної петлі. у всіх вивчених випадках петлі 
дислокационного гістерезису в n, S і змішаному стані носили стрибкоподібний характер 
(рис. 5).найбільше середнє значення скачка  спостерігалося в S-стані.

для всіх отриманих петель дислокаційного гістерезису була оцінена середня 
величина стрибка дислокаційної деформації  . для оцінки  усереднювалися 
всі скачки дислокаційної деформації за період зовнішньоприкладеної напруги. ре-
зультати свідчать, що найбільша величина стрибка спостерігається в S-стані і моно-
тонно зменшується з ростом частки нормальної фази, досягаючи мінімального зна-
чення в n-стані.

Як видно з рис. 5, наявність областей нормальної фази в площині ковзання 
призводить не тільки до зміни величини , а й впливає на напругу відриву не-
рухомої дислокаційної петлі. для кількісної оцінки впливу в’язкості на напругу від-
риву використовувалася величина , де S’’ и S’ – значення відносної напруги, 
необхідної для досягнення однієї і тієї ж дислокаційної деформації за наявності і від-
сутності в площині ковзання центрів закріплення відповідно.

на рис. 5 пряма 1 відповідає дислокаційній деформації у відсутності в пло-
щині ковзання центрів закріплення, ΔS при вказаному значенні η* відповідає різниці 

Рисунок 5. Характер впливу в’язкості на залежності η (S/S0C) у відсутності центрів 
закріплення в площині ковзання дислокації (лінія 1) і за наявності центрів закріплення: 
S-стан (лінія 2); змішаний стан, частка нормальної фази 11% (лінія 3); N-стан (лінія 4).
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зовнішньої напруги в точках С і D. встановлено, що величина ΔS мінімальна для пет-
лі дислокационного гістерезису в S-стані, і монотонно зростає, досягаючи найбіль-
шого значення в n-стані (рис. 6).

Як було встановлено в [13], при γ, однаковому по всій площині ковзання, 
вплив в’язкості на динаміку осцилюючої дислокації і дислокаційний гістерезис обу-
мовлені дією інерційного механізма подолання дислокацією слабких центрів закрі-
плення. дія інерційного механізму при  призводить до збільшення середньої 
величини стрибка деформації на петлі дислокаційного гістерезису і зменшення на-
пруги відриву нерухомої дислокаційної петлі.

важливо відзначити при цьому, що напруга відриву дислокаційної петлі 
від слабких центрів закріплення не залежить від значення γ, при якому відбува-
ється відрив, а визначається тим значенням нормованої в’язкості, при якому осци-
лююча дислокаційна петля була перезакріплена на слабких закріплюючих центрах. 
Спостереження за формою дислокаційної петлі на різних ділянках залежностей 
дислокаційного гістерезису свідчать, що як в S-стані, так і в змішаному стані при 
концентрації вихорів до 40-50% стрибки дислокаційної деформації завжди обумов-
лені переміщенням ділянок дислокаційної петлі з розмірами, порівнянними з до-
вжиною всієї петлі ln. При цьому в n-стані, а також у змішаному стані при великих 
концентраціях вихорів абрикосова на петлі дислокационного гістерезису була при-
сутня велика кількість стрибків, обумовлених переміщенням ділянок з розмірами, 
істотно меншими ln.

Рисунок 6. Залежність усереднених значень відносної напруги відриву дислокаційної 
петлі (лінія 1) і відносної величини стрибка деформації (лінія 2) від долі нормальної фази.



81

Актуальные научные исследования. От теории к практике

висновки. отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:
• в змішаному стані надпровідника вплив в’язкості на динаміку дислокації і 

дислокаційний гістерезис обумовлений дією інерційного механізма подо-
лання дислокацією слабких центрів закріплення;

• відносна зміна декремента і дефекту модуля пружності в амплітудно-
залежній області в змішаному стані надпровідника завжди випереджає 
зростання частки нормальної фази;

• петля дислокаційного гістерезису в змішаному стані завжди має стрибко-
подібний характер;

• середні величини стрибка деформації і напруга відриву дислокаційної пет-
лі, що покоїться, зростають із зростанням частки нормальної фази, випе-
реджаючи її.
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в.о.Сухомлинський

у статті розкривається поняття інформаційно-комунікаційної технології. 
Розглядається рівень впровадження даної технології та її особливості під час викла-
дання фізики. наведено результати педагогічного експерименту по перевірці ефек-
тивності впровадження даної технології при вивченні розділу «механіка» на уроках 
фізики в загальноосвітній школі.

Ключові слова / Keywords: інформаційно-комунікаційні технології (ІкТ) 
/ informational and communication technologies (ict), комп’ютерна технологія / 
computer technology, сучасна освіта / modern education, інформаційне суспільство / 
informational society.

вступ в останні роки посилилась увага до використання інформаційно-
комунікаційних технологій, які дозволяють оптимізувати навчальний процес і, тим 
самим, надають можливість учням отримувати високоякісну освіту на сучасному 
рівні розвитку суспільства і технологій.

Теоретико-методологічні та методичні основи використання інформаційно-
комунікаційних технологій, питання проектування, створення засобів інформаційно-
комунікаційних технологій відображено в роботах в.Ю. Бикова, р.С. Гуревича, Ю.о. 
Жука, Б.С. Гершунського, М.І. Жалдака, М.Ю. кадемії та ін..

Потенційні можливості впровадження комп’ютерної техніки в процес на-
вчання сприяли активним дослідженням в даній області. Питаннями інформатизації 
шкільного навчання займалися такі вчені, як С.а. абрамов, в.П. Беспалько, Я.а. ва-
граменко, Є.П. веліхов, Т.в. кравченко [5] та ін..

Ця тема у наш час є надзвичайно актуальною, тому що основною причиною 
появи і розвитку комп’ютерної техніки є багаторазове збільшення інформаційних 
потоків в житті сучасного суспільства. людина фізіологічно не здатна самостійно 
впоратися з темпами зростання обсягів інформації; їй необхідна зовнішня допомога. 
в даному випадку комп’ютер можна розглядати як інструмент, який здатний підси-
лювати інформаційний потенціал людини, розширюючи при цьому його можливості 
розвитку інтелекту і креативності [2].
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основна частина у відповідності до вимог часу змінюється зміст освіти. 
Іде пошук нових технологій навчання спрямованих на формування в учнів профе-
сійних знань, умінь та навичок, які обумовлені вимогами суспільства до робітників 
відповідної кваліфікації та профілю. на досягнення яких повинні бути спрямовані 
зусилля викладача та учня, щоб у майбутньому забезпечити отримання професійної 
освіти заданого рівня. Якщо нічого не змінювати, то зовсім скоро система освіти не 
зможе забезпечити соціальний запит для забезпечення якісної освіти, формування 
головного багатства сучасного світу – людини з активною життєвою позицією, яка 
відрізняється професійною та соціальною компетентністю, а також уміє працювати 
в колективі, володіє комунікативними якостями. Тому ця тема є актуальною для по-
дальшого її розвитку і доповнення новими матеріалами для використання у загаль-
ноосвітніх школах.

хотілося б зазначити, що фізика – наука експериментальна. вивчення фізики 
важко уявити без лабораторних робіт. у даний час існує велика кількість навчальних 
програмних засобів. Серед усіх хотілося б виділити продукт «квазар-мікро», який 
використовується як для проведення фронтального експерименту, так і для виконан-
ня лабораторних робіт. «Бібліотека електронних наочностей» разом з «віртуальною 
фізичною лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчаль-
ного матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків.

отже, як бачимо, в даний час уже створено безліч електронних джерел ілю-
стративного матеріалу і навчальних програмних засобів для більш цікавого прове-
дення уроків фізики. але кожен виробник бажає захистити свій продукт і тим самим 
створюю багато перешкод для сучасного вчителя. ліцензійні права на розроблені 
програми не дають повного доступу до цих файлів. адже не кожен вчитель бажає 
використати повний пакет даної програми, а лише частину. короткий сюжет з цих 
файлів ми не можемо вирізати. Тому багато вчителів відмовляються від використан-
ня даної технології на уроці, бо вважають її затратною і не дуже зручною [2, 3].

Існує безліч методів застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
під час уроку. розрізняють традиційну і нетрадиційну модель навчання за допомогою 
Ікт. традиційна модель навчання передбачає фрагментарне використання комп’ютера 
на уроках, як тренажера, або для демонстрації, контролю знань, тестування, тощо. 
нетрадиційна модель навчання включає в себе дослідницьку роботу, обчислювальні 
експерименти, дистанційне навчання і т. ін.. Саме остання модель не завжди узгоджу-
ється з класно-урочною системою навчання. Тому цей напрямок може бути реалізо-
ваним для навчання обдарованої молоді в позаурочний час.

дослідження цих моделей навчання дозволило виділити такі напрямки за-
стосування ІкТ:

контроль знань;
навчальне телебачення;
«електронні підручники»;
комп’ютерний імітаційний експеримент;
проектні технології;
цифрові лабораторії.
При використанні ІкТ для контролю знань у програмованому навчанні на 

екран виводяться запитання і варіанти відповідей. учень повинен вибрати з поданих 
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варіантів правильну відповідь на поставлене запитання або ввести свій варіант від-
повіді. описана процедура є основним кроком у взаємодії людини і машини у про-
цесі контролю. Залежно від відповіді, зокрема від того, чи правильна вона, машина 
вибирає наступне запитання, зазначає правильну відповідь, ставить оцінки тощо.

Як показали експерименти, спроба перекласти більшу частину навчання на 
телебачення призводить до різкого зниження якості навчання. Проте, звичайно, бу-
вають зручними і ефективними і пізнавальні телефільми, і вебінари, які забезпечують 
дистанційну взаємодію між аудиторією та ведучим.

у випадку «електронного підручника» варто організувати взаємодію учня 
з комп’ютером, коли учень сам вибирає послідовність і ступінь деталізації викладу. 
Якщо певне твердження з підручника його зацікавить, він може вимагати докладні-
шого і глибшого його пояснення, яке заздалегідь закладається в пам’яті комп’ютера і 
реалізується за допомогою, наприклад, гіпертекстової технології;

Проведення лабораторного практикуму з фізики з використанням 
комп’ютерного імітаційного експерименту дозволяє частково вирішити проблему 
технічного оснащення кабінетів фізики [1].

Проектні технології, під час проведення навчальної практики, дозволяють 
навчити учнів, в першу чергу, самостійно формувати мету роботи та обирати шляхи 
її досягнення, а також застосовувати теоретичні знання для розв’язку конкретних 
завдань реального життя [4].

використання цифрових лабораторій, як інструментального засобу органі-
зації та проведення натурних фізичних експериментів, є новим напрямком методів 
використання ІкТ в процесі навчання фізики (цифрова лабораторія noVa5000).

висновки використання інформаційно-комунікаційних технологій дозво-
ляє вирішувати потреби сучасної освітньої програми: виховувати грамотну, продук-
тивно мислячу людину, адаптовану до нових умов життя в суспільстві. дані техно-
логії дозволяють не тільки формувати в учнів систему знань, умінь і навичок, але 
і досягти високого рівня розвитку учнів, прагнення до самонавчання, самоосвіти і 
розвитку творчого потенціалу. дають можливість зробити навчальний процес ціка-
вим, захоплюючим, більш ілюстрованим, наглядним і доступним, дозволяють розви-
вати індивідуальні здібності, а також уміння працювати з комп’ютером. в результаті 
використання ІкТ з’являється реальна можливість підвищити результативність про-
цесу навчання фізики

в результаті експериментального дослідження в загальноосвітній школі було 
підтверджено, що використання інфорамаційно-комункаційних технологій на уроках 
фізики дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання 
рівня знань учнів, звільняє більше часу для надання допомоги учням. За допомогою 
використання цих технологій на уроках великий потік інформації стає досяжнім.
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