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ПОД- СЕКЦИЯ 3. информатика, вычислительная техника и автоматизация.

Д. В. Грищенко
студент,  

кафедра ЦПЗ,  
харківський національний університет  

радіоелектроніки «хнуре»

ТеМа « роЗроБКа МоДУЛЯ  
роЗПІЗнаВаннЯ ноМерних ЗнаКІВ  
ДЛЯ СиСТеМи аВТоМаТиЗаЦІЇ КПП  

аВТоМоБІЛЬноЇ СТоЯнКи »

Призначення системи
досліджувана система призначена для автоматизації процесу контрольно- 

пропускної системи автомобільної парковки. система реалізована на основі розпіз-
наванні номерного знаку за допомогою віддаленої мережевої вебкамери і алгоритму 
аналізу (розпізнавання) розміщеного на сервері. камера знімає номер від’їжджаючого 
автомобіля в пропускній зоні шлагбаума і за допомогою мережевих технологій від-
правляє його на сервер обробки . Залежно від результатів обробки і звіренням кон-
кретного номера з набором номерів у базі робиться висновок і відповідна команда на 
дозвіл/заборону в’їзду.

область застосування
Постійно зростаюче число транспортних засобів вимагає від розробників 

ефективних рішень для забезпечення безпеки і комфорту автовласників. одним з ре-
зультатів інтенсивних досліджень у цій області стали сучасні інтелектуальні системи 
для «зчитування» номерних знаків , які можуть успішно застосовуватися в різних 
сферах, що пов’язані з використанням автотранспорту.

За допомогою системи розпізнавання автомобільних номерів автомати-
зується в’їзд на будь-яку територію, будь то стоянка торгового центру, територія 
промислового підприємства або платна автострада. При цьому немає необхідності 
виписувати будь-які пропускні документи, пропуском клієнта буде номер його ав-
томобіля. Переваги такого «документу» в його постійній наявності: його не потріб-
но носити з собою , показувати співробітникові служби безпеки або прикладати 
до зчитувального пристрою, його не можна забути, втратити або просто передати 
іншій людині.

у разі використання подібної системи на парковці існує ряд переваг. установ-
ка системи розпізнавання на в’їздах і виїздах дозволить контролювати присутність 
транспортних засобів на території. власник парковки отримує повну статистичну 
інформацію про її завантаженості, проаналізувавши яку зможе вжити заходів щодо 
підвищення ефективності бізнесу та ефективності обслуговування клієнтів. контр-
оль в’їжджають і виїжджають автомобілів посилить безпеку стоянки, так як в базу 
даних будуть занесені всі транспортні засоби, які коли-небудь перебували на її тери-
торії, і , при необхідності, існує можливість швидко визначити порушника, отримати 
будь яку потрібну статистику по часу перебування (в’їзд \ виїзд) автомобіля, що ціка-
вить. Інтеграція системи з паркінговимбілінгом зведе до мінімуму вплив людського 
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фактора , в тому числі унеможливить зловживання персоналу своїми повноваження-
ми. впровадження системи розпізнавання автомобільних номерів заощадить гроші 
власника парковки , а також підвищить лояльність постійних клієнтів, які цінують 
якість послуг і свій час.

Рисунок 1 – Взаємодія співробітника з прибулим автомобілем

Рисунок 2 – Взаємодія системи з клієнтом
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реалізація процесу з автоматизацією і без неї
в даний час автоматизація паркінгів зведена до мінімальних завданням, а ча-

сом і зовсім відсутня. на більшості розглянутих в ході дослідження парковках голо-
вну роль з контролю пропуску автомобілів грає співробітник паркінгу, який вручну 
звіряє номери приїжджого з номерами , занесеними в записну книжку. відкриття 
воріт або шлагбаума так само відбувалося вручну. Ці дві дії забирають дуже багато 
часу, крім того є можливість помилки співробітника під час пошуку або , що набагато 
гірше , запису даних нового клієнта і номерних знаків його автомобіля. алгоритм дій 
можна проілюструвати наступною діаграмою (рис. 1 ) .

впровадження систем, що автоматизують роботу кПП дозволяють карди-
нально змінити процес. крім здешевлення обслуговування самого паркінгу , шляхом 
зменшення кількості співробітників, система дозволяє збільшити загальну безпеку 
і швидкість роботи. відсутність людських помилок під час пропуску автомобілів, а 
так само відсутність необхідності вручну шукати збіги номерів, значно поліпшили 
стабільність роботи паркінгу. на ( рис. 2 ) зображено взаємодія системи з клієнтом.

Загальний опис алгоритму
Загальну схему алгоритму , на якому базується розпізнавання номерів , мож-

на представити таким чином.
на рисунку 4 представлена структурна схема, послідовність виклику функці-

ональних блоків алгоритму системи

Рисунок 3 – Загальна схема реалізації алгоритму розпізнавання
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Рисунок 4 – Структурна схема послідовності виклику функціональних 
складових алгоритму
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Схема впровадження та функціонування системи
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УДК 665.9

Шатовська Т. Б.
кандидат технічних наук,  

доцент кафедри програмної інженерії,  
харківський національний університет  

радіоелектроніки «хнуре»
Солодовніков В. Г.

студент, кафедра ЦПЗ,  
харківський національний університет  
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ПерСонаЛІЗаЦІЯ WEb-КонТенТУ ДЛЯ КориСТУВача

Проведені дослідження значення персоналізації web-контенту для онлайн-
стратегії компаній та її вплив на підвищенні відвідуваності web-ресурсу.

Ключові слова: веб-сайт, контент, персоналізація, таргетинг.

Вступ
на сьогоднішній день більшість цифрових маркетологів вважають, що пер-

соналізізація веб-контенту має фундаментальне значення для онлайн стратегії ком-
панії. Персоналізація робить гроші! реалізація персонального обслуговування клі-
єнтів примножує цільову аудиторію, враховуючи їх поведінкову психологію та інші 
фактори.

контент-персоналізація функціонує на основі даних про відвідувача, доступ-
них для системи – його місцезнаходження, задані ключові слова для пошуку, оголошен-
ня, опубліковані раніше на інших ресурсах, історія покупок. Існують й інші параметри, 
які можуть бути прийняті до уваги. наприклад, вік, стать тощо. Можливості значною 
мірою необмежені, і це багато в чому залежить від того, як багато інформації наявно 
про відвідувача. Таким чином, дослідження області отримання та використання даних 
про користувача для персоналізації контенту є важливими та актуальними.

Мета роботи
Метою роботи є дослідження методології персоналізації web-контенту 

для полегшення пошуку потрібної інформації на web-ресурсі та підвищення 
продуктивності цільових оголошень.

Методика експериментів
на прикладі сайту телеканалу сТб було перевірено ефективність контент-

персоналізації через використання поведінкового таргетингу користувачів, які 
отримали авторизований доступ на сторінку телекомпанії. Тест полягав у порівнянні 
статистики кліків для всієї аудиторії відвідувачів та групи авторизованих, щодо яких 
фіксувалися категорії відвіданих новин з метою релевантної вибірки при наступному 
відвідуванні сторінки.

обговорення результатів
Протягом терміну експерименту системою було оброблено 2016 активностей 

користувачів розробленої сторінки, що відображала новини телекомпанії сТб. Під 
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активністю слід розуміти кліки відвідувачів на запропоновані їм посилання на статті 
інформаційного та розважального порталу сТб й документы в пошуковій видачі, а 
також кліки на рекламні банеры.

дані про активності були отриманні з допомогою метрики фіксації 
реакції (кліку) за допомогою рекомендацій, що генерувались системою на 
основі розробленого методу персонализації. Це дозволило оцінити й порівняти 
результативність рекомендацій кожного із задіяних підходів, в том числі контент-
пероналізації.

в систему зайшло 1 512 запитів від обраної аудиторії користувачів, на які 
система після обробки з допомогою реалізованого алгоритму видавала відповіді. Ці 
відповіді являли собою показ користувачу при наступному відвідуванні сторінки 
конкретного інформаційного контенту й рекламних банерів. в межах нашого аналізу 
ці покази важалися експериментальною дією, що чинилась на користувача, а його 
активність у вигляді кліка (або його відсутності) на передбачуваний контент, – 
важливою для нас реакцією. дані про реакції користувача на цю дію фіксувалися і в 
повному об’ємі заносилися в систему.

Із загальної маси отриманих запитів 30 (2%) не були оброблені системою 
через технічні причини.

серед оброблених запитів для 184 (12.2%) із них системою були видані в 
якості відповіді випадкові параметри (пропозиція користувачу контенту або банера 
здійснювалась випадковим чином, без обробки алгоритмами).

для 612 оброблених запитів (40.5%) вплив був сформирований без участі 
експериментальної системи й без використання додаткових методів.

для 317 оброблених запитів (21%) вплив формувався з допомогою 
запропонованого методу.

на основі цих впливів можна виділити декілька груп, які були здійснені 
на користувачів веб-ресурсу. Маючи дані про реакції користувачів, було отримано 
можливість порівнювати рівень активності (кількість кліків) користувачів у відповідь 
на кожний вплив.

в рамках даної статті нас цікавить перш за все ефективність контент-
персоналізації, тому розглянемо дві групи впливу:

1. експериментальна група. Група впливів, сформованих на основі тільки 
алгоритмів персоналізації.

2. контрольна група. Група впливів, сформованих у випадковому порядку – 
без обробки попередньої активності користувачів будь-якими алгоритмами.

були отримані наступні результати:

Контент
Контрольна група Експериментальна група

Кількість впливів Кількість реакцій Кількість впливів Кількість реакцій

Інформаційний 145 18 (12.4%) 238 54 (22.7%)

Рекламний банер 39 1 (2.6%) 79 7 (8.9%)

відсотки, вказані в колонці «кількість реакцій» показують, яка частина здій-
снених впливів отримала реакцію (клік) користувача.

Таким чином, для контент-персоналізації спостерігається ріст кількості ре-
акцій на вплив (10.3%) порівняно з кількістю реакцій на випадковий вплив.
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для рекламних банерів ріст кількості реакцій складає 6.3% порівняно з кіль-

кістю реакцій на випадковий вплив.
Похибкою роботи системи є 2% від загальної кількості оброблених даних. 

Таким чином, формування рекомендацій персоналізації контента перевищує поріг 
похибки і дає відчутний ефект на користувача (кількість кліків збільшується порів-
няно з випадковою вибіркою пропозицій).

слід відмітити, що через порівняно невелику аудиторію користувачів ці 
цифри потрібно вважати оглядовими й такими, що відображають тенденцію в ці-
лому. При цьому, аналогічне дослідження з використанням контент-персоналізації 
для веб-ресурсу іншого спрямування демонстру-ватиме зміщення показників в ту 
чи іншу сторону в залежності від особливостей реалізації контекстних алгоритмів на 
цьому ресурсі та його специфіки.

Зокрема, на результативність рекламної пропозиції товарів чи послуг мо-
жуть здійснювати вплив ряд факторів, які відрізняються на різних ресурсах:

– вид товару чи послуги (контент пропозиції),
– форма представлення контента (тільки зображення, зображення із звуко-

вим супроводженням тощо),
– характер розміщення банера на сторінці,
– цінова категорія товару
– впізнаваність бренду,
– особливості інтерфейсу ресурсу,
– специфіка дизайну ресурса,
– якість дизайну рекламних банерів,
– й інше.
Таким чином, слід визнати, що персоналізація контенту може досить ефек-

тивно використовуватись в області інтернет-новин.

Висновки
в результаті проведених досліджень було доведено важливість персона-

лізації web-контенту, оскільки підвищення релевантності призвела до збільшення 
відвідуваності web-ресурсу, а значить і більш високих доходів.
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ДоСЛІДженнЯ МеТоДІВ роБоТи  
З МаСШТаБниМи БаЗаМи Даних

Проведені дослідження методів обробки та аналізу масштабних наборів да-
них (Big Data) та використання хмарних технологій.

Ключові слова: big Data, хмарні технології, хмарні обчислення.

Вступ
Методологія роботи з big Data передбачає дещо більше, ніж просто аналіз вели-

чезних об’ємів інформації. Проблема не в створенні та зберіганні значних обсягів даних, а в 
тому, що більша їх частина представлена в форматах, які не достатньо відповідають тради-
ційному структурованого формату бд, – це веб-журнали, відеозаписи, текстові документи, 
машинний код або, наприклад, геопросторові дані. все це зберігається у великій кількості 
різноманітних сховищ, іноді навіть за межами організації. в результаті корпорації можуть 
мати доступ до величезного обсягу своїх даних і не мати необхідних інструментів, щоб 
встановити взаємозв’язки між цими даними і зробити на їх основі значущі висновки.

крім того, дані нині обновляються наскільки стрімко, що традиційні методи 
аналізу інформації поступаються технологіям великих даних і використання хмар-
них технологій є досить актуальним.

Мета роботи
Метою роботи є дослідження методології роботи з масштабними базами да-

них й механізмів реалізації та стандартів хмарних обчислень, аналіз існуючих хмар-
них технологій з відкритим вихідним кодом та практичне використання проаналізо-
ваних технологій.

Методика дослідження
розглянуто еволюцію цифрових даних та перспективи їх розвитку, особли-

вості роботи з big Data. в якості методів дослідження було проведено порівняльний 
аналіз доступних хмарних технологій, класів задач, що потребують використання 
масштабних даних. на основі проведеного аналізу розроблено модель хмарного 
сервісу для розміщення даних у хмарі й організації доступу до них,через web-
інтерфейс.

обговорення результатів
на базі проведеного дослідження було запропоновано імітаційну модель 

роботи розподіленої високонавантаженої системи та розроблено модель SaaS-
сервісу.
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Проект реалізує узагальнений метод доступу до масштабних даних і являє 

собою менеджер файлів на базі web для S3. Платформою для розміщення даних було 
обрано amazon S3 – розподілену файлову систему, що реалізує розміщення масш-
табних даних в Інтернеті. Модель даних S3 складається з двох частин: блоку (bucket) 
й об’єктів (object). блок може включати нескінчену кількість об’єктів, кожний з яких 
містить дані й метадані.

Функціонал моделі забезпечує прямий зв’язок з об’єктоми на amazon й дозволяє:
• проглядати всі блоки в своєму обліковому записі S3;
• створювати новий блок;
• проглядати всі об’єкти в блоці;
• створювати новий об’єкт
• вилучати об’єкт;
• вилучати блок.
основні api більшості хмарних служб збереження даних вимагають від про-

грамістів занурюватись в протоколи й деталі конфігурації. в розробленій моделі за-
пропоновано класи, що спрощують використання служби збереження даних amazon 
S3 в якості «необмеженого» жорсткого диску. високорівневий підхід дозволив скон-
центруватись на даних, замість підписів й інших деталей, що підвищило ефектив-
ність сервісу.

в ході тестування роботи моделі були отримані позитивні характеристики її 
працездатності.

Висновки
аналіз масштабних даних – це нетривіальне завдання, яке в більшості випад-

ків не вирішується «в лоб», проте сучасні бази даних та аналітичні платформи про-
понують достатню кількість методів вирішення цього завдання. При розумному їх 
застосуванні системи здатні обробляти терабайти даних з прийнятною швидкістю.
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Проведены исследования методов обработки и анализа масштабных наборов 
данных (Big Data) и использования облачных технологий.

Ключевые слова: big Data, облачные технологии, облачные вычисления.
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RESEARCh PRACTICES fOR lARgE-SCAlE DATAbASES
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ЗаСТоСУВаннЯ ТехноЛоГІЇ ІнДУКЦІЙноГо наГрІВУ ДЛЯ 
ПрофІЛаКТиКи І ЛІКВІДаЦІЇ аСПВ При ВиДоБУТКУ нафТи. 

ПереВаГи Та оСоБЛиВоСТІ.

Пропонується при видобутку парафінистої нафти для боротьби з асфаль-
тосмолопарафіновими відкладеннями застосовувати індукційний нагрів тіла під-
йомних труб. Приведено техніко-економічне обгрунтування застосування індукцій-
них систем, їх особливості та переваги.

Ключові слова/Keywords: парафінові відкладення/paraffin deposits; нафта/
oil, індукційний нагрів/induction heating, нагрівач/heater.

При видобутку парафінистої нафти серйозною проблемою, що викликає усклад-
нення в роботі свердловин, обладнання нафтопромислу і трубопровідних комунікацій, є 
утворення асфальтосмолопарафінових відкладень (асПв), формування яких призводить 
до зниження продуктивності системи і ефективності роботи насосних установок [1].

Існує безліч відомих і активно вживаних в нафтовидобувній промисловос-
ті методів боротьби з асПв, але різноманіття умов розробки родовищ і відмінність 
характеристик продукції, що видобувається, часто вимагає індивідуального підходу 
і навіть розробки нових технологій. вибір методу боротьби з асПв за умови збере-
ження якості продукції і виконанні нормативних показників супутніх робіт, забез-
печуючи необхідні техніко-економічні показники в сучасних умовах, є важливим і 
актуальним завданням.

нами пропонується для боротьби з асфальтосмолопарафіновими відкладен-
нями при видобутку нафти застосовувати технологію індукційного нагріву. Про-
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понована технологія заснована на формуванні теплового поля безпосередньо в про-
відному тілі (колона нкТ) без нагріву вживаного кабелю. Це забезпечує безпеку 
виконання робіт, значне скорочення часу нагріву внутрішнього простору нкТ і від-
повідно час профілактичної обробки без зупинки роботи свердловини, високе ккд 
на рівні 98% і як наслідок низькі операційні витрати.

Принцип індукційного нагріву можна пояснити таким чином. Якщо узяти 
провідник із змінним струмом і розташувати його поблизу (без контакту) поверхні 
провідного тіла, то унаслідок електромагнітної індукції, в цьому тілі виникнуть ін-
дуковані (вихрові) струми. Проходження індукованого струму на поверхні металу 
можна проілюструвати рисунком 1.

відмітні особливості індукційних систем нагріву в порівнянні з іншими на-
грівальними системами є формування теплового поля безпосередньо в провідному 
тілі (наприклад, в стінці металевої труби).

Переваги індукційного нагріву над шкребкуванням:
1. очищення стінок нкТ до металу.
2. Період очищення різко збільшується.
3. Можливість очищення колектора на виході зі свердловини до штуцера.
4. Збільшення дебіта за рахунок збільшення діаметру прохідного отвору в 

нкТ і в колекторі.
5. Підтримка зворотного клапана в робочому стані.
6. видалення високов’язких водонафтових емульсій.
7. безпека виконання робіт.
8. обробка свердловин, обладнаних ШГн.
основні переваги індукційної системи нагріву перед резистивною (гріючим 

кабелем) і обігрівом парою:

Рисунок 1. Принцип індукційного нагріву
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1. Значно менше споживання електроенергії.
2. Збільшення термінів міжочисного періоду.
4. безпека виконання робіт.
5. вага кабелю 200 кг/1 км.
6. капітальні витрати при монтажі і експлуатації індукційних систем нагріву 

нижче чим у резистивних систем і паросупутників.
7. вартість витратного матеріалу кабелю – індуктора у декілька разів (до 

10 разів) нижче відповідній вартості гріючого кабелю на 1 погонний метр.
8. високе ккд забезпечує низькі операційні витрати.
9. довговічність, обумовлена тим, що сам кабель не контактує з поверхнею, 

що нагрівається, і не є джерелом високої температури.
Ще 10–15 років тому основна маса індукційного устаткування, що ви-

пускається, було громіздким, водоохолоджуваним (дистильована вода), склад-
ним в обслуговуванні. в даний час, розвиток силової електроніки дозволяє ро-
бити компактні, такі, що не вимагають додаткового обслуговування установки 
індукційного нагріву, здатні працювати в герметичному корпусі у будь-який 
час роки.

комплексне рішення включає модулі:
• устаткування для індукційного нагріву;
• гнучкого кабелю, в термостійкій ізоляції, для намотування індуктора;
• датчики температури;
• автоматизована система управління нагрівом забезпечує високоточний і 

безпечний нагрів, контроль і управління температурою горючих нафто-
продуктів без участі людини в незалежності від зміни параметрів навко-
лишнього середовища.

Рисунок 3. Насосна система в якій для живлення індукційного нагрівача 
використовуються альтернативні джерела:
а – комплект сонячної стації для живлення індукційного нагрівача;
б – застосування комбінованої (вітрової і сонячної) установки
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Технологія індукційного нагріву може бути застосовна, як у вертикальних, 

так і в горизонтальних свердловинах. для даної технології застосовується високо-
частотний індукційний генератор потужністю від 50 квт (залежно від температури, 
необхідної для нагріву). в якості індуктора для обробки свердловин – стандартний 
вантажонесучий геофізичний кабель простої конструкції. у всіх типах свердловин 
кабель може бути встановлений методом підвіски кабелю на гирлі: свердловинах з 
уевн через лубрикатор; на свердловинах з уШГн, уШвн через сальниковий при-
стрій в міжтрубний простір (спуск і підйом кабелю здійснюється стандартною гео-
фізичною лебідкою без зупинки свердловинного насоса.

для нагріву використовують промислову частоту струму при живленні ін-
дукторів безпосередньо від промислової мережі струму.

найдоцільніше з метою мінімалізациі витрат використовувати альтернатив-
ні джерела, використовуючи для живлення індукторів сонячну та вітрову енергію 
енергію (рисунок 2).

Подальше вдосконалення індукторів, знаходження оптимальних зон їх роз-
міщення і їх кількості дозволить використовувати їх як основний пристрій для бо-
ротьби з асфальтосмолопарафінових відкладень не тільки підземного, а і наземного 
устаткування нафтопромислу.

Список використаної літератури:
1. Персиянцев М.н. добыча нефти в осложненных условиях. М.: ооо «недра-

бизнесцентр», 2000. 653 с.
2. ивановский в.н. и др. оборудование для добычи нефти и газа. – М.: рГу нефти 

и газа им. и.М. Губкина, 2002.
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При використанні гумової футеровки у рудорозмельних млинах виникає 
ряд проблем, серед яких найбільш важливими є наступні: вибір підходящої марки 
гуми, вибір оптимальної форми й геометричних розмірів елементів гумувої футеров-
ки і визначення її довговічності. відомо [1, 2], що домінуючим механізмом руйну-
вання футеровок для кульових млинів і млинів мокрого самоподрібнення є втомно-
гідроударноабразивний знос. втомне руйнування гум досить докладно викладене в 
роботах [3-5]. Що ж стосується абразивно-втомного руйнування поверхневого шару 
гумової футеровки, то ця проблема є досить складною й, незважаючи на зусилля ба-
гатьох дослідників, до сьогоднішнього дня залишається практично невирішеною на-
віть при розгляді одиничного акту стирання.

Перші роботи з дослідження тертя й зношування полімерів і гуми відносять-
ся до першої половини хх століття. в 1941 році вийшла книга І.в. крагельского «Тре-
ние волокнистых веществ», у якій наведено огляд робіт до 1940 р., наведені залеж-
ності, що зв’язують коефіцієнт тертя зі швидкістю зношування, тиском, твердістю й 
модулем пружності гуми [6]. в 1972 році вийшла оглядова стаття [7] того ж автора, 
у якій розглядаються різні теорії тертя й зношування матеріалів. При цьому автор, 
відзначаючи спільність механізмів зовнішнього тертя й зношування, пропонує роз-
глядати їх роздільно. в 2002 році в роботі [8] даний огляд робіт у розглянутій області 
переважно для гідроабразивного механізму зношування гум.
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надалі, випливаючи концепції І.в. крагельского, природу зовнішнього тертя 

гум і їх зношування будемо розглядати роздільно, акцентуючи увагу на абразивно-
втомному механізмі зношування гумових футеровок рудоразмольних млинів.

При цьому слід зазначити одне досить важливе емпіричне спостереження: 
механізми зношування футеровки й великогабаритних шин, особливо в умовах екс-
плуатації їх на рудних кар’єрах, незважаючи на деякі відмінності, мають багато за-
гального, а саме:

– механізми руйнування: у великогабаритних шин превалює абразивно-
втомне зношування; у гумовій футеровці млинів також абразивно-втомний або точ-
ніше втомно-гідроударноабразивний;

– температура нагрівання: в області контакту з контртілом (у шини із про-
філем дороги) на поверхні й у масиві гуми розвивається нестаціонарне теплове поле, 
що виконує негативний вплив на довговічність;

– старіння гуми: термін служби шин і футеровки обчислюється місяцями, 
а іноді роками; за цей час завдяки процесам структурування й деструкції фізико-
механічні характеристики гуми суттєво змінюються: модуль зрушення може збіль-
шитися в 1,4-1,6 рази, а коефіцієнт дисипації зменшуються в 2-4 рази [9].

Тому огляд робіт з тертя й зношування гум буде виконаний також з ураху-
ванням цих особливостей експлуатації гумових футеровок і великогабаритних шин. 
При цьому слід зазначити, що по зношуванню великогабаритних шин є досить вели-
ка кількість літератури [10].

розглядаючи природу зовнішнього тертя гуми. слід розрізняти сухе тертя 
(прокладки, ущільнення, бандажі фрикційних коліс) і тертя зі змащенням (в осно-
вному, ущільнювальні манжети). на сьогодні існує кілька теорій зовнішнього тертя 
гуми; найбільш розглянутою є молекулярно-кінетична теорія тертя, основи якої були 
закладені Шалламахом і Г.М. бартенєвим [11-13]. Згідно із цією теорією сила тертя 
F  дорівнює:

  (1)

 , (2)
де F1 – сила тертя, безпосередньо пов’язана з механічним зачепленням не-

рівностей поверхонь, що труться;
F2 – сила тертя, пов’язана з молекулярною взаємодією поверхонь, що труться;

мех∝  і мол∝  – коефіцієнти тертя, зв’язані відповідно з механічним заче-
пленням і з молекулярною взаємодією поверхонь, що труться;

n – нормальне навантаження між тертьовими тілами;
n0 – сила молекулярної взаємодії в поверхнях контакту.
в 1953 році Шалламах [13] запропонував наступну формулу для розрахунків 

сили тертя F залежно від швидкості ковзання V і температури Т:

  (3)

пізніше Г.М. бартенєв [11] уточнив цю формулу для гладких поверхонь кон-
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такту тертьових поверхонь

  ,  (4)

де γ – постійна, що залежить від властивостей гуми;
u0 – енергія активації процесу руйнування;
k – постійна больцмана;
nк – середнє статистичне число ланцюгів гуми, що перебувають у контакті з 

контртілом;
0 1000V ≅  м/с – швидкість звуку в застеклованій гумі;

λ – постійна гуми (γ ≅ 5⋅10-7 с).
Як видно, незважаючи на зусилля багатьох учених молекулярно-кінетична 

теорія зовнішнього тертя гуми носить в основному феноменологічний характер; при 
цьому експериментальні дані й визначають емпіричні рівняння, що зв’язують у єдине 
ціле інформаційні параметри. Що ж стосується тертя гуми зі змащенням (а до такого 
досить обережно можна віднести й гумові футеровки млинів), то в існуючій літерату-
рі серйозних теоретичних досліджень немає [10, 11, 14].

Із численних робіт у області зношування гуми випливає, що зношування 
є більш складним процесом, так як зовнішнє тертя, являє собою результат взаємо-
функціонального впливу механічних і фізико-хімічних процесів, що протікають в 
основному в поверхневому шарі контактуючих тіл. дослідники [1, 2, 15] розрізняють 
п’ять видів стирання гум: абразивне, втомне, зношування внвслідок «скочування», 
термічне й корозійне.

абразивне зношування. При вдавленні в гуму гострого виступу контртіла 
поперед нього виникає ефект стиску матеріалу, а за – великі деформації розтягу рис. 
1. [16] усе це приводить до того, що за виступом контртіла виникають роздири гуми й 
на її поверхні утворюються смуги, які по напрямку збігаються з напрямком ковзання. 
Зносостійкість гуми при абразивному зношуванні визначається переважно міцністю 
матеріалу.

слід підкреслити, що аналітичні розрахунки зносостійкості гуми при абра-
зивному зношуванні з урахуван-
ням зовнішніх факторів практич-
но відсутні через його складність.

Втомне зношування. Це 
найпоширеніший вид зношуван-
ня для гумових футеровок. Його 
теорія найбільше повно розро-
блена І.в. крагельским і М.М. рез-
ніковським [7]. Згідно з їхньою 
теорією при елементарному акті 
втомного зношування гуми від-
бувається руйнування поверхне-
вого шару матеріалу в результаті 
багаторазово повторюваних де-

Рис. 1. Взаємодія завантаження млина з 
поверхневим шаром гумової футеровки;  
1- гумова футеровка, 2- елемент завантаження, 
F -Зусилля середовища.
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формацій від дії контртіла.

для характеристики зношування відомі рівняння І.в. крагельського.

 , (5)

і М.М. резніковського

 , (6)

де i – інтенсивність стирання;
E – модуль пружності гуми; р – нормальний тиск;
β– коефіцієнт втомної витривалості;
σ0 – опір роздиру;
δ, z, r – параметри, що характеризують геометрію истирающей поверхні.
для визначення числа циклів n, при якому відбувається руйнування гуми, 

М.М. резніковський [7] запропонував рівняння виду

 , (7)

де σ0 – опір розриву при однократному навантаженні;
σ – амплітуда динамічної напруги;
β – коефіцієнт стійкості гуми до повторних навантажень.

Як видно з наведених 
напівемпіричних рівнянь, 
втомне зношування збільшу-
ється з ростом тиску й моду-
ля пружності, з погіршенням 
втомних властивостей гуми й 
зменшенням опору роздиру. 
Також цей факт підтвердже-
но обстеженою гумовою фу-
теровкою млинів на ПівГЗк 
м. кривий ріг під час про-
ведення експериментальних 
випробувань футеровок різ-
ної форми.

на рис. 2, 3. видно 
місця втомного руйнування 
гуми в наслідок багаторазо-
вих ударів кусків породи та 
кульок (випробування про-
водились на млині 1 стадії 

Рис.2. Сліди втомного руйнування гумової футеровки 
3 ряд від завантаження.
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подрібнення з кульками Ø 100 мм).
Зношування внаслідок скочування. характерний для високоеластичних 

матеріалів, виникає в результаті збільшення сили тертя, температури й швидкості 
ковзання. руйнування поверхні гуми починається з виникнення тріщин, їх ріст при-
водить до утвору «скатки» і, в остаточному підсумку, до відділення часток від масиву. 
Процес практично не вивчений, у відомій літературі відсутні які-небудь аналітичні 
залежності.

Корозійне зношування. у межах експлуатації барабанних млинів це зношу-
вання в чистому виді практично не зустрічається; гума досить добре опирається ак-
тивному зовнішньому середовищу. однак на процес руйнування футеровки зовніш-

Рис. 3. Сліди втомного руйнування гумової решітки вивантаження.

Рис. 4. Розподіл температури нагрівання 
гумової футеровки по висоті млина 
МШЦ 3,6х5,5: 1-зона температур, 
що допускаються, для гуми типу А, 
2-границя гранично припустимої 
температури.

Рис. 5. Криві зносу гумової футеровки:  
1 – для 2го кільця від завантаження,
2 – для 5го кільця від завантаження.
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нє середовище завжди діє несприятливо.
Температурне зношування. в області контакту завантаження й гумової фу-

теровки завжди виникає температурне поле. на думку авторів робіт [2] температура 
в зоні контакту може перевищувати 70 с; у рідких випадках доходити до 100°с и біль-
ше. результати експериментальних досліджень [16] дали такі результати розподілу 
температурного поля, яке як правило, не було стаціонарним; температура за обсягом 
плит розподілялася так, як показано на рис. 4.

але температурне зношування в чистому виді майже не зустрічається,
скоріш за все підвищення температури призводить до прискорення про-

цесів старіння гуми і як наслідок її прискорене руйнування внаслідок дії втомно-
абразивного зносу.

Також гумова футеровка піддається дії кавітаційному та ерозійному зношен-
ню, але ці види зношення не значні і протікають у досить великому проміжку часу, 
що набагато більше строку служби футеровки про, що свідчать криві зносу гумової 
футеровки [2], які наведені на рис. 5.

Рис. 6. Хвилястий характер зносу гумової футеровки.

Рис. 7. Кільцеві бороздки на гумовій футеровці.
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дослідження авторів [1-5] та власні дослідження на ПівГЗк дають можли-

вість стверджувати, що характерним зносом гумової футеровки є –хвильовий рис. 
6. При чому на різних стадіях подрібнення, хвильовий характер зносу майже не від-
різняється, тільки є більш чітким на 2 та 3 стадіях.

Також характерним зносом є утворення кільцевих борозд хвилястої форми 
рис. 7. Також встановлено чим дрібніша фракція тим чіткіші бороздки.

Із численних публікацій, частина яких цитується в даній роботі, стосовно до 
зношування гумової футеровки кулькових млинів, можна зробити наступні висно-
вки.

1. Зношування гуми визначається сукупністю цілого ряду факторів: параме-
трів навантаження, властивостей абразивного (або гідроабразивного) середовища, 
активністю зовнішнього середовища, температурою, коефіцієнтом тертя, ступенем 
пошкодження матеріалу, фізико-механічними характеристиками гуми і т.д.

2. на інтенсивність зношування матеріалу впливають: тиск контртіла, швид-
кість руху, температура, агресивне середовище й ряд інших факторів; при цьому, що 
досить важливо, дотримується принцип температурно-тимчасової суперпозиції, 
тобто адекватність впливу температури й швидкості.

3. у реальних умовах експлуатації завжди спостерігається складний характер 
зношування, що поєднує всі згадані механізми; у конкретних випадках один з видів 
може переважати або згодом переходити в іншій.

4. абразивне зношування й зношування внаслідок скочування відносяться 
до «катастрофічних» випадків і в практиці їх намагаються не допускати.

5. найпоширенішим видом зношування для футеровок барабанних млинів є 
втомно-гідроабразивноударне зношування, а характерний знос має хвилясту форму 
та кільцеві бороздки.
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Цилиндроконические гидроциклоны выгодно отличаются от других аппара-
тов центробежного типа малыми размерами, простотой конструкции и удобством в 
эксплуатации, сравнительно низкой стоимостью, отсутствием движущихся частей, 
высокой производительностью и малым потреблением электроэнергии.

обычно из гидроциклона отводятся два потока: осветленный (верхний) и 
сгущенный (нижний), составляющий до 10-15% общей производительности аппара-
та. в промышленности используются оба эти продукта или каждый из них в отдель-
ности.

результаты, полученные в работе [2, с.23], показали, что степень извлечения 
твердой фазы через верхний и нижний разгрузочные патрубки гидроциклона с при-
емным бункером может быть рассчитана по известным ранее методикам, получен-
ным для гидроциклонов со свободным выходом продуктов разделения.

существуют различные методы расчета разделяющей способности цилин-
дроконических гидроциклонов: на основе понятия граничного зерна разделения, 
теории подобия, стохастической модели разделительных процессов и детермини-
рованного подхода [3, с. 128]. в независимости от выбранного похода, изначально 
определяются расходные характеристики аппарата.

Проведенные эксперименты показали, что для цилиндроконического гидро-
циклона с приемным бункером хорошую сопоставимость с опытными данными дает 
формула Ф.и. Фонтейна (ф.1.) [3, с. 95]:

 ,)/(10 5,03
жρвхввхo РddQ =  (формула 1)

где Рвх – давление во входном патрубке гидроциклона, Па; ρж – плотность 
жидкой дисперсионной среды, кг/м3.

одним из наиболее часто применяемых подходов к расчету разделяющей 
способности цилиндроконических гидроциклонов является подход на основе поня-
тия граничного зерна разделения. условно считают, что частицы с размером больше 
граничного зерна разделения полностью уносятся в сгущенный продукт гидроци-
клона, а частицы с диаметром меньше граничного зерна разделения полностью из-
влекаются с осветленным продуктом.

расчет разделяющей способности гидроциклона на основе понятия гранич-
ного зерна разделения проводится в следующей последовательности. По (ф.2) рас-
считывается диаметр граничного зерна разделения dгр [4, c.9]:
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где ν – кинематическая вязкость дисперсионной среды, м2/с; ξ = 9,032 – коэф-
фициент гидравлического сопротивления гидроциклона с оптимальными соотноше-
ниями геометрических параметров; h – расстояние от нижнего среза верхнего слив-
ного патрубка до приемного бункера (рис.1), м; ρт – плотность твердой дисперсной 
фазы, кг/м3.

Зная величину dгр, по интегральной кривой распределения частиц по круп-
ности (рис.1) можно определить долю твердой фазы (извлечение) от содержащейся 
в исходной суспензии, разгружающуюся через песковый насадок 4 (рис.1) и верхний 
сливной патрубок 3 гидроциклона. из рис.2 следует, что при известном значении dгр 
доля а твердой фазы от содержащейся в исходной суспензии уносится с осветлен-
ным продуктом, а
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(1-а) – со сгущенным потоком (в случае гидроциклона с приемным бунке-
ром – в приемный бункер).

для определения снижения концентрации механических включений в 
оборотной воде за определенный промежуток времени, при направлении ча-
сти ее на очистку в гидроциклон с приемным бункером, была выведена зави-
симость [4]:
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где Sн – степень извлечения механических примесей в приёмный бункер; Gнач – 
масса твёрдых частиц в оборотной воде, кг; VК – объём циркулирующей в контуре воды, 
л; t – время, с; Qо – общая объёмная производительность гидроциклона, м3/с.

для подтверждения применимости формулы были проведены эксперимен-
тальные исследования на установке (рис.3). результаты показали, что отклонение опыт-
ных данных от теоретических лежит в пределах доверительного интервала 5% (рис.4).

Полученные экспериментальные и теоретические данные свидетельствуют 
о том, что гидроциклоны с приемным бункером на нижнем сливе могут эффективно 
использоваться с минимальными капитальными и энергетическими затратами для 
очистки оборотной воды. например, при использовании единичного гидроциклона 
с приемным бункером диаметром 25 мм 100 м3 оборотной воды могут быть очище-
ны от механических примесей с диаметром больше граничного зерна разделения за 
30 суток при затратах энергии 100 вт.
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InTRODuCTIOn
recently, producers and consumers increased interest in new promising product  

– oats flour. by its chemical composition it contains on average 55,0...65,0 % carbohydrates, 
11,0...13,0 % proteins, 5,0...15,0 % fat, 2,3....2,8 % dietary fiber and differs from the wheat flour 
with better balance for amino acid composition, increased content of micro-and macronutri-
ents, especially the content of potassium and magnesium, contains large amounts of mucous 
substances, incorporates non starch polysaccharide β-glucan, which reduces the blood choles-
terol levels and makes the gastrointestinal tract function easier. Due to the unique properties 
it uses in mixtures with other types of flour, particularly wheat, widely used in baking and 
confectionery industry in the production of bread, bakery and confectionery products [1; 2].

a characteristic feature of all types of oat groat products obtained in the processing 
of traditional varieties of oats is a relatively low yield of end products. This is due to the 
high hoodness of traditional oats which may contains 20...40 % of the grain hard floral 
hulls. For their removal complicated and energy intensive stages of dehulling and pearling 
are conducted during which produced a significant amount of by-products in the form of 
crushed core and middlings – 15...35 %, increasing the length of the technological process 
for the necessity of repeat dehulling stage and sorting products after it [3; 4].

in the recent years, scientists-breeders have obtained new naked forms of oats 
(avena nuda) which have better technological and physicochemical properties [5]. For the 
last 5...7 years scientists conducted researches of the chemical composition and technologi-
cal properties of this crop to develop optimal modes of its processing in groats products.

The problem of using naked varieties of oats in the national groat industry is locat-
ed in the initial stage. The majority of researches were held by ukrainian scientists-breeders 
to determine the growing conditions, some technological properties and chemical composi-
tion of the grain.

«State register of plant varieties suitable for dissemination in ukraine in 2013 year» 
contains three cultivars of naked oats: «Salomon», «Samuel», «Skarb ukrainy». These variet-
ies are characterized by high values   of indicator of 1000 grain weight and relatively higher 
protein content compared to traditional varieties.

in modern conditions the appearance of new naked varieties of oats ukrainian 
breeding determines revision, improvement and optimization of the existing technological 
schemes that will be conformed to the peculiarities of the new grain crops.
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mATERIAl AnD mEThODS
Samples of naked oats cultivar «Salomon» were cultivated and harvested in kiro-

vograd region, ukraine in 2013 year.
Steaming of oats groat was carried out in the laboratory steamer of periodic action 

Vk-30. Specially prepared sample of the studied material was filled in the special cartridge 
and placed in steamer. with help of the intake and exhaust valves the pressure and time 
of steaming were regulated. Groat with initial moisture content of 12,5 % was steamed at 
0,20 Mpa for 5 min and then sent to the drying stage.

Drying of the groat after steaming was carried out in the laboratory dryer which 
works on a “fluidized bed”. Mode of operation of the dryer (degree of removal of excessive 
moisture) was regulated by temperature changes drying agent (air) and time of the grain 
location in the working area of the dryer. Groat was dried to a moisture content of 10, 12 and 
14 % and then sent to the grinding stage.

Grinding was carried out in the laboratory mill «nagema» which includes a roller 
mill with two pairs of rollers 150 mm length and 220 mm in diameter and two receiving 
plansifter composed on one bed. working gap changed depending on grinding system (gr. 
sist.): 0.7 at first gr. sist., 0.5 at second gr. sist., 0.3 at third gr. sist., 0.1 at fourth gr. sist. oat 
flour was received by pass of the 067 sieve after each grinding system. oat bran was received 
by overtail of the 067 sieve after fourth grinding system.

ash content of obtained oats flour and bran was determined according to the meth-
od GoSt 10847-74. oats flour and bran were ground in olis Laboratory Mill weighed and 

Figure 1 – The block scheme of processing naked oats into oats flour
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placed in a special ash cup. Then the samples were heated at 900 oc in an electric muffle 
furnace until its weight was stable. The residue in ash cup was cooled to room temperature 
and then weighed on analytical scales.

whiteness of obtained oats flour was measured on express flour whiteness meter 
bLik-r3. a sample of oats flour was placed into the special cartridge and tamped. after this 
cartridge was placed in device and measurements were carried out.

RESulTS AnD DISCuSSIOn
in the course of research the block scheme of processing oats flour has been de-

veloped with using of water-heat treatment which involved the production of oats flour 
and oats bran. processing naked oats under this scheme includes the following stages: 
cleaning of typical impurities, pearling, water-heat treatment of pearling groat, drying 
and grinding (fig. 1).

Figure 2 – Changing the yield of oats flour depending on moisture content of groat before 
grinding

Figure 3 – Changing the whiteness of oats flour depending on moisture content of groat before 
grinding
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to detemine the grinding modes of naked oats grain into flour a research was 
conducted about the influence the modes of water-heat treatment on yield and quality of 
end products – flour and bran. The results of researches are presented in fig. 3.

From given results it can be seen that for samples of groat (pearling kernel of naked 
oats) the degree of grinding varied depending on humidity. increasing the moisture content 
of the groat before grinding led to an increase in its plasticity which in its turn reduced 
the yield of flour with increasing yield of bran. Maximal yield of oats flour was obtained 
by grinding of groat with moisture content of 10 %, and it was received the minimal yield 
of bran – 11,7 %. The biggest yield of bran was observed at humidity of groat 14 % which 
respectively led to the lowest yield flour – 74,8 %.

to determine the quality of obtained products the determination of whiteness was 
carried out. The results of researches are presented at fig. 4.

as it can be seen from fig. 4 the biggest whiteness 33,3 units was observed in flour 
obtained by grinding the groat with the moisture content of 14 %, the smallest 23,2 units – in 
flour obtained by grinding the groat with the moisture content of 10 %. The relatively high 
value of whiteness of the sample was obtained from groat with the moisture content of 14 % 
in comparing with other samples (with the moisture content of 10 and 12 %) explained by 
the higher plasticity of the kernels which leads to less grinding of membranes which fell into 
flour and reduced the whiteness index.

an important indicator of the quality of end products, which characterizing the 
overall mineral content is ash content. The results of researches of ash content are presented 
at fig. 5.

The indicator of ash content of obtained oats flour depending on the initial mois-
ture content of groats was in the range of values 1,48...1,65 %. The indicator of ash content 
of oats bran was in the range of values 2,25...2,43 %.

COnCluSIOnS
The main difference of the developed technological scheme of processing oats flour 

from the technologies which are widely used in ukrainian groats industry is the lack of ener-
gy-intensive operations of dehulling, sorting of dehulling products, which greatly simplifies 
the technological process, reduces expenses for production of these products.

Figure 4 – Changing the ash content of oats flour depending on the moisture content of groat 
before grinding
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ВиМІрюВаЛЬниЙ ПереТВорюВач МІКроПереМІщенЬ  
на ПоВерхнеВих аКУСТичних хВиЛЯх

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

серед різноманітних типів вимірювальних перетворювачів (вП) сили та тис-
ку, переміщення та прискорення, температури, вологості та складу навколишнього 
середовища перспективними є вП на поверхневих акустичних хвилях (Пах) [1].

у даній роботі представлено результати дослідження вП мікропереміщень, 
який реалізований на основі дисперсії фазової швидкості Пах, що виникає 
при переміщенні механічного зонда (мембрани) в електричному полі Пах, яка 
поширюється поверхнею п’єзоелектричного звукопровода [2, 3].

на рис.1 наведено функціональну схему диференціального вП на основі двох 
Пах-генераторів 1 та 2, вихідні сигнали яких поступають на змішувач 3, з якого сиг-
нал проміжної частоти надходить на підсилювач 4. Зонд 5 (рис.2) під впливом вимі-
рюваної величини переміщується в електричному полі Пах, потенціал якого зміню-
ється експоненціально ( )λπϕϕ X2exp0 −= , де φ0 – потенціал електричного поля 
Пах на вільній поверхні п’езоелектричного звукопроводу;λ= V/f; V, f та λ – частота, 
фазова швидкість та довжина Пах на вільній поверхні звукопроводу; X - відстань 
від п’єзоелектричної поверхні звукопроводу 6.

частота генератора із врахуванням дисперсії фазової швидкості Пах при пе-
реміщенні зонда (мембрани) визначається співвідношенням [2, 3]:

Рис.1 Рис.2
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2

x Vf      n
L

ψ
π

 ≈     − 
 

, (1)

де n – ціле число, що визначає моду коливань, звичайно n = 120...250; L –відстань 
між центрами ЗШП;

 

– додаткове фазове набігання хвилі під зондом  
 
(мембраною), що викликане дисперсією фазової швидкості Пах;  N = W/λ – число 
довжин хвиль на збуреній ділянці звукопроводу;

 
 
– крутість дисперсійної характеристики .

Приріст фази Пах, а отже і частоти генератора, пропорційний довжині 
звукопроводу W = N/λ, яка перекривається зондом, та крутості дисперсійної 
характеристики SV . в якості звукопроводу рекомендується використання сильних 
п’єзоелектриків (Linbo3, bi12Geo20, Zno), які забезпечують крутість дисперсійної 
характеристики S ≈ 100 м-1.

Як показали експериментальні дослідження ефективний вплив зонда 
(мембрани) на фазову швидкість забезпечується при зазорі 0 ≤ X ≤ 0,15λ. 
При цьому початкова проміжна частота становила 0 117,5F êÃö= , девіація 
частоти 124,5 117,5 7,0â íF F F êÃö∆ = ∆ -∆ = - = , а середня чутливість вП 
мікропереміщень 0,5 /XS F X êÃö ì êì= ∆ ∆ ≈ .

Таким чином, ефект дисперсії фазової швидкості Пах в результаті збурення 
електричного поля хвилі може бути використаний для розробки вимірювальних 
перетворювачів мікропереміщень, тиску, сили та прискорення. використання 
диференціальної схеми та частотного вихідного сигналу дозволяє при цьому значно 
зменшити вплив дестабілізуючих факторів.

Список літератури
1. Жовнір М.Ф., черняк М.Г., черненко д.в., Шеремет л.М. вимірювальні перетво-

рювачі фізичних величин на поверхневих акустичних хвилях // електроніка та 
зв’язок. – 2011.- № 1(60). – с.153-157.

2. Жовнир н.Ф. Математическая модель преобразователя информации на 
поверхностных акустических волнах // Электроника и связь. – 1997. – с.297-
301.

3. Жовнір М.Ф.,черняк М.Г., дідківський а.а. та інш. Пристрій на поверхневих 
акустичних хвилях для вимірювання тиску. Патент україни 71213 а. бюл.11, 
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Турсынова Т.е.
студент 3курс, 

Таразский Государственный университет  
им. М.х.дулати

ПроГраММироВаниЯ и реаЛиЗаЦии МаТеМаТичеСКоЙ МоДеЛи 
МеханичеСКоЙ СиСТеМЫ на ЭВМ.

рассматриваемая механическая система с двумя степенями свободы нахо-
дится под действием силового гармонического возмущения в виде .

согласно, расчетной схеме исследуем вынужденные колебания системы с 
двумя степенями свободы (рис.1).

колебания происходит под действием силы , приложенный к теле 2. За 
обобщенные координаты примем угол поворота  и перемещения тела .

для составления математической модели системы используем уравнения ла-
гранжа 2-го рода:

кинетическая и потенциальная энергия системы равны:

где ,  коэффициенты инерции,  коэффициенты жесткости.
определим обобщенные силы  и , связанные с действием возмущаю-

щего сила:

где,  – элементарная работа возмущающего сила на перемещении 
системы, вызванном элементарным приращением обобщенной координаты  при 

 ; - элементарная работа возмущающего сила на перемещении 
системы, вызванном элементарным приращением обобщенной координаты  при 

;  – элементарная приращения обобщенных координат.
если принять направление возмущающего сила при  положительным 

и считать, что оно совпадает с направлением отсчета положительных значений угла 
, то из соотношений (3) получаем

 , .
Подставляя (ф.2) , (ф.3) в (ф.1) получим следующие системы 

дифференциальных уравнений:
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  (ф.4)
часное решение этих уравнений ищем в следующем виде:

 ,  (ф.5)
где,  амплитуды главных колебаний [1].
Подставляя эти выражение в дифференциальные уравнения (ф.4), получаем

из этих систем относительно  и находим

 
   (ф.6)

для следующих числовых данных: 

.   имеет вид

 а)    б) 
 

(ф.7)

Формула (ф.7) позволяет проследить за зависимостью  от частоты 
 и построить соответствующие графики с помощью программы Maple17.[2]

рассмотрим поведение  для трех интервалов изменения цикличес-
кой частоты возмущающего момента:

1. . Так как  ,то  и  

1 – рисунок
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следовательно, знаменатель формул (ф.7) положителен. из этого вытекает, что в пер-
вом интервале  , . с ростом величины  амплитуды колебаний стержня 
и груза возрастают, при этом колебания стержня происходят в одной фазе с измене-
нием возмущающего сила, а колебания груза – в противофазе.

При  , рад и .
При  в системе наступает первый резонанс и функции

 претерпевают бесконечный разрыв(см.рис.2).
2. . Так как  , то  , а  . следовательно, 

знаменатель формул (ф.7) отрицателен. из этого следует, что во втором интервале  
, т.е. колебания груза происходят синфазно с изменением возмущающего сила. 
При определении знака функции  необходимо рассмотреть числитель формулы (ф.9).  

если  , 

то  и колебания стержня происходят в противофазе с возмущающим 
силой. 

если , 

то  и колебания стержня, так же как и груза, синфазны с изменением .

При  первая парциальная частота (частота 
собственных колебаний системы) амплитуды вынужденных колебаний стержня рав-
на нулю (

 
– случай антирезонанса). в этом случае груз массой  может 

рассмотриваться как гаситель колебаний стержня. величину  в этом режиме про-
ще определить по формуле (ф.6):

 .

амплитуда колебаний стержня  убывает до нуля при возрастании

Рис.2
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 от  до , а затем с увелечением  от  до  возрастает. 

При  , т.е. при второй парциальной частоте, амплитуды 

вынужденных колебаний , определяемые по формулам (ф.6) и (ф.7) равны:

При изменении  в интервале от  до  функция  для амплитуды 
вынужденных колебаний груза имеет минимум, соответствующий максимуму зна-
менателя формул (ф.6) и (ф.7). взяв от этого выражения производную по  и при-
равняв ее нулю, получим

откуда найдем значение , при котором  достигает минимума:

При  в системе наступает второй резонанс.

2.  Так как ,то  и  ; 
следовательно, знаменатель формул (ф.7) положителен. учитывая, что  

 
 , можно заключить, что в этом интервале и  и ,  

 
т.е. колебания происходят в противофазе с возмущающим силой. с возрастанием  
амплитуды вынужденных колебаний  и  уменьшаются , стремясь к нулю.
отношение функций , определяющих амплитуды вынужденных колебаний, 
получим, разделив из (ф.7) (б) на (а):

  (ф.9)

При  

При . 

При  .  
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При График зависимости   
 
от частоты возмущения  показан на рис.3.

была составлена программа на языке Delphi, позволяющий увидеть движе-
ния рассматриваемый динамической системы (рис.4).

Литература:
1. Яблонский а.а «курс теоритической механики» /часть ІІ/-М.,1971.
2. а.н.Шевцов «Математическое моделирования в прикладных задачах. алгоритмы 

программирования Delphi и Maple»/Тараз-2012. 

Рис.3

Рис.4
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иССЛеДоВание ДВижениЯ ДинаМичеСКоЙ СиСТеМЫ  
С ПоМощЬю СоВреМенноЙ чиСЛеннЫМи МеТоДаМи.

рассматриваемая механическая система с двумя степенями свободы нахо-
дится под действием силового гармонического возмущения в виде .

согласно, расчетной схеме исследуем вынужденные колебания системы с 
двумя степенями свободы. (рис.1)

колебания происходят под действием момента , приложенный к теле1. За 
обобщенные координаты примем угол поворота  и перемещения тела .

для составления математической модели системы используем уравнения ла-
гранжа 2-го рода:

 
  (ф.1)

кинетическая и потенциальная энергия системы равны:
, 

Рис.1
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 (ф.2)
где коэффициенты инерции,  коэффициенты жесткости.
определим обобщенные силы  и  связанные с действием возмущающе-

го момента:

  
(ф.3)

где - элементарная работа возмущающего момента на перемещении 
системы, вызванном элементарным приращением обобщенной координаты  при 

;  – элементарная работа возмущающего момента на перемещении 
системы, вызванном элементарным приращением обобщенной координаты  при 

;  – элементарные прирощения обобщенных координат.
если принять направление возмущающего момента при  положительным 

и считать, что оно совпадает с направлением отсчета положительных значений угла 
, то из соотношений (ф.3) получаем

 , .
Подставляя (ф.2), (ф.3) в (ф.1) получим следующие системы дифференциальных 

уравнений

     (ф.4)
частное решение системы дифференциальных уравнений (ф.4), определяю-

щее вынужденные колебания, находим в виде
     

Подставляя эти выражения в дифференциальные уравнения (ф.4), получаем 
.из этой системы 

двух алгебраических уравнений относительно  и  находим

  
(ф.5)

для следующих числовых данных: 

	 а) 	 б)	
Рис.2
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амплитуды  и  имеет вид:

Формулы (ф.5) позволяют проследить за зависимостью  и  от частоты 
 и построить соответствующие графики (рис.2, а, b) [1]

рассмотрим поведение  и  для трех интервалов изменения циклической 
частоты возмущающего момента:

1 . Так как , то  и  следова-
тельно, знаменатель формул (ф.5) положителен. из этого вытекает, что в первом ин-
тервале , . с ростом величины  амплитуды колебаний стержня и гру-
за возрастают, при этом колебания стержня происходят в одной фазе с изменением 
возмущающего момента, а колебания груза – в противофазе.

При  имеем  и .
При  в системе наступает первый резонанс и функции 

 и  претерпевают бесконечной разрыв (см. рис.2).
2. . Так как , то , а  следова-

тельно, знаменатель формул (ф.5) отрицателен. из этого следует, что во втором ин-
тервале , т.е. колебания груза происходят синфазно с изменением возмущаю-
щего момента.

При определении знака функции  необходимо рассмотреть числитель 

формулы (ф.5). если , то  и колебания стержня происходят в  

противофазе с возмущающим моментом. если , то  и колеба-

ния стержня, так же как и груза, синфазны с изменением 

При  парциальная частота (частота  
 
собственных колебаний системы) амплитуды вынужденных колебаний стержня рав-
на нулю (  – случай антирезонанса). в этом случае груз массой  может расс-
мотриваться как гаситель колебаний стержня. величину  в этом режиме проще  
 
определить по формуле (ф.5): .
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амплитуда колебаний стержня  убывает до нуля при возрастании  то  

до , а затем с увеличением  от  до  возрастает. При , 

т.е. при второй парцианальной частоте (частота собственных колебаний системы), 

амплитуды вынужденных колебаний  и , определяемые по формулам (ф.5) 

равны:

При изменении  в интервале от  до  функция  для амплитуды 
вынужденных колебаний груза имеет минимум, соответствующий максимуму зна-
менателя формул (ф.5). взяв от этого выражения производную по  и приравняв ее 
нулю, получим

откуда найдем значение , при котором  достигает минимума:

 
   (ф.6)

При  в системе наступает второй резонанс.

3.  Так как , то  и ; следова-

тельно, знаменатель формул (ф.5) положителен. учитывая, что , можно за-

ключить, что в этом интервале и  и  т.е. колебания происходят в про-

тивофазе с возмущающим моментом. с возрастанием  амплитуды вынужденных 

колебаний  и  уменьшаются, стремясь к нулю.
отношение функций  и , определяющих амплитуды вынужденных ко-

лебаний, получим, разделив (ф.5):

  
 (ф.7)

При , .

 При . 

При
 

. 
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При 

График зависимости  от частоты возмущения  показан на рис.3
для исследования резонансных колебаний ( ) осущетвим пе-

реход к главным координатам системы: . они связаны с координатами  
соотношениями

Рис.3    

Рис.4
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Полученные результаты позволяют оценить колебания, происходящие в 
системе при резонансе в том случае, когда силы сопротивления незначительны, а 
резонансные режимы кратковременные. [2]

для визуального оценки движении рассматриваемой системы была состав-
лена программы Maple и Delphi.(рис.4)

Литература:
1. Пономарев к.к. составление дифференциальных уравнений. –Минск, 

«вышэйшая школа», 1973. -560с.
2. а.н.Шевцов. Математические моделирование в прикладных задачах. Тараз. 2012. 

-230с.
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из (ф.7) (б) на (а):

  
(ф.9)

При  . При 
 
. 

При  
 

. При 

 
График зависимости  от частоты 

возмущения  показан на рис.3. 

была составлена программа на языке Delphi, позволяющий просматривать 
движения рассматриваемый динамической системы (рис.4).

Литература:
1. Яблонский а.а «курс теоритической механики» /часть ІІ/-М.,1971.
2. а.н.Шевцов «Математическое моделирования в прикладных задачах. алгоритмы 

программирования Delphi и Maple»/Тараз-2012 
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