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Introduction. Communication using verbal speech is the most basic, most natural and most important form of 

information transfer between people. If computer or other device has to be commanded by voice, acoustic signal from 
speaker, voice recognition and understanding the information has to be technically and algorithmically solved.  This 
problem is being solved from last century and still is not finished. The main reasons are:  

a) Speaker´s voice can be different in various conditions. Stress, illness, loudness of voice and even ageing change 
the voice signal. Coarticulation changes the fonetical properties of the beginning and end of the word, depending upon 
the context with other words. 

b) Different speakers have different voices. Every speaker has different voice colour, accent, speed of speech and 
more. Voice recognizing is divided into two groups: speaker dependent and speaker independent.  

c) Changing environment causes trouble for speech recognition. With increased levels of interference the 
identification of beginning nad end of the word is more difficult.  

d) Recorded voice can be degraded by quality of microphone or by distance from it. [1] 
Objectives. Voice recognition software consist of 2 main parts. First part is the signal processing, which results in 

sequence of observations (mostly vectors). Second part are the classifiers, which assign the most suitable word from the 
dictionary to each sequence. Based upon words in the dictionary there are 2 main groups – recognition with small 
amount of words and with big amount of words.  

Materials and findings. From the point of applied methods we can divide classifiers into: 
a) classifiers, which process the word as a whole and it is assigned to class, which is nearest to the example image – 

this distance is usually defined by applied methods of dynamic programming. 
b) classifiers which use the classification based upon statistical methods – words are modeled using the so called 

hidden Markov´s models. [2] 
Hidden markov´s models. Markov´s process G with hidden Markov´s model can be expressed using the pentad: 

       G = ( S, O, A, B, π )      (1). 

Where: - S = { s1, s2, …,sN } is the file of individual states of Markov´s model, 
O = { o1, o2, …,oL } is the alphabet of L output symbols of vector quantiser, A = [aij] is the matrix of crossings, its 
elements define the probability of system crossing from state  ai in time t     to state aj in time t+1, 

We can say that: ( ) ( )( ) NjiataatsPa ijij ≤≤==+= ,1,|1 ,          (2) 

B = [bjl] = [bj(l)] is the matrix of generated examples probability. It determines the probability of generating l entry of 
the final file of spectral examples when the system is in state ai. 

We can say that: ( ) ( ) ( )( )
jljjl stsotoPlbb ==== | ,    NjLl ≤≤≤≤ 1,1 ,        (3) 

π = [πi] is the column vector of starting state probability, 
We can say that: ( )( ) NissP ii ≤≤== 1,1π .            (4) 

For parameters πi, aij a bj(l) we can apply these conditions: 

∑
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We have 3 enclosed opaque containers with the opening for the arm. These containers will be representing 
individual states of Markov´s model (set S) s1, s2 a s3. In every container there are 7 balls labelled as A, B, C a D. These 
balls represents the alphabet of four output symbols of vector quantizer and o1=A, o2=B, o3=C, o4=D.[3] 

There is a rotary arrow on every container, which points on 3 different parts of circle labelled as s1, s2 a s3. Arrow 
will represent randomness of container choice, form which the ball will be chosen. Every container has its own arrow 
because of different probabilities. Probability of crossing from state s to state s1 (picking the ball from container s1) is 
a11=0,6 (60%) (fig.1).  Similarly: 

a12=0,2, a13=0,2,   a11 + a12 + a13=1, 

a22=0,6 ,a21=0,3, a23=0,1,  a22 + a21 + a23=1, 

a33=0,7 ,a31=0,1, a32=0,2,  a33 + a31 + a32=1, 
There is a 100% probability that we we can get somewhere from every state – either by picking the ball or by 

crossing to another container. 
In container s1 there are 2 balls labeled as A, so the probability of picking the ball A will be : b1(A)=2/7.  

Similarly:  
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b1(B)=2/7, b1(C)=1/7, b1(D)=2/7,  b1(A)+ b1(B)+ b1(C)+ b1(D)=1, 

b2(A)=3/7, b2(B)=1/7, b2(C)=2/7, b2(D)=1/7, b2(A)+ b2(B)+ b2(C)+ b2(D)=1,  
b3(A)=2/7, b3(B)=3/7, b3(C)=1/7, b3(D)=1/7, b3(A)+ b3(B)+ b3(C)+ b3(D)=1. 

 
Starting container is chosen and one ball is picked. That ball is then returned back. Sequence of states and pickings 

is being recorded, state: s1,  choice: C. 
Arrow is spinned and the result will determine if the ball will be picked up, or if we cross to next container. 

Probability of picking the ball is 3 times higher than probability of crossing to next container.  
Next picking of ball and after spinning crossing to s2. 
Sequence: s1, s1, s1, s1, s1, s1; C, A, C, D, D, C. 

Choice from z s2 (fig.1): s1, s1, s1, s1, s1, s1, s2; C, A, C, D, D, C, A. 

Repeating this process we will get to final form of sequence of 
states and choices: s1, s1, s1, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s2, s2, s3, s3, s3, s3, s3, s3, s1;  
C, A, C, D, D, C, A, C, C, C, A, A, A, A, A, C, B, C.              

However, if we use hidden Markov´s model we don´t see the 
sequence of states, only the sequence of pickings. 

For this sequence of picking we have to determine the container 
from which they were picked. We will use Markov´s model for 
hypothesis, which will most accurately describe probabilities of 
crossings and pickings. We will choose random hypothesis:                           Figure 1 - Markov´s model picking from s2 

- s3, s2, s2, s2, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s1, s1, s1, s3, s3, s2, s2, s3. 

P(s3, s2, s2, s2, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s1, s1, s1, s3, s3, s2, s2, s3) = 1.6768x10
-19

. 

We will choose hypothesis which corresponds the reality: 

- s1, s1, s1, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s2, s2, s3, s3, s3, s3, s3, s3, s1. 

Pskut.(s1, s1, s1, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s2, s2, s3, s3, s3, s3, s3, s3, s1) = 8.7350x10
-16. 

Probability of hypothesis which corresponds to reality is higher than probability of our chosen hypothesis. If we 
would like to determine the most probable hypothesis, we would have to count the probability of all hypothesis, which 
amount is very high. Because we don’t want to count the probabilities of every hypothesis, we can use the Viterbi´s 
algorithm which can determine the most probable option directly. Let´s consider that we have partial sequences created 
by first n containers, which ends with containers s1, s2 a s3. Let´s consider that we know their probabilities for specific n 
and for n+1 we will count (fig.2) and inductively (fig.3): 

         ps3
’
 = ps3c.max( ps3.ps3s3, ps2.ps2s3, ps1.ps1s3 ), 

ps2
’
 = ps2c.max( ps3.ps3s2, ps2.ps2s2, ps1.ps1s2 ),                      (5) 

       ps1
’
 = ps1c.max( ps3.ps3s1, ps2.ps2s1,ps1.ps1s1 ). 

We have to count the sequence, so we will use the branch (fig.4) with highest probability underlined: 

  

Figure 2 - Viterbi´s algorithm.   Figure 3 - Viterbi´s algorithm – next step 
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Figure 4 - Viterbi´s algorithm – branch with highest probability Figure 5 - Model of word “STOP” 

 
This way we can determine the most probable variant of sequence from our example. 
Sequences: 
determined:  s1, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s2, s1, s3, s3, s3, s3, s3, s3, s1, s1, s1,  
real:  s1, s1, s1, s1, s1, s1, s2, s2, s2, s2, s2, s3, s3, s3, s3, s3, s3, s1. 

 

Determined sequence doesn´t have to correspond reality (like in our example) but it is the most probable variant. 
When using speech recognition, mostly left-to-right Markov´s models are used. These are well suited for modeling 
processes, which progression is connected with time.  [4] 

Figure (fig.8) shows the model of word “STOP” which is constructed from 6 states, from which only states s2, s3, s4 
and s5 are emitting states (states which are able to generate the output vector of observations).  

Each of these states corresponds to one articulatory position of speech apparatus during creation of individual 
phonemes of word “STOP”. Every state has its transitional probabilities as well as function of separation of output 
probability. 

For example, for phoneme [s] corresponds state s2, transitional probabilities a22 and a23 and function of output 
probability separation bs(). [2] 

Conclusions. Classifiers based upon hidden Markov´s models are used for speech recognition of isolated words. 
Their main advantage lies in possibility of recognition of fluent speech when it is possible to model separately input, 
middle and output part of phoneme, which is very important due to coarticular effects. 
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Introduction. The Internet is playing an important role not only in information retrieving, but also in industrial 

processes manipulation. Distance remote via Internet, or other words, Internet-based control is a new concept of 
controlling, which has been paid much attention in these years. This type of control system allows remote monitoring or 
regulation of plants or single devices over the Internet. With the progress of the Internet it is possible to control and 
regulate from anywhere around the world at any time. The design process for the Internet-based control systems 
includes requirement specification, architecture design, control algorithm, interface design and possibly safety analysis. 

Many requirements validation techniques involve building prototypes or executable specifications or waiting until 
the system is constructed and then testing the whole system. It could be too late and too expensive by that time to make 
any change in specification for control systems although certainly much can be learned by “testing” a specification. 
Very little work has so far been done on requirements specification for control systems design.  

Objectives. Due to the low price and robustness resulting from its wide acceptance and deployment, Ethernet has 
become an attractive candidate for real-time control networks. However, it is difficult to build a real-time control 
network using the standard Ethernet because the Ethernet MAC (Medium Access Control) protocol - persistent 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) protocol may cause unpredictable access delay.  

Our approach is to explore now days possibilities for Internet based controlling of mechatronic systems, eventual 
trends, compare UDP and TCP protocols from the controlling point of view, review of advantages and disadvantages of 
distance remote via Internet in different level of information hierarchy and possible solutions. 

Materials and findings. There are more parameters in mutual relationship, which refer to network condition or 
network performance. One of performance parameters is Latency. Latency means a time required to transfer an empty 
message between relevant computers. Another parameter is Data transfer rate. Data transfer rate is the speed at which 
data can be transferred between sender and receiver in a network. The unit of this parameter is Bits/sec. For message 
transfer time calculating is equation 1. A third parameter of network performance is Bandwidth. Bandwidth is a total 
volume of traffic that can be transferred across the network. Maximal data rate formula is shown in equation 2. This 
maximum is only theoretical, not reachable in practice [5]. 

Message transfer time = latency + (length of message) / (Data transfer rate) (1) 
Max. data rate (bps) = carrier Bandwidth · log2 (1 + (signal/noise)) (2) 
The all parameters are pointing on the main disadvantage of controlling via the Internet – packets delivery delay. 

When packets are concurrently transported over an ordinary Ethernet, packets may experience a large delay due to 
contention with other packets in the local node where they originate and collision with other packets from the other 
nodes. By data transmission, four sources of delay spring up at each hop: nodal processing, queuing, transmission delay 
and propagation delay. The most significant part of total delay belongs to queuing. By queuing is considered the 
following equation 3: 

 TI = L * A/W                                                                                       (3) 
 

where TI is traffic intensity, L is packet length (bits), A is average packet arrival rate, and W is link bandwidth (bps). 
If ratio L*A/W will be very small almost 0, average queuing delay is small. If ratio L*A/W rise up to 1, delays 

become large (exponentially) and if ratio L*A/W is bigger than 1 average delay is infinite, more “work” arriving than 
can be serviced. Protocols UDP and TCPutilization. All the transport-layer protocols (including TCP and UDP) use IP 
for their basic delivery services. The IP is an unreliable protocol, providing no guarantees that datagrams or packets will 
reach their destination intact. There are two standard transport protocols that applications use to communicate with each 
other on an IP network. These are the User Datagram Protocol (UDP), which provides a lightweight and unreliable 
transport service, and the Transmission Control Protocol (TCP), which provides a reliable and controlled transport 
service. The Transmission Control Protocol (TCP) provides a reliable, connection-oriented transport protocol for 
transaction-oriented applications to use. This reliability is achieved through the use of a virtual circuit that TCP builds 
whenever two applications need to communicate. The User Datagram Protocol provides a low-overhead transport 
service for application protocols that do not need (or cannot use) the connection-oriented services offered by TCP. UDP 
is more appropriate for any application that has to issue frequent update messages or that does not require every 
message to get delivered. TCP protocol is not suitable for transport of monitoring data (where data is transferred many 
times per second). For this transfer is much suitable UDP protocol. For other type of data transfers (for instance transfer 
of commands) is much suitable protocol TCP [3]. 

Information Architecture. It is becoming increasingly necessary to think in terms of integration of information and 
control, across the entire plant site. In manufacturing industries this is often referred to as "Computer Integrated 
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Manufacturing" (CIM). In process and power industries these are called "Plant-Wide Systems" (PWS). The Information 
Architecture can be separated into 4 levels with the sensor/actuator level as shown in Figure 1, which are distinguished 
from each other by“4Rs” principle criteria: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The 4Rs criteria are: Response time, Resolution, Reliability and Reparability. Response time: as one moves higher 

in the information architecture, the time delay, which can be tolerated in receiving the data, increases. Conversely, 
information used at the management & scheduling level can be several days old without impacting its usefulness. 
Resolution: Abstraction levels for data varies among all the levels in the architecture. The higher the level is, the more 
abstract the data is. Reliability: Just as communication response time must decrease as one descends through the levels 
of the information architecture, the required level of reliability increases. For instance, host computers at the 
management & scheduling level can safely be shut down for hours or even days, with relatively minor consequences. If 
the network, which connects controllers at the supervisory control level and/or the regulatory control level, fails for a 
few minutes, a plant shutdown may be necessary. Reparability: The reparability considers the ease with which control 
and computing devices can be maintained. Local computer on supervisory control level is able communicate with 
higher levels of information architecture via Internet, but there is also possibility to use the Internet also in lower levels 
of the Information architecture. The Internet can be linked with the local computer system at any level in the 
information architecture, or even at the sensor/actuator level. These links result in a range of 4Rs (response time, 
resolution, reliability, and reparability). For example, if a fast response time is required a link to the control loop level 
should be made. If only abstracted information is needed the Internet should be linked with a higher level in the 
information architecture such as the management level or the optimization level.  

System proposal. Adequate control software, appropriate computers on client and server site and Internet with 
satisfactory connection speed are necessary for successful mechatronic system control controlling. Definition of 
“adequate” control software, computer and connection speed depends on concrete mechatronic system.  
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Figure 2 – Remote system architecture 

 

Figure 1 – Relation of active resistances and frequencies for AC motor phases 
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In generally, regulation of mechatronic system may be considered as real-time regulation problem and time intervals 
in tens of milliseconds. The time intervals may vary significantly from every regulation system. For regulation system 
via Internet is very important if the regulation loop time interval must be under one millisecond, in milliseconds or may 
be over hundreds of milliseconds and more. In the architecture design, a remote regulation of mechatronic system via 
Internet generally includes three major parts: client, server and regulated mechatronic system. The general remote 
regulation system architecture is shown in Figure 2. The client part is the interface for the operations. 

It includes computers, control software with user interface for operators or superior system. Client computer 
receives state information of mechatronic system, connection state and other information related to the system 
regulation via Internet. Received information will be processed and evaluated in remote computer. The server part 
contains a server computer, which is connected to the converter.  Server contains all required drivers and devices for 
communication with the converter.  

Communication of server with converter could be based on several ways (RS232, Profibus, CAN, USB, etc.). 
Sophisticated converters may be Ethernet enabled and may be connected directly to the Internet. But if the client 
computer is located in outside network – not in LAN network, where the converter is located, the server computer is 
recommended. 

The third part of system architecture is the mechatronic system with the controller itself. Common way for distance 
regulation is, when remote client computer has limited functions – only start/stop of mechatronic system. The regulator 
itself (for instance PI regulator) is located on server site, or is implemented in converter.  

The Internet speed progress open possibility for real-time control from client site, so there is possibility that Internet 
could be part of the regulation loop. Between client computer and server could be thousands of kilometers, or they 
could be in the same room. The difference is in the communication delay, but generally the system is the same. The 
communication service (the bus) can be achieved by wired connection, mostly Ethernet, or wireless – very popular 
WiFi. If regulated system is sufficiently slow, also GSM devices may be used for Internet communication. 

Conclusion. It is become to be a standard, that many control elements have been embedded with Internet-enabled 
functions, for example, PLC with TCP/IP stack, smart control valves with a built-in wireless communication based on 
TCP/IP protocol. There is possibility that some mechatronic system could be connected directly to the Internet. On the 
basis of done analysis it is evident that the existence of server as a gate to the Internet for mechatronic system is still 
highly recommended (because of capriciousness of Internet, computer crime and many other reasons).  By utilizing of 
UDP Internet protocol it is possible to regulate real-time systems with tenths milliseconds of feedback. When compare 
Ethernet as a bus with other standard types of industrial bus, there are more advantages and disadvantages. The most 
powerful advantage is nearly unlimited size of bus, possible huge distance, open system of the internet protocols and 
accessibility of the Internet. 

Acknowledgment. The paper has been prepared by the support of Slovak grant projects VEGA 1/0660/08, KEGA 
3/6386/08 and KEGA 3/6388/08 
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 ELECTROMAGNETICAL LAUNCHER CONSTRUCTION 
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Introduction. This paper  shows first stage of consecutive design of electromagnetic launcher. Proposed 
construction are divided into several groups, depending from the method of accelerating an projectile. There are two 
main groups of launchers: coilguns and railguns.  

First one called coilgun is a electromechanical launcher which operates by  energizing a stator coil which accelerates 
ferromagnetic masses using magnetic principles such as reluctance, induction and or the Lorentz force. 

Second one called railgun  is an electromechanical launching device which operates using to rails at a potential 
difference and an externally provided magnetic field. The armature which is a conducting material has a current that 
flowing through it, provided by it being in contact with the aforementioned rails. This current flow which is 
perpendicular to the external magnetic field results in a force on the armature that is perpendicular to both the flow of 
current and the external magnetic field, in accordance with Lorentz force law. 

It is also possible to use a pneumatic stage to accelerate a projectile, this stage is useful when we want to increase an 
efficiency of railgun and coilgun.Also en external magnetic field results in a force in projectile which increase its 
velocity. In this case the connection between superconductivity permanent magnets and railgun stage is proposed. 

This Paper shows possibility of connection between railgun, coilgun and a pneumatic stage. 
Objective. There was manufactured an electromagnetic gun at the Silesian University of Technology. The computer 

model was elaborated in FEMM package, (version3.3) assuming magnetic circuit’s symmetry. The numerical analysis 
was carried  out a 2-dimensional space. The physical model was build up and comparison of the result got from both 
models: theoretical and physical was done. Bellow general concept of different construction is presented. 

Name of individual parts which was shown on fig.1. are presented in Tab.1. 
Table 1 – Detail name 

Detail number Description 
1 gasholder with pressed air 

2 fast drain valve 

3 slide 

4 drive coil 

5 drive rail 

6 permanent magnets 
 

Advantages Disadvantages 

-very high projectile speed 
-high efficiency 
 

-fast wearing out  rails 
-only for conductive and magnetic projectile 
-massive mechanical construction 
-additional pneumatic system needed 

 

Material and findings. On followings figures 
project of all launcher stand, project of launchers stages 
and particular parts are shown.  

On figure 2 completely launcher stand is shown. 
There is hybrid launcher stand, stand with laser barriers 
to measure velocity of projectile and stand with 
ballistic pendulum to measure projectile energy. 

On figure 3 hybrid launcher is shown, figure 4 
shown unfixed rail stage made from glass-silicone 
composite and copper – vanadium alloy, that materials 
are high plasma resistive.  

Figure 1 – Pneumatic drive stage connected single coil 
with rail drive stage with additional permanent magnets 
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Figure 2 – Project of completely preparing launcher stand. 
 

  
 

       Figure 3 – Project of hybrid launcher                                                    Figure 4 – Rail stage  
 
Conclusions. This article shows that possibility of electromagnetic launcher construction. Construction shown in 

this article will be simulated with using Flux 3D software. The physical model will be build the comparison of the 
results from both models will be published. 
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Вступ. Фінансові розрахунки за електроенергію і контроль договірних зобов'язань між суб'єктами 

енергоринку, складання та аналіз балансів електроенергії, прогнозування навантажень – це далеко не повний 
перелік завдань, які вирішуються на основі обліку електричної енергії. Очевидно, що високий рівень 
відповідальності вимірів, що при цьому проводяться, вимагає безпомилкової експлуатації лічильників 
електроенергії. Однак, не зважаючи, на періодичні перевірки і різні способи захисту цих пристроїв, у практиці 
експлуатації досить часто зустрічаються випадки неправильних включень. Не залежно від причини таких 
помилок, які можуть виникати як внаслідок навмисних дій споживачів електроенергії, так і з вини 
обслуговуючого персоналу, вони повинні бути виявлені і виправлені.  
Мета роботи. Розробка програмного забезпечення "Лабораторія обліку електроенергії: Енергоінспектор", 

для вирішення задачі з визначення схем включення лічильників електроенергії.  
Матеріал та результати дослідження. Програмне забезпечення "Лабораторія обліку електроенергії: 

Енергоінспектор" розроблено на базі методів визначення схем включення лічильників електроенергії [1-6] з 
урахуванням її якості [7].  

Програмний продукт "Лабораторія обліку електроенергії: Енергоінспектор" являє собою інструмент для 
вирішення задачі визначення схеми включення лічильника електроенергії, дозволяє визначати дійсну 
споживану потужність в умовах неправильних включень і давати рекомендації з переключення вторинних 
вимірювальних ланцюгів. 

Програмний продукт безпомилково визначає всі правильні і неправильні схеми включення двоелементних і 
трьохелементних лічильників. Дані про виміряні значеннях струмів і напруг, що вводяться в  програму, 
прораховуються і на екран видаються рисунки того, як підключені дроти між лічильником і трансформатором, 
дві векторні діаграми, побудовані за отриманими значенням струмів і напруг, розраховані значення потужності, 
номери схем включення.  

Так само реалізована можливість отримання додаткової інформації при виборі відповідного пункту в меню. 
У новому вікні, що відкриється, буде представлена більш конкретна інформація щодо правильності з'єднання, 
необхідності проводити додатковий аналіз. Разом з тим, там так само буде представлена математичне 
коректування, проведене на підставі розроблених методів визначення схем включення за ланцюгами струму і 
напруги окремо чи спільно, перелічені значення потужності, нові векторні діаграми, а головне коментарії до 
того, які дроти як потрібно перемкнути, щоб неправильне підключення зробити правильним, знову на основі 
розроблених методів.  

Для більш чітких обчислень в програмному продукті можна задавати різні параметри, включаючи 
мінімальні значення прийнятих модулів і навантаження. Таким чином, вся інформативна частина, необхідна 
користувачеві, буде представлена у двох вікнах, як наведено на рис. 1, а задавання додаткових параметрів у 
третьому, як наведено на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Програма "Лабораторія обліку електроенергії: Енергоінспектор" 
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Рисунок 2 – Вікно "Параметри розрахунку" 

 
Апробація програмного продукту проводилась в Національному науковому центрі "Інститут метрології» з 

використанням синтезатора струмів і напруг, цифрових лічильників Fluke 434, Ion 7650, D140 і ін. 
Для коректної роботи даний робочий продукт потребує виконання наступних вимог на робочому 

комп’ютері: 
– операційна система Windows XP, Vista, Seven; 
– оперативна пам’ять не менше 128 Мбайт; 
– не менше 4 Мбайт дискового простору. 
Метою подальшої розробки є інтегрування даного програмного продукту в спеціально розроблений прилад, 

за допомогою якого можливо буде вимірювати початкові значення напруг та струмів напряму з дротів між 
трансформатором та лічильником.  
Висновки. Розроблене програмне забезпечення "Лабораторія обліку електроенергії: Енергоінспектор»  

дозволяє вирішувати завдання з визначення схем включення лічильників електроенергії з урахуванням їх 
якості, та може бути використано в практиці експлуатації систем обліку електроенергії.  

Перевагами цього проекту буде: 
– швидке й автоматичне будування діаграм токів і напруг; 
– автоматичне розрахування параметрів напруги та струму; 
– автоматичне надання правдивої інформації щодо коректності з’єднання та інструкцій по переміщенню 

дротів, щоб отримати вірне включення; 
– використання модифікованих алгоритмів; 
– можливість одночасно бачити всі необхідні характеристики будь-якого включення. 
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Introduction. Offset printing is the most commonly used printing method in the world. In the offset Computer-to-
Plate (CtP) technology, images which appear on the printed matter are firstly created on a computer and then transferred 
onto pre-sentisized metal plates. This technology is similar to exposure and development of photographic pictures. One 
of the most important stages in PS plate production process is cutting plates to required sizes on guillotines. One of 
disadvantages of guillotine cutting is creation of a small rough particles on the plate surface. Excessive edge roughness 
has detrimental influence on plate quality and leads to exchanging guillotine blades.  

Objective. Accurate determination of the PS plate roughness after guillotine cutting. 
Material and findings. For solution of a roughness problem we used a prototype device invented by engineers of 

Department of Mechatronics, Faculty of Electrical Engineering at Silesian University of Technology in cooperation 
with FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. in the Netherlands. The Prototype of the PS Plate Edge Scanner consists of 
two scanning laser heads, Festo Linear module and a Festo stepper motor which moves the table with PS Plates. Data 
are transmitted from the scanner to a PC computer and are further converted into a 3D image (Fig. 1).  

 
Figure 1 – The Prototype of the PS Plate Edge Scanner 

 
Features of the PS Plate Edge Scanner: 
- Measuring range: 22 mm. 
- Minimum step dimension: 0.25 mm,  
- Data limit: 1024 scans (limited only by available memory)  
- Height resolution: 0.001 mm (laser beam) 
- Vertical resolution: 0.04 mm (laser beam) 
Example of Measurement Results are presented in fig. 2, fig. 3. 
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Figure 2 – Surface plot of measurement results for top and bottom part of a PS plate 

 

 
Figure 3 – Bar plots of top part of a PS plate at the edge area (plate edge marked by an arrow) 

 
Conclusions. Usage of the PS Plate Edge Scanner would improve quality control system of PS plates. Evaluation of 

the plate edge quality is a substantial factor influencing decision if the guillotine blade should be changed.  
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Introduction. Emergency conditions in AM operation are accompanied with various phonema affecting the motor 
and electric drive system elements. In order to save the motor in all cases, the protection should be all-purpose. In any 
situations which can cause emergency conditions, it should react to a signal, or cut off the motor. However, in order to 
choose this protection we need to know how and why the AM should be protected, as well as specific processes that 
occur in the motor while it fails. Emergency conditions study with the virtual bench-simulator makes the more extended 
the research of emergency conditions origin and cousequences. 

Paper objectives. The creation of the VBS for systems of asynchronous motor protection from emergency 
conditions. Main tasks are: analysis of methods of AM electric motors protection, creation of mathematical models that 
implement the AM operation in emergency conditions, the models of bench elements subsystems, the virtual bench-
simulator.  

Materials and findings. Systems and devices of the electrical machines protection should meet the requirements of 
“Rules for Electric Equipment Maintenance” (REEM) [5]. The basic requirements include a number of protection 
properties: technical perfection and reliability, while technical perfection is divided into two levels of features - 
selectivity and stability of operation [3, 4]. Reliability according to State Standard 13377-67 is a property of functions 
with given technical perfection. It is conditioned with reliability, durability, maintainability and preservation.  

The types of protection used in accordance with the REEMs depend on AM electric power. The REEMs reqire to 
equip the AM with the protection on interphase short circuit, ground short circuit, two-phase ground short circuit, 
overloading and minimum voltage. Model demonstration is much more visual and allows students to understand the 
phenomenon studied individually for each student. The most useful are the works requiring the student’s active 
participation. The real laboratory practical works is an analogue of such models in traditional education. It is essential 
that the phenomena inaccessible to direct perception can be studied with models.  

Universities and enterprises pay much attention to virtual practical works for expert training and following skills 
acquiring: computer-aided designs, automatic control systems for research, system of simulation computer-based 
design, including computer trainers, automatic control systems of technological processes control, ect. 

During virtual laboratory bench structure development it has been developed: the algorithmic structures, the 
information structure, the structure of the algorithm for the "Security Model" subsystem, the structure of the algorithm 
for the "AM Model" subsystem, the structure of the algorithm for the "Network Model" subsystem, the structure of the 

algorithm for the “Control 
System” subsystem.  

The algorithmic software 
allows to synchronize the 
subsystems operation on the 
software level, increase the level 
of students training on " 
Electromechanics " with students’ 
independent  work and  skills 
acquiring.  

Due to complex problems on 
VBS functioning and 
characteristics of the training 
object, the structure of its 
algorithmic software has been 
developed, figure 1. 

The groups of subsystems (fig. 
1) are combined in two blocks. 
The "Visualization" block is 
intended for displaying all things 
to be or could be shown on the 

screen. The "Calculation" block includes the subsystems intended for problems solving. In other words, the 
"Visualization" block is a user interface, and the block "Calculation" - a VBS computer system.  

The blok "Control System" providing the interface between VBS subsystems and a user has graphic objects of 
control and management and provides the iteractive effect on the simulated processes. So, depending on the user’s 
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Figure 1 – VBS general algorithm  
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requirements and tasks, it is possible before or during the work to set and change the parameters of the blocks: 
“Network Settings”, “AM Settings " and "Loading Model” and “Inserts”.  

The "AM Model" blok contains a set of models which provide the AM operation simulations and are responsible for 
it while operating in different modes to simulate pre-emergency and emergency conditions. 

The “Results” block contains image facilities (as numerical values and reports) of current results obtained during 
VBS operation. The selected flow diagram of the algorithmic provision meets all project requirements. 

A virtual laboratory bench can be extended functionally, and it can be the base unit of the training complex for 
distance learning.  

The virtual laboratory bench for the squirrel cage induction motor has been developed in the Lab VIEW package, it 
is designed on the basis of the systems of differential equations describing the motor operation both in rated and 
emergency conditions (fig. 2).  

The fig. 2, as an example presents, transients at open and short circuits of AM stator phase. 
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Figure 2 – Diagrams of transition processes at: a) short-circuited phase C; b) loss of B phase  

Conclusions. The practical value of the work is possible application of developed methods for adjusting the electric 
drive control systems to provide its protection; acquiring skills of industrial protection systems adjustment; research of 
the operating conditions impossible to be studied in real conditions, for example rotor jamming when the bearing is 
broken, ect. The VBS can be extended functionally and be the unit of educational complex for distance training. VLB is 
intended for wide application in learning of: «Theory of Electric Drive», «Power Electronics», «Control Systems of 
Electric Drives», and also at the diploma projects and students’ research. 
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Введение. Энергосбережение сегодня является актуальной областью экономики, которая быстро и 
динамично развивается.  

Процесс внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий должен начинаться с энергетического аудита, 
представляющего собой комплексное обследование объекта с целью определения основных энергетических 
потерь. 

Решением таких задач занимаются квалифицированные специалисты, знающие технологический процесс, 
принцип действия и рабочие характеристики исследуемого оборудования, а также способные собирать, 
обрабатывать и проводить анализ данных об энергетических потоках.  

Нехватка опытных кадров в данной области обычно представляет собой серьезное препятствие на пути к 
реализации энергоэффективной стратегии [1]. Поэтому целесообразно осуществлять поиск новых, более 
эффективных методик обучения будущих энергоменеджеров, позволяющих сократить период практического 
становления специалиста. 
Цель работы. Разработать и внедрить в практику подготовки специалистов по энергетическому 

менеджменту систему проведения учебного энергоаудита на базе комплекса  лабораторных установок, 
представляющих собой модель промышленного объекта. 
Материал и результаты исследования. Комплекс лабораторных установок для подготовки специалистов 

по энергетическому менеджменту состоит из нескольких функционально завершенных лабораторных стендов: 
- стенд для исследования процессов горения органического топлива; 
- стенд для исследования теплоэнергетических систем; 
- стенд для исследования систем электропривода; 
- стенд для исследования гидротранспортных систем [2]. 
Каждый стенд состоит из оборудования, которое позволяет изучить и исследовать соответствующий 

технологический процесс или режимы работы установок и механизмов. Для измерения технологических и 
энергетических параметров лабораторные стенды оснащены контрольно-измерительной аппаратурой. 

Как указывалось в [1], классическая методика проведения энергоаудита состоит в выполнении нескольких 
последовательных этапов: 

- изучение объекта и режимов работы его установок; 
- обследование топливно-энергетических потоков на объекте; 
- анализ эффективности использования энергии и определение потенциала энергосбережения; 
- разработка мероприятий, направленных на снижение энергозатрат; 
- экономическое обоснование предложенных рекомендаций; 
- подготовка отчета. 
Используя комплекс лабораторных установок, по разработанной методике и в упрощенной форме 

проводятся все ранее указанные этапы энергетического аудита. 
Выводы. Использование комплекса позволит будущему специалисту на стадии теоретической подготовки 

освоить практические навыки выбранной профессии, понять физический смысл изучаемых процессов и 
научиться анализировать полученные результаты. 

Предлагаемая экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр научных  исследований, и 
может эффективно использоваться в учебном процессе. 
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Introduction. Consideration of the tendency to increase independent work of students with simultaneous decreasing 
of auditorium studies, with insufficient quantities of modern technical literature or lack of it sometimes, and also due to 
material expenses for organisation of traditional laboratory practice, led us to creation of universal computerised virtual 
laboratory complexes (VLC) and virtual laboratory benchs (VLS) on their basis.   

The special role here is played by achievements of informational and communication technologies covering 
different sides of engineer activities. The special places in the educational list of engineering high school are occupied 
by the disciplines demanding the practical knowledge and skills received as the result of technical material usage within 
the laboratory practices. Therefore, the main problem is efficiency increasing for the type of work.       

Objectives. Elaboration of virtual laboratory benches for performing the studies complex in discipline of Theory of 
Electric Drive.   

Materials and finding. Development of information technologies in education demands communication between 
institutions, departments, universities of different regions of Ukraine. In 2009 the National Technical University of 
Ukraine (NTUU) “Kyiv Polytechnic Institute” and the Kremenchuk M.Ostrogradsky State University (KSU) had 
concluded the creative collaboration agreement. NTUU “KPI” and KSU, understanding the necessity in expansion of 
scientific contacts and collaboration between high educational institutions of Ukraine, will perform collaboration in 
several important directions covering all sides of educational process and scientific research: exchange of scientific and 
methodical literature, scientific consulting; exchanging of work experience and information about teaching methods for 
high-skilled specialists; common work in educational and research projects, either two-side or within governmental 
programs; organisation and performing of common conferences of “Electric Mechanics” branch with creation of 
additional sections as “Modern Educational Methods”, ”Monitoring And Diagnostics Of Energy”, “Audit Of Energy”, 
“Management Of Energy”; organisation and performing of common students olympiads and scientific work 
competitions; creation of VLC bench equipment for AECC  NTUU “KPI” department laboratories by performing 
common inter-scholar complex diploma projects and master works; exchanging experience in laboratory equipment 
modernising used for education; creating conditions for common defence of inter-scholar complex master works of 
students; creation of common educational-informational centre on the libraries basis of partners departments; 
performing of seminar at the AECC department basis in order to increase efficiency of virtual laboratory complexes and 
educational virtual complexes; creation of branch standards for energy saving within hydraulic handling systems of 
advanced controllability and for monitoring of electric-mechanical equipment; exchange of students during industrial, 
educational and diploma practice, preparation and issuing of informational leaflets, scientific articles, etc., in order to 
inform own personnel and scientific society of the country. 

One of the priorities for this year is creation the VLC for laboratory of electric dives at AECC  department of 
Institute Of Energy Saving And Energy Management of NTUU “KPI” – in order to perform studies in professional 
disciplines and scientific research for students, masters and post-graduates of the department. From KDU the work is 
performed by D.Y.Rodkin, Dr.Sc.(Tech.) and O.P.Chornyj, Professor, Dr.Sc.(Tech) and from NTUU “KPI” - 
V.P.Rozen, Professor, Dr.Sc.(Tech). 

      The first stage contains the creation of virtual laboratory benches for the following works: 
- research of Generator-Motor system mechanical characteristics; 
- research of Generator-Motor system with rotary amplifier and voltage and current feedbacks; 
- research of mechanical characteristics of asynchronous motor with phase-wound rotor. 
The exteriors of VLS to be created do not look like those benches in the AECC NTUU “KPI” department, but are 

their exact copies according to their functional capabilities. Fig.1 shows the front panel of the laboratory bench 
“Research of mechanical characteristics of asynchronous motor with phase-wound rotor” and Fig.2-4 show the external 
view of the VLS to be created.  
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Fig.1 – Front panel of laboratory bench 

“Research of mechanical characteristics of asynchronous motor with phase-wound rotor” 
 

 
Fig.2 - Front panel of virtual laboratory bench 

“Research of Generator-Motor system mechanical characteristics” 
 

 
Fig.3. Front panel of virtual laboratory bench 

“Research of Generator-Motor system with rotary amplifier and voltage and current feedbacks” 
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Fig.4 - Front panel of virtual laboratory bench 

“Research of mechanical characteristics of asynchronous motor with phase-wound rotor” 
 
Working principles of physical benches are secured during the VLS creation and mathematical models reflect in full 

the processes of energy transformation identical to those within real physical bench. VLS models act similar to physical 
objects in normal and emergency working modes. VLC has the following characteristic features: modeling in machine 
time scale with scaling up to real time. The appropriate windows reflect dynamical modes of electric drive during 
changes in controlling or excitation influence and static characteristics and built under the results of electric drive 
coordinates change after the dynamic modes finish.  

Conclusion. The virtual laboratory to be created with the agreement for the studying course “Theory Of Electric 
Drive” is the new stage in inter-scholar communications and ensuring of the new qualitative conditions for making of 
the specialist capable of mental formation of skill managing processes and profession mastering from the student. The 
VLS to be created are the new tools giving research capabilities in real time scale; simulation of researched modelled 
objects with high level of realism; interaction capabilities in working with modelled processes under research and 
interactive organisation of return connections. Virtual laboratory benches’ abilities can be expanded functionally and 
can be a structural unit of educational complex used for distance education; VLS will find wide usage in studying 
process for the other educational courses, i.e. “Power Electronics”, “Electric Drive Control Systems”, and in level or 
diploma projecting and research work of students.    
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Вступ. Забезпечення швидкого й безпечного руху в сучасних містах потребує використання комплексу  

заходів архітектурно-планувального й організаційного характеру. При реалізації заходів по організації 
дорожнього руху особлива роль належить технічним засобам: дорожнім знакам і дорожній розмітці, засобам 
світлофорного регулювання, направляючим пристроям. При цьому світлофорне регулювання є одним з 
основних засобів забезпечення безпеки руху на перехресті. Побудова систем автоматичного управління 
світлофорами перехрестя на основі керуючих елементів вбудованих систем є важливою практичною задачею, 
яка може вирішуватися студентами у процесі навчання з напрямку «Системна інженерія». 
Мета роботи. Аналіз принципів побудови систем керування світлофорами та розробка структури імітатора 

об’єкта управління «Регульоване перехрестя» для дослідження режимів функціонування автоматичних систем 
управління на основі програмованого контролеру. 
Матеріал і результати дослідження. Згідно зі ступенем централізації використовуються два способу 

керування світлофорами: локальне і системне. При локальному керуванні світлофорами вся система управління 
будується на основі одного контролера, розташованого безпосередньо на перехресті. При системному – 
контролери регулювання руху, як правило, виконують функції трансляторів команд, що зазвичай надходять по 
спеціальним каналам зв’язку з керуючого пункту. Контролери локального розташування не мають зв’язку з 
керуючим пунктом і працюють самостійно, тоді коли системні контролери мають зв’язок і здатні реалізовувати 
локальне і системне керування [1]. 

Реалізація об’єкту управління на основі справжніх світлофорів потребує значних капітальних затрат. Більш 
економічне рішення задачі полягає в створенні фізичної моделі регульованого перехрестя з вбудованою 
мікропроцесорною системою, яка імітує роботу декількох світлофорів та рух автомобільних потоків. 
Використання даного імітатора в поєднанні з вбудованою системою управління дає можливість реалізувати як 
локальну, так і системну моделі регулювання руху, за умови, що у використаній вбудованій системі є підтримка 
мережевих інтерфейсів. Структура імітатора об’єкту передбачає можливість завдання накопичення автомобілів 
по кожному потоку. Імітація руху потоків передбачає відпрацювання максимально наближених до дійсних 
законів сталого переміщення, розгону та  гальмування. Вищеперераховані фактори, дозволять аналізувати 
якість створеного студентами програмного забезпечення для вбудованої системи управління. Показником 
якості при цьому буде виступати наявність заторів на потоках, з видимою тенденцією збільшення, або їх 
відсутність.  

На стадії планування структури стенда-імітатора прийнято, що загальна мікропроцесорна система керування 
має складатися  з 4 однакових по структурі плат (рис.1), кожна з яких складається з мікроконтролера, клем 
вхідних сигналів зовнішньої системи управління та вихідних сигналів світлодіодних гірлянд руху і  
світлофорів, самі ж ці об’єкти знаходяться за межами плат. 
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Рисунок 1 – Структурна схема МП системи стенда-імітатора «Регульоване перехрестя» 

Дана структура знизить собівартість проекту та збільшить показники надійності і відновлюваності системи. 
Незважаючи на фізичну схожість в реалізації плат, керування ними реалізується за принципом «один ведучий – 
багато ведених». Мінімальна надлишковість в побудові ведучої та ведених плат досягається за рахунок 
використання симетричного каналу синхронізації, що реалізується на основі однієї лінії інформаційного 
сполучення і механізму «відкритого колектору». 
Висновки.  В результаті виконаної роботи проведено аналіз способів побудови систем автоматичного  

управління світлофорами, на основі якого розроблено структуру стенду імітатора-об’єкту управління, яка 
дозволяє вивчити принципи роботи та програмування вбудованих систем управління. 
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Вступ. Проектування структури програмного забезпечення систем управління на основі мікроконтролерів 
ускладнюється багатьма факторами, основними серед яких є відмінність в апаратній структурі ядра, побудові 
периферійних модулів, об’ємі оперативної пам’яті та пам’яті програм, різниці інструкцій обчислювального 
ядра. Зазначені відмінності апаратної частини породжують велику кількість операційних систем (ОС), кожна з 
яких орієнтована на певну категорію мікроконтролерів. Відсутність єдиної операційної системи ускладнює 
процес створення бібліотек універсальних патернів, що в свою чергу значно ускладнює механізми як ручного, 
так і автоматизованого проектування програмного забезпечення [1]. 
Мета роботи. Підвищення ефективності розробки та функціонування прикладного програмного 

забезпечення однокристальних мікроконтролерів промислових серій, шляхом створення та оптимізації 
структури ядра операційної системи і визначеного місцезнаходження підпрограм реалізації процесів. 
Матеріал і результати дослідження. Вирішення задачі проектування програмного забезпечення для 

мікроконтролерів пропонується на основі комплексного рішення, що складається з мікроядра операційної 
системи, ієрархія структури якого приведена на рисунку 1, та загальної об’єктної моделі структури розміщення 
підпрограм процесів (рис. 2). Рішення представляє собою загальну модель структури програмного 
забезпечення. 

 

 

Рисунок 1 – Ієрархія структури мікроядра операційної системи 

Використання операційної системи дозволяє вирішити проблему організації багатозадачності та виробити 
проміжний механізм роботи з системою переривань, що дозволяє використовувати даний підхід на різних 
апаратних платформах [2]. 

На верхньому рівні ОС розміщується механізм обробки переривань. На проміжному рівні знаходиться 
механізм формування системних циклів роботи ОС, що реалізується на основі таймера та механізму 
переривань. Нижній рівень в ієрархії займає планувальник задач, який структурно складається з 3 частин: 
формувача таблиці процесів, модулів управління процесами та роботи з апаратним забезпеченням. Задачею 
формувача таблиці процесів є збір та впорядкування інформації по кожному з процесів, на основі якої 
визначається чи буде обслуговуватися даний процес в наступному системному циклі. Модуль управління 
процесами проводить аналіз інформації, що знаходиться в таблиці процесів, на основі якої активує виконання 
процесів в поточному системному циклі. Процеси, які потребують роботи з апаратним забезпеченням 
залишають в таблиці процесів, у позиціях дескриптора відповідні запити. Модуль роботи з апаратним 
забезпеченням на основі отриманих запитів проводить виконання відповідних підпрограм вводу/виводу 
інформації після чого, знімає відповідні запити в таблиці процесів. 

Роботу з кожним процесом в системі управління пропонується виконувати в три основних етапи: введення 
інформації, її обробка та виведення. На стадії вводу інформації проводиться опитування датчиків зворотного 
зв’язку і збір запитів на зміну параметрів стану поточного процесу. На стадії обробки інформації проводиться 
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корекція фактичних та формування бажаних параметрів процесу, після чого проводиться їх порівняння. При 
виявленні відмінності між фактичними та бажаними параметрами процесу система визначає методи переводу 
фактичного стану процесу в бажаний. На наступному етапі проводиться повна або часткова зміна параметрів 
процесу в бажаному напрямку. Далі, змінений цифровий образ процесу переноситься на виконавчі механізмі 
апаратного забезпечення. 

ПОЧАТОК

Визначення параметрів та методів переводу 
фактичного стану програмного процесу в 

бажаний 

Порівняння та пошук різниці між 
параметрами дійсного та бажаного станів 

програмного процесу

Збір запитів на зміну стану процесу 
управління

Повна або часткова зміна фактичного стану 
процесу в напрямку до бажаного

Перенесення фактичного стану програмного 
процесу на виконавчі механізми

Введення 
інформації

Вивід 
інформації

Обробка 
інформації

Опитування датчиків зворотного зв'язку 
АСУ

Корекція дійсного стану процесу 

Формування параметрів бажаного стану 
процесу

КІНЕЦЬ
 

Рисунок 2 – Загальна модель структури підпрограм процесу 

В процесі деталізації структури визначаються більш точні її параметри. В залежності від властивостей 
об’єктів із запропонованої структури зникають окремі підпрограми, а кількість інших може збільшуватися. В 
будь-якому разі, це не призводить до зміни їх місцезнаходження і структура програмного забезпечення 
залишається не змінною. Модифікація передбачає зміну структури деяких підпрограм, структури даних або 
запитів окремих об’єктів. 
Висновок. Результатом застосування даної структури є локалізація місцезнаходження підпрограм в 

загальній структурі програмного коду, що значно полегшує розробку програмного забезпечення. Особливість 
побудови структури полегшує її модифікацію в разі потреби, та обслуговуюче супроводження. 
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Вступ. Важливу роль у підготовці сучасних фахівців із технічних спеціальностей відіграє лабораторний 

практикум. Аналіз лабораторної бази університетів України з електротехнічних спеціальностей виявив декілька 
основних, часто співіснуючих, типів морального та технічного станів лабораторного устаткування. По-перше, 
типовою є наявність великої кількості застарілого устаткування, яке залишилося ще із часів формування 
відповідних кафедр і факультетів у часи СРСР. Указане лабораторне устаткування або залишається в 
незмінному вигляді, або деякою мірою модернізується власними силами кафедр. При цьому слід враховувати 
природні чинники інерційності процесу модернізації обладнання: практичну відсутність державного 
фінансування, низький рівень практичної технічної підготовки викладацького складу кафедри з питань 
проектування сучасних електронних систем, програмування та комп’ютеризованого керування, відсутність 
психологічної мотивації особистого розвитку. Таким чином, при відсутності ентузіазму колективу, наявність 
застарілого лабораторного обладнання для деяких кафедр є єдиним із можливих варіантів. Якщо для 
викладання класичних дисциплін, таких як “Теорії електротехніки” або “Електричні машини та апарати” така 
ситуація є терпимою, то для спеціальностей, пов’язаних із контролем та керуванням електротехнічними 
об’єктами це є неприпустимим. 

Другий тип стану лабораторного обладнання пов'язаний із рекламною активністю світових фірм-виробників 
електротехнічного обладнання (Siemens, ABB, Moeller, Shneider electric та інші) або компаній-постачальників 
такого обладнання. Вони формують на кафедрах ВНЗів сучасні лабораторії на базі свого обладнання. Як було 
вказано раніше, основна мета таких акцій – реклама своєї продукції для цільової аудиторії – майбутніх 
інженерів та керівників підрозділів підприємств. Незважаючи на ряд недоліків таких лабораторій, а саме: 
закритість технічних рішень та програмного забезпечення, вузька спеціальна направленість лабораторного 
обладнання, низька адаптація до навчального процесу з точки зору наочності та відсутність методичного 
супроводження, використання такого лабораторного обладнання часто є єдиним шансом оновити лабораторії в 
сучасних умовах. 

Третій тип лабораторного обладнання пов'язаний із роботою кафедр за госпдоговірними темами з 
підприємствами регіону. Так, впровадженню розробленого промислового обладнання передують лабораторні 
дослідження на обладнанні, близькому до промислового зразка. Такий тип лабораторного обладнання є 
сучасним, зазвичай вузько направленим, але таким, що доволі рідко зустрічається. 
Мета роботи. Підвищення ефективності лабораторного обладнання за рахунок використання концепції 

побудови малогабаритних лабораторних стендів. 
Матеріали та результаті досліджень. Для вирішення проблеми оновлення лабораторної бази на кафедрі 

САУЕ КДУ ім. Михайла Остроградського була розроблена та запропонована концепція використання 
дрібномасштабних комп’ютеризованих лабораторних стендів. 

Основні тези вказаної концепції: 
1. Безпека. Живлення елементів стендів повинно здійснюватись безпечними рівнями напруг згідно 

правил технічної безпеки. Також вимогам безпеки повинні відповідати механічні елементи, що 
рухаються. 

2. Наочність досліджуваних об’єктів і процесів. Цей пункт зазвичай деякою мірою суперечить вимозі 
№ 1, але при виконанні пункту № 3 та використанні безпечних рівнів напруг живлення, лабораторні 
стенди можуть бути максимально відкриті для їх вивчення. Наочність має на увазі як безпосередньо 
візуальне спостереження, так і наявність сучасного розвиненого інструментарію вимірювальних 
параметрів досліджуваних процесів, а саме осцилографів, комп’ютеризованих вимірювально-
діагностичних комплексів (ВДК) та інших, за допомогою яких здійснюється дослідження сигналів у 
контрольних точках схеми. 

3. Малогабаритність. Виконання цього пункту вирішує питання безпеки рухомих механічних частин при 
використанні мікродвигунів постійного та змінного струму. Існують деякі особливості таких 
електричних машин, а саме підвищені моменти опорів неробочого ходу, невелика перевантажувальна 
здатність, низькі значення відносних пускових струмів та інше. Однак, зазвичай, їх основні 
характеристики та властивості аналогічні характеристикам електричних машин малої та середньої 
потужності, а сталі часу співвідносні з відповідними сталими часу. Використання цього принципу 
дозволяє в деякій мірі зменшити витрати матеріальних ресурсів та зробити такі стенди такими, що 
легко дублюються. Розміщення малогабаритного лабораторного стенду на робочому столі дослідника 
дозволяє відмовитись від необхідності спеціалізованих приміщень із силовими мережами живлення. 

4. Відповідність сучасним вимогам та максимальна наближеність до промислових варіантів виконання. 
Цей пункт вимагає наявності всіх запобіжних та захисних засобів, технічних рішень та алгоритмів 
керування, які використовуються в повномасштабних промислових зразках. Наприклад, використання 
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цього принципу потребує використання гальванічних розв’язок силових та інформаційних кіл, 
наявності систем струмових захистів та захистів від перенапружень у стендах, які за вимогами пункту 
№1 живляться низькими рівнями напруг і технічно таких заходів не потребують. 

До повного викладення наведеної концепції слід додати, що малогабаритні лабораторні стенди не повинні 
повністю замінити повномасштабне лабораторне устаткування. Вони повинні співіснувати також і з 
віртуальним лабораторним обладнанням. 

Як приклад реалізації запропонованої концепції можна навести розроблене на кафедрі САУЕ малогабаритне 
лабораторне обладнання по дослідженню елементів автоматизованого електропривода та силових 
перетворювачів електричної енергії. Наведемо стислий огляд та характеристику розробленого обладнання. 

1. Лабораторний стенд по дослідженню датчиків 
частоти обертання (рис. 1). Найпоширенішими, на 
сьогоднішній день, датчиками частоти обертання є 
тахогенератори та цифрові енкодери. Тому лабораторний 
стенд складається з регульованого привідного 
мікродвигуна постійного струму, тахогенератора 
постійного струму з постійними магнітами, фото-
імпульсного датчика (ФІД) швидкості, перетворювача 
частота-напруга для перетворення імпульсного сигналу з 
ФІД у аналоговий. 

При виконанні лабораторних робіт студенти 
ознайомлюються зі схемотехнічними рішеннями, 
застосованими в лабораторному стенді, отримують 
коефіцієнт передачі датчиків, розраховують частоту 
обертання валу за кількість імпульсів із ФІД за одиницю 
часу, визначають рівень пульсації сигналу 
тахогенератора при різних частотах обертання, 
порівнюють сигнали з датчиків у динамічних режимах. 
На лабораторних роботах студенти працюють із 
цифровим осцилографом та зберігають результати для 
подальшої самостійної обробки згідно методичних 
вказівок. 

2. Лабораторний стенд по дослідженню датчиків 
струму та напруги (рис. 2). У стенді для вимірювання 
сигналів струму та напруги застосовані три 
найпоширеніші типи датчиків: трансформатори, датчики 
на основі ефекту Хола та резистивні датчики (шунти та 
дільники напруги) з наступною гальванічною розв’язкою 
сигналів. В якості датчиків на основі ефекту Хола 
використані датчики фірми LEM LV-25-p та LA-25-Np. 
Гальванічна розв’язка сигналів із резистивних датчиків 
здійснюється за рахунок використання спеціальних 
мікросхем підсилювачів із гальванічною розв’язкою. 
Лабораторний стенд має внутрішнє джерело живлення та 
навантаження - активно-індуктивний опір. Також у 
стенді реалізована можливість використання зовнішнього 
джерела живлення та зовнішнього навантаження. 

У ході лабораторної роботи студенти досліджують 
типи та принципи побудови датчиків. Порівнюють 

характеристики сигналів струму та напруги при живленні від джерела синусоїдної напруги та джерела 
полігармонійної напруги. В якості останнього використовується окремий малогабаритний стенд однофазного 
тиристорного перетворювача змінної та постійної напруги. 

3. Лабораторний стенд по дослідженню однофазних тиристорних перетворювачів змінної та постійної 
напруги. Стенд виконано з однією системою, яка керує тиристорами, що можуть перемикатись зі схеми 
однофазного тиристорного регулювання змінної напруги в схему однофазного двохнапівперіодного 
випрямляча. Система керування складена за класичним принципом горизонтального регулювання кута 
відкриття тиристорів. Блок синхронізації виконано на оптопарі, сигнали з якого керують генератором 
пилоподібної напруги. Підсилювач імпульсів виконано з використанням силової оптотранзисторної розв’язки з 
живленням від DC/DC перетворювача. 

При виконанні лабораторної роботи студенти фіксують сигнали в основних контрольних точках схеми при 
різних значеннях напруги завдання, розраховують кут керування тиристорами, будують регулювальну та 
зовнішню характеристику перетворювача, визначають параметри вихідних сигналів струму та напруги при 
різних типах навантаження. 

 
Рисунок 1 - Зовнішній вигляд стенду по 
дослідженню датчиків частоти обертання 

 
Рисунок 2 - Зовнішній вигляд стенду по 
дослідженню датчиків струму та напруги 
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4. Лабораторний стенд по дослідженню 
нереверсивного широтон-імпульсного перетворювача 
(ШІП) напруги (рис. 3). Стенд побудовано на основі 
транзисторного ШІП. Для спостереження за зміною 
вихідної напруги використані малогабаритні лампи 
накалювання та мікродвигун постійного струму. Система 
керування побудована на мікросхемі генератора ШІМ, 
вона за сигналами та живленням є гальванічно 
розв’язаною від силових кіл. Керування силовим 
транзистором здійснюється за допомогою драйвера. У 
схемі передбачено плавний заряд ємності кола 
постійного струму через обмежуючий резистор. 

5. Лабораторний стенд по дослідженню реверсивного 
ШІП (рис. 4). У цьому лабораторному стенді при 
використанні однієї загальної силової частини є змога 
досліджувати два принципи керування. Перший принцип 
побудований на використанні класичного ШІМ-
генератора. При цьому одночасно відкривається два 

силових транзистора розташованих по діагоналі в 
різних плечах транзисторного мосту. Інші два 
транзистори працюють у протифазі. Таким чином, 
на навантаженні формується двопорлярна ШІМ 
напруга. Друга система керування побудована без 
використання ШІМ-генератора за принципом 
“струмового дзеркала”. При цьому порівнюється 
значення вхідного сигналу завдання із сигналом 
датчика струму й, на основі цього, перемикаються 
силові ключі. 

6. Лабораторний стенд по дослідженню 
перетворювача частоти (рис. 5). Стенд 
побудований на основі використання мікросхеми 
керування із вбудованим трифазним генератором 
ШІМ напруги, трифазним драйвером мостової 
схеми, силового інвертора напруги, асинхронного 

двигуна. 
При виконанні лабораторних робіт із дослідження 

транзисторних перетворювачів студенти досліджують 
принципи формування синусоїдної ШІМ, розділення 
імпульсів керування для створення трифазної системи, 
способи керування силовими транзисторами, способи 
реалізації струмового захисту та захисту від 
перенапруги, принципи керування силовими 
транзисторами, методи їх захисту від перенапружень, 
методи розрахунку та вимоги до елементів систем 
керування, сигнали у контрольних точках системи 
керування, розраховують час ввімкнення та вимкнення 
силового транзистора, досліджують параметри 
вихідних напруг та струму. 

Стенди розміщені у пластикових корпусах із 
вирізами, що дає змогу вивчати застосовані технічні 
рішення наочно, разом із дослідженням 
функціональних та принципових схем. Тобто, для 
вимірювання та дослідження сигналів у контрольних 

точках студент може приєднати щупи осцилографа безпосередньо до елементів плати або схеми. Для зручності 
дослідження цих сигналів вони виведені через роз’єм  в окремий корпус, на який нанесено принципову схему з 
виводом сигналів контрольних точок у вигляді штирів. Слід також зазначити, що всі розроблені лабораторні 
стенди живляться зниженою напругою з метою забезпечення безпеки студентів, можуть працювати від напруг 
220 В або 380 В. 
Висновки. Розроблене лабораторне обладнання по дослідженню елементів автоматизованого 

електропривода та силових перетворювачів електричної енергії з використанням запропонованої концепції 
побудови малогабаритних лабораторних комплексів є ефективним рішенням при оновленні лабораторної бази 
для підготовки інженерів електротехнічних спеціальностей згідно сучасних вимог. 

 
Рисунок 4 - Зовнішній вигляд стенду по дослідженню 

реверсивного ШІП 

 
Рисунок 5 - Зовнішній вигляд стенду по 
дослідженню перетворювача частоти 

Рисунок 3 - Зовнішній вигляд стенду по 
дослідженню нереверсивного ШІП 
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Введение. Гидротранспортные системы (ГТС) – это сложные электрогидравлические комплексы, широко 

используемые в различных отраслях промышленности и коммунальном секторе. В структуру ГТС входят 
насосные агрегаты (НА), трубопроводная арматура, разветвленная сеть гидрокоммуникаций и т.п. Каждый из 
перечисленных элементов имеет специфическую гидравлическую характеристику, различные условия 
срабатывания и подключения [1, 2]. 

Работа ГТС характеризуется эксплуатационными (основными) и нештатными (аварийными) режимами.  
К первым относятся пуск, остановка агрегата, регулирование его технологических параметров в 

соответствии с графиком работы потребителя. Ко вторым – режимы, связанные с нарушением условий 
эксплуатации или внезапными аварийными ситуациями: потеря энергопитания НА, резкое управление 
задвижками, схлопывание обратных клапанов, приводящие к гидравлическим ударам, кавитационным 
процессам в гидросистеме и т.п. [3].  

Основным функциональным назначением ГТС является обеспечение потребителей требуемым количеством 
перекачиваемого продукта под необходимым напором. При этом режим работы потребителя (жилой сектор, 
промышленный объект) случайным образом изменяется во времени (по часам суток, дням недели, сезонам и 
т.п.). С этой целью применяют известные на практике методы регулирования технологических параметров: 
изменение частоты вращения рабочего колеса насоса, дросселирование, обточку рабочего колеса и др., каждый 
из которых характеризуется различными энергетическими и финансовыми затратами [1]. 

С учетом сказанного, заслуживает внимания вопрос предварительного прогноза энергетических и технико-
экономических показателей ГТС при использовании тех или иных схемных решений регулирования 
производительности, выбора рационального режима эксплуатации насосного оборудования, определения 
параметров ГТС в аварийных режимах, формирования оптимальных алгоритмов управления.  

В настоящее время расчет и анализ режимов работы ГТС – достаточно трудоемкая процедура, занимающая 
значительный объем времени. С одной стороны, эта задача требует большого объема статической информации, 
характеризующей отдельные элементы ГТС: насосы, водоводы, трубопроводную арматуру и т.д. С другой 
стороны, необходимо располагать динамической информацией, связанной с необходимостью изменения 
режима работы насосного и гидравлического оборудования в соответствии меняющимся во времени 
водопотреблением и использовании различных вариантов регулирования технологических параметров. Эта 
задача еще более усложняется при групповой работе насосных агрегатов, разветвленной структуре 
трубопроводов, необходимости учета гидродинамических процессов в системе (кавитационных, помпажных). 

Анализ показал, что многие авторы занимаются вопросом проектирования и расчета систем подачи и 
распределения воды [4, 5]. Однако, отсутствуют подходы, связанные с имитационным моделированием ГТС, 
где используют реальные характеристики электромеханического, насосного и гидравлического оборудования, 
описываемые статическими и динамическими математическими моделями. 

Разработка виртуального конструктора ГТС является альтернативным вариантом в вопросах теоретического 
и практического исследования режимов работы электрогидравлического оборудования, позволяющим гибко 
менять структуру (состав) технологических схем насосных станций, задавать различные параметры 
гидросистемы, исследовать эксплутационные и аварийные режимы насосных станций.  
Цель работы. Разработка структуры и характеристика элементов виртуального конструктора 

гидротранспортных систем. 
Материал и результаты исследования. Предполагаемая структура виртуального конструктора ГТС (рис. 

1) включает:  
- библиотечно-справочную подсистему, содержащую: справочные параметры различных типов насосов, 

трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, статистические данные о режимах водопотребления; 
математические модели элементов ГТС; модели реализации регулировочных режимов насосных агрегатов и 
коррекции режимов работы трубопроводных сетей; 

- подсистему расчетных задач, позволяющую осуществить гидравлический расчет с определением 
необходимых напоров и расходов  в гидросистеме, анализ технологических и энергетических режимов, 
технико-экономический расчет используемых технических решений; 

- подсистему исследовательских задач, выполняющую: моделирование статических и динамических 
режимов ГТС в задачах регулирования технологических параметров; исследование аварийных режимов работы 
электрогидравлического оборудования – гидравлических ударов, кавитационных режимов и т.п.; выбор 
оптимальных алгоритмов управления. 

 
 

* Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. Кореньковой Т.В., доц. Перекреста А.Л. 
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Библиотечно-справочная подсистема – наиболее ресурсоемкий блок программного комплекса, отражающий состав, 
свойства и параметры технологической схемы ГТС:  
− насосную установку с параллельно или последовательно включенными насосными агрегатами, которые приводятся 

во вращение асинхронными или синхронными электродвигателями; 
− запорно-регулирующую и гидрозащитную арматуру (вентили, задвижки, обратные клапаны, гасители гидроударов 

и др.), устанавливаемую как на выходе насосов, так и в трубопроводной сети; 
− разветвленную коммуникационную сеть трубопроводов. 

 
Рисунок 1 – Структура виртуального конструктора гидротранспортных систем 

 
Для определения рабочих режимов насосного комплекса необходимо сформировать справочные базы исходных 

данных, отражающие паспортную информацию: 
–  для трубопроводов: длины и диаметр, материал, коэффициенты шероховатости; 
– для насосных агрегатов: номинальные значения напора и  расхода, потребляемую мощность, КПД, 

кавитационный запас; 
– для потребителей: геодезические отметки, коэффициенты неравномерности потребления жидкости. 
Для решения исследовательских задач является важным создание библиотеки виртуальных элементов, отражающей 

особенности работы оборудования в соответствии с математическим описанием его основных характеристик.  
Так, к основным  технологическим характеристикам насосов относятся: напорно-расходные QH − , мощностные 

QN −  и энергетические Q−η , описываемые графическими кривыми и полиномиальными зависимостями, 

приведенными на рис. 2, где H  – напор на выходе насоса;  Q  – производительность насоса; N  – мощность, 

потребляемая насосом; cM  – момент сопротивления, создаваемый насосом; ρ  – плотность перекачиваемой среды; 

н

i

ω
ω

=ν  – относительная частота вращения насоса; 333222 D,B,A,C,B,A  – коэффициенты аппроксимации.  Для 

учета динамических свойств насосного агрегата вводятся  постоянная времени насоса HT  и коэффициент 

преобразования Hk .  
Гидравлическая характеристика трубопроводной сети носит нелинейный характер (рис. 3) и определяется 

величинами статического cтH  и динамического напоров 2
cдин QRH = , где cR – гидравлическое сопротивление 

трубопровода. Коммуникационная сеть – динамическое звено с большими постоянными времени.  
Для описания гидравлических сетей справедливы принципы электрогидравлической аналогии, поскольку 

уравнения распространения волн давления в трубах (рис. 3) по форме похожи на законы распространения 
электромагнитных волн, где Hi, Qi, Hi-1, Qi-1 – напор и расход на выходе и входе i-го участка сети 

соответственно; 
g2

1

dS
r
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λ
= ; 

Sg

c
c

2

0 = ; 
Sg

1
l0 =  – удельные  параметры участка трубопровода. 

Трубопроводная арматура в насосных комплексах также представляет собой  элементы с нелинейными 
характеристиками (рис. 3). Основными параметрами являются: коэффициент сопротивления ζ , степень открытия 

запорной арматуры β , быстродействие zt  и др. Так, обратный клапан, используемый для предотвращения 
противотока среды,  характеризуется двумя рабочими положениями  – «открыт» при прямом ходе жидкости, 
«закрыт» при реверсе жидкости.  Регулировочная задвижка, устанавливаемая в напорном патрубке насосов, 
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предназначена для плавного изменения количества перекачиваемой среды и характеризуется определенным темпом 
открытия/закрытия. Постоянные времени обратных клапанов составляют 1÷5 с, задвижек – 1-5 мин.  
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Рисунок 2 – Характеристика насосного оборудования 
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Рисунок 3 – Характеристика гидравлического оборудования 

 
Выводы. Предлагаемый виртуальный комплекс позволяет комплексно рассматривать теоретические 

аспекты моделирования ГТС как в рабочих, так и аварийных режимах. Виртуальный конструктор ГТС может 
использоваться в научно-исследовательских задачах, в вопросах учебной подготовки специалистов, выступая в 
роли обучающего тренажера. 
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Вступ. На сьогодні сучасне житло обладнується великою кількістю інженерних систем, комунікацій та 

побутової техніки. Об’єднання всіх розрізнених між собою електросистем в єдину систему управління, яка 
вирішує питання контролю та управління всіма системами та приладами в помешканні знайшло відображення у 
концепції «Розумний дім». Вивчення принципу організації та функціонування подібних систем є важливим 
етапом в процесі підготовки кадрів з напряму системна інженерія. Якісне вирішення цього питання можливе 
при створенні відповідного лабораторного обладнання. 
Мета роботи. Аналіз існуючих фізичних та віртуальних стендів систем управління «розумного дому», 

розробка структури комбінованого стенду-імітатору з розширеними функціональними можливостями. 
Матеріал і результати дослідження. Існуючі стенди для вивчення технології «Розумний дім» за способом 

реалізації умовно поділяються на фізичні [1], віртуальні [2] та комбіновані. Фізичні стенди орієнтовані на 
вивчення принципів монтажу компонентів системи управління з подальшим їх програмуванням та 
демонстрацією роботи, як правило, в ручному режимі за допомогою пульту дистанційного керування або 
дисплейної панелі. Недоліком даних стендів є велика вартість реалізації та відсутність можливості 
функціонування системи в автоматичному режимі, що обумовлюється складністю організації зворотного 
зв’язку від датчиків. Віртуальні стенди, навпаки, орієнтовані на вивчення функціонування системи в 
автоматичному та ручному режимах, але не дозволяють працювати з фізичним обладнанням. Комбіновані 
стенди на практиці майже не використовуються із-за складності реалізації та високої собівартості. 

На основі проведеного аналізу в даній роботі пропонується структура стенду-імітатора об’єкта управління 
«Освітлення котеджу» (рис.1), використання якого в поєднанні з вбудованою системою управління дає 
можливість реалізувати технологію «Розумний дім», для автоматизації побутового процесу «освітлення». 

Імітатор представлений фізичним об’єктом, що керується власною платою на основі мікроконтролера і має 
вхідні та вихідні клеми для приєднання зовнішньої системи автоматичного управління. Імітатор моделює 
роботу всіх датчиків та виконавчих приладів системи управління, зібраних за фіксованою принциповою 
схемою. Робоча область стенду представлена у вигляді планшету з планом котеджу та прилеглої території. 
План територіально поділений на зони: вітальню, спальну кімнату, балкон, сходи, зону відпочинку і зону 
периметру. Кожна зона оснащена датчиками руху, що реагують на переміщення людини, а також групою 
освітлювальних приладів. Імітація переміщення людини досягається шляхом використання світлодіодної 
гірлянди руху. В імітаторі реалізована можливість завдання напрямку переміщення людини, встановлення  часу 
доби, ручного або автоматичного режиму роботи зовнішньої системи управління. Також, імітатор може 
функціонувати в демонстраційному режимі, без приєднання зовнішньої системи управління за визначеним 
алгоритмом. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема стенду-імітатора 

Висновок. Перевагою розробленого стенду є широка функціональність  при значно меншій собівартості у 
порівнянні з існуючими аналогами. 
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Введение. Современные системы автоматического управления позволяют значительно повысить уровень 

автоматизации технологических процессов. Для проектирования таких систем требуется четкое представление, 
во-первых, о функциональных возможностях и ограничениях объектов промышленной автоматизации 
(датчиков, управляющих устройств, исполнительных механизмов) и, во-вторых, об алгоритмах работы таких 
систем. Часто изучение такого материала становится весьма сложной задачей, поскольку вызывает у студентов 
непонимание возможности реального применения того или иного элемента. Это требует новых подходов к 
разработке научных основ обучения автоматизированных систем управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) и, в частности, обучению указанным алгоритмам.  
Цель работы. Разработка структуры программного комплекса для визуализации алгоритмов и изучения 

принципов работы объектов промышленной автоматизации. 
Материалы и результаты исследования. Анализ вышеуказанной проблемы позволил определить 

методику ее решения. Одним из пунктов данной методики является применение визуализаторов. 
Визуализатор – это программа, в процессе работы которой на экране компьютера динамически 

демонстрируется применение алгоритма к выбранному набору данных [3]. Визуализаторы позволяют изучать 
работу алгоритмов в пошаговом режиме, аналогичном режиму трассировки программ.  

Визуализаторы алгоритмов широко применяются для обучения алгоритмам дискретной математики, в том 
числе при обучении автоматизированному проектированию [2, 4]. Исследования [6] показали, что применение 
визуализаторов помогает учащимся глубже и быстрее освоить излагаемый материал. При этом также выявлена 
большая заинтересованность учащихся в лекциях с применением визуализаторов, чем без них.  

Однако применение визуализаторов при изучении теоретических основ АСУ ТП является недостаточным, 
поскольку позволяет лишь наблюдать за ходом выполнения алгоритма. Более перспективным представляется 
объединение технологии визуализации  с возможностью самостоятельно разрабатывать ту или иную структуру 
системы. При таком подходе студенты смогут сначала собрать мнемосхему системы, после чего составить 
алгоритм ее работы и проследить за его выполнением. 

Для использования в учебном процессе предлагаемый программный комплекс должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

1. Возможность ввода данных, на которых демонстрируется алгоритм (интерактивность) – учащиеся 
должны иметь возможность создавать собственные модели АСУ и рассматривать работу алгоритма на них.  

2. Возможность ввода алгоритма для работы модели АСУ. 
3. Возможность проверки правильности алгоритма и мнемосхемы системы. 
4. Двунаправленность – при работе с визуализатором должна быть возможность совершать шаги алгоритма 

как вперед, так и назад. 
5.  Просмотр выполнения алгоритма  в пошаговом режиме.  
6. Автоматический режим работы – наряду с пошаговым режимом, визуализаторы должны предоставлять 

возможность работы без вмешательства пользователя.  
7. История – визуализатор должен обеспечивать возможность пошагового возврата назад, вплоть до 

начального состояния.  
8. Отображение хода выполнения алгоритма – визуализатор должен иметь возможность отображать 

изменения в данных, производимые визуализируемым алгоритмом. 
9. Наличие комментариев для шагов алгоритма (комментарии) – на каждом шаге алгоритма должна быть 

предусмотрена возможность комментирования для пояснения производимого действия. 
Исходя из указанных требований, была разработана структура программного комплекса «Avizcon» (рисунок 

1), которая включает в себя три основных модуля: 
1. Модуль «Algorithm» – предназначен для разработки управляющего алгоритма в виде блок-схемы. В свою 

очередь модуль состоит из таких подмодулей: 
- «Конструктор алгоритмов». Имеет в своем составе: набор основных алгоритмических блоков [5] 

(«Процесс», «Решение», «Терминатор»); рабочее поле для размещения блоков и блок верификации, который 
позволяет проверить логику работы алгоритма; 

- «Транслятор кода». Имеет ядро проверки правильности кода [1] и базу правил, в соответствии с которой 
производится проверка и дальнейшая трансляция блок-схемы в код, пригодный для обработки компьютером. 
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2. Модуль «3d constructor» – предназначен для разработки модели системы, которая представляет собой 
трехмерную мнемосхему. Для этого данный модуль имеет следующие подмодули: 

- «Конструктор мнемосхем». Включает в себя набор элементов мнемосхем (исполнительные механизмы, 
датчики, контакторы и тому подобное) и рабочее поле, на котором происходит формирование самой 
мнемосхемы; 

- «Визуализатор». Имеет визуализатор шагов алгоритма, который позволяет в автоматическом или 
пошаговом режиме отобразить ход выполнения алгоритма на мнемосхеме, и связующий модуль, который 
необходим для обмена данными между всеми модулями. 

3. Модуль «Graph» – предназначенн для построения диаграмм работы модели системы, для чего в своем 
составе имеет единственный подмодуль – «Построитель диаграмм». 

 
Рисунок 1 – Структура программного комплекса 

 
Выводы. 1. Сформулированы требования к программному комплексу для визуализации алгоритмов и 

изучения принципов работы объектов промышленной автоматизации. 
2. Разработана структура программного комплекса. 
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Introduction. In recent decades, the development of intelligent technologies for automatic control is caused by the 

requirements for time reducing of systems development without reducing the quality and reliability. These systems use 
new innovative methods of regulation such as a neuro-fuzzy regulation [1]. This method belongs to the category of 
intelligent control systems and implements any desired algorithms for the nonlinear process control. 

Paper objective. Studying the possibility to develop the control with neuro-fuzzy network. 

 Figure 1 - Required dependence: α(q) - directing unit 
opening; f(q) - relative frequency of the hydro-turbine 
aggregate frequency converter on consumer demand 

 

 
Figure 2 – The algorithm for fuzzy inference system 

development 

Materials and findings. To build and implement the 
neuro-fuzzy network, it is necessary to use the numerical 
(quantitative) information obtained in the paper [2]. As an 
educational input sample, the numerical values of directing 
unit opening and relative frequency of the hydro-turbine 
aggregate (HTA) frequency converter have been obtained 
(fig. 1) for automatic control systems of pumping units 
parameters. 

One of the most powerful tools for fuzzy modeling is 
the MATLAB system, which enables a full range of 
research on the development and application of fuzzy 
models.  

ANFIS Editor is the neuro-fuzzy network (NFN) editor, 
which allows to generate and adjust it according to the data 
sample “input-output” [3].  

To create the neuro-fuzzy system, the fuzzy output 
system of Suheno-type should be created. It is developed 
according to the generalized algorithm (fig. 2) with FIS-
editor. In this case, one input variable q and two output 
variables α and f are used. As one system of this type can 
not be created, two systems are created with one input and 
output variables.  

The first FIS-structure - the dependence of the directing 
unit opening on the consumer expenses. The membership 
function of the input variable q is in the range of 0.6 - 1, the 
output variable α is in the range of 0.4 - 1. For the linguistic 
evaluation of the input variable, six term of trapeze-type 
membership function are used. For the output variable - six 
memberships of constant-type are used. In the Rule Editor 
six rules “If, then” are created.  

The second FIS-structure - the dependence of the 
relative frequency of the HTA frequency converter on the 
consumer expenses. The membership functions of the input 
variable q and output variable f are placed within 0.6 - 1. 
For the linguistic evaluation of the input variable, two 
trapeze-typed terms and nine triangular-type terms with 
membership functions are used. For the output variable – 
eleven constant-typed memberships. In the Rule Editor 
eleven rules are created. 

The membership functions of the synthesized systems 
are configured so as to minimize the deviation between the 
results of fuzzy modeling and training data. All rules are 
automatically assigned with the unit weight.  

The figure 3 presents the "input-output" surface, which 
corresponds to established fuzzy systems. The simulation 
results show that the accuracy of the regulatory process 
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affects memberships and rules written in the 
knowledge base of the fuzzy inference system. 

To create the neuro-fuzzy system, the generalized 
algorithm is developed (fig. 4). Using ANFIS- editor two 
neuro-fuzzy networks are generated and trained. As noted

 

 
Figure 3 - "Input-output" surfaces 

 

START

Initiation of training and test samples 

Fuzzy inference system creation

Fuzzy system training

Model testing on the test sample 

Calculation of simulation results error 

END
 

Figure 4 – The algorithm for development NFN 
 

 
above, to create NFN, training and test samples are 

used. The training sample presents a matrix, which each 
row is an "input-output” pair. The last column corresponds 
to the values of output vector, and another column - to input 
data. 

As the fuzzy inference systems, the created FIS-
structure is set. Training of both neuro-fuzzy systems has 
been carried out during 30 iterations. The used hybrid 
training method combins the method of back error 
propagation and least-squares method. A test sample is used 
to study the properties of the fuzzy inference system 
generalization. 

After configuration, the training error for NFN 
dependence of the directing unit is 0.49%, for NFN 
dependence of the relative frequency of the HTA frequency 
converter - 2%. The training error is calculated as the mean 
square deviation between the results of fuzzy inference and 
output variable on training sample. The test sample error is 
0.45% and 0.9% respectively. The testing error is calculated 
as the mean square deviation between the results of fuzzy 
inference and output variable on the test sample. 

Conclusions. On the basis of the study the following 
statements can be proved:  

- the neuro-fuzzy system can be used for the quantitative 
information control as compared with the systems operating 
in conjunction with classic controlers; 

- benefits of the editor used are: almost complete 
automation of the process of fuzzy systems creation, 
possibility of viewing the rules and giving them meaningful 
(linguistic) content; 

 - to implement the complex control, the hybrid systems 
based on neuro-fuzzy control, are recommended; 

 - synthesized approach to the development of neuro-
fuzzy network has been tested in control law functions. 
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Introduction. The research problem of a temperature field of mobile isotropic axisymmetric environment with 
pulse sources of heat is considered. It has arisen at research of temperature fields during electroplastic processing of 
metal . 

 Purpose of work. Research objective is creation of  mathematical model of temperature distribution in a zone of 
heating of the mobile isotropic environment in radius 0r  with internal pulse sources of heat and research of their 

influence on temperature distribution in a heating zone. 
Material and results of research. In the fullest statement when characteristics of environment depend on 

temperature, and heat source is function which depends on temperature and co-ordinates, in cylindrical system of co-
ordinates, the temperature field can be described by means of boundary problem for the heat conductivity equation in 
area { }00,0 rrlz ≤≤≤≤=Ω  with border Ω∂  [1]: 
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where ( ) , ( )T Tλ α  – ratio of heat conductivity and heat emission ratio are positive defined functions, ,ε σ  an 

emissivity factor and Stefan-Boltzmann constant, 0r - radius, ( ),W z T - heat of source function. 
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Conclusion. The mathematical model of temperature distribution in a zone of heating of mobile isotropic 
axisymmetric environment under the influence of internal pulse sources of heat is constructed. Temperature 
distributions in mobile cylindrical area are analysed [2,3]. Calculations are made for tungsten. The question of existence 
of the unique solution difference problem is considered.  
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SIMULATION OF FUZZY CONTROL SYSTEM FOR LABORATORY ROOM’S 
VENTILATION 

Gula І.S., student for Master Degree, Konoh I.S., senior lecturer 
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Introduction. The proper conditions labour for and productivity depends on the systems of air room’s ventilation 
and conditioning. At present the microclimate of educational laboratories is out of attention, so the system for room’s 
ventilation is not financed. We consider the room’s microclimate as the temperature balance, optimum humidity and 
oxygen ratio in the air of the room. The violation of the room’s microclimate parameters affects our health. All 
apartments and rooms where people spend a lot of time should be equipped with the air ventilation systems [1]. 

The ventilation system is considered as a complex of devices providing necessary sanitary and hygienic conditions 
of air environment [2]. The ventilation unit includes the complex of elements providing the necessary functions of these 
units. Depending on the purpose, the units are equipped with devices for air treatment, motion and distribution, and 
facilities for automatic adjusting and control. 

The ventilation systems are characterized with two basic parameters: 
- productivity Q, m3/s; 
- pressure in the air duct N, N/m2. 
The efficiency of the ventilator of a certain size (number) should be maximum at the calculated pressure and 

production capacity (it is recommended to choose the ventilators at the efficiency not below than 0.9 of  maximum 
efficiency). 

The criterion of the ventilation system control is a maximum comfort at  minimum energy consumption. 
Paper objective. Increasing the ventilation unit control system efficiency with fuzzy control. 
Materials and findings. The investigated ventilation system is forced-type. It consists of exhaust ventilation with 

frequency-converter-and-asynchronous-motor electric drive and individual incoming ventilation for airing three 
laboratories. The motor rotating speed is adjusted with changing the frequency of voltage, applied to the motor from the 
frequency converter. The frequency converter ABB ACS350 is used for the ventilation control system has all required 
characteristics, exactly, proper power for the ventilation system motor supply, digital inputs and outputs for two-way 
connection with the control program. It is possible to connect to a PC. As a linkage the universal data collecting system 
NI USB 6009 was selected that meets the requirements of choice: has 8 analogue inputs and 2 outputs for connecting 
sensors and executing units. 

 

 
Figure1 – General scheme for ventilation complex simulating 
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The ventilation system has the ventilator, the electric drive and additional equipment. 
The ventilating complex consists of temperature sensors, humidity sensors, sensors for indicating an oxygen 

amount in the controlled point. The performance parameters measured with the sensors are input parameters for the 
ventilation control system. 

Also the consumption power of the frequency-converter-and-asynchronous-motor system is measured; the sensor 
of throttle valve position is mounded. 

The ventilation system throttle valves control allows regulating an output air flow by changing the angle of its 
opening. 

The angle of the air throttle valve is affected with selected ventilation mode (comfort, energy-efficient) and signals 
from the sensors reading the parameters of the room’s microclimate. The comfort mode is characterized with intensive 
airing, establishing optimum sanitary and hygienic conditions of the room’s microclimate, and energy-efficient mode – 
with minimum energy cost for the ventilation complex operation.  

The most important application of the theory of fuzzy sets is the fuzzy logic controllers. Their operation is 
somewhat different from that of conventional controllers: to describe the system the expert knowledge is used instead of 
differential equations. This knowledge can be expressed with linguistic variables described with fuzzy sets.  

The classical control methods work well with completely deterministic control object and determinate 
environment. For the systems with incomplete information and high complexity of the control object the best control 
practices are fuzzy methods. 

 

S
1

S
1

Figure2 – Structural scheme for of fuzzy expert system model 
 
The task of fuzzy controller is combining the control ventilation speed and air throttle valve position to provide 

maximum efficiency, comfort conditions with minimum power consumption.  
The fuzzy system controls electric drive speed with the maximum efficiency for frequency-converter-and-

asynchronous-motor system depending on the current parameters of microclimate and the dynamics of their change. At 
the same time the fuzzy controller provides an optimal working point of the ventilator aerodynamic characteristic with 
maximum efficiency, while controlling the throttle valve position. 

The general scheme of the ventilation complex simulation (Fig. 1) can be presented with individual blocks; they 
are characterized with its simulation process structural scheme. 
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The basic data for simulation is ventilation aerodynamic and energy characteristics, asynchronous motor ratings, 
parameters of the air ducts network. 

For simulating the air ducts and throttle valve block the actual air losses for the current ventilation system 
productivity should be calculated and the tabular dependence of pressure on productivity at maximum ventilator speed 
should be determined. 

Developed model has the basic properties of the real ventilation system for laboratories, i.e. it is adequate to the 
real system. The carried studies indicate the dependence of effectiveness on the room’s dimensions and parameters of 
air duct network and ventilation unit. 

Conclusions. 

1. The structural simulating scheme can be configured to optimize the control system of other room’s ventilation or 
other rooms group. 

2. The combined control of ventilation speed and air throttle valve position allows receiving the optimum 
regulations for maximum comfort and minimum losses. The ventilation unit efficiency increases by 12% with combined 
control of frequency converter and throttle valve.  

3. The block of fuzzy expert control system allows increasing the quality of work, efficiency and cutting the energy 
cost for ventilation complex with minimum labor efforts. 
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Донецкий национальный технический университет 
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Введение.  Программная среда LabVIEW имеет очень широкие возможности, которые позволяют инженеру 
удобно и быстро разрабатывать собственные проекты с помощью визуального программирования. В этой 
программной среде можно выполнять не только математическое моделирование различных физических 
процессов, но и связать программу на LabVIEW с внешними устройствами, для чего имеются специальные 
возможности. 
Цель работы. Целью работы является осуществление передачи дискретного сигнала, полученного при 

помощи АЦП, по сети Ethernet с использованием программной оболочки LabVIEW. 
Материал и результаты исследований. 
В настоящее время степень распространения цифровых измерительных устройств и микропроцессорных 

устройств релейной защиты  и автоматики очень широка. При применении этих устройств возникает вопрос 
передачи данных для последующей обработки и хранения. Как один из вариантов решения этого вопроса может 
стать программный пакет LabVIEW, в котором реализована возможность создания распределенной (глобальной) 
переменной, которую можно применять на разных ПК, объединенных в локальную сеть. Этот вариант является 
очень простым в исполнении, а надежность и скорость передачи данных находится на высоком уровне. 

 Для организации обмена между ПК данным методом нужно создать на каждом компьютере сети Network 
Published Shared Variable и определить ее свойства. На передающем ПК она должна работать на запись, на 
принимающем - на чтение. На принимающем ПК, в свойствах Shared Variable, необходимо указать путь к 
переменной на передающем компьютере-сервере. Таким образом, передачу данных можно осуществлять между 
несколькими ПК с высокой скоростью. 

В качестве примера на передающем ПК было использовано устройство USB-6008 (АЦП), которое выполняет 
преобразование напряжения генератора сигналов с частотой дискретизации 10 кГц и формирует пачки 
импульсов по 200 точек. На принимающем ПК использована стандартная процедура вычисления действующего 
значения сигнала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема передающей и принимающей программ в LabVIEW 
 
Выводы. В результате был передан сигнал с внешнего устройства в локальную сеть и обработан в среде 

LabVIEW. Это может использоваться  при создании учебных лабораторий на базе LabVIEW или в 
промышленных локальных сетях на предприятиях. 
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Вступ. Процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, висувають на перший план суспільного розвитку 

галузь освіти. Придбання нових знань, умінь, навичок, орієнтація на їх оновлення і розвиток стають 
фундаментальними характеристиками працівників у сучасній економіці. Це, у свою чергу, визначає 
необхідність використання в освітній системі передових і перспективних інформаційних технологій. Сучасний 
світовий досвід підготовки, перепідготовки і перекваліфікації фахівців показує, що вживання сучасних 
інформаційних технологій і методів навчання дозволяє досягти підвищення ефективності учбового процесу, 
помітного поліпшення якості освіти, скорочення термінів навчання та адаптації фахівців до умов професійної 
діяльності. 

Ще одним дуже важливим моментом є те, що відповідно до нових державних освітніх стандартів значна 
частина роботи з освоєння учбового матеріалу переноситься на самостійну роботу студента. При цьому вміст і 
обсяг програм з технічних дисциплін практично не зазнають істотних змін. Невідповідність між обсягом знань, 
які повинен засвоїти студент, і часом, що відводиться на цю роботу, змушує викладачів шукати нові методи 
роботи, які дозволили б уникнути зниження якості підготовки фахівців. 

Незважаючи на великий прогрес в області інформаційних систем і технологій, методи підготовки фахівців з 
вищою технічною освітою змінилися незначно. 

Основною особливістю вищої технічної освіти є необхідність в організації і проведенні ефективного 
лабораторного практикуму з професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін. Ця необхідність обумовила  
створення віртуального лабораторного комплексу, який відповідає реальному фізичному лабораторному 
стенду.  
Мета роботи. Підвищення ефективності підготовки фахівців електромеханічного профілю за допомогою 

створення віртуального лабораторного комплексу. 
Матеріал і результати роботи. При практичній підготовці майбутніх фахівців електромеханічного 

профілю виникає досить серйозна проблема забезпечення експериментальних досліджень лабораторними і 
науково-дослідними комплексами, що дозволяють проводити лабораторні і наукові експерименти. Ця проблема 
обумовлена низкою причин, серед яких можна виділити наступні [1]: 

- недостатність фінансування для забезпечення необхідної кількості лабораторних стендів; 
 - зношеність фізичних стендів; 
 - недоступність проведення роботи на декількох стендах через перевантаження мережі;  
- необхідність у постійному контролі з боку кваліфікованого фахівця за правильним виконанням 

лабораторних робіт студентами і т.д. 
Вирішення цих питань може бути реалізоване  шляхом впровадження учбових віртуальних лабораторних 

комплексів (ВЛК).  
Кафедра САУЕ має значний досвід створення комп’ютеризованих віртуальних лабораторних комплексів, які 

дозволяють виконувати лабораторний практикум з електротехнічних дисциплін та проводити наукові 
експериментальні дослідження в галузі електромеханіки. Ці роботи продовжуються і зараз. Однією з таких 
робіт є даний віртуальний комплекс. 

Віртуальний стенд розробляється на основі реального фізичного стенду, що представляє собою 
електромеханічну систему ЕМП в системі Г-Д. Стенд дозволяє досліджувати статичні і динамічні режими 
роботи електроприводу; забезпечувати можливість імітації нормальних, передаварійних і аварійних режимів 
роботи, недопустимих на  реальному об'єкті; спостерігати за його станом і за станом системи в цілому.  

Структура стенду дозволяє виконувати експериментальні дослідження як системи в цілому, так і її 
складових, причому конфігурація системи і функціональні можливості стенду можуть легко змінюватися 
залежно від поставленої задачі. 

Розроблене програмне забезпечення ВЛС складається з програмних модулів, функціонально пов'язаних між 
собою. До переліку програмних модулів належать інтерфейс користувача і підсистеми: “Модель асинхронного 
двигуна”, “Модель генератора”, “Модель двигуна постійного струму” (досліджуваного двигуна та 
навантажувальної машини). 

Інтерфейс користувача складається з закладинок: «Параметри», «Схема», «Динамічні характеристики» та 
«Статистичні характеристики». 

У закладинці «Параметри» відображено поле для вводу параметрів електричних машин. За замовчуванням 
стенд налаштований за параметрами електричних машин реального фізичного стенду. За необхідності, 
користувач може їх змінювати. 
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У закладинці «Схема» (рис. 1) знаходиться відображення схеми, яка майже повністю візуально відповідає 
схемі фізичного стенду. Реалізовані зворотні зв’язки по напрузі та швидкості, а також відсічка по струму. Для 
контролю за системою є вимірювальні пристрої – амперметри та вольтметри.  Також для управління струмом та 
напругою реалізовані змінні резистори. 

У закладинках «Динамічні характеристики» та  «Статистичні характеристики»  реалізовано вивід 
осцилограм змінних стану для їхнього перегляду та аналізу.  

Стенд виконаний у середовищі програми LabView. Всі об’єкти взяті з універсального бібліотечного модуля.  
Даний віртуальний стенд необхідно розглядати не лише як учбовий, а і як тренажер, який передує 

виконанню лабораторної роботи на реальному стенді, оскільки він дозволяє студенту зрозуміти причинно-
наслідкові процеси системи. Також стенд можна використати як науково-дослідний стенд, що дозволяє 
виконувати дослідні роботи. 

 
Рисунок 1 – Відображення закладинки «Схема» 

 
Стенд можна використовувати при виконанні лабораторних робіт з наступних дисциплін: "Теорія 

електроприводу", "Системи управління електроприводом", "Автоматичний електропривод типових виробничих 
механізмів",  "Проектування комп’ютеризованих систем управління". На стенді можна виконати наступні 
лабораторні роботи: дослідження швидкісних та механічних характеристик електродвигуна постійного струму 
незалежного збудження; дослідження регулюючих властивостей електродвигуна постійного струму 
незалежного збудження в системі «генератор-двигун»; дослідження навантажувальних діаграм електродвигуна 
постійного струму; дослідження замкненої системи «генератор-двигун» з від’ємними зворотними зв’язками по 
напрузі та струму  та інші.      
Висновки. Для підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців електромеханічного профілю в 

освітній процес вводяться  «гібридні» системи, які поєднують віртуальний стенд із фізичним. Віртуальний 
стенд дозволяє студенту краще пізнати причинно-наслідкові процеси в системі електропривода, а фізичний – 
можливість набути практичних умінь та навичок. 
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E-mail: ikiru@mail.ru 
 

Introduction. Priority traffic regulation, bandwidth competing and congestion avoidance are an actual tasks for 
Transmission Control Protocol (TCP), which is the most useful transport protocol in Internet. The development of TCP-
traffic regulation algorithms consists mostly of improving the TCP-network interaction on a basis of the blackbox prin-
ciple. The goal of a TCP-transmission control is to maintain some scalar output network variable by the input variable 
at some desired levels. The input variable, usually, is the TCP-window, the output is possibly: packet losses, as in TCP 
Reno and NewReno algorithms, which regulates the window by the AIMD (additive increase, multiplicative decrease) 
scheme [1]; or round-trip time (RTT) delays as in TCP Vegas and Fast TCP [1] algorithms with general equation (1). 
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tRTT

RTTtwdttw αγγ    (1) 

where dt – discrete control time intervals (usually equal to current RTT value); )()(
min tw

tRTT
RTT ⋅  - bandwidth es-

timation on a base of RTTMin value; α(w(t),q(t)) – permissible cumulative queue size at the network path; γ – coeffi-
cient which determines window adjustment rate. 

RTT-based congestion window control can’t be a simple substitution of a classical loss-based traffic control [1]. 
TCP Vegas achieves 37 to 71% better throughput then widely used loss-based TCP Reno algorithm, when random 
losses in the networks are small and the traffic has an impact on their delays. For robustness of the RTT-based conges-
tion window control, Vegas-like algorithms have to check whether such conditions are take place or not. 

Goal. Development of the priority TCP-traffic congestion avoidance algorithm aimed for the conditions of predict-
able TCP-sending rates impact on their RTT-delays. 

Materials of research. Delays dependence on the traffic 
rates trend can be easily predictable when a traffic buffering in 
the networks is taking place, which is exemplified in Fig. 1  
(for the Ethernet switch queue dynamic from the paper [2]). 

The next network queue linearized dynamic equation (2) 
for incipient network congestion period available [3]: 

                              )()( tylctq +−≈
•

                               (2) 

where 
•

)(tq  – network cumulative packet queue growth; lc – 

some constant link capacity of the bottleneck; y(t) – traffic 
aggregate of the bottleneck link. 

RTT-delays are evaluated as equation (3). 
                      lctqRTTtRTT /)(min)( +≈          (3) 

By interpreting y(t) variable from equation (2) as control-
lable yc(t) and uncontrollable ync(t) traffic aggregates of the 
bottleneck link:                                          

    ))()((1)()( lctyty
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tRTTdttRTT
ncc

−+⋅≈−+      (4) 

Last derived equation (4) is used to provide an active-
resonance (AR) TCP-flow control, which consists in searching 
of such yc(t) values, for which RTT(t+dt)-RTT(t) = 

2·( )(
______

dttRTT + -RTT(t)) (where )(
______

dttRTT + - is predicted RTT). Estimated values of )0(

c
y , which corresponds to the 

resonance growth of the RTT derivative, can be used for predictable RTT-based congestion window control, with a pri-
ory unknown lc and unobservable RTTmin, ync(t) parameters in introduced RTT-model (4). After obtaining of the reso-

nance, the above lc parameter value can be estimated; then, based on this 
__

lc estimation, the resonance traffic rate )(n

c
y  

values will be recalculated after each dt period by the following recurrent equation: 
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where ...2,1,0=n  – No. of the recalculation. 

Based on )(n

c
y  values the TCP-window regulation is provided by equation (6). 

 

 
Figure 1 – Ethernet switch queue linear  

dependence on the traffic trend 
a) traffic intensities; b) switch queue 

b) 

a) 
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TCP AR algorithm was tested in experimental 
network, which consist of two TCP-senders (im-
plemented by using the special NDIS-driver [4]), 
and one receiver of TCP-traffic, which works like a 
simple Web-server. Also one low-level network 
driver as a token bucket (TB) shaper was between 
them, which limits traffic speed to the TCP-server 
and emulates network delays. The TB shaper has an 
Average Rate = 800 MTU per sec., Peak Rate = 16 
MTU per 10 ms (1 MTU = 1514 bytes). Packet dis-
card occurs, when in TB buffered data volume ≥ 
65536 bytes. Both TCP-senders are unaware of the 
TB traffic control parameters. 

First TCP sender used a classical TCP Reno al-
gorithm, and another one sender was the active-
resonance TCP implementation. TCP AR algorithm 
has the following main stages: 1) obtaining the re-
sonance by the packet probing; 2) accomplishes 
RTT compensation using the equation (6) with γ 
value equals 2; 3) when RTT is not high – then us-
ing (6) with γ is setting to 1, which retrains the TCP 
AR data rates changes inversely to the TCP Reno 
flow dynamic. 

Traffic rate dynamics for the TCP Reno flow 
and the TCP AR one are compared in the Fig. 2. 
Comparison of two TCP Reno flows and TCP AR 
flow with TCP Reno one impact on the RTT is 
shown in the Fig. 3. 

Conclusion. The effectiveness of the active-resonance algorithm is mostly dependant on a correct prediction of the 
RTT-delays, but a simple linear predictor may also be used if taking into account only a short-term delays growth trend 
for the delays-based traffic control. 

A fairness in competing of bandwidth between the standard TCP Reno and ТСР AR can’t be provided by Vegas-like 
RTT minimization, but we need to maintain RTT at the some mean values between the min and max RTT’s (like in the 
Fig. 3). Another way for dynamically adjusting of α(w(t),q(t)) in equation (1) values can be accomplished by consider-
ing the actual throughput dynamic as in the TCP Vegas-A algorithm from [5]. 
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Figure 2 – TCP AR vs. TCP Reno interaction 

 1 – traffic rates of TCP Reno 
  2 – AR-algorithm traffic rates 

 
Figure 3 – TCP-flows impact on RTT  

                              1 – two TCP Reno flows 
  2 – TCP Reno and TCP AR 

 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 66

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЗАМКНЕНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ  
ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗА СИСТЕМОЮ ТП-Д 

Раскопін О.Г., студент. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: saue05e@polytech.poltava.ua 
 
Вступ. Стендове лабораторне обладнання, що застосовується в навчальному процесі на сьогодні, можливо 

використовувати або в ручному режимі, або в дистанційному з керуванням від ЕОМ. Така властивість підвищує 
можливості вивчення та дослідження електромеханічних систем. Але їх недоліком є те, що побудовані системи 
керування є розімкненими. Тому виникає необхідність у розробці замкнених цифрових систем керування 
електромеханічним обладнанням зі стабілізацією необхідного електричного або технологічного параметру. 
Мета роботи. Дослідження замкнених систем управління електромеханічним лабораторним обладнанням з 

використанням ЕОМ. 
Матеріал і результати дослідження. Сучасні замкнені системи автоматичного керування (САК) 

електроприводом (ЕП) призначені для забезпечення автоматичного режиму пуску, гальмування, реверсу, 
регулювання швидкості, моменту різноманітних технологічних механізмів. Вони дозволяють сформувати 
режими керування бажаним чином та найбільш точно пов’язати їх з вимогами технологічного процесу, 
зумовленого роботою промислових установок.  

Система підпорядкованого регулювання являє собою багатоконтурну замкнуту САК з каскадним вмиканням 
регуляторів (вихідний сигнал попереднього контуру керування є завданням для наступного контуру), де об’єкт 
керування розбивається на n підсистем з n вкладених один в одного контурів керування. При цьому число 
регуляторів дорівнює числу регульованих координат. Контури системи підпорядкованого регулювання 
працюють за принципом регулювання за відхиленням регульованої величини і, отже, містять об’єкт 
регулювання й регулятор. На кожен контур надходить вхідний сигнал, який він має бажаним (оптимальним) 
чином відпрацювати.  

В роботі розглянута двоконтурна САК зі зворотними зв’язками за швидкістю та струмом. Система 
розроблена за допомогою програмних засобів фірми National Instruments і представляє собою віртуальний 
стенд, який зв’язується з лабораторним стендом за допомогою модуля збору даних m-DAQ. На віртуальному 
стенді при дослідженні режимів навантаження відображуються характеристики системи: задана швидкість, 
поточна швидкість та значення керуючого сигналу, що дає змогу в реальному часі аналізувати характеристики 
системи. 

На рис. 1 зображений інтерфейс віртуального стенду, розроблений в LabView, а на рис. 2 − блок-діаграма 
стенду. Параметри, які можна змінювати у системі: параметри АЦП (частота, кількість відліків), параметри 
ЦАП, коефіцієнти регуляторів. На графіках можливо відображати: поточну частоту обертання, задану частоту 
обертання, а також інші параметри системи, такі як струм та напруга якоря, струм та напруга збудження. 
Система може працювати в двох режимах: автоматичному (регулятори ввімкнені) та ручному (регулятори 
вимкнені). Блок-діаграма представляє собою замкнений цикл, у якому проходить управління сигналом, який 
поступає з модуля m-DAQ. Для управління m-DAQ та сигналами АЦП/ЦАП використовуються підпрограми m-
DAQ: ініціалізація пристрою, робота з АЦП та ЦАП. У даному випадку використовуються два сигнали: з 
датчика швидкості та струму, які фільтруються.  

 
Рисунок 1 – Інтерфейс користувача лабораторного стенду  
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Розроблена система може виконувати наступні функції: 
- управління ДПС, а саме його напругою збудження, напругою якоря та швидкістю; 
- налаштування параметрів модуля m-DAQ: кількістю робочих каналів, частотою дискретизації, 

розмірністю даних; 
- можливість автоматичного режиму роботи за участю регуляторів; 
- відображення основних параметрів стенду в реальному часі.  

 

 
Рисунок 2 – Блок-діаграма інтерфейсу користувача лабораторного стенду САК 

 
В ручному режимі користувач напряму задає струм якоря і, таким чином, має змогу керувати швидкістю 

обертання. В цьому режимі регулятори вимкнені і тому будь-які зовнішні або внутрішні впливи призводять до 
зміни швидкості обертання. В автоматичному режимі користувач напряму задає швидкість ДПС, а система за 
допомогою регуляторів струму і швидкості буде підтримувати задану швидкість.   
Висновки. Розроблена система дозволяє досліджувати режими навантаження двигуна постійного струму за 

допомогою ЕОМ, що розширює можливості застосування стенду у навчальному процесі. Особливістю 
програми є те, що вона може працювати як в автоматичному режимі (з включеними регуляторами), так і в 
ручному режимі, за що в програмі відповідає тумблер “Режим”. В реальному часі можливо змінювати 
параметри регуляторів та досліджувати їх вплив на процеси системи. Користувач задає потрібну швидкість 
зміною положення повзунка “Задана”. Характеристики системи відображаються на графіках у правій частині 
віртуального стенду. Можливо наглядно побачити дію регуляторів порівнюючи задану і поточну швидкості на 
графіках, при цьому є можливість досліджувати роботу регуляторів при різних формах керуючих впливів 
(синусоїда, одиничний імпульс, різні навантажувальні характеристики). 
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АВТОНОМНИЙ ПРИСТРІЙ РОЗПОДІЛЕНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ 

Романенко С.С., магістрант  
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  
 
Вступ. Контроль температури є невід’ємною частиною промисловості, яка використовується в різних 

галузях народного господарства. Так в енергетиці  необхідно контролювати  температури вібруючих і таких, що 
обертаються, механізмів (підшипників, валів, турбін і тому подібне), характерні критичні точки, які пов'язані з 
порушенням експлуатації різного електроустаткування і енергоустаткування: моторів, двигунів, компресорів, 
трансформаторів, генераторів. У сільському господарстві необхідно визначати температуру грунту на різних 
глибинах, вести контроль якості матеріалу при штучному заплідненні, зберігання і транспортування насіння, 
моніторинг температурного режиму теплиць, оранжерей, зерносховищ, елеваторів і тому подібне. У 
комунальному господарстві важливим є спостереження за об'єктами  теплопостачання і контролю системи 
опалювання будівель, мікроклімату в житлах і тому подібне. 

Вирішення перерахованих вище задач потребує синтезу вимірювальної системи, що повинна забезпечувати 
якісний збір, обробку та передачу інформації про температурні режими на верхній рівень керування. При цьому 
затрати на реалізацію та супроводження таких систем повинні бути мінімальними. Виконання цього можливе 
на базі сучасних засобів Так доцільно використовувати датчики температури з однопроводним інтерфейсом 1-
Wire. 
Мета роботи. Розробка структури, апаратного та програмного забезпечення системи розподіленого 

контролю температури.  
Матеріал і результати дослідження. На рис. 1 представлена структура системи контролю температури, що 

включає в себе МК, датчики температури, БЖ, які утворюють автономний пристрій, LCD індикатор, USB 
адаптер DS9490R, який працює по 1-Wire мережі  та забезпечує зв’язок з ЕОМ.   

 

Рисунок 1 – Функціональна схема комплексу  

З блоку живлення по 2-х провідній лінії  надходить живлення на мікроконтоллер - +5 В. В свою чергу 
МК опитує мережу 1-Wire, яка складається з датчиків температури, та ініціалізує їх кількість по 
ідентифікаційному номеру, який має кожен з датчиків. Дані по температурі  відстежуються за допомогою  LCD 
індикатора и паралельно записуються в блок пам’яті для подальшого аналізу.  В структурній схемі присутній 
блок самодіагностики, який відповідає за коректну роботу всієї мережі. Паралельно з МК виконується 
підключення  адаптера DS9490R до ЕОМ через USB порт, який працює на 1-Wire інтерфейсі. 

У програмному середовищі LabVIEW 8.X  розроблено програму, за допомогою якої на лицевій панелі 
стає можливим відстежувати зміни температури в реальному часі та зберігати їх в буфері пам’яті.  

В якості вимірювальних елементів вибрані датчики фірми Dallas Semiconductor DS1820, що мають 1-
Wire інтерфейс. Мережа 1-WIRE не обмежена заздалегідь зумовленою структурою. У невеликих конфігураціях 
вона вдає із себе шинну структуру, з підключенням всіх приладів на одну загальну магістраль. При складнішій 
конфігурації структура мережі може видозмінитися в деревовидну. Окремі гілки можуть відходити від 
загальної магістралі, у свою чергу вони можуть гілкуватися далі і далі. Всі гілки можуть підключатися до 
мережі або відключатися від неї за допомогою ключів, що адресуються. DS1820 - Цифровий термометр з 
однопровідним інтерфейсом в стандарті MICRO-LAN, який має діапазон вимірюваних температур від -55° С до 
+125° С. Абсолютна погрішність перетворення менше 0,5°С в діапазоні контрольованих температур від 0° С до 
+70° С. Результуюче значення температури прочитується з приладу як дев'ятирозрядне слово. Максимальний 
час повного перетворення для DS1820 - ~500 мс. Вузол 1-Wire- інтерфейсу приладу організований таким чином, 
що існує теоретична можливість адресації необмеженої кількості подібних пристроїв на одній однопровідній 
лінії. Термометр має індивідуальний 64-розрядний реєстраційний номер (груповий код 010Н), і забезпечує 
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можливість роботи без зовнішнього джерела живлення, тільки за рахунок паразитного живлення однопровідної 
лінії. Живлення приладу через окремий зовнішній вивід проводиться напругою від 3,0 В до 5,5 В.  

На рис. 2 представлена принципова схема автономного пристрою розподіленого контролю 
температури. Вона включає в себе МК, елементну базу обв’язки МК та LCD індикатор, який слугує для 
відображення даних по температурі.  

  

 
Рисунок 2 – Принципова схема пристрою  

Резистор R в ланцюзі виведення скидання контроллера служить для обмеження вхідного струму і в 
принципі може бути виключений, в цьому випадку можна просто підключити +5 В. Кварцовий резонатор ZQ1 
підключений до вбудованого генератора контролера і забезпечує стабільність відліку часу в програмі. C1, C2 - 
конденсатори розгойдування генератора можуть відрізняться від вказаних ємностей на + 10 пФ і особливого 
впливу на роботу генератора немають.  

На рис. 3 представлена лицьова панель інтерфейсу, яка створена в пакеті графічного програмування 
LabVIEW 8.X. На панелі представлені кнопки запуску та зупинки програми, тумблер який відповідає за 
інтервал опитування датчиків температури, індикатори які відображають значення температури, та самописець, 
який дозволяє зберігати графіки зміни температури в буфері пам’яті для подальшого дослідження.  

 
Рисунок 3 – Інтерфейс користувача  

Висновки.  Створений комплекс дозволяє реалізувати систему моніторингу температури приміщення через 
інтерфейс 1-Wire на базі USB адаптера DS9490R та мікроконтроллера фірми Microchip PIC18F4550, датчиків 
температури DS1820. 

• розроблена система моніторингу температури; 
• розробка прикладного програмного забезпечення в пакеті LabView; 
• розробка печатної плати та програмного коду для відображення поточної інформації на LCD-

індикаторі. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫМ СТЕНДОМ 
ПО СЕТЕВОМУ ПРОТОКОЛУ В СРЕДЕ LabVIEW 8.Х 

Романов А.Ю., ассистент 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: Romanov.a.y@ polytech.poltava.ua 
 

Введение. Оптимальная организация учебного процесса должна предполагать последовательное изучение 
теоретического материала с переходом "от простого – к сложному", в сочетании с практическим освоением 
современных технических средств и оборудования, начиная "от элементов - до системы в целом". Для прочного 
закрепления изучаемого материала теоретические и лекционные занятия должны сопровождаться 
соответствующим лабораторным практикумом по всему спектру специальных дисциплин. При этом, 
исследование функциональных характеристик изучаемых объектов может проводиться не только на 
имеющихся моделях, но и на реальном оборудовании за счет программного подключения измерительно-
информационной аппаратуры дистанционно-управляемых стендов. 

Современные языки программирования позволяют напрямую осуществлять дистанционное управление. 
Один из них программный пакет LabVIEW, который позволяет разработать интерфейс программы и построить 
полнофункциональную систему управления удаленным объектом с использованием мощных функций по 
обработке и представлению данных, фильтрации сигналов и т.д. 
Цель работы. Разработка программного пакета в среде LabVIEW, который позволил бы дистанционно 

управлять технологическими процессами в системе подачи масла промышленного робота системы для 
проведения лабораторних работ с использованием протокола TCP/IP. 

Материал и результаты исследований. На 
рисунке 1 представлен внешний вид дистанционно 
управляемого стенда гидростанции с регулируемым 
электроприводом насосного агрегата. Стенд состоит 
из следующих основных блоков: преобразователь 
частоты (3) привода (22) пластинчатого насоса (23); 
монитора (4); разъёма для подключения модуля 
сбора данных M-DAQ (10); автоматических 
выключателей (11) и кнопок панели управления 
(12); асинхронного двигателя охладителя (21); 
персонального компьютера (24), подключенного к 
сети лаборатории; асинхронного двигателя (25) 
электрозадвижки (28). 

Для реализации многопользовательского режима 
работы программное обеспечение стендом 
структурно разделено на две основные 
составляющие: 

− клиентскую часть, размещаемую на компьютере удаленного пользователя и отвечающую за отображение 
процессов, происходящих в стенде, а также позволяющую дистанционно управлять этим стендом; 

− серверную часть, размещаемую на компьютере стенда и отвечающую за передачу необходимых данных от 
клиентской части и обратно. 
Для связи с клиентской частью используется базовый Internet-протокол TCP/IP. Для связи с агрегатов с 

программной средой LabVIEW используется DLL-библиотека функций модуля M-DAQ. Эта библиотека является 
программной базой для работы с лабораторным стендом. 

Очень важно правильно организовать сетевой обмен между машинами. Для этого можно воспользоваться 
стандартным протоколом TCP, но он является несколько неудобным при настройке, поэтому выбор остановился на 
специальном протоколе DSTP, который был разработан и запатентован компанией National Instruments. 

Разработанная система позволяет дистанционно управлять стендом с нескольких компьютеров. Расстояние, на 
котором производится управление, напрямую зависит от длины проложенной сети, и соответственно ограничено 
только этим фактором. 
Выводы. 
Программный пакет дает возможность получать оперативную информацию о состоянии системы во время 

работы, следить за поддержанием необходимых параметров. Благодаря сетевому обмену значительно упрощается 
задача дистанционного управления системой. Интерфейс программы очень простой и доступный, и не требует 
каких-либо специфических знаний. Программная реализация цифрового ПИД-регулятора позволяет более плавно 
изменять режимы работы асинхронного двигателя. Глобальная компьютерная сеть Internet является эффективным, 
удобным и в известной мере универсальным средством организации и оперативного развертывания систем 
дистанционного управления объектами, удаленными как на малые, так и большие расстояния. Применение данного 
стенда является обоснованным с позиции изучения систем электропривода гидростанции, что позволит расширить 
спектр проводимых студентами работ и углубить знания в области электропривода и автоматизации процессов. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид дистанционно управляемого 

стенда  



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 71

МОДЕЛЮВАННЯ В LABVIEW СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ІМПУЛЬСНИМИ 
ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ З РЕАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ 

Скогарєв Д.В., студ., Івко М.A., студ., Кравець О.М., асис., Чорний О.П., д.т.н., проф. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: scenter@kdu.edu.ua 
 

Вступ. В даний час наймасовішим і перспективним з типів електроприводу (ЕП) є ЕП з імпульсними 
перетворювачами (ІП): електроприводи змінного струму з перетворювачами частоти, в яких частіше за всього 
використовується автономний інвертор напруги (АІН) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) та 
електроприводи постійного струму з широтно імпульсними перетворювачами (ШІП). 

В загальному випадку всі види ШІМ або ШІП використовують зміну тривалості імпульсів рівної 
амплітуди, що слідують через рівні інтервали часу відповідно до ухваленого закону формування напруги. 
Закони формування загальні для будь-якого методу модуляції і визначаються функцією побудови – 
модулюючим сигналом. Відтворення реальної форми вихідної напруги ІП в електроприводах постійного і 
змінного струму дозволить значно розширити обсяг досліджень їх з динамічних і енергетичних показників як 
для розімкнених, так і замкнених систем [1]. 

Мета роботи. Формування реальної форми вихідної напруги імпульсних перетворювачів в задачах 
моделювання систем електроприводу постійного і змінного струму. 
Матеріал і результати дослідження. Динамічні властивості імпульсних перетворювачів при моделюванні 

за середніми значеннями вихідного параметру – спрощені моделі – описуються за допомогою аперіодичних 
ланок із урахуванням або без урахування сталої часу системи імпульсного керування (СІК) [2]. 

Аналіз спрощених моделей дозволяє зробити наступні висновки: 
- спрощені моделі на основі аперіодичних ланок дозволяють врахувати власну інерційність перетворювачів, 

однак забезпечують живлення ЕП лише за середніми значеннями, не враховуючи реальну форму вихідних 
координат; 

-  запис рівняння для електромагнітного кола перетворювача дозволяє врахувати струм електричного 
двигуна, однак система залишається, по суті, розімкненою з мережею живлення всієї ЕМС; 

- моделі не враховують зміну роботи перетворювача від струму в інтервалах комутації ключів; 
- виникає необхідність введення нелінійних функцій для реалізації синтезованих законів керування для ПЧ, 

хоча це можна врахувати через відношення приросту вихідної частоти до приросту керуючого сигналу. 
На даний час у світі розвинута теорія формування вихідної напруги промислових перетворювачів. 

Застосуємо відомі принципи і побудуємо модель ІП на основі формування вибірок з використанням сигналу 
завдання і частоти модуляції. При цьому вмикання и вимикання ключів здійснюється в моменти перетину 
сигналу завдання і сигналу пилкоподібної або трикутної форми [3]. 

Формування однополярної імпульсної напруги здійснюється за виразом: 
( ) ( ) ( )[ ]( )⋅−+−= G1tM1UtU mвих , (1) 

формування двополярної імпульсної напруги здійснюється за виразом: 

( ) ( ) ( )[ ]( )⋅−+−= G1tM5,0UtU mвих , (2) 

де ( )tU вих  – напруга, формована на виході ІП; ( ) ( ) 1tfmantissa2tM м −=  – при формуванні вихідної напруги 

трикутноподібним сигналом завдання; ( ) ( )tfmantissatM м=  – при формуванні вихідної напруги пилкоподібним 

сигналом завдання; вихм f,f  – частота модуляції і частота на виході ІП; ( ) γ=⋅G  – для ІП електроприводів 

постійного струму; ( ) ( )tf2sinG вихπγ=⋅  – для ІП електроприводів змінного струму; γ  – коефіцієнт 

шпаруватості; [ ]...  – вирахування цілої частини. 
Як приклад, на рис. 1 показана вихідна напруга ІП, сформована за рівняннями (1) і (2) при частоті 

модуляції кГц4f м = . 

mU

c,t
а) 

mU

c,t

б) 
Рисунок 1 – Вихідна напруга ІП для ЕП: а) – постійного струму з ШІП; б) – змінного струму з ШІМ 
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Запропонований алгоритм формування напруги ІП використаний при створенні віртуальних лабораторних 
стендів (ВЛС) для дослідження динамічних і енергетичних показників регульованого електроприводу 
постійного і змінного струму. Так, на рис. 2 показаний вигляд ВЛС для дослідження режимів роботи двигунів 

постійного струму за системою ШІП-ДПС. 
У наведеному ВЛС реалізований ШІП з реальною формою 

вихідної напруги за рівнянням (1). Структурна схема моделі ШІП 
мовою G у LabView показана на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Структура рівняння (1) для вихідної напруги ШІП 

електроприводу постійного струму 

На рис. 4 наведені діаграми струму ( )tI я  і кутової частоти 

( )tω  при пуску ДПС, розраховані на моделях ВЛС для двигуна 

3Pн =  кВт, 220U н =  В, 10Iн =  А, 157н =ω  рад/с з 

коефіцієнтом шпаруватості 75,0=γ . 

c,t

A,I я

1
c,

−ω

 
Рисунок 4 – Часові залежності кутової частоти і струму якоря 

ДПС при його пуску 

Висновки. Реальна форма вихідної напруги ІП може бути 
задана в моделях простим алгебраїчним рівнянням. Синтезований 
закон дозволяє відтворити напругу ШІП в електроприводах 
постійного струму і перетворювачах частоти з двох-, трьох- та 

багаторівневими інверторами з ШІМ в електроприводах змінного струму лише за рахунок зміни коефіцієнтів. 
Використання синтезованого закону при моделюванні ІП в регульованих електроприводах дозволяє значно 
прискорити розрахунки моделі і значно розширює можливості дослідження регульованих електроприводів 
шляхом їх моделювання. 
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системою ШІП-ДПС 
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Introduction. Dynamic systems optimal controlling in case of low a priori information about a controlled 
object and external disturbances is important practical problem. Dual controlling approach assumes the active 
investigation of object's characteristics during controlling process by statistical methods. This approach requires 
significant time and computational capability and sometimes can not be applied correctly. 

So, there is unsolved scientific task of real time control synthesis in case of a controlled object mathematical 
model absence. 

Goal. The goal of this paper is comparative analysis of controlled object stabilization by a controller based on 
the active resonance control approach and a proportional controller. 

Research materials and results. PID-controllers (Proportional-Integral-Derivative) are known as the most 
widespread type of controllers for dynamic systems controlling [1]. PID-controllers are mostly applied for 
controlling of closed-loop dynamic systems with feedback. PID-controllers are sufficient for many control 
problems, particularly when process dynamics are benign and the performance requirements are modest. 

As shown in [2, 3], human-operator has a unique adaptive ability. Operator uses an original approach for a 
dynamic systems stabilization that differs from technical control systems. Operator is able to model an external 
disturbances signal by its own control signal. Active resonance control approach is a direct method and allows to 
create an equivalent of unknown external disturbance signal in case of absence of controlled object mathematical 
model in real time. This approach is called the active resonance (AR) [2, 3]. Object's stabilization algorithm is the 
next [2]. Operator creates a controlled process model as his own controlling signal that is equal to the influence of 
unknown external disturbance signal on a controlled object. Operator starts to use this model after an external 
disturbance equivalent creation. He approximates this created equivalent by some regression, predicts the 
approximated signal and inverts this predicted signal using it as a controlling signal. 

Control system (Fig. 1) consists of a controlled object and a controller that forms a controlling signal. External 
disturbances influence  on a controlled object. 

 
 
Controlled object of this system is linear and described as 

( ) ( ) ( )y t A f t B u t= ⋅ + ⋅ ,             (1) 

where t  – time (s), ( )u t  – controlling signal of a controller, ( )f t  – external disturbance, A  – gain of external 

disturbance signal, B  – gain of a controlling signal. 
External disturbance for this system is a harmonic signal: 

( ) ( )1 0sinf t A t Aω ϕ= ⋅ + + ,            (2) 

 
Figure 1 – General structural scheme of a control system: u(t) – controlling signal, 

f(t) – external disturbance, y(t) – controlled system reaction 
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where t  – time (s), 1A  – amplitude, ω  – angular frequency, ϕ  – phase’s shift, 0A  – amplitude’s shift. 

Control system structural schemes with a controller based on the active resonance control approach (AR-
controller) and a proportional controller (P-controller) are shown in Fig. 2 and Fig. 3: 

 
 

 
 
 

 
 

Simulation models of control systems with the active resonance controller and a proportional controller were 
created in MATLAB 7 / Simulink 6. The examples of dependencies of a maximum deviation Ymax of a controlled 
object output reaction y(t) on the values of amplitude A and angular frequency ω of an external disturbance f(t) for 
an external disturbance semi-period are shown in Fig. 4. 

Figure 3 – Control system structural schemes with a P-controller: 
u(t) – controlling signal, f(t) – external disturbance, y(t) – controlled system reaction, 

e(t) – difference between set point value R and s real controlled system output signal y(t) 

Figure 2 – Control system structural schemes with an AR-controller: 
u(t) – controlling signal, f(t) – external disturbance, y(t) – controlled system reaction 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 75

 
 

For this simulation:  
– the number of time intervals of the unknown external disturbance equivalent creation by the AR-controller 

was fixed (N = 10); 
– the gains values for an external disturbance and a controlling signal were identical (A = B = 3); 
– the external disturbance parameters were the next:  

а) А1 = 1, 2..10, ω = π/5, φ = 0, А0 = 0; 
б) А1 = 1, ω = (π / i) (i = 1, 2…10), φ = 0, А0 = 0; 

– the proportional coefficient values of the P-controller were the next: 
а) Kp = -0,163393; 
б) Kp = {-0.171218; -0.162381; -0.163432; -0.164148; -0.164619; -0.165082; -0.165287; -0.165446; -

0.165573; -0.16566} according to values of the angular frequency ω. 
As shown in the obtained graphs: 
– the maximum deviation Ymax of a controlled object output reaction y(t) for the AR-controller stabilization 

depends linearly on the external disturbance amplitude. This is identical to the P-controller; 
– the dependencies of a maximum deviation Ymax of a controlled object output reaction y(t) on the external 

disturbance amplitude A for the P-controller stabilization is significantly bigger that for the AR-controller 
stabilization; 

– the maximum deviation Ymax of a controlled object output reaction y(t) for the AR-controller stabilization 
on the time interval of the unknown external disturbance equivalent creation depends linearly on the values of 
external disturbance f(t) angular frequency ω. This differs from the P-controller, for which the maximum 
deviation of a controlled object output reaction does not depend on the angular frequency ω of external 
disturbance f(t); 

– the maximum deviation Ymax of a controlled object output reaction y(t) for the AR-controller stabilization 
on the time interval of an external disturbance semi-period depends nonlinearly on the values of external 
disturbance f(t) angular frequency ω and can be approximated by some regression dependency. This differs from 
the P-controller; 

– the dependencies of a maximum deviation Ymax of a controlled object output reaction y(t) on the values of 
external disturbance f(t) angular frequency ω for the P-controller stabilization is significantly bigger that for the 
AR-controller stabilization. 

Conclusion. The comparative analysis of a linear controlled object stabilization by the active resonance 
controller and the proportional controller is done. It is possible to say that a controller based on the active 
resonance control approach has approximately linear dependency of the maximum deviation of a linear controlled 

Figure 4 – Dependencies of a maximum deviation Ymax of a controlled object output reaction y(t) on the values of: 
a) the amplitude A of an external disturbance f(t), b) the angle's frequency ω of an external disturbance f(t); 

1 – P-controller, 2 – AR-controller; 3 – AR-controller (a maximum deviation of a controlled reaction on a time 
interval of the unknown external disturbance equivalent creation) 

b) a) 
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object output reaction on the amplitude and angular frequency of the external harmonic disturbance on the time 
interval of the external disturbance equivalent creation. This is identical to the proportional controller. But a 
controller based on the active resonance control approach has nonlinear dependency of the maximum deviation of 
a linear controlled object output reaction on the amplitude and angular frequency of the external harmonic 
disturbance on the time interval of semi-period of the external disturbance. This differs from the P-controller. The 
reason of it is dependency of the created equivalent approximation accuracy on the optimal number of the time 
samples that is required for the external disturbance equivalence creation. The obtaining of dependencies of a 
maximum deviation of a linear controlled object output reaction on the amplitude and angular frequency of the 
external harmonic disturbance for the optimal number of the time samples of the external disturbance equivalence 
creation in the future research. 
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Вступ. Існуюча система забезпечення вимірювальною інформацією (ВІ) систем керування 

електроенергетичними об’єктами (ЕЕО) базується на використанні широкої гами засобів вимірювальної 
техніки: 

– високовольтних вимірювальних  трансформаторів струму (ТС) і напруги (ТН); 
– різнорідних вторинних вимірювальних перетворювачів (ВП) (струму, напруги, частоти, активної та 

реактивної потужностей, показників якості електроенергії); 
– лічильників активної та реактивної енергій; 
– інформаційно-вимірювальних систем. 
Традиційно отримання ВІ кожною з функціональних підсистем здійснюється від окремих вторинних ВП. 

Відповідно і діють ці підсистеми автономно, без належної взаємодії між собою. Це призводить до 
багаторазового дублювання окремих вимірювань, результати яких бувають суперечні або ж некоректні, 
перевантаження вторинних вимірювальних кіл ТС і ТН, багатократної обробки сигналів, значних витрат на 
отримання та збирання ВІ і низької ефективності функціонування систем керування. Вторинні ВП, які 
використовуються сьогодні, в багатьох випадках не забезпечують потрібної точності, не дають достатньої 
інформації про час виконання вимірювань і потребують засобів АЦП для передачі результатів вимірювання на 
верхній рівень керування. До того ж більшість з них виготовляється за кордоном. 

Останні, що будуються на основі програмованої логіки (функція якої визначається як схемою, так і 
програмою) найповніше задовольняють сучасним вимогам. Стосовно ж електронних лічильників електроенергії 
аналогового типу, то з точки зору підвищення точності та створення сучасної мережі телеобробки даних обліку 
електроенергії, вони вже не відповідають тенденціям сучасного технологічного розвитку, який повністю 
зорієнтований на використання оптико-цифрових вимірювальних приладів. 

На початку 90-х років при впровадженні мікропроцесорних систем РЗ і ПА в електроенергетиці склалася 
ситуація, що кожен з розробників таких систем змушений був додатково до основних функціональних задач 
самостійно вирішувати всі задачі, пов’язані з цифровою реєстрацією та первинною обробкою аналогових 
сигналів первинних ТС та ТН [1]. Маються на увазі як апаратні, так і програмні засоби реалізації вказаних 
задач. Це призводить, насамперед, до  низької точності та надійності, зайвої різноманітності та несумісності, 
побудови систем не здатних до розширення. Стан справ ускладнюється відсутністю національних державних 
стандартів на параметри одержуваної ВІ, форми її представлення та способи передачі. Ще одним негативним 
наслідком такого стану справ є утруднення в спадковості та наступності в розвитку програмно-технічних 
засобів реєстрації та обробки аналогової інформації, неможливість їх уніфікації та стандартизації, складність 
налагодження та експлуатації. 
Мета роботи. Дослідження ретроспективи вітчизняних підходів та зусиль щодо обґрунтування необхідності 

створення при побудові цифрових систем керування єдиної бази даних у вигляді синхронізованих в часі 
миттєвих значень фазних струмів та напруг і побудови відповідних апаратно-програмних засобів одержання ВІ. 
Порівняння результатів з рекомендаціями в документах Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК). 
Матеріал і результати дослідження. Зазначена вище тенденція в розвитку вторинних мікропроцесорних 

систем не відповідала тій, що мала місце в царині аналогових вторинних систем електроенергетики. Існуючі 
високовольтні ТС і ТН, які являються єдиними джерелами ВІ про струм та напругу ЕЕО, мають 
стандартизовані вихідні сигнали, нормовані метрологічні характеристики. Вторинні системи, побудовані на 
основі таких перетворювачів, характеризуються спільним джерелом ВІ аналогового типу з нормованими 
характеристиками для усіх споживачів і є системами відкритими, тобто здатними до розширення.    

Виходячи з особливостей розвитку мікропроцесорних засобів реєстрації та попередньої обробки (МЗРО) 
аналогових сигналів був зроблений  висновок про доцільність побудови їх такими, що мали б схожі властивості 
з властивостями аналогових систем, а саме: єдину інформаційну базу, стандартизовані характеристики 
вихідних сигналів і були б відкритими [2]. Зазначимо коротко основні аспекти прийнятого підходу до побудови 
таких систем.  

МЗРО повинні будуватися на основі апаратно-програмних засобів фірм, які забезпечують спадковість  у 
вдосконаленні своєї продукції, спроможної задовольнити зростаючі вимоги споживачів, зможуть забезпечити 
потреби електроенергетики в таких засобах. Архітектура МЗРО повинна забезпечувати їх відкритість. З 
комплексу задач, що виконуються МЗРО, була виділена спеціалізована функція реєстрації миттєвих значень 
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аналогових сигналів. Доцільність цього полягає в тому, що таким чином забезпечується можливість створення  
єдиної для усіх вторинних систем інформаційної бази у вигляді миттєвих значень зареєстрованих сигналів з 
заданими метрологічними характеристиками. Водночас ця ВІ є основою інформаційного забезпечення усіх 
наступних ієрархічних рівнів керування електроенергетикою і відповідає вимірювальному рівню згідно їх 
класифікації поданій в праці [3].  

Миттєві значення струмів та напруг контрольованих приєднань з точки зору перспектив їх використання для 
підвищення швидкодії є найбільш повноцінною та універсальною ВІ для усіх вторинних мікропроцесорних 
систем, які використовують різні інформативні параметри вимірюваних сигналів (миттєві або інтегральні 
значення повного сигналу, його окремих складових, їх похідних та ін.). Використання засобів цифрової обробки 
миттєвих значень сигналів забезпечує можливість вибору для здійснення різних функцій керування нових 
критеріїв контролю  режимів ЕЕО, знайдення нових шляхів їх аналізу. Тому число інформативних параметрів, 
які використовуватимуться для розв’язання різних задач керування, з часом буде збільшуватися.  

При аналізі точності одержуваної ВІ зазначений підхід до створення єдиної спільної бази ВІ забезпечує 
можливість використання найбільш простої моделі визначення похибок первинного вимірювального каналу, в 
якій інформативними є миттєві значення повних вхідного та вихідного сигналів [1]. Крім того, ця модель має 
бути покладена в основу проведення метрологічної  атестації струмів та напруг цифрових систем керування 
ЕЕО. 

Згідно з викладеним, похибка перетворення ПВК вимірюваного сигналу у вигляді струму або напруги 
визначається як різниця виду: 
 ідy( t ) y ( t ) y ( t )∆ = −2 2 , (1)  

де y ( t )2  і ідy ( t )2 – відповідно реальне та ідеальне значення вихідного сигналу ПВК. Вираз покладений в 

основу побудови моделі визначення похибки має вигляд: 

 
[ ] [ ],)()()()( 111 tyПtytyПty ідвплр −+=∆

 (2) 
де )(1 ty - струм або напруга контрольованого ЕЕО;  −)(1 ty впл функція завад; 

рП  і −ідП відповідно оператор 

реальної та ідеальної операцій перетворення вимірюваного сигналу. 
Зазначимо також, що в порівнянні з оцінюванням похибки визначення середніх або інтегральних значень 

технологічних параметрів, оцінювання похибки визначення миттєвих значень, як показано в праці [4], є дещо 
простішим, оскільки перші залежать від кореляційних характеристик як самих процесів зміни в часі 
технологічних параметрів, так і процесів зміни похибки їх визначення. А це зумовлює необхідність виявлення 
зв’язку похибки визначення середніх значень параметрів з величинами інтервалів усереднення і з характером 
зміни в часі похибок вимірювання миттєвих значень. 

Першими спробами реалізації викладеного підходу до створення інформаційного забезпечення системи 
керування ЕЕО була побудова в 1992 році цифрового модуля вимірювання параметрів нормального режиму 
(діючих значень струму та напруги, активної та реактивної потужностей, коефіцієнта потужності) 
контрольованих приєднань підстанції [5] та розробка в 1995 році окремих науково-технічних аспектів 
створення трифазного вимірювального перетворювача струму на напругу 330 кВ з цифровим виходом [6].  

Створення оптового ринку ЕЕ в результаті структурних змін, що відбулися в електроенергетиці, викликало 
необхідність корекції деяких положень подальшого розвитку засобів отримання та збирання ВІ в системах 
керування ЕЕО; розв’язання цілої низки складних задач, що накопичились із-за орієнтації на існуючий парк 
вимірювальної апаратури [7].  За умов постійного зростання об’ємів застосування цифрових технологій для 
вимірювання режимних параметрів енергосистем проблема функціональної сумісності окремих компонентів їх 
систем автоматизації, інформаційної взаємодії окремих електронних пристроїв в їх складі набула особливої 
ваги та гостроти. Насамперед, це стосується найголовнішої і невід’ємної частини усіх систем керування – 
давачів інформації про струми та напруги ЕЕО – високовольтних трансформаторів струму та напруги, які, як 
відомо, вносять визначальний внесок в результуючу похибку вимірювання струмів, напруг, потужностей, 
кількості та показників якості електроенергії. Найбільш перспективне розв’язання існуючих проблем можливе 
за рахунок застосування різного роду електронних вимірювальних перетворювачів (ВП) струмів та напруг, в 
яких, крім формування первинного вимірювального сигналу, здійснюється також його нормування, вторинне 
перетворення і попередня обробка за допомогою мікропроцесора з відповідними функціональними 
можливостями. Оснащення такого ВП цифровим інтерфейсом для зв’язку з зовнішніми пристроями – 
вимірювальними та пристроями РЗА – перетворює його в перетворювач системного типу, що, по суті, вже є 
найпростішою системою збирання і первинної обробки даних ВІ. На сьогодні розробки та впровадження таких 
перетворювачів (рис. 1) регламентується стандартами (МЕК) [8,9].Основними параметрами цифрового  виходу, 
що характеризується послідовністю n синхронізованих в часі значень змінної, є номінальне значення 
вторинного струму, що представляється в системі шістнадцятирічного кодування, номінальна затримка часу і 
швидкість передачі даних. Вказані стандарти визначають також можливі способи з’єднання цифрових виходів з 
вторинними системами з використанням традиційного методу мідних проводів і за допомогою оптоволокна. 
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Водночас на ВП, як складову частину систем автоматизації ЕЕО, поширюється дія стандарту МЕК на 
комунікаційні мережі і системи на підстанціях [10], однією з головних цілей котрого є забезпечення 
функціональної сумісності пристроїв різних виробників як на рівні приєднання, так і підстанції в цілому. Це 
досягається  шляхом застосування стандартизованих і надійних методів обміну даними між ними. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема електронних  вимірювальних трансформаторів з цифровим виходом 

 
Висновки. Обґрунтовані в 90-х роках в Україні доцільність та перспективність створення єдиної бази даних 

вимірювальної інформації ЕЕО у вигляді синхронізованих миттєвих значень фазних струмів та напруг в складі 
сучасної цифрової системи керування електричною підстанцією відповідають сучасним тенденціям в 
організації технологічного керування ЕЕО, що вже знайшли своє відображення в стандартах МЕК. Технічною 
основою її створення є електронні вимірювальні трансформатори з цифровими виходами. Це сприятиме 
побудові технічно раціональної та економічно виправданої структури цифрової техніки керування 
електричними підстанціями, покращенню якості керування і контролю технологічних процесів в 
електроенергетиці, зменшенню витрат на будівництво та модернізацію ЕЕО. 
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ПОЗИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКОЙ 
ГЛУБОКИХ ШАХТ 

Босак А.В., инженер, Бернацкая Я.В., студент 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

Введение. К подъемным установкам глубоких шахт предъявляются жесткие требования к оптимизации 
динамических режимов в связи с наличием длинных стальных канатов, вызывающих упругие механические 
колебания. Поэтому при проектировании систем управления приводом таких установок следует принимать во 
внимание упругие продольные деформации ветвей канатов, соединяющих канатоведущий шкив (барабаны) с 
концевыми массами. 
Цель работы. Построение системы управления, компенсирующей влияние упругости канатов на точность 

останова клети на заданном уровне. 
Материалы и результаты исследований. Для клетевых подъемных установок требуется осуществлять 

остановку без колебаний клети на заданном уровне, что при значительных упругих деформациях без 
применения жестких посадочных устройств практически невозможно. Поэтому для систем подъема глубоких 
шахт особый интерес представляет позиционное управление приводом при останове клети и удержание ее на 
заданном уровне в режиме «плавающей» подвески (без механического тормоза) [ ]1 . 

    Учитывая, что так как при современной замкнутой системе управления электроприводом скорость 
канатоведущего шкива мало зависит от упругих деформаций канатов, следует рассматривать колебания 
концевого груза (клети) относительно ведущего шкива. Упрощенная функциональная схема системы 
позиционного управления приведена на рис. 1, где приняты обозначения: ЗМ-2 – задающая модель второго 
порядка, формирующая управляющие сигналы, пропорциональные желаемой скорости ( зV ) и перемещению 

( зX ); СФУД – система формирования движущего усилия в верхней точке ветви подъемного каната; РП – 

регулятор положения; 2,1 mm - приведенные массы соответственно вращающихся звеньев и клети; 21,VV - 

линейные скорости верхней и нижней крайних точек ветви каната; СП КК ,  - коэффициенты обратных связей; 

)(),( 21 pWpW  - передаточные функции ветви каната по отношению к скоростям 1V и 2V . 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема системы позиционного управления с задающей моделью 
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Если точку присоединения воздействия на звено )(2 pW перенести на выход звена )/(1 1pm  и учесть систему 

ТП-Д с подчиненным регулированием, то получим схему рис. 2 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема системы подчиненного регулирования с двухканальным управлением 
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В качестве РП принят ПИД-регулятор, параметры которого определены по передаточной функции (3). 
Численные значения параметров механической системы, электропривода и системы управления  приняты 

соответствующими реальной подъемной установке с подъемной машиной типа МК5х4 и приводом постоянного 
тока системы ТП-Д. Регуляторы тока и скорости выбраны согласно модульному оптимуму. Параметры 

механической части: ;906,011 =α ;14,112 =α ;/4000 смk =α ;1450мlk = .01,0 ck =µ  

Моделирование переходных процессов выполнено в системе MatLAB [ ]2 . Графики изменения 

перемещения клети  2X  для разомкнутой по положению (а) и замкнутой с ПИД-регулятором (б) приведены на 

рис. 3 
 

 
    а      б 

Рисунок 3 –  График изменения управляемых переменных ЗX и 2Х  без ПИД-регулятора (а)  

и с регулятором (б) 
 

Выводы. Из приведенных графиков видно, что применение ПИД-регулятора положения, компенсирующего 
упругие колебания в системе, обеспечивает позиционирование клети с высокой точностью. 
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ПАРАМАТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ С УПРУГИМИ ЗВЕНЬЯМИ 

Босак А.В., инженер, Гречаная Т.В., студент 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
 
Введение. К наиболее важным критериям оптимизации ЭМС относятся: максимальное быстродействие, 

минимальные потери энергии, минимальные динамические нагрузки. При определенных управляющих 
воздействиях и параметрах регуляторов возможно реализовать режим, практически удовлетворяющий всем 
трем критериям. 

Для позиционных ЭМС важным является точная остановка рабочего органа в заданном положении. 
Цель работы. С помощью параметрической оптимизации построить систему, обеспечивающую точное 

воспроизведение задающего воздействия при отсутствии упругих колебаний. 
 Материалы и результаты исследований. Силовая часть большинства регулируемых электроприводов с 

тиристорным преобразователем мощности представляет собой сложную систему, трудно описываемую 
математически. Поэтому для получения математической модели объекта управления наиболее целесообразно 
использовать экспериментальную переходную характеристику, полученную на реальном механизме или 
методом виртуального моделирования. Электромеханические системы во многих случаях могут быть 
аппроксимированы переходной характеристикой третьего порядка с передаточной функцией 

32
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0)(
apapap

b
pW

+++
=      (1) 

Коэффициенты 0321 ,,, baaa  определяются по дискретным значениям ординат экспериментальной 
переходной характеристики. Поэтому непрерывная передаточная функция (1) должна быть представлена в 
дискретном виде [ ]1 , используя известные соотношения между р - преобразованием и z – преобразованием. 
Схема в переменных состояния приведена на рис.1. 

Коэффициенты 321 ,, AAA  определяются по дискретным 
значениям реальной переходной характеристики [ ]2 , а 
затем находяться коэффициенты 321 ,, aaa , 
соответствующие непрерывной передаточной функции. 

В качестве экспериментальной характеристики примем 
переходную характеристику, полученную по структурной 
схеме разомкнутой по скорости рабочего механизма 2ω  
системы управления, приведенной на рис. 2, при 
следующих значениях параметров: 

;20=ТПK ;01,0=µТ ;20\1 =ЯR ;15,0=ЭТ ;63,2=dС

;231 =J ;462 =J ;200=YC ;20=ДФC ;127,0=CK

;023,0=ТK .10=ЗСU  

 
Рисунок 2- Схема разомкнутой системы ТП-Д с упруго-вязкой связью 

 

Рисунок 3- График переходного процесса: 1- экспериментальная характеристика; 2 - аппроксимирующая 
характеристика; 3- переходная характеристика системы с ПИД-регулятором 

Из данного графика видно, что он может быть аппроксимирован передаточной функцией в таком виде 
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Рисунок 1- Схема в переменных состояния 

системы третьего порядка 
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Тогда коэффициенты 0a  и 1a , определенные по дискретной модели, аналогичной модели приведенной на 
рис.1, будут равны: ;2398,00 =a ;1427,01 =a  .10 =k  Идентифицированная переходная характеристика 
разомкнутой системы при ступенчатом входном воздействии 10=ЗСU  показана на рис. 3 (график 2). 

По идентифицированной передаточной функции (2) выбирают ПИД-регулятор (рис. 4). 
Для возможности синтеза оптимальных 

параметров ПИД-регулятора методом 
параметрической оптимизации в схему введен 
пропорциональный усилитель 1K . 
Коэффициент 1K   определяется в результате 
приведения реального характеристического 
полинома замкнутой системы к стандартному, 
соответствующему модели Баттерворта. 

Компенсируем характеристический 
полином  11427,02398,0)( 2 ++= pppП  

числителем передаточной функции регулятора: 
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В результате получаем оптимальные значения коэффициентов регулятора: 
;05,0 cTД =  ;0927,0=ПK  2351,0=ДK ; 1=ИK . 

Тогда передаточная функция замкнутой системы будет иметь вид: 
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и согласно модели Баттерворта должно быть соблюдено равенство 2
00
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В соответствии с (3) при единичном ступенчатом входном сигнале  )1( =ЗСU  

))(sin)((cos1)(2 ctctetU ct
C +−= −  ,    (4) 

где .10
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qc Для определения величины перерегулирования приравняем производную  
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Определенное по уравнению (4) при 043,0=−π
e  максимальное значение 2CU  будет равно 

043,112 =+= −ct

mC eU , то есть перерегулирование составит 4,3%, а время нарастания выходного сигнала до 
установившегося значения 3,01 ≈t . 

Структурная схема замкнутой системы рис. 2 с ПИД-регулятором приведена на рис. 5, а график переходного 
процесса представлен на рис. 3 (график 3). 

 
Рисунок 5 – Структурная схема замкнутой системы с ПИД-регулятором 

Выводы. 1. Графики реальной и идентифицированной переходной характеристики практически совпадают. 
2. Применение ПИД-регулятора обеспечивает отсутствие колебаний. 
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Рисунок 4- Структурная схема системы с ПИД-

регулятором 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ КЛІМАТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

Василенко Д.Ю. 
Державне підприємство завод «Електроважмаш» 
E-mail: icteo@spetm.com.ua 
 
Вступ. Відомо, що надійність роботи тягових електричних машин (ТЕМ) в залежності від кліматичних умов 

віддзеркалюється у статистиці випадків поломок локомотивів на шляху прямування і заїздів на позаплановий ремонт. 
При виготовленні та випробуваннях ТЕМ локомотивів не приділяється достатньої уваги кліматичним особливостям 
тих регіонів, у якіх буде здійснюватись їх експлуатація. 

З середини 90-х років минулого сторіччя на шляхах України, Російської Федерації, особливо Східного Сибіру, іде 
постійне зростання кількості відмов та пожеж на локомотивах, притому, що виробництво і постачання локомотивів за 
ці роки дуже зкоротилось. 

Досвід показує, що найбільш важкими для відновлювання відмовами є пробої ізоляції обмоток якорів та полюсів 
тягових електродвигунів локомотивів. Однією з важливих причин проблеми почастішавших відмов ТЕМ в 
експлуатації є недосконалість існуючих стандартних методів випробувань ізоляційної системи ТЕМ в умовах 
виробництва, через невідповідність їх кліматичним умовам регіонів, у яких вони будуть експлуатуватися. До того ж у 
наш час постійно підвищуються вимоги до ресурсу, надійності та стійкості ТЕМ до дії зовнішніх чинників, а також 
норми безпеки на залізничному транспорті. 

Разом з виробництвом ТЕМ, які відповідають сучасним вимогам,  потрібні адекватні методи їх кліматичних 
випробувань. Тому методи випробувань, які не перероблялись найпізніше з 80-х років минулого сторіччя, 
потребують ретельного аналізу та удосконалення. 
Мета роботи. Систематизація, проведення аналізу методів, які застосовуються у наш час для розрахунку та 

кліматичних випробувань ТЕМ, визначення їх переваг та недоліків. 
Матеріал і результати дослідження. Для перевірки відповідності вимогам ГОСТ 2582-81 [1] електричні машини 

слід піддавати кваліфікаційним, прийомо-здавальним, періодичним, типовим і ресурсним випробуванням. У цьому 
стандарті зазначається порядок відбору зразків для випробувань, програма і послідовність випробувань, та які методи 
випробувань слід застосовувати при вище зазначених випробуваннях тих чи інших найменувань електричних машин. 
об'єм випробувань, формули розрахунку випробувальних напруг (розд. 2.6) та ін. 

Програма і послідовність кліматичних випробувань тягових електричних машин (ТЕМ) також залежить від її 
кліматичного виконання. За кліматичним виконанням ТЕМ класифікуються згідно з ГОСТ 15150-69 [2]. Робочі 
діапазони струмів та напруг, номінальні та випробувальні напруги визначаються згідно з ГОСТ 6962-75 [3]. 
Нормальні кліматичні умови випробувань (н.к.у.в.), верхні та нижні робочі значення кліматичних факторів  машин, 
приладів та інших технічних виробів визначаються ГОСТ 15150-69. 

Класифікація основних методів кліматичних випробувань ТЕМ наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 - Методи кліматичних випробувань ТЕМ 

N 
п/п 

Найменування методу 
Нормативний документ, 
встановлюючий метод 

Позна-
чення 
методу 

Кліматичні виконання 
ТЕМ, на які 

розповсюджується метод 

1 
 

Вимірювання опору ізоляції в 
холодному стані  і методи випробувань 

на нагрівання 
ГОСТ 11828-86 - Усі виконання 

2 
 

Випробування на дію зміни 
температури середовища 

ГОСТ 16962.1-89 [4] 205-4 УХЛ 

3 
 

Випробування на дію верхнього 
значення температури середовища 

ГОСТ 16962.1-89 
201-1; 
201-2; 
201-3 

Усі виконання 

4 
 

Випробування на дію підвищеної 
вологості повітря 

ГОСТ 16962.1-89 
207-1; 
207-2 

У,УХЛ (6 циклів); 
Т (21 цикл) 

5 
 

Випробування на дію нижнього 
значення температури середовища при 

експлуатації 
ГОСТ 20.57.406-81 [5] 203-1 У, УХЛ, ХЛ 

6 
 

Випробування на дію сольового туману 
ГОСТ 20.57.406-81 
ГОСТ 15151-69 

215 
6.15 

Т, ОМ 

7 
 

Випробування на дію інію з подальшим 
відтаванням 

ГОСТ 20.57.406-81 206-1 У, УХЛ, ОМ 

8 
 

Випробування на пилонепроникність 
підшипникових вузлів 

п.6 ГОСТ 15151 – 69 - У,УХЛ, Т 

 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 

85

Продовження таблиці 1 

9 
 

Випробування на дію цвілевих грибів 
 

ГОСТ 20.57.406-81 214 Т 

10 
 

Випробування по перевірці ступеня 
захисту 

ГОСТ 14254 – 96 - Усі виконання 

11 
 

Випробування вузла 
«скринька виводів – дріт» 

Звіт пр НДР 
БИЛТ.650075.010 

 Усі виконання 

 
Вироби вважають витримавшими випробування, якщо в процесі та після випробування вони задовільняють 

вимогам, встановленим у стандартах та ТУ на вироби і програми випробувань для даного виду випробувань [4] та 
норм безпеки залізничного транспорту (НБ ЖТ) . 

Згідно [4] і [5] були розроблені програми та методики випробувань на стійкість до кліматичних факторів тягового 
електрообладнання (тягових електродвигунів (ТЕД), генераторів, їх деталей) та інших технічних виробів, які 
використовуються у локомотивах та на залізниці. 

Випробування ізоляції ТЕМ класифікуються так: електричне старіння ізоляції; механічні впливи; дія підвищеної 
температури; термоциклічне старіння ізоляції; випробування матеріалів. 

Випробування електроізоляційних матеріалів проводиться за ГОСТ 26103-84 "Матеріали електроізоляційні на 
основі слюдяних паперів" та МЭК 371-2 "Методи випробувань электроизоляційних матеріалів». Випробування на 
електричну міцність проводиться за ГОСТ 6433.3-7 "Методи визначення електричної міцності при змінній (частотою 
50 Гц) і постійній напрузі"; виміру tgδ і діелектричної проникності при частоті 50 Гц по ГОСТ 6433.4-71, питомого 
об'ємного опору при постійній напрузі за ГОСТ 6433.2-71.  

При визначенні фізико-математичних характеристик використовувалися методи випробувань пластмас при 
розтяганні, стиску й згині. При дослідженні властивостей слюдяного паперу й слюдяних стрічок крім вітчизняних, 
використовуються міжнародні стандарти. 

До сучасних методів діагностики ізоляції ТЕМ відносяться: звичайне вимірювання опору ізоляції; тест 
ступінчастої напруги (step voltage test); метод підвищення часу вимірювання опору ізоляції (time rise method); метод 
діелектричного розряду (dielectric discharge); тест на витримування напруги (Withstanding voltage test). 

Проаналізуємо основні методи кліматичних випробувань тягового електрообладнання згідно Програми та 
методики БИЛТ.520103.001ПМ, яка була розроблена на базі існуючих стандартів, атестована 11.05.2004 і 
використовується на харківському заводі «Електроважмаш».  

1. Перевірка електричного опору ізоляції в нормальних кліматичних умовах. Зразок виробу витримують в 
нормальних кліматичних умовах випробувань на протязі 24 годин для вирівнювання його температури з 
температурою навколишнього середовища приміщення для випробувань. 

2. Випробування на дію зміни температури середовища. Випробування проводять з метою визначення здатності 
виробу витримувати зміни температури зовнішнього середовища і зберігати свої параметри та зовнішній вигляд після 
цього впливу. 

 Недоліки методу. У даному методі нагрів та охолодження ТЕМ ведеться зовні рівномірно до стабілізації 
температури по всьому об’єму. Відомо, що під час руху температура всередині ТЕМ розподіляється нерівномірно. 
Причиною відмов ТЕМ у експлуатації можуть бути локальні перегріви та градієнт температури і це не враховується у 
даному методі.  

Після зволоження по підпунктах не робиться ні перевірка на працездатність, ні перевірка електричної міцності 
ізоляції прикладенням потенціала на обмотки відносно корпуса. Про придатність ТЕМ судять тільки по значенням 
опору ізоляції, що не є доказом безвідмовності ТЕМ.  

3. Випробування на дію верхнього значення температури середовища при експлуатації. Випробування проводять з 
метою перевірки параметрів і збереження зовнішнього вигляду виробу в умовах і після дії верхнього значення 
температури. 

Недолік методу: відсутні критерії оцінки стану ізоляції в умовах дії верхнього значення температури середовища, 
що особливо важливо при випробуванні ТЕМ з ізоляцією класу Н та вище. 

4. Випробування на дію вологості повітря. Випробування проводять з метою перевірки виробу  зберігати свої 
параметри і  зовнішнії вигляд в  умовах і після довгої дії вологості. Вироби піддають дії безперервно слідуючих один 
за одним циклів. Загальна тривалість випробування для виробів кліматичного виконання У, УХЛ – 6 циклів, для Т – 
21 цикл. Тривалість одного цикла – 24 години.  

Недолік методу: для ТЕМ виконань У, УХЛ випробування на дію вологості повітря триває шість діб. Це – досить 
короткий час, адже в експлуатації підвищена вологість може тривати набагато більше. Досвід випробувань показує, 
що опір ізоляції безперервно зменшується у часі в умовах дії підвищеної вологості. 

5. Випробування на дію нижнього значення температури середовища. Випробування проводять з метою перевірки 
параметрів виробу в  умовах і після дії нижнього значення температури середовища в експлуатації. 

Недолік методу: в методі не враховується вологість повітря до та під час охолодження, адже волога при 
замерзанні може руйнувати ізоляцію ТЕМ.  

6. Випробування на дію інію з наступним його від таненням. Випробування проводять з метою перевірки 
здатності виробу витримувати прикладену номінальну напругу до його струмопровідних елементів при створенні на 
ньому інію і при наступному його відтаненні. 
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Недолік методу: якщо випробовувати ТЕМ, то незрозуміло, між чим слід прикладати номінальну напругу 
(відносно корпуса на струмопровідні елементи чи між струмопровідними елементами). В будь якому випадку не 
передбачається перевірка на працездатність на неробочому ході, що є недосконалістю методу. 

7. Випробування на дію сольового туману. Випробування проводять на зразках покриттів методом 215 [5], з 
метою визначення стійкості зразків з лакофарбовими покриттями (що вимагають КД і ТУ на виріб) до дії сольового 
туману у відповідності з вимогами ГОСТ 15963 [6]. Зразки покриттів вважають витримавшими випробування, якщо 
не трапилося розтріскування, відшарування покриттів, а також нема слідів іржі на зразках. 

Недоліки методу. Тривалість випробування дуже низька, особливо для зразків виконання ОМ, які призначені для 
експлуатації у районах з морським кліматом. Цей метод передбачає випробування тільки зразків покриттів, а 
встановлення їх придатності тільки за зовнішнім виглядом. Тому для випробування ТЕМ на дію сольового туману 
слід розробляти іншу методику, яка буде передбачати перевірку електричних характеристик ТЕМ під час 
випробування. 

У 1984 році вперше була розроблена методика науково-дослідним інститутом заводу «Електроважмаш», по якій 
практично повністю імітуються одночасно кліматичні і механічні фактори для випробування вузла «скринька 
виводів-дріт» (далі вузол) ТЕД тепловозів, яка наводиться у звіті про НДР БИЛТ.650075.010 від 29.12.1984 
«Дослідження надійності вузла «скринька виводів-дріт» тягових електродвигунів тепловозів при одночасній дії 
кліматичних і механічних факторів, імітуючих експлуатаційні умови» та застосовується у наш час. Випробування 
проводяться з метою визначення здатності струмопровідних елементів вузла зберігати опір ізоляції в припустимих 
межах, забезпечення достатньої герметичності скриньки виводів і надійності клемових з’єднань вивідних дротів в 
скринці, а також перевірки механічної міцності конструктивних елементів дроту при одночасній дії на вузол 
кліматичних та механічних факторів. Критерієм оцінки стану вузла у процесі випробувань були прийняті: при 
кліматичних діях - величина опору ізоляції струмопровідних елементів вузла відносно корпуса, а також електрична 
міцність їх ізоляції; при механічних діях - стабільність величини затягування болтових з’єднань в клемових скринях і 
достатня їх герметичність на протязі випробування. 

Недолік методу: значення струму, який перепускається по дротах перед та під час прикладання навантажень, 
обґрунтовується тільки метою прогріву дроту, а не експлуатаційними показниками струму. 

В останні 10 – 15 років розроблені нові електричні методи діагностики ізоляції ТЕМ, які вважаються більш 
досконалими і інформативними у порівнянні з класичними (традиційними), такими як вимірювання: опору ізоляції 
(Rиз), величини ємкості ізоляційного промежутка, тангенса кута діелектричних втрат (tg δ), величины струму витоку 
(Iут.). До нових методів сьогодні відносять методи, пов’язані з вимірюванням величини індекса поляризації (PI = Rпри 

t=600сек/Rпри t=60сек), коефіцієнта діелектричної абсорбції (DAR= Rпри t=60сек/Rпри t=30 сек), коефіцієнта діелектричного розряду 
(DD =Iпри t=600сек/U*Cиз), величини часу релаксації (τ = Rиз× Сиз), величини напруги повернення та ін. У основі цих 
методів покладено дослідження зміни основних закономірностей спаду струмів поляризації/деполяризації у часі. Ці 
підходи вважаються перспективними, тому що дозволяють забезпечити інженерні служби надійним та эфективним 
інструментарем при оцінці стану ізоляції енергетичного обладнання [7]. Саме такі методи, що забезпечують 
отримання кількісних оцінок перерахованих параметрів, дозволяють оцінити стан ізоляції ТЕМ на виробництві та 
експлуатації за допомогою наведеної табл. 1.2 [8].  

Основними проблемами при впровадженні цих методів на виробництві та експлуатації є відсутність нормативної 
бази в Україні та Росії, яка систематизує та регулює застосування діагностичних методів в умовах цих регіонів, а 
також відсутність критеріїв для оцінки стану ізоляції вітчизняних ТЕМ.  
Висновки. 1. Проведений аналіз існуючих методів розрахунку та випробувань показав їх недосконалість та 

застарілість, а тому,  враховуючи підвищення сучасних вимог до ТЕМ та норм безпеки, необхідність у їх 
удосконаленні. 

2. Зроблена класифікація методів випробувань спрощує вибір та комбінування методів випробувань при розробці 
та удосконаленні методик та програм випробувань.  
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Введение. Причиной значительной части отказов в электрических сетях напряжением 6-36 кВ являются 

внутренние перенапряжения, которые возникают при следующих видах электромагнитных переходных 
процессов : дуговые замыкания; феррорезонансные процессы;  коммутационные процессы, которые возникают 
в двух частотных контурах при включении и отключении электрических двигателей и батарей конденсаторов, 
при возникновении и ликвидации коротких замыканий [1-2]. 

К дополнительным факторам, присущим конкретным системам электроснабжения, относятся следующие: 
- наличие токоограничивающих реакторов, которые могут привести к повышению перенапряжений; 
- наличие в сети воздушных и кабельных линий, отличие волновых параметров которых приводит к 

возникновению перенапряжений; 
- отключение пусковых токов электродвигателей вакуумными выключателями; 
- отсутствие автоматической настройки дугогасящих реакторов и, как следствие, не обеспечивается 

компенсация токов замыкания на землю. 
В ряде работ показано, что ограничить дуговые перенапряжения на уровне первого пробоя изоляции (2,2-2,6 

о.е), без отключения потребителя можно путем замыкания нейтрали через высокоомный резистор. При этом 
сопротивление может быть определено по формуле:  

CRN 900

1
= , 

где С – суммарная емкость фазы электрической сети. 
Несмотря на значительное число работ, существует проблема координации уровня изоляции в 

электрических  сетях напряжением 6-35 кВ. Анализ использования режимов нейтрали сетей 6-35 кВ в ряде 
стран позволяет сделать вывод, что в настоящее время при эксплуатации этих сетей используются практически 
все возможные режимы заземления нейтрали, а  в ряде стран переходят к режиму глухого заземления. 

Углубленное изучение эффективности традиционных средств с помощью современных методов 
исследования, использование устройств, создаваемых на основе сверхпроводниковых материалов и 
современных технологий, создают предпосылки для совершенствования существующих и создания новых 
средств. Так, в последние годы развивается применение сверхпроводниковых ограничителей токов (СОТ) в 
электрических системах, в том числе и заземления нейтралей электрических сетей.  

Таким образом, задача исследования компенсации токов замыкания  и ограничения перенапряжений в сетях 
6-35 кВ является актуальной. 
Цель работы. Разработка компьютерной программы для исследования методов компенсации токов 

замыкания на землю и ограничения перенапряжений в сетях напряжением 6-35 кВ с учетом выполненного в 
работе обобщения факторов, проявляющихся в конкретных электрических сетях. 
Материал и результаты исследования. Основой для разработки средств исследования является пакет 

Matlab. Практически все элементы электрической сети имеются в библиотеке пакета. Для анализа 
применимости СОТ для обеспечения режима работы электрической сети необходима разработка 
соответствующего блока в среде Matlab. 

В работе решались следующие задачи: выявление факторов, которые необходимо учитывать при 
обосновании мероприятий по ограничению перенапряжений:  

- разработка блока СОТ, для использования в компьютерной модели; 
- оценка методов компенсации и ограничения перенапряжений на примере конкретных электрических сетей. 
Анализ ряда работ, связанных с экспериментальными исследовании и математическим моделированием, 

позволяет выделить следующие направления и факторы: 
1) отдельные мероприятия по защите от перенапряжений: 
- заземление нейтрали сети через резистор (для исключения эскалации перенапряжений при замыканиях 

фазы на землю в сетях с компенсированной нейтралью) и нарушения условия существования ферорезонанса за 
счет насыщения магнитопровода трансформаторов напряжения. Величина резистора выбирается, исходя из 
условия разряда емкости сети за 0,01 секунду; 

- установка антирезонансных трансформаторов напряжения, установка ОПН для исключения опасных 
ферорезонансних явлений при изолированной нейтрали сети; 

- установка ОПН или RC-цепочки (желательно непосредственно в электрооборудовании, которое 
отключается) для защиты сети от перенапряжений, возникающих при повторных зажиганиях дуги между 
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контактами, при отключении присоединения вакуумными выключателями.  
Радикальная мера - установка и использование выключателя с высокой скоростью возобновления 

электрической прочности (порядком 70-90 кВ/мс);  
2) комплекс мероприятий защиты от перенапряжений сетей напряжением 6-35 кВ: 
- резисторы в нейтрале сети или параллельное соединение дугогасящего реактора и резистора (в 

зависимости от величины тока однофазного замыкания на землю); 
- ОПН с параметрами, определяемыми электрической прочностью изоляции самого «слабого» в этом 

отношении элемента оборудования, способом организации релейной защиты при ОЗЗ, а также режимом 
заземления нейтрали сети; наличием токоограничивающих реакторов;  

- RC-цепочка, необходимость установки которой зависит от характеристик коммутирующей аппаратуры;  
3) система защиты электрических сетей с электрическими двигателями:  
- оснащение нулевой точки сети высокоомным резистором для  исключения опасных перенапряжений при 

дуговых замыканиях, которые охватывают все оборудование сетей; эффективного подавления разных 
резонансных и феррорезонансных процессов (при больших величинах токов емкостей однофазного замыкания 
на землю резистор устанавливается параллельно дугогасящему реактору);  

- оснащение присоединений с двигателями защитными аппаратами (ОПН или RС-цепочками), 
устанавливаемыми преимущественно непосредственно у двигателей для обеспечения надежной эксплуатации 
корпусной и витковой изоляции статора двигателей при их коммутациях.  

В [3-4] рекомендуются для компенсации токов замыкания на землю дугогасящие реакторы РОУМ, которые, 
по утверждению разработчиков, как при устойчивом, так и при неустойчивом горении дуги имеют 
безынерционный выход на режим и возврат к току компенсации. В результате анализа экспериментальных 
исследований в [5] сделаны выводы, что время :выхода может составлять до 6-8 секунд, реальная расстройка 
компенсации может превышать заданную, а  в режимах однофазных дуговых замыканий на землю система 
«РУОМ+САНК» не имеет каких-либо преимуществ перед традиционными дугогасящими реакторами со 
ступенчатым или плавным регулированием индуктивного тока. В компьютерной модели необходимо учитывать 
особенности дугогасящих реакторов и систем управления. 

В ряде работ приводятся исследования по применению СОТ в сетях 6 – 35 кВ как при отдельной установке 
(СОТ резистивного и индуктивного типов), так и параллельно дугогасящему реактору (ДГР) в условиях 
нормального режима работы, режима несимметрии продольных параметров линии электропередачи, а также 
перемежающегося дугового замыкания.  

На рис. 1 приведена схема реализации устройства СОТ.  

Блок SOT реализует сверхпроводниковый токоограничитель, который изменяет свое сопротивление со 
значения R_SC (сопротивление в сверхпроводящем состоянии) на значение R_nonSC (сопротивление при 
исчезновении сверхпроводимости), когда на него поступает сигнал о наличии замыкания. Изменение на 
R_nonSC происходит с постоянной времени реагирования, задаваемой в блоке Transfer Fcn1. Значения R_SC, 
R_nonSC и времени реагирования задаются в маске. В модели СОТ может быть реализован необходимый закон 
изменения сопротивления. 

Компьютерная программа реализована в пакете Matlab. Ее адекватность проверялась путем сопоставления 
результатов моделирования с экспериментальными. На рис. 2 , в качестве примера, приведены результаты 

         Рисунок 1 – Компьютерная модель СОТ 
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моделирования дугового замыкания воздушной линии (провод АС-95/16, 10 км), подключенной к шинам 
низкого напряжения трансформатора мощностью 16 МВА. В приведенном варианте использовались 
следующие условия: сопротивление дуги 1 Ом, замыкание в фазе А происходит в момент t = 0,05, в момент 
времени t = 0,1 замыкание устраняется, в момент времени t = 0,188 происходит замыкание на землю фазы С. На 
рис. 2 приведены в о.е. напряжения фаз А, В, С, напряжение нейтрали при наличии СОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. Разработана компьютерная программа в среде Matlab, которая позволяет при моделировании 
учитывать различные режимы нейтрали сети, включая использование СОТ.  
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Рисунок 2 – Осциллограмма напряжений фаз и напряжении нейтрали при наличии СОТ 
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Введение.  Любые повреждения конструкции асинхронных двигателей (АД) сопровождаются увеличением 

уровня и характера их вибрации. Анализ этих изменений позволяет установить не только факт повреждения 
двигателя, но и провести диагностику его технического состояния – выявить характер возникшего 
повреждения.  Мощные АД (например, двигатели собственных нужд электростанций, тяговые АД) снабжаются 
стандартными вибродатчиками, которые устанавливаются на статоре в зоне подшипников. Согласно принятым 
методикам вибрационного контроля в контрольных точках измеряется величина радиально направленной 
виброскорости в (мм/с). В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 20815-93 [3] критерием для 

оценки интенсивности вибрации машин является среднее квадратичное значение виброскорости ev  Для 

крупных электрических машин нормального исполнения в жестко закрепленном состоянии при высоте оси вала 
Н > 400 мм предельно допустимое максимальное значение виброскорости равно maxev = 2,8 мм/с.  

В исправном АД реальная величина виброскорости может иметь существенно меньшую величину и даже 
при появлении начальных дефектов конструкции может не превышать указанного предельно допустимого 
значения. Однако для предотвращения дальнейшего развития возникших дефектов с учетом требований к 
безотказности работы мощных АД, требуется выявление дефектов конструкции на ранних стадиях их развития. 
Для вибродиагностики повреждений целесообразно использовать метод суммарных вибраций (МСВ), 
основанный на оценке изменений величины сигнала датчика, измеряющего в контрольной точке суммарную 
виброскорость. Эффективное обоснование взаимосвязи относительного увеличения сигнала вибрации и 
характера повреждения АД возможно только методами математического моделирования. Использование 
полевых методов анализа электрических машин [1] позволяет построить полевые модели АД с различными 
дефектами, которые вызывают изменение распределения электромагнитного поля в активной зоне двигателя и 
характера вибраций. К дефектам, которые могут успешно исследоваться на полевых моделях, относятся часто 
встречающиеся в мощных АД обрывы стержней ротора, эксцентриситет ротора, нарушение цилиндрической 
формы поверхности расточки статора и др.   
Цель работы.  Установление взаимосвязи относительного увеличения измеряемого сигнала датчика 

виброскорости с характером повреждения АД с использованием метода суммарных вибраций. 
Материалы и результаты исследований. Приведем результаты моделирования на примере тягового АД 

типа СТА-1200, предназначенного для привода электровозов. Двигатель имеет следующие данные: мощность 
P=1200 кВт; номинальное линейное напряжение Uнф=1080 В; номинальный фазный ток Iнф=452 А; число 
полюсов 2p=6; воздушный зазор δ= 2 мм; число пазов статора и ротора Z1=72, Z2=62; номинальное скольжение 
S=0,01; материал стержней ротора – медь. Численная реализация сформулированной математической модели 
выполнена с помощью метода конечных элементов в программе COMSOL, а спектральный анализ выполнен в 
программе MATLAB. Рассмотрен один вид повреждения АД - в роторе повреждены два рядом лежащих 
стержня (3,2% от общего количества стержней).  

Среднеквадратичное значение суммарной радиальной виброскорости, обусловленное действием всех 
учитываемых гармоник радиальной составляющей тензора находится по следующей формуле: 
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 На практике необходимо перейти к оценке увеличения виброскорости в относительных единицах, взяв за 
базисную единицу реально измеренную величину виброскорости конкретного неповрежденного АД, которая 
может быть существенно меньше, чем установленная стандартами величина maxenv  (например, 2,8 мм/с). 

Использование относительных единиц позволяет более обоснованно использовать в расчетах значение 
приведенной массы статора em , рассчитанное при условии maxenen vv = . При этом следует подчеркнуть, что на 

практике предварительно должна быть выполнена процедура разделения источников вибрации: устранены 
механические и аэродинамические составляющие вибрации и выделены вибрации электромагнитного 
происхождения [2]. Рисунок 1 соответствует целой машине. Рисунок 2 - двигателю при наличии двух 
поврежденных стержней ротора. На рис. 1 изображены: а) распределение нормальной составляющей тензора 
магнитного натяжения  на расточке статора вдоль длины двух полюсных делений τ2l ; б) спектрограммы 

тензора магнитного натяжения, которые характеризуют также и спектр виброускорения, поскольку тензор 
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натяжения и виброускорение связаны между собой линейно; в) спектрограммы виброскорости, полученные в 
результате пересчета спектрограмм тензора. На рис. 2 изображены параметры аналогичные рис. 1, полученные 
для двигателя с двумя поврежденными стержнями ротора. 

На рис. 1, а) и рис. 2, а) видно существенное возмущение вибровозмущающих сил (тензора магнитного 
натяжения) в зоне дефекта конструкции. Спектр тензора на рис. 1, б) и 2, б) содержит постоянную 
составляющую, характеризующую приложенную к статору постоянную силу. Направление действия этой силы 
определяется двумя различными факторами: во-первых, из-за магнитного притяжения зубцов статора к зубцам 
ротора на статор действует направленная к центру ротора сжимающая сила; с другой стороны, возникает 
противоположно направленное электродинамическое усилие отталкивания между токами обмоток статора и 
ротора.  Как показывает анализ, в целом действие первого фактора имеет преобладающее влияние. Тем не 
менее, на отдельных участках расточки статора, например, при  расположении пазов статора напротив пазов 
ротора, мгновенное усилие отталкивания превышает усилие притяжения, что видно из рисунков 1 а) и 2 а) в 
виде отрицательных выбросов тензора. Это обстоятельство значительно усложняет спектр тензора магнитного 
натяжения, наполняя его дополнительными высшими гармониками. Из рисунков 1, б) и 2, б)  также следует, что 
при появлении рассматриваемого дефекта АД постоянная составляющая силы на статор возрастает на 32%. В 
спектрах тензора видна сильная вторая гармоника, создающая вибрации на частоте 100 Гц, а также 
значительные по величине зубцовые гармоники.  

 
       а)     б)           в) 

Рисунок 1 – Целая машина 

 
       а)     б)           в) 

Рисунок 1 – Двигатель с двумя поврежденными стержнями ротора 

       Расчет среднеквадратичного значения суммарной виброскорости по выражению (1) для двух 
рассмотренных повреждений показал, что по сравнению с исправным тяговым АД коэффициент увеличения 
суммарной радиальной вибрации возрастает в 2,542 раза, при наличии двух расположенных рядом 
поврежденных стержней ротора. Такое увеличение уровня вибраций весьма велико и легко фиксируется 
штатными датчиками виброскорости. При этом, увеличение коэффициента суммарной вибрации достаточно 
хорошо коррелируются  с конкретными видами дефектов АД, что позволяет использовать метод суммарных 
вибраций для идентификации повреждений при диагностике технического состояния АД.   
Выводы. Разработаны математические модели АД, которые позволяют рассчитать вибровозмущающие 

силы электромагнитного происхождения и определить увеличение уровня радиальной вибрации двигателя при 
появлении дефекта его конструкции. Показана взаимосвязь относительного увеличения измеряемого сигнала 
датчика виброскорости с характером повреждения АД.  

Предложенный метод суммарных вибраций позволяет не только выявить, но и идентифицировать дефекты 
конструкции АД, ведущие к деформации электромагнитного поля в его активной зоне.  

Совместный анализ спектра виброскорости и коэффициента увеличения суммарной радиальной вибрации 

статора мощного АД позволяет повысить достоверность диагностики  его технического состояния. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЩЕННОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ДЛЯ МОТОР-КОЛЕСА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Васьковский Ю.Н., д.т.н. проф., Коваленко М.А., магистр. 
Национальный Технический Университет Украины "КПИ" 
E-mail: nirbikalpasamadhi@ukr.net 
 
Введение. В настоящее время активно проводятся исследования и разработки перспективных вариантов 

привода электромобиля, обладающего высокими энергетическими и массогабаритными показателями. Одним 
из перспективных вариантов привода является мотор-колесо, выполненное на базе частотно-регулируемого 
короткозамкнутого асинхронного двигателя (АД) обращенного исполнения.  
Цель работы. Исследование параметров и характеристик АД обращенного исполнения, предназначенного 

для малогабаритного автомобиля типа «Таврия».  
Материалы и результаты исследований. АД с внешним ротором является электродвигателем 

специальной конструкции, расчет которого традиционными методиками, предназначенными  для 
общепромышленных АД, не обеспечивает требуемой точности расчетных результатов. Поэтому в работе 
использовалась расчетная универсальная методика, базирующаяся на анализе электромагнитного поля в 
активной зоне двигателя численными методами [1]. Условно эта методика далее называется полевой. Полевая 
методика позволяет не только найти распределение электромагнитного поля в двигателе, но и найти такие его 
интегральные характеристики, как индуктивные сопротивления, электромагнитный момент, КПД, коэффициент 
мощности.  

Момент электродвигателя определяется с помощью тензора магнитного натяжения по следующему 
выражению: 

,
0

2 dl
y

Tx
x

Tylр
эм

М ⋅∫ 




 ⋅−⋅⋅⋅⋅=

τ
   (1) 

где р – количество пар полюсов; l – активная длина машины; Тх, Ту – проекции тензора магнитного натяжения 
на оси Х и Y системы координат. 

Величина индуктивности пазового рассеивания статора и ротора определяется величиной поперечного 
потока пазового рассеивания Вхср и определяется по формуле: 

,dy
0

пхcp

h

хх hВlВlФ

п

⋅⋅≈⋅⋅= ∫σ  (2) 

где hп – высота паза (статора или ротора). 
Коэффициент мощности (cosφ) определяется как комплексный вектор ЭДС фазы А после расчета 

векторного магнитного потенциала по следующей формуле: 
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 (3) 

где wp – количество витков в катушке; Sp – площадь паза; 
•

zA – векторный магнитный потенциал (z-

компонента). 
В таблице 1 представлены некоторые данные расчета АД полевым методом. Двигатель имеет следующие 

данные: мощность Р=4,2 кВт, ток обмотки статора І=27,07 А, количество пар полюсов р=5, частота питания 
f=50 Гц, диаметр расточки статора D=0,2 м, длинна активной части L=0,077 м. 

Таблица 1 – Основные параметры АД с внешним ротором 

М, Н·м x`1, Ом x`2, Ом η cosφ 
74,38 0,1365 0,0802 0,869 0,807 

Механическая характеристика электродвигателя определяет динамику электромобиля. Для этого достаточно 
в полевой модели задать величину скольжения (s, о.е.) и пускового тока. Полученные значения момента 
сведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные для построения механической характеристики 

s,o.e. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
М, o.e. 2,03 2,18 2,25 2,37 2,43 2,58 2,72 2,76 2,51 1,82 

АД для привода Мотор-колеса работает в широком диапазоне скорости движения электромобиля (0…60 
км/час). Для определения суммарной энергоэфективности двигателя выполнен расчет энергетических 
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показателей и комплексного энергетического показателя (η·cosφ) при различных частотах вращения 
электродвигателя. При питании электродвигателя от ПЧ могут использоваться два следующих закона 

управления: управление происходит при постоянстве момента по закону  const
f

U
= (М=const); при скорости 

вращения выше номинальной управление происходит при постоянстве мощности const
f

U
= (P=const). При 

этом важно определить граничную частоту, при которой целесообразно перейти от одного закона управления к 
другому.  

Расчет энергетических характеристик выполнялся полевым методом, при задании тока статора и частоты 
питания в соответствии с выбранным законом управления. 

Результаты расчета энергетических показателей АД при управлении по закону, обеспечивающем 
постоянность момента сведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Энергетические показатели при управлении с постоянным моментом 

f, Гц 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 
η 0,89 0,883 0,869 0,861 0,847 0,828 0,802 0,767 0,714 0,626 0,398 

cosφ 0,747 0,746 0,756 0,748 0,749 0,75 0,751 0,754 0,758 0,761 0,767 

Результаты расчета энергетических показателей АД при управлении по закону, обеспечивающему 
постоянство мощности, сведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Энергетические показатели при управлении с постоянной мощностью 

f, Гц 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 
η 0,877 0,871 0,869 0,855 0,841 0,821 0,78 0,713 0,51 0,12 

cosφ 0,77 0,761 0,756 0,737 0,723 0,690 0,677 0,653 0,51 0,38 
Iпотреб 27,17 29,8 30,01 31,1 32,2 34,3 37,5 43,7 68,3 114,5 

где Iпотреб  - потребляемый ток статора. 
На рис 1. представлены расчетные зависимости от частоты комплексного энергетического показателя η·cosφ 

рассматриваемого АД при его управлении по закону постоянства мощности (кривая 1) и по закону постоянства 
момента (кривая 2). Из рис. 1 видно, что в диапазоне частот питания f = (0 …50) Гц для регулирования 
рассматриваемого АД целесообразно использовать закон  М=const, а при f> 50 Гц – закон Р= const.  

 

 
Рисунок 1 – Комплексный энергетический показатель 

 
Выводы. С помощью полевого метода расчета определены и исследованы основные параметры и 

характеристики АД с внешним ротором, предназначенного для привода мотор-колеса электромобиля. 
Показано, что для получения наилучших интегральных энергетических показателей двигателя необходимо при 
малых частотах питания (0 …50) Гц использовать закон управлении при М=const, а при частотах f> 50 Гц - 
закон управления при Р= const. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ В СИСТЕМІ ЧАСТОТНОГО КЕРУВАННЯ АД З 
АВТОНОМНИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ 

Волошин І.О., Черевко П.О., магістранти 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
E-mail: magistrme@ukr.net 
 
Вступ. Розглядається замкнена система частотного регулювання АД з короткозамкненим ротором. 

Прийнятий амплітудний метод регулювання напруги на вході автономного інвертора. Це досягається вводом у 
систему керованого випрямляча. Незважаючи на недоліки амплітудного метода, яким не повністю 
враховуються електромагнітні перехідні процеси в системі ″ПЧ-АД″, нехтування якими може викликати суттєві 
ускладнення в забезпеченні стійкості системи електропривода, він є найбільш простим. При застосуванні 
автономного інвертора напруги, у якості керованих дій прийняті частота та напруга на статорі АД. Суттєвою 
перевагою при застосуванні автономного інвертора напруги є незалежність вихідної напруги від частоти та від 
моменту навантаження [1]. У такій системі з від’ємним зворотнім зв’язком за абсолютним ковзанням [1] 
одночасно здійснюється вплив на напругу та частоту. Зв’язок між регуляторами частоти та напруги 
здійснюється за допомогою функціонального перетворювача, який забезпечує необхідне співвідношення між 
напругою та частотою на статорі двигуна. 

Мета роботи. Синтез оптимального регулятора у колі зворотного зв’язку за абсолютним ковзанням .yβ   

Матеріали і результати дослідження. У системі, що розглядається прийнятий ідеалізований АД. 

Передбачене керування за законом r.rг λ=  Рівняння руху електропривода має вид: 

.1
dt

d
JMM r
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β
ω Η−=−   (1) 

Тут електромагнітний момент визначається за формулою:  
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Розглядається синтез регулятора у колі зворотного зв'язку за абсолютним ковзанням rв .У процесі синтезу 

вибрано критерій якості [2]: 
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де 2
m - множник Лагранжа (він завжди додатній і тому його зручно писати у формі 2

m ), залежить від 
обмеження на дисперсію керування. 
Диференційне рівняння частотно-регульваного АД з автономним інвертором напруги у відхиленнях від 
номінальних значень записано у вигляді: 

,))(1( 001 ϕ+=++Π UbxaрaрT  (4) 

де ;cos
)2)(54()2sin(4

))5cos(3(sin5 11

1

2
1

0 α
π
γ

ϕ
γγπ

ω β

ϕ

Η

Φ



















−

−−
⋅

−
−=

r

gg

g

н d

d

ll

lUm
a  (5) 

;11 Η= ωIa     .sin10 ΠΚ= αδKb  

У формулі (5) прийняті такі позначення: 
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У процесі синтезу розв’язувалась задача стабілізації абсолютного ковзання АД при апроксимації спектральної 
щільності реалізації відхилення ковзання функцією виду: 

22
2 2
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S
DSS xxx −

=
α

α
π ϕ ;                     ( 1216,0 −= cα ), (6) 

де xDϕ  - дисперсія відхилення від номінального значення реалізації ковзання. 

Диференційне рівняння (4) записано у виді: 
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З урахуванням (8) та (9) керуюча дія u  та дисперсія фазової координати x  визначались таким чином: 
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Синтез проводився для системи з перетворювачем частоти на базі автономного інвертора напруги потужністю 

40 кВт на електродвигун МАП 511-4 ( 34=ΗP  кВт, 1465=Ηn  об/хв, =ΗI 61 A, 3,22 =GD  кг* 2
м )  

при наступних  параметрах спектральної щільності збурюючої дії та критерії якості (3): 

);5,0(85,1 −=xDϕ  ;16,2 1−= cα  5000002 =m . 

Диференційне рівняння (4) для цієї системи має вид: 

ϕ+=++ uxpp 716,168)418,3083843,191484,18( 2  

У результаті розрахунків визначені коефіцієнти поліномів: 

;56,11934075,283684,18)( 2 ++= SSSG  

;2577751254684,287784,18)( 23 +++= SSSSA  (12) 

;3580023878217069,354)( 24 +−= SSSBx  (13) 

.29187,4)12(60273,1)08(6023,1)( 24 +−= SSSBu  (14) 

Висновки. У результаті моделювання з урахуванням (10) видно, що оптимальне керування:  

x
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забезпечує  зменшення дисперсії відхилення абсолютного ковзання замкненої системи (7) у 15 разів при 

середньоквадратичному значенні відхилення керування 31,0=uσ рад. У даному випадку керуюча дія (15) 

реалізується у виді паралельного з’єднання підсилювальної та двох аперіодичних ланок. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ У ПАЛЬНИКОВОМУ 
ПРОСТОРІ 

Гамарник І.Д., магістрант                                                                                                                   
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
E-mail: i.gamarnik@yandex.ru 

Вступ. Дослідження екстремальних процесів горіння є актуальним у зв’язку із складною ситуацією в 
енергетиці. У комунальній сфері всі котельні, які забезпечують теплом та гарячою водою більшу частину 
міського населення, працюють за рахунок згорання палива різного типу; ТЕЦ використовують енергію 
згорання палива для виробництва електричної енергії та тепла; у машинобудуванні та металургії також 
використовують печі в яких згорає певний вид палива.  
Мета роботи. Дослідження процесу горіння як екстремальної системи. Оптимізація та автоматизація 

процесу з метою збільшення ККД та економії палива. 
Матеріали і результати досліджень. Об’єктом дослідження було обрано котли марки КВГ 7.56, що 

працюють на природному газові СН4.  

Середня теплова спроможність котлів – годккалп /6501600=λ ; витрата палива – секкгGп /8,0=  ; 

Виходячи з ряду хімічних перетворень, необхідна маса повітря (при концентрації кисню 23%) на 1 кг 

палива: .15 кгРп =
 
Формула температури на виході камери згорання: 

( ) сGG

GсGG

повп

пппповповповпп

⋅+
Θ⋅⋅+⋅⋅+⋅

=Θ
λλλ

,                                                  (1) 

яка отримана із рівняння теплового балансу:  

dtGcPcddtGdtсGdtG пппповповповпп Θ+Θ=⋅Θ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅ λλλ ; 

Після підстановки чисельних значень формула (1) матиме вигляд:  

( )
.

23,08,0

6,4

⋅+
+⋅

=Θ
пов

повпп

G

GG λ
                                                                         (2) 

В таблиці 1 представлено розрахункові дані температури на виході камери згорання, які отримані на основі 
формули (2). 

Таблиця 1 – Залежність температури на виході камери згорання від кількості повітря, що подається в камеру 

пов
G ,кг/сек 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Θ ,оС 0 421 520 534 571 604 613 624 631 

пов
G ,кг/сек 9 10 12 14 17 20 23 26 29 

Θ ,оС 635 639 646 347 295 219 205 191 122 

Аналіз розрахункових даних показує, що для даної системи оптимальне співвідношення повітря і палива 
буде 12/0,8, або  3/0,2.  
Висновки. Дана система може забезпечити значну економію пального та підвищити продуктивність роботи 

при оптимізації витрати палива. Далі її буде детально досліджено та промодельовано у відповідних програмах. 
Будуть підібрані необхідні регулятори, датчики та інші прилади, необхідні для нормальної роботи системи. 
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ 

Горозий Е.М.., студ.,  Чашко М.В., к.т.н., доц.  
Донецкий национальный технический университет 
E-mail: gvn@dgtu.donetsk.ua 
 
Введение. Одноклеточные бактерии перемещаются в среде обитания движителем, напоминающим винт, 

который приводится во вращение электрическим двигателем [1, 2].  Он создает момент 4⋅10-20
Н⋅м, частота 

вращения ≅ 102 с-1, соответственно мощность – 4⋅10-18 Вт. Объем двигателя имеет порядок 10-24 м3. Удельная 
мощность имеет порядок 1 МВт/м3. Для сравнения удельная на единицу объема мощность современных 
электрических машин имеет порядок 10 кВт/ м3, т.е. в 100 раз меньший.  

Принцип электромеханического преобразования энергии представлен на рис. 1. 
«Биологический электропривод» 

содержит мембрану с каналами, диаметры 
которых равны или несколько больше 
диаметра иона. На внешней и внутренней 
поверхностях мембраны  сосредоточены 
ионы – калия, натрия, водорода, хлора – в 
разной концентрации, так что имеет место 
разность потенциалов U. Эта мембрана 
является «статором» привода. «Ротором» 
является белковая молекула, выступы 
которой расположены в каналах. 

Под действием разности потенциалов 
ионы без трения  перемещаются по 
каналам, взаимодействуя с выступами 
«ротора», т.е. давят на него с силой  F. 
Под действием этой силы  выступ 

перемещается со скоростью v, происходит преобразование энергии электрического потенциала  U в 
механическую энергию  Fvt. 

Особенность описанного электромеханического преобразования в том, что оно происходит без участия 
магнитного поля. Ценность электродвигателя без меди и стали для макрообъектов несомненна, представляется 
целесообразным анализ характеристик электропривода, устроенного на описанном принципе.  
Цель работы.  Оценить возможные характеристики биологического электропривода. 
Материал и результаты исследования. Характеристики определяются следующим образом. 
Плотность мощности (вектор Пойнтинга, Вт/м2) потока ионов 

.Ujр =           (1) 

Здесь U –  разность между потенциалами наружной и внутренней сторонами мембраны-статора, В;   
j – плотность потока ионов, А/м2. 

   ;еvj Иρ=          (2) 

ρ – плотность ионов, 1/м3. vИ – скорость перемещения иона до контакта с «ротором», м/с; е – заряд иона, А⋅с. 
Плотность потока ионов, которые перемещают «ротор», пропорциональна скорости «ротора»: 

И

P
P

v

v
jj = ,         (3) 

где vР – скорость перемещения «ротора», м/с.  
Из (1) и (3) следует, что мощность привода, Вт/м2, 

.
И

P
РР

v

v
UjUjр ==         (4) 

Плотность тока на расстояниях, не больших длины свободного пробега зарядов, определяется законом  
Ленгмюра [3, c. 422]: 

,
9

24
2

5,1
0

ml

Ue
j ⋅=

ε
        (5) 

где е – заряд иона, 1,6⋅10-19 
Кл, А⋅с; ε0 – электрическая постоянная, 8,85⋅10-12 Ф/м; l – расстояние между 

поверхностями с разностью потенциалов U. Порядок этой величины 10-8
м;  m – масса иона: протона (атома 

водорода, Н+) – 1,67⋅10-24 г, натрия Na+– 38,2⋅10-24 г, калия K+ – 64,9⋅10-24 г. 
После подстановки значений ε0, е, mПР 

       Рисунок 1 – Схема биологического электродвигателя. 
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mИ – масса иона, mПР – масса протона. 
Тогда удельная (на единицу площади) мощность биологического электропривода 
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Внешние характеристики (зависимость скорости от давления)  
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2

5,2
9107,1 −⋅== .                                                    (8) 

f  – сила, с которой ионы давят на «ротор», Н/м2.  
На рис. 2 и 3 представлены зависимости скорости двигателя от нагрузки и от разности потенциалов. 

    Из графиков рис. 2 видно, 
что двигатель имеет мягкие 
внешние характеристики. Это 
объясняется тем, что 
электрическая энергия U 
постоянна, так что при 
увеличении силы должна 
уменьшаться скорость. В 
зависимости от вида ионов 
скорость тем больше, чем 
ионы легче: наибольшая 
скорость привода получается 
при самых легких ионах – 
водорода. (Возможно, этим 

объясняется то, что привод бактерий работает именно на протонах).   
Зависимости скорости привода от напряжения (рис. 3) различны для ионов разной массы: крутизна 

характеристики тем больше, чем легче ионы: при изменении напряжения наибольшее изменение скорости 
имеет место для ионов водорода. 
Выводы. Биологический электропривод преобразовывает энергию электрического поля в механическую 

энергию движения положительно заряженных ионов и связанного с ионами исполнительного органа. 
Энергетическая эффективность преобразования выше на несколько порядков, чем известных электрических 
машин.  

Механические характеристики привода зависят от массы ионов, которые приводят в движение рабочий 
орган: у двигателя на ионах водорода характеристики мягкие, как у электродвигателя последовательного 
возбуждения, при ионах калия они такие же, как асинхронной машины или двигателя параллельного 
возбуждения. 

Также различны зависимости скорости от напряжения: при ионах водорода скорость существенно 
изменяется при изменении напряжения, при ионах калия изменяется незначительно. 

Высокие энергетические параметры биологического электропривода имеют место, когда его размеры 
соизмеримы с длиной свободного пробега ионов – порядка 10-7 – 10-8 м. Для использования такого привода 
необходимо либо преобразовать макротехнологии в микро (такие технологии известны, например, для 
обработки руды), либо создать конструкции, способные решать задачи макротехнологии микроприводом. 
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Рисунок 2 – Механические 
характеристики биологического 

электродвигателя. 
 

H
+ 

Na
+ 

0 

4 

8 

12 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 Н/м
2 

ск
о
р
о
ст
ь
 

сила  

м/с 

K
+ 

ск
о
р
о
ст
ь
 

напряжение  

0 

5 

10 

м/с 

0 0,05 0,1 0,15 В 

H
+ 

Na
+ 

K
+ 

Рисунок 3 – Зависимость скорости 
биологического электродвигателя от 

напряжения. 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 

 
99

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБРОБКИ СИГНАЛУ ЗВОРОТНОГО 
ЗВ’ЯЗКУ ЗА ШВИДКІСТЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ  

Диннік Т.В., магістрант, Старостін С.С., к.т.н., доц. 
Донецький національний технічний університет 
E-mail: T.stalin@mail.ru 
 
Вступ. Проблема ідентифікації параметрів системи, як правило, зустрічається у двох проявах: залежність 

параметрів і координат системи від зовнішніх факторів впливу (наприклад, температури) і наявність 
випадкових перешкод у сигналах датчиків та спостерігачів. Для вирішення другої проблеми використовується 
фільтрація отриманого сигналу, виходячи з заданих критеріїв якості роботи системи. Слід зазначити, що 
використання найбільш розповсюджених фільтрів, які базуються на заглушенні високочастотних сигналів, 
призводить до зниження швидкодії системи. 

Для уникнення вищезгаданого явища можна використовувати спеціальні алгоритми фільтрації. У даній 
роботі розглядається можливість використання фільтра Калмана як оптимізованого спостерігача стану для 
обробки сигналу швидкості, що надходить від тахогенератора постійного струму.  
Мета роботи. Розрахунок, розробка, реалізація та дослідження системи, що містить фільтр Калмана. 
Матеріали і результати дослідження. Першим етапом роботи став вибір системи для дослідження. У 

якості установки був обраний двигун постійного струму, що живиться від широтно-імпульсного перетворювача  
напруги. Оскільки керування перетворювачем виконується за допомогою мікропроцесорної системи, доцільно 
систему регулювання розглядати у дискретному вигляді. Система регулювання представляє собою двоконтурну 
систему підпорядкованого регулювання швидкості з контурами регулювання струму якоря машини і швидкості. 

Для існуючої системи з розрахованими та оптимізованими регуляторами постала задача розрахунку і 
розробки фільтру, а саме фільтруючого алгоритму, оскільки як і система керування, фільтр є частиною 
програми контролера. 

Власне фільтр Калмана представляє собою спостерігач стану, що відтворює передавальні функції об’єкта 
фільтрації. Загальну структурну схему системи з фільтром представлено на рис. 1.  

 
Ця система відтворює рекурсивне рівняння, яке по суті і є фільтром [1, 2]: 

 ))1k()1k(y()k()1k( +⋅⋅−++⋅=+ XACKXAX
⌢⌢⌢

, (1) 

де A, B, C – матриці дискретного простору станів, що відповідають моделі досліджуваної системи; 
X^ - матриця очікуваних станів (передбачених з моделі); 
K – вагова матриця корекції, що відповідає за ступінь фільтрації кожного стану. 

Виходячи з даної структури, можна зробити висновок, що для реалізації фільтру необхідно вибрати вхідний 
щодо фільтра сигнал, який піддається вимірюванню, призведе до достатнього рівня фільтрації координати 
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Рисунок 1 – Схема системи з використанням фільтра Калмана 
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внутрішнього контуру струму. Таким сигналом може слугувати сигнал з виходу регулятора швидкості, що 
подається на контур струму. Цей сигнал розраховується контролером, що керує процесом і може бути 
використаний для обробки сигналу швидкості. Таким чином, об’єкт фільтрації включає контур струму і  
механічну частину.  

Передавальні функції для цих об’єктів виглядають наступним чином [3]: 
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де Wрс – передавальна функція регулятора струму; Wм – передавальна функція механічної частини двигуна;  
Wяк – передавальна функція якірного кола; kRI – коефіцієнт регулятора струму; den – параметр, що відповідає 
електромагнітній сталій часу силового кола; kki – коефіцієнт зворотного зв’язку за струмом; Udc – номінальна 
напруга живлення двигуна; Re – активний опір якірного кола; Ti – період дискретності перетворювача;             
Tj1 – механічна стала часу машини; c1, c2 – параметри якірного кола у дискретному вигляді. 

Передавальна функція об’єкта фільтрації з урахуванням виразів (2) - (4) згідно з [4]: 
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У результаті отримуємо матриці стану для досліджуваної системи: 
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Слід зазначити, що система з фільтром стає статичною за збурюючим впливом, оскільки наявність моменту 
опору не враховується в математичній моделі, закладеній в фільтр через неможливість безпосереднього 
вимірювання величини моменту опору. Для вирішення цієї проблеми доцільно використати ланку корекції, яка 
по суті є регулятором нев’язки і встановлюється після суматора (див. рис. 1). 

Останнім кроком роботи стала реалізація системи. Для цього використовувався контролер DS1104 фірми 
dSPACE. Створена в пакеті MATLAB модель, що містила фільтр та регулятори, компілювалася та 
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завантажувалася до контролера, який здійснював керування широтно-імпульсним перетворювачем напруги. 
Сигнали зворотного зв’язку отримувалися з датчика струму та тахогенератора. 

Отримана система досліджувалась на 
відпрацювання стрибку завдання швидкості без 
задавача інтенсивності. На рис. 2 надано 
сигнали на вході й виході фільтра. Завдання 
змінювалось на 10% від номінальної швидкості 
двигуна. Дослідження проводилися як без 
відхилення параметрів фільтру від 
розрахованих величин, так і з можливими 
неточностями параметрів. Властивості 
фільтрації є аналогічними і в усталених 
режимах. Як видно з цих кривих, отримано 
сигнал зі зменшеним рівнем перешкод без 
втрати швидкодії. Аналіз сигналів показав, що 
встановлення фільтру дозволило знизити 
амплітуду перешкод в 3-5 разів, і перешкоди 
становили близько 0,5% від основного сигналу. 
Для такого аналізу система досліджувалась на 
протязі значного часу (відносно часу перебігу 
перехідних процесів). У даному випадку 
використовувалося 40с, на протязі яких 

система працювала в усталеному режимі.  
Для демонстрації дієздатності фільтра також 

створювалися штучні умови, що перешкоджали роботі 
фільтра. Система працювала на рівні максимальної 
допустимої швидкості. При цьому проходив процес 
переповнення аналого-цифрового перетворювача 
контролера – при завдані в 100% усі відхилення в 
більший бік «зрізалися». Аналізувались сигнали на 
вході і виході фільтра. Для аналізу виконувались 
наступні операції: отримані в дискретні моменти часу 
значення записувались у масив, знаходилось їх середнє 
арифметичне значення. Виходячи з того, що взято 
значний час, це значення і є близьким до істинної 
величини швидкості. У такому разі знаходилась 
відносна похибка в кожен дискретний момент часу та 
модуль від цієї похибки. Отриманий масив 
демонстрував похибки вимірювань. Після цього масив 
сортувався по зростанню і виконувалося перерахування 
часу у відносні одиниці. Результуюча крива по вісі Х показує долю виміряних величин, а по вісі У – похибку. 
За даною кривою можна легко побачити наступні результати – як різниться похибка для певної кількості 
вимірювань, або навпаки, яка доля з виміряних значень має похибку певного рівня. Така залежність  отримана 
експериментально для досліджуваної системи, наведена на рис. 3. 
Висновки. У результаті роботи було підтверджено можливість використання фільтра Калмана для систем 

приводу з мікропроцесорним керуванням. Отримані дані показали переваги застосування даної системи 
фільтрації для цифрових систем через можливість інтеграції фільтра в систему керування та поліпшення 
швидкодії системи.  
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Рисунок 2 – Практичні перехідні процеси в системі 
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Рисунок 3 – Розподіл похибок фільтрації 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Кобазев В.П., к.т.н., доц., Двоежилов В.Ю., студ. 
Донецкий национальный технический университет 
E-mail: gvn@dgtu.donetsk.ua 
 
 Введение. Общеизвестен технический и экономический эффект от снижения потерь мощности и 
электроэнергии в электрической сети, достигаемый путем компенсации реактивной мощности при помощи 
конденсаторных установок. Вместе с тем представляется необходимым проанализировать некоторые стороны 
процесса снижения потерь мощности в сети при компенсации реактивной мощности [1, 2]. 
 Потери мощности в элементе сети (в линии или трансформаторе) определяется известным соотношением: 

2 2 2 2

2 2 2

P Q P Q
ДP R R R

U U U

+
= = + , 

где P и Q – активная и реактивная мощности, передаваемые по линии с активным сопротивлением  R, 
U – линейное напряжение, принимаемое приблизительно равным номинальному напряжению сети. 
 Из выражения для ∆Р следует, что потери мощности состоят из двух частей: первая часть ∆Рр потерь 
зависит лишь от величины активной мощности, передаваемой по этой линии, а вторая часть ∆ PQ зависит лишь 
от величины реактивной мощности Q, передаваемой по линии. 
 При включении в конце линии конденсаторной установки мощностью Qк, уменьшается передаваемая по 
линии реактивная мощность и вызываемые ей потери мощности: 

( )2

к
Q 2

Q Q
ДP R

U

−
= . 

 Расчет ∆PQ от величины мощности конденсаторной установки Qк показал, что по мере увеличения 
мощности Qк,  вначале происходит резкое снижение потерь мощности ∆PQ, а за тем уменьшение потерь 
мощности происходит более медленно. Так, при мощности конденсаторной установки, равной половине 
мощности Q потребителя потери мощности ∆PQ уменьшаются в четыре раза, а при Qк=0,7Q уменьшение потерь 
активной мощности по сравнению с потерями при отсутствии компенсации составляет 91% (т.е имеем 
уменьшение в 11 раз). 
 При полной компенсации реактивной мощности в линии ∆РQ=0. При увеличении мощности конденсаторной 
установки от 0 до Qк=Q происходит уменьшение потерь мощности до нуля. Дальнейшее увеличение Qк 
приводит вновь к появлению потерь мощности ∆PQ  из-за передачи из конечной точки линии к ее началу. 
 Цель работы. Оценка компенсации реактивной мощности при помощи показателя эффективности 
снижения потерь активной мощности. 

Рассмотрим показатель эффективности снижения потерь мощности при компенсации, который 
представляет собой усредненное значение уменьшение потерь активной мощности ∆(∆P), отнесенное к 
мощности компенсирующего устройства Qк.  

Так, потери мощности при oтcyтcтвии компенсации: 
2

Q 2

Q R
ДP

U
= . 

Потери мощности при наличии компенсации: 

( )2

к
Qк 2

Q Q R
ДP

U

−
= . 

Относительное уменьшение потерь мощности из-за компенсации: 

( ) ( )* Q Qк

к 2
к

ДP ДP R
Д ДP 2Q Q

Q U

−
= = − . 

График зависимости ∆(Р)* изображен на рис. 1 из которого следует, что при QK >2Q, (более, чем двойная 
перекомпенсация), относительные потери мощности становятся отрицательными, что свидетельствует о том, 
что потери мощности при компенсации превышают потери мощности при отсутствии компенсации» 

При изменении мощности компенсирующего устройства в диапазоне от 0 до 2Q имеет место уменьшение 
потерь мощности в рассматриваемом элементе сети, которое с увеличением мощности Qк становится все 
мене эффективным. Смысл этих особенностей компенсации заключается в том, что в тех случаях, когда в 
данной точке сети нужно устанавливать такое по мощности компенсирующее устройство Qк, которое 
обеспечивает не только компенсацию реактивной мощности данной линии, но и должно выдать некоторую 
мощность другим потребителям, питающимся от данного центра от шин 380 В, поэтому целесообразно 
установить мощность компенсирующего устройства, не превышающую двукратное значение реактивной: 
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нагрузки рассматриваемого элемента сети. В этом случае потери мощности в данном элементе сети не будут 
превышать потери при отсутствий компенсации. 

Следует отметить, что такие случаи установки завышенной мощности компенсирующего устройства крайне 

нажелательны, однако могут встречаться в реальных условиях выполнения электрической сети по 
конструктивным возможностям. 

Весьма эффективное снижение потерь мощности происходит при мощности компенсирующего устройства, 
равной примерно 50% реактивной мощности нагрузки (0,5Q). 

Особый интерес представляет вопрос об эффективности компенсации (эффективности снижения потерь 
мощности) в разных по расположению элементах электрической сети, например, в магистрали и в ответвлении 
при установке компенсирующего устройства в ответвлений (рис. 2). 

Для удобства сравнения 
результатов примем, что активные 
сопротивления ответвления и 
магистрата одинаковые и равны R, а 
мощность, передаваемая по 
магистрали, в n раз больше, чем 
мощность, передаваемая по 
ответвлению. 

В таком случае уменьшение потерь 
активной мощности в ответвлении из-
за компенсации реактивной нагрузки 
составит: 

Рисунок 2 – Схема сети при 
включении конденсаторной 

   установки на ответвлении 

( ) ( )2
Q Qк к к 2отв

R
Д ДP ДP ДP 2Q Q Q

U
= − = ⋅ − , 

а уменьшение потерь активной мощности в магистрали, вызванное установкой компенсирующего устройства   Qк в 
конце ответвления, составит: 

( ) ( )2
к к 2маг

R
Д ДP 2nQ Q Q

U
= ⋅ − . 

Из результатов расчетов по этим  двум соотношениям следует, что одна и та же мощность  Qк компенсирующего 
устройства установленного на ответвлении» оказывает более эффективное снижение мощности в магистрали. При 
данном значении мощности,  например Qк1, | снижение потерь мощности в магистрали значительно превышает 
снижение потерь мощности в ответвлении. 
 Выводы. Предложен показатель эффективности компенсации реактивной мощности в электрических сетях. 
Приведена его графическая интерпретация. 
 Показано, что при компенсации 50% реактивной мощности нагрузки потеря мощности уменьшается в 4 раза, а 
при компенсации 70% реактивной мощности в 11 раз. 
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РЕЗИСТИВНИЙ КОРЕКТОР ДЛЯ ПОКАЖЧИКА НАСТРОЙКИ 
ДУГОГАСНОГО РЕАКТОРА 

Кобазєв В.П., к.т.н., доц., Оліфіренко Д.С., магістрант 
Донецький національний технічний університет 
E-mail: gvn@dgtu.donetsk.ua 

 
Вступ. В електричних мережах напругою 6, 10, 35 кВ широко використовується компенсація ємнісного 

струму за допомогою дугогасного реактора (ДР). Для визначення ступеня настроювання ДР з відгалуженнями 
найбільш часто застосовуються фазові покажчики. У цих покажчиках є коректори фази опорної напруги. 
Коректуючи кола у більшості випадків складаються з послідовно з’єднаних резистора R і конденсатора C [1]. 
Ця схема має діапазон зміни кута від 0 до ≈90о. При зміні кута також змінюється величина вихідного сигналу, 
причому при куті ≈90о  сигнал на виході коректора практично зменшується до нуля, причому точність зсуву 
фази залежить практично від температурного коефіцієнту конденсатора.  

Для забезпечення зсуву фази у діапазоні  0 <ϕ <180o, RC – схема може підключатися до вторинної обмотки 
роздільного трансформатора [2]. Вихідний сигнал знімається з виводу, з середини обмотки, і крапки з’єднання 
резистора і конденсатора. Напруга на виході схем  при зміні опору резистора не змінюється і дорівнює половині 
напруги вторинної обмотки трансформатора. К недолікам схеми слід віднести необхідність використання 
трансформатора і такої ж залежності точності зсуву фази від температури навколишнього середовища, як і в 
попередньому випадку.  

Таким чином розглянуті схеми  коректорів з RC – схемами мають певні недоліки і подальше їх 
вдосконалення є актуальною задачею.  
Мета роботи. Оцінка подільника з резисторів у якості коректора фази та отримання співвідношення  для 

розрахунку його амплітудної і фазової характеристик. 
Матеріал і результати дослідження. У зв’язку з тим, що покажчик настройки дугогасного реактора 

підключається до вторинних обмоток трифазного трансформатора напруги  (TV), то сумісне використання 
резистивного дільника з TV дозволяє отримати максимально просте коло для зсуву фази опорної напруги. Для 
практичного застосування такого коректора необхідно отримати співвідношення для розрахунку його 
амплітудних і фазових характеристик. 

Розглянемо особливості коректора із  подільника з резисторів. Його треба використовувати спільно з 
вторинною обмоткою трансформатора напруги, з'єднаною в зірку. Схема і векторна діаграма такого коректора, 
при підключенні дільника на лінійну напругу  Uаb, показані на рис. 1. 

Рисунок 1 – Схема фазового коректора (а) і його векторна  діаграма (б) 
 
Розглянемо схему коректора, коли напруга знімається з нульової точки трансформатора TV (О) і точки (d) 

з’єднання резисторів  На векторній діаграмі розглянемо трикутник ∆Obd. У трикутнику кут ϕ між напругами Ub 

і Uвих,. Вихідна напруга коректора Uвих залежить від коефіцієнта передачі подільника, рівного:  

2R1R

1R
K

+
= . 

Відповідно з теореми косинусів з ∆Obd вихідна напруга коректора визначається співвідношенням : 

o
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2
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де UФ, Uл – відповідно фазна і лінійна напруга вторинної обмотки трансформатора TV. 
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З врахуванням фл U3U = , після перетворень одержимо співвідношення для розрахунку амплітудної 

характеристики коректора при UФ=const: 

( ) К3К31UKU
2

фвих ⋅−⋅+⋅=  . 

Залежність фази Uвих від передавального коефіцієнта К знаходиться з того ж трикутника по теоремі синусів: 

вих

o

л U

30sin

UK

sin
=

⋅
ϕ

. 

Після перетворення маємо співвідношення: 
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Як випливає з векторної діаграми, кут ϕ може приймати значення в межах від 0о до 120о. Тому для 
аналітичного опису фазової характеристики знайдемо значення коефіцієнта передачі при ϕ=90о. Для цього 
вирішимо таке рівняння: 
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= , звідкіля одержимо 
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З урахуванням отриманого значення К, фазова характеристика коректора буде описуватися двома 
співвідношеннями: 
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Амплітудна і фазова характеристики першої схеми при Uф=66 в і 0 ≤ К ≤ 1 приведені на рис. 2. Розрахунок 
характеристик був зробленій за допомогою MathCad 2000. 

Рисунок 2 – Характеристики схеми: а – амплітудна, б – фазова 

Висновки. Подільник з резисторів також, як і  більш складні схеми коректорів, дозволяє отримати 
необхідний для роботи фазового покажчика зсув фази за допомогою усього одного елемента – потенціометра. 
При цьому підвищується надійність і стабільність роботи коректора при коливаннях температури 
навколишнього середовища. 
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ВПЛИВ ТИПУ РЕГУЛЯТОРА НА ЯКІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТИЧНОГО 
ТИРИСТОРНОГО КОМПЕНСАТОРА 

Кобазєв В.П., к.т.н., доц., Чугуєва А.С., студ. 
Донецький національний технічний університет 
E-mail: gvn@dgtu.donetsk.ua 

 
Вступ. В сучасних умовах для компенсації реактивної потужності широко застосовуються статичні 

тиристорні компенсатори реактивної потужності (СТК). Основною перевагою СТК над традиційними засобами 
компенсації є можливість швидкої та плавної зміни генерованої чи споживаної реактивної потужності. 
Швидкість регулювання потужності СТК від 1% до 100% складає не більш 0,3 с. Елементом, що забезпечує 
швидке і плавне регулювання є тиристорна реакторна група (ТРГ), схема якої – це послідовне з'єднання 
реактора з зустрічно-паралельно включених  керованих вентилів – тиристорів. Регулювання реактивної 
потужності ТРГ здійснюється шляхом зміни кута керування α тиристорів системою автоматичного керування 
(САК). Таке регулювання дозволяє змінювати час включеного стану реактора або батареї конденсаторів на 
протязі періоду промислової частоти [1]. Функції СТК залежать від місця і ролі в загальній системі передачі і 
розподілення електроенергії, тому актуальною являється задача оцінки виливу типу регулятора на якість 
регулювання. 
Мета роботи. Оцінка впливу типу регулятора на якість регулювання СТК. 
Матеріал і результати дослідження. Реактивна потужність СТК з врахуванням максимальної потужності 

реактора QL і конденсатора QC: 

стк
 = − − − 
 

L C

2б sin 2б
Q Q 1 Q

р р
.                                                         (1) 

У подальших розрахунках приймемо QC=1 в.о і QL=2 в.о.  
Інерційність ТРГ складає не більше періоду промислової частоти 0,02с. Тому в структурній схемі системі 

автоматичного регулювання СТК буде представлений у вигляді послідовного з’єднання двох ланок –   
аперіодичної з коефіцієнтом передачі одиниця і сталої часу ТL = 0,02 с і функціональної ланки, яка  реалізує 
співвідношення (1). Залежність кута відкривання тиристорного ключа від напруги керування визначається  
співвідношенням: α(Uу) = asin(Uу), де діапазон зміни напруги керування приймається від 0 до 1 в.о. при цьому 
кут керування змінюється від 0 до π/2 рад. 

Функціональна схема керування тиристорним ключем і структурна схема перетворювача приведена на     
рис. 1. 
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Рисунок 1 –  Схеми: а – керування тиристорним ключем, б – перетворювачем 
 На вхід реверсивного лічильника 1 у процесі регулювання надходить напруга керування Uу з регулятора. 
При цьому лічильник відповідно буде зменшувати або збільшувати цифровий код на виході. Цифро – 
аналоговий перетворювач перетворює цей цифровий код у напругу керування U2. Напруга  U2 надходить на 
блок керування 3 тиристорним ключем 4. Залежно від величини  U2 змінюється кут α відкривання тиристорного 
ключа 4. При моделюванні на ЕОМ лічильник і ЦАП представляються інтегруючою ланкою з коефіцієнтом 
передачі КЦАП. Залежність α = f(Uу) в діапазоні від 0 до π/2 можна прийняти лінійною. Отже, структурну  
модель перетворювача можна представити схемою, що наведена рис. 1, б. 
 Регулятор СТК може формувати пропорційний або пропорційно – інтегральний закони регулювання. На 
виході регулятора вмикається підсилювач, який на структурній схемі представляється аперіодичною ланкою. 
 Згідно описання наведеного вище була складена структурна схему системи автоматичного регулювання 
СТК, яка наведена рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурна схема автоматичної системи керування СТК 
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Регулятор на рис. 1 складається з трьох ланок: пропорційної,  інтегруючої і ланки, що диференціює. В 
залежності від схеми підключення цих ланок до суматора регулятор може реалізувати такі закони регулювання: 
П, ПД, І, ПІ та ПІД. Сигнал на виході регулятора підсилюється  підсилювачем 2, який має коефіцієнт передачі 
Ку і сталу часу Ту. Перетворювач  напруги керування Uу в кут керування α тиристорним ключем скрадається з 
двох ланок з’єднаних послідовно інтегруючої 3 та обмежувальної 4 зміни кута діапазоном від 0 до π/2. 
Статичний тиристорний компенсатор моделюється також двома ланками: функціональною 5 для моделювання 
нелінійного коефіцієнту передачі та аперіодичною 6 для врахування інерційності. 
 Результати розрахунку СТК на ЕОМ наведені на рис. 3 і рис. 4. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 – Перехідна характеристика АСР з П – регулятором: а -  Ку = 30 і Qпр = 0,5; б - Ку = 30 і Qпр = −0,5 

 
а 

 
б 

Рисунок 4 – Перехідна характеристика АСР: а – ПІ – регулятор при Ку = 30, КІ = 0,5, Кп = 0,4 і Qпр = 0,5 
ПД – регулятор при Ку = 10,  Кп = 1, Кд=0,2, Тд = 0,02 і Qпр = 0,5 

 Дослідження системи регулювання з І – регулятором показало, що з цим регулятором не вдалося 
забезпечити стійкість процесу регулювання навіть при маленьких значеннях КІ і Ку .   
 Висновки.  Аналіз перехідних характеристик системи регулювання СТК з різними типами регуляторів 
показав, що за швидкодією найбільш доцільно використання ПД – регулятора для регулювання реактивної 
потужності СТК. 
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Введение. Практически на всех промышленных предприятиях, в том числе и в системе собственных нужд 

ТЭС, используются электродвигатели (ЭД). От их надежной работы зависят технико-экономические показатели 
предприятий и устойчивость процесса выработки электроэнергии на ТЭС. В эксплуатации часто происходят 
повреждения ЭД. Значительная доля повреждений присоединений  кабель-двигатель – ЭД, в некоторых случаях 
до 90%, связана с возникновением и развитием локальных дефектов изоляции. 

Актуальность задачи заключается в выявлении возникновения дефектов изоляции и их параметров 
(удаленность ℓ def и сопротивление дефекта Z def) в рабочем режиме присоединения. По величине  Z def  и 
скорости ее измерения ∆ Zdef можно прогнозировать предельно допустимую длительность эксплуатации 
присоединения  tdop. Точное определение места локального дефекта  ℓ def  позволяет  существенно сократить  
время, необходимое для устранения дефекта tust  (сушка, чистка, и т.д.) и, в целом,- время нахождения 
присоединения в отключенном состоянии  totkl.  В промежуток времени до наступления tdop  выбирается 
наиболее приемлемый момент (с точки зрения непрерывности или экономических показателей 
технологического процесса) для отключения присоединения и проведения профилактических мероприятий по 
восстановлению характеристик изоляции. Такое отключение проводится в том случае, если в промежуток 
времени до наступления tdop  не предусмотрено плановое отключение. 

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на выбор момента отключения, является необходимый 
объем восстановительных работ, который по мере приближения к tdop  может нелинейно возрастать. 

Применяемые в настоящее время методы и средства контроля и диагностирования электрооборудования не 
совершенны и имеют недостатки, которые не позволяют в полном объеме решать задачи своевременного  
выявления дефектов изоляции. 
Цель работы. В связи с изложенным, поставлена задача разработки относительно простого  метода 

выявления локальных дефектов изоляции (ВЛДИ) в рабочих  режимах присоединений кабель – ЭД 6-10кВ, 
основанного на использовании результатов измерений параметров текущего режима (токов и напряжений фаз 
относительно земли). 
Материал и результаты исследования. Разработанный метод ВЛДИ основан на том, что любые, даже 

незначительные, изменения параметров электрооборудования (сопротивления обмоток, изоляции и т.д.) 
приводят к соответствующим  изменениям параметров рабочего режима. Выявление изменений параметров 
рабочего режима, вызванных изменением  параметров оборудования, в том числе - параметров изоляции, дает 
возможность своевременно (с большим опережением момента перехода дефекта в повреждение) выявлять 
возникновение локальных  дефектов изоляции, т.е. диагностирование  выполнятся  путем параметрической  
идентификации. 

Наиболее сложной задачей в методе ВЛДИ является обеспечение точности определения  параметров 
локальных дефектов, достаточной для практического применения метода. 

Основные факторы, оказывающие влияние на точность определения ℓ def,  Z def: 
- точность определения векторов параметров текущего режима (обеспечивается точностью измерения 

мгновенных значений токов и напряжений;  устранений и учетом помех; алгоритмом  расчета векторов); 
- несимметрия продольных параметров присоединения (комплексных сопротивлений кабеля и 

электродвигателя) и их неизменности во времени или изменением во времени с периодом, соизмеримым с 
периодом проведения измерений (точность обеспечивается путем применения алгоритмов, учитывающих 
степень и характер несимметрии или путем усреднения результатов расчетов за определенный период); 

- соотношение величины тока нулевой последовательности, соответствующего параметрам локального 
дефекта изоляции, и величины полного тока присоединения, который является результатом совместного 
влияния режима ЭД, несимметрии питающего напряжения, несимметрии параметров изоляции фаз 
присоединений и параметров локального дефекта изоляции. С одной стороны, чем больше ток  нулевой 
последовательности превышает полный ток, тем надежнее выявляется локальный дефект изоляции, но при  
расчете ℓ def  возникает необходимость  обязательного учета падения напряжения от тока нулевой 
последовательности на продольном сопротивлении присоединения от начала присоединения до точки дефекта. 

На метод выявления и определения параметров локальных дефектов изоляции (ВЛДИ) оказывают 
определяющее влияние следующие две особенности присоединений кабель – ЭД. 

Первая заключается в том, что параметры текущего режима присоединения могут измеряться только со 
стороны начала присоединения – там, где установлены измерительные трансформаторы тока и  напряжения,  
т. е. могут применяться  только односторонние методы.  
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Рисунок 1 – Основные операции алгоритма, реализующего метод ВЛДИ 

На метод выявления и определения параметров локальных дефектов изоляции (ВЛДИ) оказывают 
определяющее влияние следующие две особенности присоединений кабель – ЭД. 

Первая заключается в том, что параметры текущего режима присоединения могут измеряться только со 
стороны начала присоединения – там, где установлены измерительные трансформаторы тока и  напряжения, т. 
е. могут применяться  только односторонние методы.  

Вторая особенность присоединений кабель – ЭД заключается в том, что   токи фаз  зависят не только от 
наличия дефекта изоляции, но и от режима работы ЭД (в первую очередь от степени загрузки) и его состояния, 
т.е. от наличия дефекта изоляции обмотки статора (витковые замыкания), исправности обмотки ротора и т.д. 
Выводы. Выполнены лабораторные исследования и математическое моделирование рабочих режимов ЭД с 

различными дефектами изоляции. Погрешность определения параметров дефектов изоляции при применении 
метода ВЛДИ не превышала 16%. 
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАНУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Крикунова К.Б., магістрант, Старостін С.С., к.т.н., доц. 
Донецький національний технічний університет 
E-mail: krykunovaKB@yandex.ru 
 
Вступ. У сучасних електромеханічних системах при врахуванні пружності кінематичних зв’язків об’єктів 

регулювання використовують цифрові регулятори та спостерігачі стану. Визначення їх параметрів можливо на 
підставі модульного критерію. Для практичного здійснення оптимізації систему доцільно трансформувати до 
підпорядкованої структури. 
Мета роботи. Розробка математичного апарату для приведення системи до підпорядкованої структури для 

подальшої оптимізації за модульним критерієм. 
Матеріал і результати дослідження. Дискретній системі регулювання у просторі станів у загальному 

векторно-матричному вигляді відповідає структурна схема, зображена на рис. 1 [1].  

 
Рисунок 1 - Структурна схема дискретної системи регулювання в просторі стану 

 
Основну частину системи характеризують рівняння: 

(z)(z)(z)(z) y;)(z X
1 XCXKBAX =⋅−= − , (1) 

де X – вектор змінних стану системи; 
A – матриця переходу системи; 

 B – вектор керування; 
 Kх – вектор коефіцієнтів регулювання стану; 
 C – вектор виходу; 
 y – вихідна змінна системи; 
 z – оператор z-перетворення. 
В структурі системи (рис. 1) як I позначено одиничну матрицю і враховано, що нерідко частину змінних 

стану системи неможливо безпосередньо виміряти. Отже, при цьому використовують спостерігач стану, який 
відтворює динамічні властивості об’єкту регулювання відповідно до рівнянь: 

,(z)cc(z)c

(z)c(z)c(z)cc(z)c

y€

;]y[z S
1

XC

HBXAX

=

= ∆++
−

u
    (2) 

Методикою визначення коефіцієнтів регулювання  Kх та вектора корегування H для отримання бажаних 
динамічних властивостей регулювання стану системи є використання модульного критерію [2]. 

Основою процесу синтезу є трансформація простору станів у вигляд, що відповідає підпорядкованій 
структурі з матрицею AП та векторами XП, BП і СП [2]. Ці матриці та вектори повинні відповідати вимогам 
структури підпорядкованого регулювання: 

1) матриця AП, що описує структуру підпорядкованого регулювання, є верхньою трикутною матрицею 
розміром N×N з одиницями у головній діагоналі за винятком коефіцієнта NNa ; 
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2) вектор керування структури підпорядкованого регулювання дорівнює векторові керування вихідної 
системи, тобто BП =B; 

3) вектор виходу обох структур також відповідаю один одному: СП= С. 
Важливо звернути увагу, що 
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Таку трансформацію можна зробити, використовуючи метод Холецького [3].  
Згідно цього методу матриця переходу системи може бути розкладена наступним чином: 

.пX ATA =  (4) 

Коефіцієнти матриць пA та XT розраховуються за наступними формулами: 
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У результаті маємо наступне рівняння: 

 )(z (z)xп(z) X
1 XKBATX ⋅−= − , (6) 

де  ТХ  –  матриця трансформації простору станів. 
При здійсненні синтезу розглядаємо послідовно часткові матриці та вектори підпорядкованої структури, які 

характеризують вирази зазначені в [2]. 
З урахуванням матриць та векторів підпорядкованої структури знаходимо передавальні функції: 
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На основі коефіцієнтів поліномів чисельника та знаменника цих функцій визначаємо рівняння оптимізації.  
Розв’язання рівняння дає вираз для відповідного коефіцієнта вектора KП підпорядкованої структури, на 

основі якого, з урахуванням матриці трансформації ТХ, знаходимо вирази для елементів вектора регулювання 
стану Kх. 

Із зіставлення T
x

T
cc ,,T

HKCBAA ↔↔↔  випливає можливість безпосереднього використання 

розглянутої методики комп’ютерної оптимізації для визначення елементів матриці корегування H спостерігача 
стану [1]. 

Даний алгоритм оптимізації було реалізовано у пакеті Matlab і випробувано на системі дискретного 
регулювання стану позиційного електропривода з пружними зв’язками, яку розглянуто в [4]. Результати 
моделювання збіглися з наданими у [4]. 
Висновки. Використання методу Холецького спрощує алгоритм знаходження матриці трансформаці та 

надає чіткий математичний опис, що  дозволяє автоматизувати процес оптимізації систем регулювання, 
спрямованої на отримання бажаних динамічних характеристик електромеханічних систем. Результати 
досліджень дають підстави для практичного використання виконаних розробок 
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
УГЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ ЛАХ 

Кудин В.Ф., проф.; Савич О.Ю., студ.                                                                 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
E-mail: olesiya915@ukr.net 

Вступление. Аппарат логарифмических частотных характеристик является простым расчетным средством 
линейной теории регулирования. Многие расчеты нелинейных систем, основанные на гармонической 
линеаризации нелинейностей, могут быть также переложены на язык логарифмических частотных 
характеристик. Для решения задачи синтеза используем подходы, изложенные в  [1, 2]. 
Цель работы. В данной работе представлена модель стабилизации угловой скорости летательного аппарата 

в виде структурной схемы. Задача состоит в осуществлении синтеза последовательного корректирующего 
устройства и обеспечении необходимых запасов по амплитуде L∆  и фазе ϕ△ .  

Материал и результаты исследований. Процедура синтеза представлена  на примере системы с 
нелинейной скоростной характеристикой сервопривода (рис. 1). Алгоритм решения задачи изложен в методике  
[1, 2].  

ϕσ 0σ−

0σ

( )fδ σ=
i

δδ
i

Рисунок 1 – Структурная  схема нелинейной системы 

Параметрами системы: 0 50К =  – коэффициент объекта управления; 0.2осК = – коэффициент обратной 

связи; 5h =  – коэффициент исполнительного органа; 0 10σ =  –  управляющий сигнал; 1 /m рад сδ
⋅

=  –  

максимальное   значение координаты управляющего воздействия; mδ σ
⋅

=  –  координата управляющего 
воздействия.  

Запишем передаточную функцию сервопривода. Она будет иметь нелинейный характер. Для этого 
используем коэффициент усиления нелинейного звена [2]: 

( ) ( )F Кσ σ σ= , 

где 
( )

( )
F

К
σ

σ
σ

= – коэффициент усиления нелинейного звена. 

Коэффициент ( )К σ практически совпадает с коэффициентом гармонической линеаризации для данной 

нелинейности [2]. 
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При этом с увеличением сигнала σ  (при 0σ σ> ) значение постоянной времени ( )τ σ  увеличивается. 

Окончательное уравнение для сервопривода имеет вид: 
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Запишем передаточную функцию сервопривода 

и объекта управления: 
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Мы получили семейство “плавающих” ЛАХ 

(рис. 2) при различных значениях ( )τ σ . При этом 

система неустойчива в соответствии с критерием 
Найквиста.  

Необходимо введение корректирующего 
устройства (рис.3). Осуществим синтез 
последовательного корректирующего устройства. 
Вначале выберем из семейства ЛАХ 
характеристику под номером 2. 

 

Рисунок 2 – Семейство ЛАХ 

 

Строим желаемую ЛАХ 
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Рисунок 3 – Построение ЛАХ корректирующего 
устройства

В низкочастотной области желаемая ЛАХ совпадает с исходной ЛАХ без изменений. В области средних 

частот наклон желаемой ЛАХ: - 20
Б

дек

∂
.  
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Для области высоких частот этот наклон составляет: - 40
Б

дек

∂
, 60

Б

дек

∂
. 

Построим ЛАХ корректирующего устройства: 

( ) ( ) ( )ск кy нс
L L Lω ω ω= + ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )кy ск нс жел исхL L L L Lω ω ω ω ω= − = − ; 
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Анализ ЛАХ и ЛФХ скорректированной САУ позволяет сделать вывод, что система устойчива.     

Запас по амплитуде     15L∆ = дБ; запас по фазе 60ϕ∆ = о. 

Промоделируем систему в среде MATLAB 6.5 (пакет моделирования электромеханических систем 
SIMULINK [3]). 

В результате получим такие переходные процессы. 

 
Рисунок 4 – График переходного процесса 

На графике (рис. 4) - приведен сигнал, полученный в результате отработки начальных условий. 
Выводы. Метод ЛАХ  в сочетании с методом гармонической линеаризации является простым и 

эффективным  расчетным средством линейной теории регулирования для нелинейной системы. С помощью 
него выбор корректирующего устройства значительно упрощается. Система обладает необходимыми запасами 
устойчивости.  
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Вступ. Розвиток автоматизованих систем диспетчерського керування (АСДК) електроенергетичними 
системами (ЕЕС) потребує вдосконалення методів моделювання та оптимізації розрахункових схем 
електричних мереж, алгоритмічного та програмного забезпечення задач керування режимами та автоматизації 
процесу реалізації керуючих впливів в системах керування нормальними режимами ЕЕС з різнотипними 
станціями. Традиційні математичні методи та моделі не в повній мірі задовольняють новим вимогам по 
реалізації принципів автоматичного керування режимами ЕЕС. Доцільним є формування математичних 
моделей для управління нормальними режимами на основі сучасних методів та засобів моделювання з 
використанням теорії оптимального керування складними технологічними системами та методів теорії графів 
[1, 4]. 
Мета роботи. Визначення умов формування та оптимізація дерева графа розрахункової моделі змішаної 

ЕЕС, що дозволить забезпечити певні умови синтезу та реалізації оптимальних керуючих впливів в АСДК та 
адекватність моделі реальним умовам технологічного режиму в ЕЕС.  
Матеріал і результати дослідження. Формування цільової функції задачі оптимального керування 

нормальними режимами змішаних ЕЕС потребує цілеспрямованого формування  розрахункових схем з метою 
синтезу на їх основі  оптимальних керуючих впливів для регулювальних пристроїв, які задіяні в процесі 
ведення технологічного режиму в ЕЕС. Задачу синтезу оптимальних керуючих впливів в загальному вигляді 
формулюють як задачу теорії оптимального керування складними технологічними процесами [1], розв′язком 
якої є закони керування регулювальними пристроями у вигляді, зручному для їх подальшої практичної 
реалізації в автоматизованих або автоматичних системах керування режимами. В загальному вигляді закони 
керування повинні бути отримані у вигляді рівняння: 

 ( ) ( )tyWtu ⋅−= ,  (1) 

де ( ) ( )tytu  ,  – відповідно вектори керування та спостереження; W – матриця зворотного зв’язку, яка 

відображає зв’язок топології мережі з її сталими параметрами. 
Для визначення законів керування (1) необхідно побудувати розрахункову модель за певним алгоритмом. В 
першу чергу, – сформувати модель дерева графа таким чином, щоб виділити в якості хорд незалежних контурів 
трансформаторні вітки. Це дозволить реалізувати в контурах схеми заміщення зрівнювальні е.р.с. у лінійній 
залежності від параметрів регулювальних пристроїв. На етапі попередніх розрахунків необхідно виконати 
ранжування регулювальних трансформаторів за пріоритетом керування режимами [2]. 

 
Моделювання дерева графа розпочинається з аналізу результатів залежностей втрат активної потужності від 

коефіцієнтів трансформації регулювальних пристроїв ( )TKfP =∆  для всіх трансформаторів з РПН електричної 

мережі та ранжування їх за пріоритетом керування в АСДК [1, 2]. Так наприклад, для електричної мережі 
(рис.1), ці залежності можуть мати вигляд представлений на рис. 2. Першою при моделюванні незалежного 
контуру вибиратиметься в якості хорди першого незалежного контура вітка 4-7, окільки чутливість до 
зниження втрат потужності в ній є найбільшою, надалі для другого контура вибираємо вітку 1-2, для третього- 
вітку 1-3. Модель дерева графа електричної мережі представимо як кореневе дерево, в якому корінь -  це 
балансувальний вузол. Всі допустимі варіанти розвитку дерева графа моделі утворюють початкову множину 

2
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5
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8 9

6  
Рисунок 1 – Схема з'єднань електричної мережі 
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Рисунок 3 – Граф електричної мережі з вибраними 

хордами та ваговими коефіцієнтами 

дерев, оптимізація яких за певних, сформованих для задач АСДК, умов дозволяє синтезувати оптимальну 
розрахункову модель. 

Початковими умовами процесу моделювання є вибір балансувального вузла, вибір хорд (за результатами 
ранжування) та системи незалежних контурів. В якості критерію формування оптимального обходу контурів 
вибрано неоднорідність віток схеми заміщення електричної мережі [1, 4]. Віткам графа 1 1i, jN , i , ... n; j , ... n= =  

надаємо певну вагу, яка відповідає величині неоднорідності кожної з них. Хорди для контурів вибираються за 
результатами попереднього аналізу за методикою запропонованою в [2] і формується відповідна матриця хорд 

j
L , де 1,  ... j k=  – кількість регулювальних пристроїв. Побудова моделі дерева графа розпочинається з вибору 

балансувального вузла та знаходження мінімальної відстані між двома фіксованими вершинами графа з масиву  

jL , тобто першою віткою, яка  за результатами ранжування трансформаторів вибирається хордою в першому 

контурі. 
Розроблений алгоритм та його програмна реалізація дозволяють знайти мінімальний шлях обходу як 

першого незалежного  контуру поступовим перебором всієї матриці вагових коефіцієнтів віток, так і шляхи 
формування інших незалежних контурів, в складі яких повинні бути наступні хорди з масиву 

jL . За 

неможливості реалізації повного списку запланованого масиву хорд 
jL , сформованого за результатами аналізу 

ранжування регулювальних пристроїв, пропонується побудова дерева графа мережі шляхом виключення з 
цього списку трансформаторних віток, чутливість до зниження втрат яких незначна і керування якими  не дає 
суттєвого ефекту від оптимізації режимів. Запропонований алгоритм пошуку мінімальної довжини (ваги) 
контуру за критерієм неоднорідності його віток використано для запису матриць з'єднань та формування 
вузлових та контурних рівнянь стану електричної мережі. 

Процес моделювання та оптимізації 
розрахункової схеми розглянуто на прикладі 
електричної мережі, граф якої з ваговими 
коефіцієнтами кожної з віток  представлено на 
рис. 3. Для розглянутої схеми попередньо 
визначено матрицю хорд 

jL , у яку згідно з 

пріоритетом входять трансформаторні вітки 4-7, 
1-3, 1-2. Дані вітки в процесі моделювання 
будуть включені в якості хорд незалежних 
контурів з одночасним пошуком мінімальної 
довжини (ваги) кожного з контурів в околі цієї 
вітки (хорди).  

В результаті сформовано розрахункову  
модель  дерева графа (рис. 4) з трьома 

незалежними контурами мінімальної довжини та вибраними на етапі попередніх розрахунків хордами. Довжина 
кожного з незалежних контурів графа  складає:  

1 контур, хорда 4-7 ( 47w =7), обхід контура ( номер вітки та її вага) – 7-6 (5), 6-3 (3), 4-1 (6), 3-1 (7), загальна 

довжина контура - 1 .кP = 28. 

 
Рисунок 2 – Визначення регулювального ефекту трансформаторів з РПН 
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Рисунок 4 – Незалежні контури графа 

розрахункової моделі 

2 контур, хорда 1-3( 13w =7), обхід контуру ( номер вітки та її вага) – 3-6 (3), 6-7 (5), 7-5 (8), 5-2 (3), 2-1 (7), 

загальна довжина контура - 2 .кP = 33. 

3 контур, хорда 1-2( 12w =7), обхід контуру ( номер вітки та її вага) – 2-5 (3), 5-8 (6), 8-6 (4), 6-3 (3), 3-1 (7), 

загальна довжина контура - 3 .кP = 30. 

Сформовані таким чином контури мінімальної довжини дерева графа електричної мережі за критерієм 
неоднорідності використовуються для 
формування рівнянь стану змішаної ЕЕС та 
визначення параметрів як усталених, так і 
оптимальних режимів. При моделюванні дерева 
графа для реальних ЕЕС  великої розмірності 
реалізація сформованого при попередньому 
аналізі масиву хорд 

j
L  повним списком буває 

неможливою, а в окремих випадках і 
недоцільною як з технічної, так і з економічної 
точки зору оскільки чутливість до зниження 
втрат активної потужності трансформаторів, які 
мають похилі характеристики (рис.2), незначна і 
керування ними не дає суттєвого впливу на 
параметри оптимального режиму ЕЕС.  

Висновки. Моделювання дерева графа за певним визначеним алгоритмом в задачах формування 
розрахункових адаптивних моделей ЕЕС з різнотипними станціями та реалізація отриманих з їх допомогою 
керуючих впливів в АСДК нормальними режимами дозволяють підвищити ефективність оперативно-
диспетчерського керування режимами, а також, завдяки впорядкуванню цих впливів, більш раціонально 
використовувати  ресурс трансформаторів з РПН. Цілеспрямоване формування та оптимізація розрахункової 
моделі забезпечує їй значну гнучкість, високий ступінь адаптивності та керованості, що є одним з визначальних 
факторів при розвитку та модернізації існуючих АСДК нормальними режимами змішаних ЕЕС. 
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Вступ. Відомий пристрій що містить вузол вимірювання струму витоку, один із виводів якого 

з’єднаний з кузовом тролейбуса, а другий вивід пристрою з’єднаний з електродом, який розміщений 
на штанзі тролейбуса і електрично ізольований від кузова тролейбуса. Однак недоліком даного 
пристрою є вузькі функціональні можливості, тому що він не дозволяє вимірювати струм витоку на 
всій лінії руху тролейбуса, немає можливості порівняти його з максимально допустимим. 
Мета роботи. Розробити пристрій для контролю струмів витоку електрообладнання тролейбуса, 

що дозволив проводити контроль під час його руху. 
Матеріал і результати дослідження. Запропонований пристрій працює наступним чином. Перед 

виїздом з депо водій активує блок установки нуля 17, який коротким імпульсом встановлює у 
нульове положення перший 19 лічильник імпульсів. При під’їзді тролейбуса до зупинки третій 
струмоприймач 9 попадає на третій контактний провод 8, який з’єднаний з системою заземлення 10 
та розміщений на протязі всієї зупинки. Це дає можливість вимірювати струми витоку без впливу 
погодних умов, стану дорожнього полотна і шин. Як тільки замикається коло вимірювання сенсора 
струму 13. То його вихід через перший аналого-цифровий перетворювач 14 поступає на другу вхідну 
цифрову шину першого цифрового компаратора 15. Якщо значення з блока задання максимально 
допустимого значення струму витоку 11 менше за вихідну цифрову шину першого аналого-
цифрового перетворювач 14 , то на виході першого цифрового компаратора 15 формується сигнал 
логічної одиниці, який подається на перший вхід першого лічильника імпульсів 19 та на перший 
індикатор 12, який сигналізує водієві про дану ситуацію, і водій приймає рішення, чи рухатись далі 
чи приймати заходи. В іншому разі на виході першого цифрового компаратора 15 формується сигнал 
логічного нуля. При появі сигналу логічної одиниці на його виході значення першого лічильника 
імпульсів 19 збільшується на одиницю, а кількість його спрацювань виводиться на другий індикатор 
18. Якщо сенсор швидкості 4 видає сигнал логічного нуля, то на виході першого елемента І 6 
формується сигнал в коло керування тяговим двигуном, який вимикає двигун з мережі. 

 
Рисунок 1 – Пристрій для контролю струмів витоку електрообладнання тролейбус 
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На рисунку: 1 – перший контактний провод; 2 – перший струмоприймач; 3 – другий контактний 
провод; 4 – сенсор швидкості; 5 – перший елемент НІ; 6 – перший елемент І; 7 – другий 
струмоприймач; 8 – третій контактний провід; 9 – третій струмоприймач; 10 – система заземлення; 11 
– блок задання максимально допустимого значення струму витоку; 12 – перший індикатор; 13 – 
сенсор струму; 14 – перший аналогово-цифровий перетворювач; 15 – перший цифровий компаратор; 
16 – корпус тролейбуса; 17 – блок установки нуля; 18 – другий індикатор; 19 – перший лічильник 
імпульсів. 
Висновки. Запропоновано .структурну схему пристрою для вимірювання струмів витоку на 

тролейбусі під час руху. Пристрій дає можливість вимірювати струми витоку без впливу погодних 
умов, стану дорожнього полотна і шин. 
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 Вступ. Виробництво електроенергії з відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії (ВНДЕ) стає дедалі 

актуальнішим для будь-якої країни, що хоче зменшити свою енергозалежність від інших держав, зокрема 
убезпечити себе від можливих перебоїв з поставками органічного та ядерного палива. До того ж таке 
виробництво або зовсім не дає викидів у атмосферу шкідливих речовин (вітро-, гідроенергетика, використання 
геотермальних джерел та енергії сонця) або принаймні не збільшує обсягу таких викидів. 
Мета роботи. Аналіз умов виробництва електроенергії з відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії в 

світі та, зокрема, в України, формування умов адаптації роботи електроенергетичних систем (ЕЕС) при  
збільшення виробництва таких видів енергії, дослідження та моделювання розрахункових умов для  задач 
керування режимами ЕЕС в нових умовах. 
Матеріал і результати досліджень. В Україні є значні ресурси більшості відомих на сьогодні видів ВНДЕ. 

Але реальні передумови: технічна спроможність і необхідний науковий потенціал існують на двох напрямах - 
це використання енергії вітру та енергії малих річок. За даними НАН України, розбудова малої гідроенергетики 
може дати країні до 4 млрд. кВт i год, а вітроенергетики – 30-45 млрд. кВт i год електроенергії на рік. [1,2].  До 
речі, саме вітроенергетика в останні 10-15 років інтенсивно розвивається в Європі, США та багатьох країнах 
Азії і, по суті, є основним напрямом освоєння ВНДЕ у світі [2,3].  

До 2020 року загальна потужність вітроелектроустановок (ВЕУ) Китаю досягне 100 млн кВт, що складе 
одну восьму загальної потужності діючих у даний час електростанцій. У 2008 році сукупна потужність 
встановлених на вітроелектростанціях (ВЕС) енергоблоків перевищила 12 млн кВт, склавши 10 відсотків від 
світового показника. Болгарія в 2010 році буде отримувати з відновлювальних джерел близько 11% 
електроенергії, до 2020 року цей показник складе 16%. Планується запуск найбільшої в Європі берегової 
вітрової електростанції в Румунії, вона  буде виробляти 600 МВт електроенергії. Німеччина в період до 2020 
року в економічній зоні Північного та Балтійського морів планує побудувати 40 офшорних вітропарків. 
Сумарна площа акваторії, яку займуть ці вітрогенератори, складе близько 100 квадратних кілометрів. Данія  
ввела в експлуатацію офшорний вітропарк, розташований у Північному морі з 91 вітрогенераторів, що займає 
площу розміром 35 кв. км і може виробляти понад 200 МВт чистої енергії. Енергія вітру задовольняє потребу 
Данії в електроенергії на 20%. Передбачається  установка в Кенії 353 турбін, які вироблятимуть 300 МВт 
електроенергії. Розробляється і в Росії пілотний проект промислової вітроелектростанції потужністю 75 МВт  з 
50 вітроустановок потужністю по 1,5 МВт кожна [3, 4]. 

В Україні промислове освоєння енергії вітру розпочалося на початку дев’яностих років минулого століття з 
ініціативи нечисленних ентузіастів. Уже на той час західноєвропейські країни, зокрема Данія та Німеччина, 
мали солідні результати у розвитку вітроенергетики. Попри очевидні переваги ВЕУ як генераторів, що 
працюють без палива, навіть у Європі вони не витримували конкуренції з тепловими, атомними і тим більше 
гідроелектростанціями через високу ціну виробленої ними електроенергії. Основним фактором, який 
забезпечив стрімкий розвиток відновлювальної енергетики у Західній Європі і США, став так званий "зелений" 
тариф на електроенергію. Величина цього тарифу перебуває у діапазоні від 7 євроцентів за 1кВт•год у 
Скандинавських країнах,  до 8-9 євроцентів у Німеччині. Це дає змогу покривати як поточні витрати, пов’язані 
безпосередньо з виробництвом електроенергії, так і капітальні витрати на будівництво ВЕС. Щодо України, то 
її загальна встановлена потужність складає близько 90 МВт, при цьому країна займає 33 місце у світі.   

Після того, як в Україні почав діяти "зелений" тариф, виробництво електроенергії з відновлювальних джерел 
стало більш привабливим. Для вітроенергетики умови тарифоутворення на даному етапі є одними з 
найпривабливіших у Європі. Після більш як десятирічного розвитку та за незначної підтримки держави 
загальна встановлена потужність ВЕС в Україні поки не досягла і 100 МВт. Разом з тим у ВЕС є чималі 
переваги та перспективи. Вони найбільшою мірою відчуваються, коли ВЕС  підключено до загальнодержавної 
мережі, оскільки споживання вугілля, нафти, газу скорочується. Державна мережа є своєрідним акумулятором, 
тому використання ВЕС є вигідним з точки зору економічних показників функціонування ЕЕС.  

 На даний час внесок ВЕУ в електроенергетику України не сягає і одного відсотка. Перевага України, 
наприклад, на відміну від Німеччини, полягає у тому, що в країні існує єдина загальнодержавна енергетична 
мережа. Як показують дослідження, внесок вітроенергетики в таких ЕЕС можна підняти до 20-30%, доводити 
його до більших значень не доцільно [3]. На даний час в Україні успішно працює 170 ВЕУ  Мирнівської ВЕС в 
районі Донузлава, потужні ВЕУ розташовані в Судаку. Перспективи використання енергії вітру  в Україні є 
очевидними, особливо на півдні, в Чорному та Азовському морях. 
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 З огляду на перспективність зростання генерації електричної енергії на ВЕС постає задача дослідження 
умов роботи таких станцій в ЕЕС. При потужностях ВЕС 100-300 МВт вони можуть бути безпосередньо 
під'єднані до шин 110 кВ магістральних підстанцій 220-330кВ, а при потужностях 500-800 Мвт - на шини 220 
кВ магістральних мереж. 

У загальному випадку задача моделювання оптимальних параметрів ЕЕС з відновлювальними джерелами 
енергії полягає у пошуку компонентів вектора незалежних параметрів, які реалізують мінімум  F(X): 

                                                                             ( ) min.F X →                                                              (1)  

       Вектор X, в даному випадку, є вектором незалежних змінних оптимізаційних параметрів. При моделюванні 
режимів повинні виконуватися певні умови (обмеження) у формі рівнянь: 

                                                                              ( , ) 0
i

X Yϕ =  .                                                                                 (2)  

       З обмежень (2) виключається одна із незалежних змінних та представляється через інші. При оптимізації 
режиму енергосистеми за активною потужністю потужність однієї з станцій (балансуючої) виражається через 
потужності інших, по яких і проводиться оптимізація.  Це дозволяє вибрати при моделюванні потужності АЕС 
в якості базових, а змінними параметрами вибрати параметри ТЕС та ВЕС.  

Пошук умовного екстремуму функції f(X) замінюється завданням безумовної оптимізації функції Лагранжа 
F(Х,Y), причому незалежними змінними є всі компоненти вектора X. Окрім обмежень (2) враховуються 
обмеження у формі нерівностей, що накладаються як на залежні, так і на незалежні змінні:  

                                                                           min max,
i i i

x x x≤ ≤                                                                                (3) 

і                                                                              min max
r r r

y y y≤ ≤  .                                                                          (4) 

Такі обмеження накладаються на активні потужності агрегатів станцій, в тому числі і ВЕС в залежності від 
режиму їх роботи,  напруги у вузлах, пропускну здатність ЛЕП і ряд інших змінних.  При наявності обмежень 
виду (3) і (4) задача відноситься до класу задач нелінійного програмування. В основі обліку обмежень (4) 
лежить метод штрафних функцій, який дозволяє записати функцію Лагранжа виду:  
                                                                 ( , ) ( ) ( , ) ( ),

s rs s r
F X Y f X X Y Ш Yγ ϕ= + +∑ ∑

                                                       (5)  

де уs - неозначені множники Лагранжа, штрафні функції Шr. 
Для забезпечення задовільної збіжності ітераційного процесу при моделюванні, для кожної змінної уr, на яку 

накладено обмеження виду (4), вводиться певна величина штрафів Шr. Враховуючи умови роботи різнотипних 
електричних станцій, які приймають участь в розподілі потужності в ЕЕС, формуються умови роботи базових 
станцій, та станцій, в першу чергу ТЕС, компенсація генерація яких буде забезпечуватись ВЕС. Дослідження 
режимів роботи електричних систем з ВНДЕ дозволяє цілеспрямовано підходити до моделювання 
розрахункових умов оптимізації режимів та вибору зон приєднання потужностей ВЕС в таких системах.  
Висновки. 1. Тенденції розвитку електроенергетики в світі пов'язані не тільки зі збільшенням масштабів 

виробництва електроенергії на традиційних великих електростанціях, а і зі збільшенням частки генерації 
відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії. Ці тенденції визначаються необхідністю адаптації розвитку 
ЕЕС до появи нових високоефективних енергетичних технологій, оскільки генерація на потужних ВЕС  
розвантажує як основну, так і розподільну мережу, що сприяє зниженню втрат електричної енергії, підвищенню 
надійності і стійкості ЕЕС, вносить додаткові можливості по підвищенню пропускної спроможності та 
транзитних перетоків по міжсистемних зв'язках. 

2. Зростання частки генерації на ВЕС потребує дослідження та моделювання розрахункових умов роботи 
ЕЕС в нових умовах, синтезу математичних моделей для розв'язування технічних проблеми, які пов'язані зі 
зміною властивостей систем, можливостей управління ними в нормальних і аварійних умовах, ускладненням 
диспетчерського та автоматичного керування режимами. 
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Вступ. Біодизельне пальне (біодизель) – це рідке паливо, яке  являє собою  складні метилові ефіри на основі 
рослинних олій або жирів тваринного походження. Хімічна формула – С18.4 Н35.3 О2. Біодизель має кращі 
мастильні властивості, ніж звичайне дизельне пальне (ДП) із низьким вмістом сірки, що підвищує термін 
експлуатації двигунів внутрішнього згорання в середньому на 60%. Крім того використання біологічних ДП 
знижує емісію шкідливих речовин у порівнянні з нафтовими ДП. Для виробництва біодизеля підходять будь-які 
рослинні олії, тверді масла тваринного походження, відходи масложирового виробництва або боєнь. 
Біодизельне пальне (БП) на основі рослинних олій одержують переетерифікацією суміші природних 
ненасичених жирних кислот, що входять до складу рослинних олій, метиловим спиртом за присутності 
каталізатора (КОН або NaOH) [1]. Після проходження реакції переетерифікації отримуються  власне метилові 
ефіри рослинної олії та побічний продукт у вигляді осаду моно-, ди- та триглицеридів. 
Мета роботи. Здійснення пошуку впливових змінних для забезпечення безперервного процесу виробництва 

біодизельного пального, а також побудова раціональної функціональної схеми системи безперервного 
виробництва біодизеля. 
Матеріал і результати дослідження. Класичний технологічний процес виробництва біодизельного 

пального є дискретним (рис. 1). Він включає у себе 4 етапи: 
− приготування розчину метиловий ефір-каталізатор; 
− забезпечення процесу переетерифікації рослинної олії в метилові ефіри; 
− розділення фаз отриманих метилових ефірів та гліцеролу; 
− видалення надлишкового метилового спирту із виготовлених метилових ефірів та із гліцеролового осаду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Класична технологічна схема процесу виготовлення метилових ефірів рослинної олії 
Даний технологічний процес передбачає використання механічних мішалок для змішування рапсової олії з 

каталізатором й метанолом та звичайних колон-відстійників для розділення фаз отриманої емульсії. Як 
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наслідок, за великих об′ємів виробництва споживається значна кількість електричної енергії, а сам процес стає 
дуже тривалим. Наприклад, класичні біодизельні установки із робочим об′ємом близько 750 л мають середню 
потужність у 140 КВт. При цьому час перебігу процесу переетерифікації становить приблизно 1 год., а процес 
розділення отриманих емульсій може тривати більше 12 год. для одержання пального високої якості. Тому для 
підвищення ефективності та швидкодії системи виробництва біодизельного пального раціонально перевести її 
із дискретного у безперервний режим роботи. Для цього здійснено пошук нових впливових змінних.  

При переході до безперервного режиму роботи теоретично можливою є заміна  механічного змішувача  на 
гідродинамічний або магнітострикційний апарат. У разі використання гідродинамічного змішувача суміш 
рапсової олії та метанолу з каталізатором буде зазнавати впливу явища кавітації.  Раціонально використати 
змішувач, що має вигляд металевої трубки, вхідна частина якої має менший поперечний переріз ніж її вихідна 
частина. За рахунок цього при протіканні  рідини має місце локальне пониження тиску до рівня тиску 
пароутворення, і в ній починають утворюються бульбашки – так звані зародки кавітації. Дані бульбашки 
ростуть, а потім різко захлопуються, що призводить до механічного розриву компонентів рідини, а також до їх 
інтенсивного перемішування. У даному випадку контролювати процес змішування у реальному часі можливо, 
змінюючи площу поперечного перерізу вхідного каналу гідродинамічного змішувача – S∆ . Рівняння кавітації 
має вигляд: 

2

2
f

kf

VS

PP

⋅∆

−
=ζ ,   (1) 

де fP  - тиск рідини перед входом у звужену зону змішувача; kP  - тиск рідини у звуженій зоні (зоні кавітації); 

fV - об′єм рідини перед входом у звужену зону; S∆  - площа поперечного перерізу вхідного каналу 

гідродинамічного змішувача; ζ  - коефіцієнт кавітації. 
Раціональним є також  використання в якості змішувача магнітострикційного генератора, оскільки він не 

вимагає високих тисків у трубопроводах. У даному випадку суміш зазнає впливу пульсуючого 
електромагнітного поля. В якості впливової змінної раціонально обрати частоту збудження 
магнітострикційного кавітатора f . У загальному випадку магнітострикційні генератори мають широкий 

діапазон частот збудження (від 8 кГц до 44 кГц і вище). Це дозволяє коригувати процес зміни фізико-хімічних 
властивостей рапсової олії та метанолу в процесі кавітації, а також забезпечує можливість використання 
системою різних рослинних олій [2]. Крім того, пропонується встановити магнітострикційний та 
гідродинамічний кавітатори послідовно для забезпечення високої ефективності змішування компонентів. 

Контроль якості процесу змішування запропоновано здійснювати ультразвуковим датчиком у парі із 
ультразвуковим генератором. При цьому вони встановлюються діаметрально протилежно на тій частині 
металевого корпусу, в якій виникає явище кавітації.  

Для забезпечення безперервної сепарації емульсії, отриманої після змішування, запропоновано використати 
процес центрифугування. У даному випадку впливовою змінною виступає лінійне прискорення 

ла , яке 

надається молекулам біодизеля і гліцеролового залишку. Дане прискорення перевищує прискорення вільного 
падіння у декілька сотень разів, у стільки ж разів відповідно зростає і швидкість сепарації, порівняно із 
звичайним відстоюванням. Ротор центрифуги повинен бути розділяючого типу [3] і мати спеціальну 
конструкцію. Оскільки питома вага біодизельногопального та гліцериново залишку значно відрізняється (0,9 
г/см3 та 1,26 г/см3 

відповідно ), то гліцериновий осад буде спочатку витискатися лінійним прискоренням 
ла  до 

стінок центрифуги, а потім – до спеціальних збірників речовини масою емульсії, що постійно надходить на вхід 
центрифуги. Біодизельне пальне буде концентруватися у збірниках, ближчих до вісі обертання валу. Керувати 
швидкістю процесу розділення емульсій можливо фактором розділення центрифуги 

rF , змінюючи відповідно 
швидкість обертання вала електродвигуна центрифуги: 

g

R
Fr

⋅
=

2ω ,       (2) 

деω  - кутова швидкість вала центрифуги; R  - радіус ротора центрифуги; g  - прискорення вільного падіння. 
Необхідно відмітити, що при дискретному процесі виробництва біодизельного пального в реакції 

переетерифікації метанол поглинається сумішшю у надлишковому об′ємі. При застосуванні гідродинамічного 
або ж магнітострикційного змішувача за безперервного перебігу процесу кількість надлишкового метанолу у 
метилових ефірах та гліцероловому осаді різко зменшується. 

Але враховуючи той факт, що метанол є небезпечною і отруйною речовиною, необхідна додаткова кінцева 
очистка отриманих продуктів.  Метанол – це спирт, що має температуру кипіння 64,3 °С. Тому, якщо кінцеві 
продукти нагріти до даної температури, він випарується. У дискретних системах даний процес відбувається у 
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механічній мішалці при підігріві речовини до температури кипіння метанолу. Оскільки об′єм суміші є значним, 
а площа випаровування метанолу порівняно малою, то час проходження процесу затягується до 1 год. Для 
переходу на безперервний режим виробництва біодизельного пального запропоновано використати систему 
стоків, які мають велику зовнішню поверхню 

повS  для прискорення процессу випаровування метанолу. Дана 

поверхня нагрівається термоелементом до 64°С . Біодизель або гліцерол, плавно стікаючи по верхній площині 
поверхні, випаровують залишковий метанол, який засмоктується вакуумною установкою до спеціального 
конденсатора. Увесь зібраний метанол підлягає рекуперації і повертається до ємності на вході системи.  
Система стоку обов′язково має  вибухобезпечне виконання й спеціальне огородження.  

Врахувавши всі зміни у класичній дискретній системі виробництва біодизельного пального стає можливим 
зобразити  нову функціональну схему безперервного виробництва (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 2 – Структура безперервного процесу виробництва біодизельного пального 

Висновки. Запропоновано функціональну схему системи безперервного виробництва біодизельного 
пального на основі рапсової олії. Основними перевагами запропонованої системи є її висока продуктивність та 
економічність. Дана система може використовувати у 2 – 10 разів менше електричної енергії на 1 літр 
виготовленого біодизельного пального ніж дискретна система. Крім того, вона є досить гнучкою, адже за такої 
структури у ній можливо використовувати вагові коефіцієнти стосовно якості вихідних продуктів по 
відношенню до якості рослинної олії, що надходить на виробництво.  При умові правильного розрахунку 
регуляторів контурів змішувача, розділення емульсій та випаровування метанолу, а також оптимального 
налаштування коефіцієнтів зв′язку центрального регулятора із відповідними контурними, можливо отримати 
максимальну якість біодизельного пального на виході системи. 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИНХРОННИХ МАШИН 

Єлисовецький О.О., Патук І.І., магістранти  
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

Вступ. Завдяки значним техніко-економічним перевагам у порівнянні з іншими, синхронні двигуни (CД) 
знаходять усе більше застосування для привода насосів, вентиляторів і компресорів із метою отримання 
високого коефіцієнта потужності. У зв'язку із широким діапазоном використання,  вимоги, що висуваються до 
даних машин, досить високі. Але, як показує досвід, робочі показники в різних режимах значно відрізняються 
від розрахункових, що погіршує енергетичні характеристики електромеханічної системи. Тому дослідження 
основних характеристик, способів пуску та керування енергетичними режимами СД у рамках навчального 
процесу підготовки інженерів-електромеханіків є актуальним питанням. При цьому основна увага повинна 
приділятись практичній підготовці майбутніх фахівців на лабораторному обладнанні з використанням сучасних 
комп’ютерних технологій контролю та керування електромеханічним обладнанням. 
Мета роботи. Аналіз можливостей використання розробленого стенду в навчальному процесі при 

підготовці студентів за напрямом «Електромеханіка».  
Матеріал та результати дослідження. До 

обладнання лабораторного  комплексу входять 
синхронна машина (СМ) (8 кВА, 3000 об/хв),  
машина постійного струму незалежного збудження 
(МПС НЗ) (6 кВА, 3000 об/хв); силові імпульсні 
транзисторні перетворювачі напруги якірного кола 
та обмоток збудження електричних машин; система 
датчиків струмів та напруг кіл електричних машин, 
датчик швидкості обертання; ПК, модуль 
ЦАП/АЦП; релейно-контакторна схема керування 
стендом (рис. 1). Обидві електричні машини, СМ та 
МПС НЗ, можуть працювати як у двигунному, так і 
в генераторних режимах. Наявність широтно-
імпульсних перетворювачів (ШІП) напруги 
дозволяє досліджувати роботу СМ у генераторному 
режимі зі зміною частоти обертання та рівня струму 
збудження, та роботу СМ у двигунному режимі зі 
змінним рівнем струму збудження та навантаження 
на валу. Включення до складу лабораторного 
комплексу ПК та модуля ЦАП/АЦП дозволило 
здійснити: вимірювання миттєвих значень струмів 
та напруг у колах СМ та МПС НЗ, а також частоти 
обертання валів електричних машин за допомогою 
АЦП; керування ШІП у колі якоря МПС НЗ та колі 
збудження СМ за допомогою ЦАП; керування 
магнітними пускачами релейно-контакторної схеми 
керування за допомогою вбудованого модуля 
дискретного вводу/виводу.   

Апаратне та програмне забезпечення 
лабораторного комплексу дозволяє виконувати 
наступні лабораторні роботи: 
- дослідження режимів асинхронного пуску СД; 
- дослідження характеристик синхронного 
генератора; 
- дослідження енергетичних характеристик СМ у 
двигунному та генераторному режимах; 
- визначення електромагнітних та номінальних 
параметрів СМ. 
Висновки. Представлений лабораторний 

комплекс із практично повною комп’ютеризацією 
операцій керування та вимірювань дозволяє широко 

використовувати його в навчальному процесі для підготовки інженерів-електромеханіків. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного 

комплексу 
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КЕРУЮЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ З 
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТІЙНОГО 

СТРУМУ З ЕЛЕКТРОМАШИННИМ ПІДСИЛЮВАЧЕМ 

Кніжнік Є.Н., студ. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  
 
Вступ. Розвиток засобів обчислювальної техніки дає можливість реалізації складних адаптивних законів 

керування електромеханічними системами, до складу яких входять силові перетворювачі, електричні двигуни і 
технологічне навантаження. Це вимагає від студентів напрямів «Електромеханіка» і «Системна інженерія» 
практичного вивчення питань побудови та оптимізації мікропроцесорних систем регулювання фазових змінних 
в системах електроприводу. З урахуванням того, що більшість варіантів побудови керуючих алгоритмів 
розглядається на математичних моделях, якість навчання і освоєння матеріалу студентами залишається 
недостатньою. Тому актуальною є побудова лабораторних комплексів з розвиненою візуалізацією і функціями 
оцінювання якості процесів керування. Програмна частина таких комплексів може бути використана як для 
реального, так і для віртуального обладнання. 
Мета роботи. Створення керуючого програмного забезпечення для виконання дослідів роботи різних 

регуляторів швидкості в системі електромашинний підсилювач (ЕМП)—двигун постійного струму незалежного 
збудження (ДПС НЗ) і процесів навантаження машин постійного струму. 
Матеріал і результати дослідження. Лабораторний стенд (рис. 1), що використовувався у цій роботі, має 

наступні компоненти: 
- електричні машини постійного струму незалежного збудження (М1-M2) 120 Вт; 
- електромашинний підсилювач напруги живлення потужністю 1,2 кВт; 
- асинхронний двигун (АД) 1,9 кВт; 
- тиристорні перетворювачі (ТП1-ТП5); 
- датчики напруги і струму (ДН, ДС); 
- тахогенератор (Tg); 
- модуль АЦП-ЦАП з функцією зв’язку з ЕОМ по послідовному інтерфейсу USB; 
- персональна ЕОМ. 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема стенду 
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Головна задача комплексу - забезпечення різних режимів роботи системи ЕМП-ДПС; здійснення статичного 
і динамічного навантаження електричних машин постійного струму з використання електромашинного 
підсилювача; дослідження статичних характеристик і енергетичних процесів в машинах постійного струму.  

Основною частиною стенду є система ЕМП – ДПС; привод ЕМП здійснюється від асинхронного двигуна; 
навантаження на валу ДПС НЗ забезпечує аналогічна машина постійного струму, ввімкнена у генераторному 
режимі. Для реалізації процесу управління вихідною напругою ЕМП, три його обмотки збудження 
підключаються до регульованих джерел напруги. Також є можливість змінювати збудження основного та 
навантажувального двигуна за допомогою тиристорних регуляторів напруги. В кожному з контурів збудження і 
якірних ланцюгах машин встановлено датчики напруги і струму, кутова швидкість контролюється 
тахогенератором. Важливим моментом є необхідність контролю напруги збудження приводного ДПС НЗ тому, 
що напруга збудження на обмотці машини М1 не має бути менше 50 відсотків від максимальної (в даному 
випадку не менше 14 вольт), що обов’язково має враховуватись в програмі. 

На рисунку 2 показано можливості, що надає програмне забезпечення лабораторного стенду для вивчення 
принципів керування електроприводами постійного струму. Інтерфейс користувача, що розроблений в 
середовищі LabView 8.5 (рис. 3), реалізує найбільш важливі функції і характеризується гарною наочністю. На 
лицьовій панелі інтерфейсу представлені інструменти управління коефіцієнтом ПІД регулятора, вибір режиму 
роботи та кількості контурів регулювання. У програмі є можливість контролювати миттєві та відфільтровані 
значення електричних величин, таких як напруга, струм, потужність для всіх електричних ланцюгів, а також 
частоту обертання приводного двигуна. В режимі ручного керування можна напряму здійснювати зміну 
напруги збудження ЕМП та ДПС. 

Всі дані відображаються на графіках у реальному часі та зберігаються у файл для подальшого аналізу і 
вивчення. Спеціальним перемикачем можна задати режим оцінки якості регулювання. В даному режимі 
здійснюється обчислення значення різних інтегральних критеріїв якості для обраного типу регулятору і заданих 
коефіцієнтів при однакових задаючих впливах. 

 

 

Рисунок 2 – Структура інтерфейсу користувача 
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Рисунок 3 – Інтерфейс користувача демонстраційного стенда 
 

В якості інтерфейсного пристрою між розробленим програмним додатком, що виконується на 
персональному комп’ютері, і стендовим обладнанням використовується USB-модуль m-DAQ фірми Holit-Data 
Systems. 
Висновки. Розроблене програмне забезпечення дозволяє дослідити процеси автоматичного керування 

швидкістю системи ЕМП-ДПС НЗ на реальному обладнані за допомогою програмних засобів пакету LabView 
8.5 і бюджетного модулю цифро-аналогового вводу/виведення. Реалізована можливість досліджувати роботу 
одноконтурних та підпорядкованих регуляторів, навантаження приводу постійного струму, процеси стабілізації 
швидкості приводу, енергетичні процеси, проводити оптимізацію керуючих алгоритмів. 
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ЕМУЛЯЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПЧ–АД В 
ЛАБОРАТОРНОМУ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОМУ КОМПЛЕКСІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПАКЕТА LABVIEW 

Конох І.С., ст. викладач, Найда В.В., асист. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: Ice-mt11@yandex.ru 

 Вступ. При підготовці фахівців із напрямів «Системна інженерія» і «Електромеханіка» потрібно на 
лабораторному практикумі та у ході курсового і дипломного проектування розглядати питання побудови одно- 
і багатоконтурних систем автоматичного регулювання, настроювання й адаптації регуляторів, обробки й 
фільтрації інформації, віддаленого керування, розробки графічних інтерфейсів користувача. Крім того, при 
проектуванні та впровадженні автоматизованих систем керування технологічними об’єктами часто виникає 
задача налаштування регуляторів, розв’язок якої утруднюється як апріорною невизначеністю об’єкта керування 
і, найчастіше, неможливістю проведення достатніх досліджень для його визначення, так і не стаціонарністю 
характеристик регуляторів. 
Мета роботи. Реалізація зворотного технологічного навантаження, що емулюється приводом широтно-

імпульсний перетворювач-двигун постійного струму незалежного збудження (ШІП – ДПС НЗ) на валу 
асинхронного двигуна (АД), що керується перетворювачем частоти (ПЧ), з використанням пакета LabVIEW. 
Матеріал і результати дослідження. Для лабораторного комп’ютеризованого комплексу управління 

приводом ПЧ – АД, конструкція якого описана в [1], було удосконалено керуюче програмне забезпечення та 
інтерфейс користувача в середовищі LabVIEW 8.X (рис. 1) 

На лицьовій панелі інтерфейсу представлені кнопки управління ПЧ і ДПС з індикацією, перемикач вибору 
автоматичного режиму, кнопка зміни настройок ПІД – регулятора швидкості. Для контролю заданої і поточної 
частоти обертання АД, а також завдання на ПЧ використовуються відповідні шкали і прилади. Також у вигляді 
графіків виводяться поточна частота обертання в об/хв, вихід регулятора у вольтах, напруга і струм двигунів в 
відповідних одиницях. Є можливість в ручному режимі задати необхідну частоту живлення АД, або обрати 
автоматичний режим керування з одним із заданих типів регуляторів.  

Емуляція технологічного навантаження здійснюється шляхом протилежного включення двигуна постійного 
струму з збудженням від постійних магнітів і регулювання його струму якоря за допомогою нереверсивного 
широтно-імпульсного перетворювача. Так як існує прямо пропорційна залежність між струмом якоря ДПС і 
моментом опору, використовується незалежний ПІ – регулятор струму, завдання для якого обчислюється за 
допомогою табличної функції струм від швидкості з лінійною інтерполяцією . Настройки ПІ – регулятора 
струму підбираються з урахуванням темпу перехідних процесів швидкості при керуванні асинхронним 
двигуном і можуть бути змінені користувачем. За допомогою даного інтерфейсу можливо реалізувати 
екскаваторне, вентиляторне, турбінне навантаження з самостійним визначенням точок характеристики. 

 
Рисунок 1 – Інтерфейс користувача лабораторного стенда 
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Для користувача передбачена можливість 
задати циклограму зміни швидкості АД для 
проведення експериментальних досліджень з 
емуляцією технологічного навантаження в 
автоматичному режимі.  

Керуюча програма виконує розрахунок 
якості керування для обраного типу регулятору 
швидкості АД і його поточних налаштувань 
згідно зі слідуючими критеріями: 

− інтегральний критерій максимальної точності  

∫ ⋅ω∆=
T

0

2
1 dtI ;  (1) 

− інтегральний критерій максимальної точності 
з обмеженням швидкості перехідного 
процесу 

∫ ⋅ω′∆⋅α+ω∆=
T

0

22
2 dt))((I ; (2) 

− інтегральний критерій максимальної точності 
з обмеженням струму двигуна 

 ∫ ⋅⋅β+ω∆=
T

0

22
3 dt)i(I . (3)

В результаті відпрацювання циклограми програма будує графіки, подібні графікам рисунку 2 і виводить 
чисельні значення для кожного критерію. Результати експериментальних досліджень приведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Результати розрахунку показників якості 
Одноконтурна система Одноконтурна нечітка система 

I1 I2 I3 Тип навантаження I1 I2 I3 Тип навантаження 

5,046 5,449 9,709 Екскаваторний 4,716 5,078 9,245 Екскаваторний 
5,036 5,63 9,496 Вентиляторний 4,76 5,173 8,997 Вентиляторний 
4,66 5,094 8,679 Турбінний 4,931 5,34 9,097 Турбінний 

Висновки. Створене лабораторне устаткування  дозволяє досліджувати всі етапи створення 
комп'ютеризованої системи управління електромеханічними об'єктами і оптимізацію керуючих алгоритмів. 
Система дозволяє реалізувати: 

− управління швидкістю двигунів постійного і змінного струму; 
− емуляцію заданих технологічних навантажень; 
− експериментальне дослідження якості управління для різних регуляторів і різних структур СУ; 
− адаптацію регулятора до об'єкту управління за допомогою нечіткої логіки. 
Використання комп’ютеризованого лабораторного стенду зі спеціалізованим програмним забезпеченням 

дозволяє без надмірних витрат реалізувати лабораторний практикум для різних дисциплін напрямів 
“Електромеханіка” і “Системна інженерія”. 
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Рисунок 2 – Перехідні процеси системи регулювання з 
використанням екскаваторного навантаження 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

Курапов А.В., Єлисовецький О.О., Патук І.І., магістранти  
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

Вступ. Електромеханічні трансмісії набули широкого розповсюдження у транспортних засобах  завдяки 
простоті передачі, перетворення та керування електричною енергією. Додатковими перевагами 
електромеханічних трансмісій є краще використання теплового двигуна за потужністю, можливість реалізації 
гальмівних режимів електричним шляхом та більші можливості щодо раціональної компоновки силових 
агрегатів у порівнянні з іншими видами трансмісій. Широке використання електромеханічних трансмісій у 
транспорті обумовлює необхідність дослідження їх характеристик, режимів роботи, способів та засобів 
керування на лабораторному обладнанні в рамках навчального процесу підготовки інженерів-електромеханіків.  
Мета роботи. Аналіз функціональних можливостей розробленого лабораторного стенду по дослідженню 

електромеханічних трансмісій транспортних засобів.  
Матеріал та результати дослідження. Одними з основних проблем у електроприводі різноманітних 

транспортних засобів є проблема рівномірного розподілення навантажень поміж тяговими електродвигунами 
(ТЕД) та проблема усунення боксувань колісних пар. Також важливими питаннями є дослідження способів 
з’єднання ТЕД, способів економічного регулювання швидкості обертання ТЕД, способів реалізації 
електричного гальмування.  Для дослідження вказаних питань на кафедрі САУЕ КДУ ім. М. Остроградського 
було розроблено комп’ютеризований лабораторний комплекс (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного комплексу для дослідження електромеханічних трансмісій 

транспортних засобів: 
 М1, М2 – привідні тягові електродвигуни (ТЕД) постійного струму послідовного збудження; М3 – 
навантажувальна машина (НМ) постійного струму незалежного збудження; ШІП1,  ШІП2 – широтно-імпульсні 
перетворювачі (ШІП) напруги якорів ТЕД, ШІП3 – перетворювач керування збудженням М2; ШІП4 – 
перетворювач напруги обмотки збудження М3; ДС1-ДС4 – датчики струмів кіл електричних машин; ДН1-ДН3 
– датчики напруг; ДШ – датчик швидкості обертання; mDAQ – модуль ЦАП/АЦП. 

Окремої уваги заслуговує механічіна частина стенду. Два привідних 
ТЕД через ремінні передачі сполучені з НМ (рис. 2). Механічна 
частина кріплень електричних машин виконана таким чином, щоб 
забезпечити можливість зміни ступеню натягу ременів механічної 
передачі окремо для кожного ТЕД. Це дозволяє фізично моделювати 
режими роботи електромеханічної трансмісії при боксуванні одного з 
ТЕД. 
Висновки. Розроблений комп’ютеризований лабораторний 

комплекс відповідає сучасним вимогам до засобів контролю та 
керування електромеханічними трансмісіями транспортних засобів та 
може широко використовуватись в навчальному процесі. 

Рисунок 2 – Ескіз механічної 
частини лабораторного стенду 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ 
ВИМІРЮВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Мамчур Д.Г., асистент, Калінов А.П., к.т.н., доц., Мельников В.О., асп., Прітченко О.В., асп. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: scenter@kdu.edu.ua 
 
Вступ. Важливим питанням при діагностиці обладнання, зокрема, електричних машин, є отримання 

достовірних вихідних даних – миттєвих значень струмів, напруг, потужностей – з необхідною точністю [1]. Для 
вирішення цієї задачі використовується різноманітна перетворювальна техніка, що включає в себе датчики 
необхідних сигналів, а також ПК, де виконується аналіз отриманих даних. Для передачі даних до ПК 
використовуються АЦП. Більшість АЦП поставляються виробниками з бібліотеками функцій для роботи з 
пристроєм, та прикладами тестових програм, які, зазвичай, не задовольняють в повній мірі вимог розробника 
вимірювально-діагностичних комплексів (ВДК). Таким чином, існує необхідність розробки програмного 
забезпечення для ВДК.  
Мета роботи. Розробка програмного забезпечення вимірювально-діагностичних комплексів для 

навчального процесу. 
Матеріал і результати дослідження. Для застосування у навчальному процесі при вивченні принципів 

побудови ВДК на кафедрі САУЕ КДУ ім. М. Остроградського використовуються «бюджетні» модулі збору 
інформації m-DAQ фірми ХОЛІТ Дейта Системс. Дані модулі містять восьмиканальний десятибітний АЦП 
(однодротове включення) з максимальною частотою перетворення 100 кГц, два канали восьмибітного ЦАП, та 
універсальні канали введення-виведення. 

Для проведення наукових експериментів використовується модуль ADA–1410 цього ж виробника. Цей 
модуль АЦП/ЦАП містить багатоканальний чотирнадцятирозрядний АЦП, що дозволяє працювати з вісьмома 
диференційними або шістнадцятьма каналами з загальною землею. Кожен з аналогових каналів підключається 
до АЦП через програмно керований підсилювач, який дозволяє задавати один з чотирьох діапазонів зміни 
напруги, що дозволяє оптимізувати діапазон вимірювань АЦП. Модуль забезпечує безперервний збір 
аналогових даних на частотах дискретизації АЦП від 1 Гц до 350 кГц. Цифрове введення-виведення 
представлене у вигляді восьми вхідних і восьми вихідних ТТЛ-сумісних ліній. Двоканальний 
дванадцятирозрядний ЦАП дозволяє незалежно керувати двома пристроями з аналоговими входами. Обидва 
розглянуті модулі є зовнішніми, і обмінюються інформацією з ПК через інтерфейс USB. 

Вибір вказаних модулів збору даних обумовлений найбільш поширеними задачами контролю координат 
електроприводів постійного і змінного струму. Для вирішення цих задач було розроблено дві основні структури 
модулів датчиків: модуль, розрахований на чотири канали струму і чотири канали напруги (mDAQ), і модуль, 
розрахований на чотири канали струму, чотири канали напруги, три канали вібрації і п’ять каналів обладнаних 
датчиками напруги, що можуть використовуватися за потребою користувача (ADA–1406). 

Розглянемо принципи створення програмного забезпечення (ПЗ) ВДК на прикладі даних модулів збору 
інформації. Розроблюване ПЗ має надавати можливість перегляду та запису сигналів вибраних користувачем 
каналів. Хоча вхідний діапазон аналогового сигналу АЦП для даних модулів ±10 В, записувані сигнали мають 
відображатися в реальних значеннях вимірюваних величин. Дані повинні записуватися в реальному масштабі 
часу для уникнення втрат, що можуть призвести до викривлення результатів подальшого аналізу.  

З огляду на простоту роботи з бібліотеками функцій вказаних модулів, широкий вибір стандартних 
графічних засобів візуального відображення інформації та необхідні можливості наявної комп’ютерної техніки, 
у якості середовища програмування було обрано LabView 8.5 фірми National Instruments [2].  

Для першого варіанту ВДК (обладнаного модулем mDAQ) розроблено ПЗ, інтерфейс якого зображено на 
рис. 1. Дана програма містить три вкладки: «Режим осцилографа», «Запис даних», «Як працювати з 
програмою». На першій вкладці розташовано органи керування налаштуванням модулю та відображення 
графічної інформації. З лівого боку міститься блок вибору каналів АЦП, дані з яких будуть використовуватись 
для подальшого аналізу. Вибір здійснюється шляхом встановлення «галочки» навпроти необхідного каналу. 
Задля можливості відображення даних у реальних значеннях величин, праворуч відповідного поля для кожного 
каналу розташовано поле «Коефіцієнт», в яке вноситься коефіцієнт підсилення каналу. Дані коефіцієнти є 
індивідуальними для кожного модулю блока датчиків, тому мають легко перепрограмовуватись. В нижній 
частині даної вкладки зліва розташовано органи керування двома каналами ЦАПу, за допомогою яких можна 
включити або відключити кожний канал ЦАП і подати на його вихід сигнал від -10 В до +10 В в ручному 
режимі. В правій нижній частині розташовано органи керування графічним відображенням інформації, за 
допомогою яких можна змінювати величину сигналів на екрані за часом та амплітудою. Над даним блоком 
розташовано поле завдання частоти дискретизації на один канал АЦП. Пуск та зупинка роботи програми в 
режимі осцилографа виконується відповідними кнопками. Для запису даних необхідно перейти на другу 
вкладку, де необхідно вказати бажану тривалість запису даних (в секундах) та вказати назву файлу без 
розширення. При натисненні кнопки «почати запис» розпочинається прий ом даних з АЦП і запис у текстовий 
файл протягом вказаного часу без їх відображення на екрані. Необхідність такої побудови ПЗ викликана тим, 
що швидкість роботи деяких ПК не дозволяє одночасно приймати дані, записувати їх в файли та відображати на 
екрані, що приводить до небажаних втрат. Також для підвищення швидкості обробки даних запис виконується 
у двійковий файл. Після закінчення запису видається відповідне повідомлення і виконується конвертація даних 
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у текстовий формат, а також їх відображення в графічному блоці вкладки. За бажанням користувач може 
фіксувати час запису даних в файл (шляхом встановлення відповідної «галочки»). На даній вкладці також існує 
можливість регулювання величину отриманих даних. Третя вкладка містить довідкову інформацію, достатню 
для можливості роботи з ПО персоналу, який має елементарні навички роботи з комп’ютерною технікою. 

 

 

 
Рисунок 1 – Інтерфейс ПЗ для ВДК з використанням модулю mDAQ 

 
Інтерфейс ПЗ для ВДК з використанням модулю ADA–1406 наведено на рис. 2. Він також має три вкладки: 

«Налаштування», «Осцилограф», «Запис даних». На першій вкладці надається можливість вибору налаштувань 
АЦП. Зліва існує вибір необхідних для роботи каналів збору даних. Тут також для кожного каналу існує 
можливість вибору індивідуального коефіцієнта підсилення. В центральній частині – встановлення програмних 
коефіцієнтів підсилення для відображення та запису даних в реальних величинах. У правій частині вкладки – 
блок вибору типу підключення каналів, під яким – поле завдання частоти АЦП. На відміну від попереднього 
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модуля даних, задається загальна частота роботи АЦП для всіх обраних каналів, і розподіляється між ними 
порівну. На другій вкладці міститься графічне поле для відображення даних в режимі осцилографа та органи 
керування відображенням графіків. Третя вкладка надає можливість користувачу виконувати запис даних, 
аналогічно попередньому випадку.  

 

 
Рисунок 2 – Інтерфейс ПЗ для ВДК з використанням модулю ADA–1406 

 
Висновки. В результаті вирішення задачі розробки ПЗ для ВДК було розроблено програмне забезпечення 

для двох типів систем збору даних: «бюджетної» – розрахованої на чотири канали струму і чотири канали 
напруги, обладнану модулем mDAQ, яка слугує для використання в учбовому процесі; та «дослідницької» – 
розрахованої на чотири канали струму, чотири канали напруги, три канали вібрації та п’ять каналів загального 
призначення, яка, завдяки більшій точності, швидкодії та роздільній здатності придатна для використання в 
наукових дослідженнях.   
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Вступ. Одним із найважливіших напрямів розвитку освіти в Україні є приєднання більшості українських 

вузів до Болонського процесу, що передбачає різке зниження аудиторних занять і перехід студентів до активної 
самостійно роботи. При цьому виникає низка проблем, пов'язаних з непристосованістю традиційних технологій 
навчання до таких принципів побудови навчального процесу у вищій школі. 

Зазначені фактори визначають стратегію пріоритетного розвитку системи освіти і засоби її реалізації. До 
складу основних повинні входити заходи з розвитку, розробки і реалізації інформаційних освітніх технологій і 
методів навчання, зокрема дистанційних; розвитку науково-дослідної і науково-технічної діяльності в системі 
освіти, інтеграції науки і освіти; організації виробництва навчального і наукового устаткування, приладів і 
засобів навчання різного призначення тощо. В ході їх реалізації повинні передбачатися підвищення якості 
вищої професійної освіти і рівня підготовки фахівців, впровадження сучасних інформаційних технологій в 
навчальний процес, розвиток у студентів навичок самоосвіти тощо. 

Вирішення даної проблеми можливе лише при еволюційній перебудові інженерної освіти. Для цього 
необхідним є використання інформаційних технологій (ІТ) не тільки при викладанні курсів, направлених 
безпосередньо на їх вивчення, але й інших загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. 

У зв'язку з цим все більшої актуальності набувають загальні наукові, методологічні і технологічні питання, 
пов'язані з процесами створення, супроводження й ефективного використання комплексу дидактичних засобів 
навчання. 
Мета роботи. Створення навчально-методичного комплексу з курсу «Теорія електроприводу» для 

самостійної роботи студентів заочної та дистанційної форм навчання. 
Матеріал і результати дослідження. Сучасна система освіти в Україні орієнтована на реалізацію високого 

потенціалу комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які дозволяють використовувати нові форми 
організації навчального процесу, значно підвищити ефективність навчання і, насамперед, ефективність 
самостійної роботи студентів, питома вага якої у загальному обсязі навчальної роботи постійно збільшується. 
Організація і проведення лекцій через мережу Internet, проведення семінарських та практичних занять у вигляді 
телеконференцій у режимі “on-line”, самостійна робота студентів з електронними підручниками і 
відеоматеріалами, спілкування з викладачами через електронну пошту або чати – це окремі складові процесу 
вивчення навчальної дисципліни за допомогою сучасних технологій. Вони дозволяють вирішити певні задачі, 
проте не завжди надають необхідну інформацію з дисципліни у повному обсязі. У цьому зв’язку актуальною 
стає задача створення комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів (КНМК) окремих навчальних 
дисциплін, які дозволяють студенту самостійно вивчити весь теоретичний матеріал, виконати практичні 
завдання і курсові проекти, провести експериментальні дослідження, передбачені лабораторним практикумом з 
дисципліни, оцінити рівень отриманих знань. 

Прийнятий в університеті курс на організацію і впровадження дистанційного навчання за 
електротехнічними спеціальностями (у першу чергу для студентів, що отримують другу вищу освіту), обумовив 
необхідність розширення цих розробок у напрямку повного електронного методичного забезпечення 
навчальних дисциплін, що вивчаються. З цією метою виконуються роботи зі створення КНМК. 

Структура комплексу з курсу «Теорія електроприводу» (ТЕП) у вигляді головного вікна наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Головне вікно комплексу 
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Комплекс формується як цілком закінчений програмний продукт, який може бути записаний на компакт-
диск і наданий студенту для виконання повного обсягу навчальної роботи з дисципліни. 

Навігація по комплексу здійснюється за допомогою зручного інтерфейсу користувача. Головне вікно 
комп’ютеризованого навчально – методичного комплексу з дисципліни ТЕП наведено на рис. 1. 

Основні закладки головного вікна: робоча навчальна програма дисципліни ТЕП; навчальний посібник; 
лабораторний практикум; практичні заняття; розрахунково-графічне завдання (РГЗ); самостійна робота; 
система тестування; бібліотека; додаткова інформація. 

Натисканням відповідної кнопки можна перейти до необхідного методичного забезпечення комплексу. 
Головним елементом комплексу є робоча навчальна програма (РНП) дисципліни, яка містить її погодинний 

обсяг, тематику лекцій, перелік лабораторних і практичних занять, тематику розрахунково-графічних завдань, 
зміст самостійної роботи, список літератури. 

З будь-якого розділу РНП студент може перейти до електронного навчального посібника (ЕНП), 
відповідних методичних вказівок, електронної бібліотеки з дисципліни. Усі складові комплексу також пов’язані 
між собою, що дозволяє студенту на будь-якому етапі роботи звернутися до необхідного документу.  

 
Рисунок 2 – Розділ РНП «Перелік лекційних занять» 

Для вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни слугує електронний навчальний посібник, 
який має значно більш широкі можливості подання учбової інформації, ніж у разі використання традиційної 
друкованої продукції. Замість статичного тексту, що розміщується послідовно, ЕНП формується як складно 
структурований текст з організацією оперативного переходу від одного фрагменту інформації до будь-якого 
іншого. 

Матеріали, що викладені в ЕПН, повністю відповідають тематиці курсу лекцій з дисципліни і дозволяють 
отримати необхідну теоретичну інформацію. 

Натисканням на будь-який пункт змісту можна перейти до відповідної глави ЕНП. У межах кожної глави 
можливий перехід до підрозділів. 

Текст ЕНП містить гіперпосилання на різні мультімедіа-об’єкти: додаткову літературу, пояснювальні 
тексти, формули, графічні ілюстрації, анімації тощо. 

Кожна глава ЕНП супроводжується відповідними комп’ютеризованими тестами, які дозволяють оцінити 
рівень засвоєння теоретичного матеріалу з дисципліни.  

При роботі з підручником існує можливість ознайомитися з теоретичним матеріалом курсу як цілком, із 
усіма темами по черзі, так і вибрати конкретний розділ чи підтему підручника, яка цікавить у даний момент. 
Основні терміни і поняття в тексті підручника забезпечені перехресними посиланнями, це дозволяє подивитися 
додатковий матеріал чи приклади, поліпшуючі розуміння. 

Одним з найважливіших достоїнств КНМК є наявність у його складі віртуального лабораторного комплексу, 
який дозволяє користувачу самостійно підготуватися і повністю виконати необхідний лабораторний практикум. 

Для поліпшення засвоєння матеріалу, а також виконання лабораторного практикуму студент самостійно 
може виконати лабораторну роботу, передбачену навчальною програмою. У віртуальному комплексі розміщені 
як методичні вказівки до виконання лабораторної роботи, так і віртуальний стенд, на якому її можна виконати. 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт містять усі необхідні етапи їх виконання. При 
цьому короткі теоретичні відомості містять посилання на теоретичний матеріал, викладений у ЕНП, а також 
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супроводжуються анімаційними об’єктами. 
Натискаючи ліву кнопку маніпулятора на невідомому терміні чи на гіперпосиланні, позначенні, яке 

зацікавило, користувач автоматично одержує повнішу інформацію з підручника у вікні, що з'являється окремо. 
Послідовне ознайомлення з «Методичними вказівками до виконання роботи» і «Порядком виконання 

роботи» дає розуміння задачі і можливість виконання необхідного обсягу експериментальної роботи. Для цього 
в текст роботи впроваджені таблиці, причому окремо для кожного досліду. 

Для проведення експериментальних робіт комплекс містить спеціальний програмний модуль віртуального 
лабораторного стенда. Показаний стенд цілком імітує реальне електромеханічне і контакторне устаткування 
фізичної установки.  

Контроль зазначених режимів, а також робота електричних машин і відповідність віртуальних об'єктів їхнім 
фізичним аналогам забезпечуються докладним математичним описом на основі апарату диференціальних 
рівнянь. 

Комп’ютеризований науково-методичний комплекс дисципліни ТЕП також містить методичні вказівки 
щодо практичних занять, у яких наведено завдання і приклади розв’язання задач з різних тем дисципліни. 

До складу КНМК входить також система контролю рівня отриманих знань, за допомогою якої студент може 
ознайомитись з питаннями і підготуватись до модульного контролю, заліку чи іспиту, виконати необхідні тести 
і самостійно оцінити результати вивчення даної дисципліни чи її окремих складових (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Приклад формування запитання 

Систему створено у середовищі пакету SunRev TestOfficePro, який має досить широкі можливості у плані  
створення тестів, обробки і протоколювання результатів. 

У системі тестування комплексу використовують питання чотирьох типів: 
- «Одиночний вибір»; 
- «Відповідність»; 
- «Множинний вибір»; 
- «Упорядкований список». 
Результати тестування можна подати у вигляді протоколу тестування у двох формах: скороченій і повній. 

Скорочена форма протоколу містить інформацію про того, хто проходив тестування, результати, час 
тестування. 
Висновки. Доцільність і ефективність створення вказаних комплексів обумовлена тенденцією зростання 

обсягу самостійної роботи студентів з одночасним зменшенням кількості аудиторних занять, недостатньою їх 
кількістю, а іноді, і відсутністю сучасної технічної літератури з дисциплін у бібліотеках університету і міста, 
необхідністю матеріальних витрат на організацію традиційного лабораторного практикуму. Крім того, 
запропоновані комплекси незамінні для заочної та дистанційної форм навчання. 
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Введение. Автономные источники электроэнергии (АИЭ) становятся все более популярными при решении 
вопросов электроснабжения потребителей различного назначения. Необходимость АИЭ возникает там, где 
технически невозможно или экономически невыгодно использовать централизованное электрическое 
снабжение. А это, в первую очередь, труднодоступные объекты, удаленные от крупных электрических систем, 
и имеющие собственные источники первичной энергии, например, газовые и нефтяные месторождения. Как 
следствие, автономные источники электроэнергии должны отвечать целому ряду требований: экономичность, 
надежность, большой срок службы, простота и удобство эксплуатации, малые масса и габариты. В связи с этим 
перспективной выглядит замена традиционно используемых в автономных электростанциях синхронных 
генераторов на асинхронные. Это связано со специфическими особенностями асинхронных генераторов (АГ), 
такими как наличие верхней и нижней критической скорости самовозбуждения, минимального и 
максимального критических значений емкости возбуждения, небольшие габаритные размеры при достаточно 
большой мощности, возможность автономной работы, высокая прочность и устойчивость к центробежным 
нагрузкам. Преимуществами асинхронных генераторов с конденсаторным возбуждением являются простота 
конструкции и технологии изготовления, высокая эксплуатационная надежность, значительная 
распространенность асинхронных машин [1] . 

Существенным недостатком асинхронного генератора в автономном режиме является сильная зависимость 
частоты его тока и амплитуды выходного напряжения от величины и характера нагрузки. В случае 
конденсаторного возбуждения упомянутые электромагнитные параметры могут быть скорректированы с 
помощью системы управления емкостным током и числа оборотов машины. Многочисленные схемные 
решения регуляторов показывают на отсутствие качественного решения – универсальной схемы, 
обеспечивающей широкий диапазон регулирования выходного напряжения при изменении нагрузки. Поэтому 
создание рациональной системы управления емкостным током  возбуждения является важной задачей  при 
анализе вопроса создания систем автономного электроснабжения на базе асинхронного генератора. Решением 
данной проблемы являются системы с использованием релейного регулятора. Системы с релейный регулятором 
емкостного тока работают с асинхронной машиной на протяжении всей кривой намагничивания, поэтому 
диапазон регулирования выходного напряжения значительно возрастает. 
Цель работы.  Сформулировать принципы дискретно-непрерывного двухканального способа стабилизации 

напряжения автономного источника электроэнергии на основе асинхронного генератора. 
Материал и результаты исследований. Анализ проведенных исследований в работе [2] показывает, что 

стабилизированное напряжение может быть получено посредством изменения в различных комбинациях 
емкости конденсаторов возбуждения C и скорости вращения ротора генератора ω. 

В то же время показано, что необходимо учитывать то обстоятельство, что уменьшение скорости вращения 
влечет за собой необходимость увеличения емкости возбуждения. В результате может возникнуть перегрузка 
генератора по току статора. Соответственно, минимальное значение частоты вращения необходимо выбирать, 
основываясь на характеристиках АГ. При этом нужно учитывать, что самовозбуждение асинхронного  
генератора возможно, если частота напряжения находится в диапазоне . . . .к н к вω ω ω≤ ≤ , где 
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 – нижняя критическая частота самовозбуждения асинхронного генератора, 
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+ ⋅
 – верхняя критическая частота самовозбуждения асинхронного генератора ( L ннµ  – 

индуктивность намагничивания, соответствующая ненасыщенному участку кривой намагничивания 
асинхронного генератора). На рис. 1 приведена функциональная схема системы, реализующей дискретно-
непрерывный двухканальный способ стабилизации выходного напряжения АИЭ на основе АГ. В ее состав 
входят два контура управления –  контур стабилизации скорости вращения  ротора АГ и контур управления 
емкостным током. Питающее напряжение на управляемый выпрямитель, построенный на тиристорах VS1-VS3  
и трансформаторе Т1 по трехфазной нулевой схеме, подается через автоматический выключатель QF1 и 
магнитный мускатель КМ1, а на обмотку возбуждения ОВ машины постоянного тока – через выключатель QF2 
и регулятор тока возбуждения РТВ. 
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Машина постоянного тока М1, якорная цепь 
которой запитана от управляемого 
выпрямителя, используется в качестве 
источника механической энергии для вращения 
асинхронного генератора М2. Обмотки 
электрической машины М2 соединены таким 
образом, чтобы обеспечить протекание 
емкостного тока возбуждения по цепи.  
Статорная цепь асинхронного генератора 
включает емкости начального возбуждения Сн, 
емкости регулятора СрА, СрВ и СрС, датчик 
выходного напряжения асинхронного 
генератора ДН1 и тиристорный регулятор ТР. 
Для измерения токов и напряжении в якорной 
цепи и в цепи обмотки возбуждения М1 
используются измерительные приборы А1, V1, 
A2, V2, а для измерения токов и напряжений в 
цепи возбуждения и в цепи нагрузки АГ – 
приборы  А3, V3, A4, V4 соответственно. 

В качестве асинхронного генератора  
используется асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором типа АО-90L-4, а в 
качестве приводного двигателя М1 – двигатель 
смешанного возбуждения типа П21. 

Параметры асинхронного двигателя АО-
90L-4 таковы: активное и реактивное 
сопротивления статора 1r =6,2 Ом, 1x =5,5 Ом; 
активное и реактивное сопротивления ротора 

2r ′ =4,743 Ом; =′2х 5,94 Ом;  активное и 
реактивное сопротивления контура 
намагничивания µr =14,026 Ом; µx =100,887 Ом. 

Микропроцессорная система импульсно-
фазового управления  на базе микроконтроллера 
(МК) PIC18F458 и программируемой 
логической интегральной схемы (ПЛИС) 
EPM7128SL обеспечивает стабилизацию 
заданной частоты вращения и напряжения 
асинхронного генератора путем сравнения 
заданного оператором и фактического значений 
контролируемого параметра. Контур 
стабилизации скорости включает тахогенератор BR; сигнал обратной связи поступает на устройство 
согласования УС и далее на выводы RA0 или RA1 микроконтроллера, предназначенные для ввода аналоговых 
сигналов. На основании рассчитанного управляющего воздействия МК формирует текущее значение угла 
открывания и выдает импульсы на управляющие электроды тиристоров. К наиболее важным функциональным 
блокам системы управления относятся: блок синхронизации (БС), блок индикации и клавиатуры (БКИ), 
формирователь импульсов (ФИ), блоки гальванической развязки (БГР) на оптотранзисторах TLP127, часы 
реального времени RTC (Real Time Clock) DS1302 и флэш-память объемом 64К для регистрации 
контролируемых параметров, устройство согласования (УС) для нормализации уровней входных аналоговых 
сигналов, интерфейс последовательной передачи данных  на базе драйвера MAX232. 

При эксплуатации асинхронного генератора необходимо поддерживать выходное напряжение на зажимах в 
заданном диапазоне. Такая задача может быть решена путем изменения тока возбуждения с помощью релейной 
системы управления. Техническая реализация регулятора емкостного тока может основываться как на 
использовании  полупроводниковых элементов (тиристоров, транзисторов), позволяющих автоматически 
поддерживать выходное напряжение в заданных пределах, так и на пассивных элементах, что дает возможность 
создавать простые и доступные по себестоимости АИЭ малой мощности.  
Выводы. На основании проведенных исследований сделан вывод, что дискретно-непрерывный 

двухканальный способ стабилизации выходного напряжения источника питания на основе АГ позволяет 
добиться высокой точности поддержания заданного значения напряжения. 
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Рисунок 1 – Статические характеристики при 

релейном управлении:
1( )

IC ω
 –  для емкости 0C ;  

( )2
IC ω

 –  для емкости 0C C Cp= +Σ . 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема экспериментальной 

установки для исследования характеристик  
асинхронного генератора 
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Введение. Вопрос о механизме возбуждения автономного асинхронного генератора давно привлекает 
внимание исследователей. В настоящее время существует различные точки зрения на механизм и условия 
возникновения самовозбуждения в асинхронном генераторе. В отечественной литературе число публикаций, 
касающихся переходных процессов в асинхронном генераторе, невелико, а в относительно богатой мировой 
литературе преобладают публикации, относящиеся к процессу самовозбуждения. Другие переходные процессы 
представлены довольно скромно. Общее описание динамических процессов, связанных с самовозбуждением, 
можно найти в литературе, относящейся к классической теории электрических машин. Не рассматривается там, 
как правило, физическая сторона этого явления, что ограничивает пригодность этих материалов. 

Если рассматривать физическую сторону явления самовозбуждения, то можно выделить по крайней мере 
четыре теории, применяемые для выяснения этого явления [1]: 

− самовозбуждение вызывается остаточным магнетизмом ротора и затем процесс лавинообразно 
усиливается нарастающим емкостным током статора.  Однако исследования показали, что в генераторе, 
обладающем даже относительно большим остаточным магнетизмом, самовозбуждение не происходит, если не 
выполнены другие условия самовозбуждения, например когда скорость вращения вала меньше критической. 

− процесс самовозбуждения АГ является результатом параметрического резонанса. Согласно теории 
параметрического резонанса фактором, вызывающим процесс возбуждения колебаний в АГ, могут быть 
произвольные флюктуации, а механизм нарастания амплитуды колебаний объясняется явлением так 
называемой „динамической явнополюсности". Этой теории противоречат результаты исследований АГ с гладким 
немагнитным ротором и генераторов с массивным стальным ротором. В этих машинах изменения эквивилентной 
индуктивности при изменении положения ротора исключены, однако эти генераторы возбуждаются, причем в 
процессе самовозбуждения не наблюдается четкая кратность частоты собственных колебаний цепи статора и угловой 
скорости ротора, которая должна иметь место в случае параметрического резонанса. 

− процесс самовозбуждения объясняется с энергетической точки зрения. Согласно этой теории для 
возникновения самовозбуждения необходимо выполнить условие, чтобы количество энергии, вносимой в 
колебательный контур, было не меньше энергии, рассеиваемой в этой цепи. Несмотря на убедительный 
количественный анализ и правильный, с физической точки зрения, подход, сторонники этой теории не выясняют, 
почему амплитуда колебаний нарастает и устанавливается именно в цепи, содержащей емкость, и каким образом 
энергия вносится в колебательный контур. 

− процесс самовозбуждения АГ, как явление, которое может возникнуть в любой цепи, в которой выполнены 
некоторые условия. Согласно этой теории в любой цепи могут возникнуть незатухающие колебания без внешнего 
вынуждающего фактора, если эта цепь содержит: источник энергии, колебательный контур, клапан, регулирующий 
подачу энергии в колебательный контур периодическими порциями, управляющую клапаном обратную связь со стороны 
колебательного контура. Колебания, возникающие в таком контуре, будут незатухающими, если энергия,  вносимая в 
колебательный контур, будет больше энергии, рассеиваемой в контуре, а ее подача будет осуществляться одновременно 
с рассеиванием. Установление амплитуды колебаний будет возможным, если хотя бы один из элементов контура имеет 
нелинейную характеристику. 

Таким образом, самовозбуждающийся АГ можно рассматривать как динамически нестабильную систему в 
состоянии покоя, не требующую для перехода в колебательный режим вынуждающего сигнала конечной 
величины. Это объясняет значительное количество работ, в которых АГ рассматривается как система 
автоматического регулирования, а динамические процессы исследуются с использованием математического 
аппарата теории автоматического регулирования. 

Но все эти  работы посвящены именно исследованию условий, необходимых для самовозбуждения 
асинхронного генератора, но  не рассматривают изменения характера  процесса самовозбуждения при 
изменении этих условий. 
Цель работы. Исследование  особенностей процесса самовозбуждения автономного асинхронного 

генератора 
Материал и результаты исследований. Асинхронный генератор представляет собой нелинейную автоко-

лебательную систему с двумя накопителями энергии — емкостью и индуктивностью [2]. При определенных 
условиях в цени невозбужденной вращающейся машины возникают незатухающие колебания, амплитуда 
которых возрастает до определенного значения, зависящего от параметров колебательного контура. По способу 
возбуждения автоколебательные системы разделяются на системы с жестким и с мягким возбуждением. В 
первом случае колебания начинаются после того, как система получила некоторый определенный толчок, во 
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втором - этот толчок может быть исчезающе 
малым. Однако всегда дли возникновения 
колебаний необходимо, чтобы в цепь статора 
поступала мощность, компенсирующая потери 
в активных сопротивлениях. В ходе 
проведения исследований было обнаружено, 
что для асинхронного генератора возможны 
как жесткий, так и мягкий способы 
возбуждения. 

 Для исследований использовалась 
разработанная математическая модель 
асинхронного генератора в трехфазной системе 
координат. При моделировании исследовался 
асинхронный двигатель 4АХБ2П100L4 с 
паспортными данными: 4P кВт

ном
= , 2p = , 

8,7I А
ном

= ; 1420n об мин
ном

= , 

cos 0,81
ном

φ = , %ном 81=η  и параметрами 

схемы замещения 1,351R Ом= , 1,392R Ом= , 

2,131x Ом= , 2,32x Ом= , 86x Омµ = .  

Моделирование процесса самовозбуждения АГ 
проводились для двух, имеющих практическое 
значение, случаев, соответствующих 
следующим начальным условиям: 

- наличие остаточного магнетизма в 
роторе генератора при отсутствии 
предварительного заряда конденсаторов (Uco = 

0); 
- отсутствие остаточного магнетизма, зато 

по крайней мере один из возбуждающих 
конденсаторов предварительно заряжен до 
некоторого напряжения (Uco ≠ 0). 

Результаты моделирование процесса 
самовозбуждения асинхронного генератора с 
параметрами, указанными выше, при 
различных значениях потока остаточного 
намагничивания ротора приведены на рис. 1.  
Как видно, величина потока остаточного 
магнетизма оказывает значительное влияние на ход процесса самовозбуждения. Остаточная индукция ротора 
зависит то многих факторов. При работе генератора в асинхронном режиме с самовозбуждением происходит 
перемещение вектора вращающегося поля относительно ротора. В силу этого, после отключения конденсаторов 
возбуждения вектор остаточной индукции ротора займет произвольное положение относительно ротора, т.е. 
положение вектора остаточной индукции относительно ротора является величиной случайной. Вероятность 
того, что после асинхронного режима работы вектор остаточной индукции займет то же самое положение, что и 
до асинхронного режима – очень мала.  Наиболее сильное размагничивание автономного асинхронного 
генератора происходит при внезапном коротком замыкании, когда шунтируются конденсаторы возбуждения. 
Такое уменьшение остаточной индукции ротора можно объяснить только продольной размагничивающей 
реакцией статора.  

Скорость протекания процесса самовозбуждения генератора также зависит от емкости батареи 
возбуждающих конденсаторов, величины напряжения, до которого они заряжаются, а также от числа 
предварительно заряженных конденсаторов (в одной, двух или трех фазах). 

В электроэнергетических установках с АГ, в частности автоматизированных, как правило, применяются 
дополнительные средства, обеспечивающие надежное самовозбуждение генератора. Чаще всего применяются: 

- вынужденное кратковременное протекание электрического тока через обмотку статора неподвижной 
машины путем подключения внешнего источника питания или разряда батареи заряженных конденсаторов; 

- подключение предварительно заряженных конденсаторов к обмотке статора вращающейся машины. 
Там, где по другим причинам необходимо применение внешнего источника питания (например, для питания 

электронных схем управления), этот источник используется также для обеспечения надежного 

 
Рисунок 1 – Временные диаграммы действующего значения  

фазного напряжения для разных значений потока  
остаточного намагничивания  

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы действующего значения  

фазного напряжения для разных значений напряжений 
 предварительно заряженного конденсатора одной из фаз: 

 1 – 20 B, 2 – 7,5 B, 3 – 1 B  
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самовозбуждения АГ. В 
ветрогенераторных установках 
предварительный заряд конденсаторов 
осуществляется от специальных 
микрогенераторов с постоянными 
магнитами, расположенных, как правило, 
на оси аэрометра. 

На рис. 2  приведены результаты 
моделирование процесса 
самовозбуждения асинхронного 
генератора для разных значений 
напряжения предварительно заряженного 
конденсатора одной из фаз. Результаты 
исследования показывают, что чем 
больше напряжение предварительно 
заряженного конденсатора, тем процесс 
самовозбуждения протекает быстрее, а 
время процесса сокращается. 

В приведенных случаях 
моделирование исследований процесса 
самовозбуждения предварительно 
заряжался только конденсатор одной из 
фаз. В общем случае могут заряжаться 
конденсаторы двух или трех фаз. Разная 
может быть также полярность 
предварительно заряженных 
конденсаторов.  

Интересным фактом является наличие 
на переходной характеристике, так 
называемой "мертвой зоны" – временного 
интервала, возникающего в начале 
процесса самовозбуждения асинхронного 
генератора, на  
протяжении которого значение выходного 
напряжения 0гU ≃ . "Мертвая зона", как 

показали исследования, и определяет время переходного процесса. На рис. 3 - 4 показаны зависимости 
величины "мертвой зоны" от внешних возмущений: величины остаточного намагничивания в цепи ротора и 
остаточного заряда на конденсаторах. 
Выводы. Анализируя результаты моделирования можно заметить, что скорость нарастания амплитуды в 

процессе самовозбуждения АГ в большей степени зависит от величины остаточного намагничивания в цепи 
ротора и остаточного заряда на конденсаторах, и в меньшей степени - от полярности предварительно 
заряженных конденсаторов. Различие продолжительностей процесса самовозбуждения генератора значительны 
для случаев, когда предварительно заряжены конденсаторы всех фаз и только одной фазы и при различных 
значениях величины остаточного намагничивания в цепи ротора. Это позволяет ограничить мощность 
дополнительного источника питания до значения, необходимого для предварительного заряда конденсатора 
только одной из фаз. 
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Рисунок 3 – Зависимость величины ''мертвой зоны'' от  

величины остаточного намагничивания 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость величины ''мертвой зоны'' от  

величины остаточного заряда на конденсаторах 
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Введение. С целью безопасности проведения учебных занятий возникла необходимость в создании системы 
безопасности в учебных лабораториях полуподвального помещения 7 корпуса КДУ. Вентиляция закрытых 
помещений, к которым относят подвальные и полуподвальные рабочие и учебные лаборатории в жилых 
зданиях, учебных корпусах ВУЗов и т.д., являются временными помещениями для реализации общественно 
полезных функций, требующими  комфортных условий.  Эти условия создаются путем использования 
эффективных вентиляционных систем, аварийного освещения, видеонаблюдения, нагревательных устройств и 
т.д. В изолированных помещениях вредные газовые компоненты должны удаляться с минимальным временем 
реализации программы, при минимальных энергозатратах. Один из вариантов подобной системы включает 
единую для нескольких помещений – общую, регулируемую по производительности, вентиляционную 
установку, а также местные устройства аэродинамического регулирования вентиляционных режимов, 
устанавливаемые в специальных воздуховодах. Устройства аэродинамического регулирования оборудуются 
заслонками с исполнительными механизмами, управляемыми от общего автоматизированного комплекса. 
Аварийное освещение – часть освещения, которое продолжает работать в случае прекращения подачи 
электроэнергии в сеть. Для электропитания аварийного освещения используются либо сети резервного питания, 
либо источники автономного питания (аккумуляторы или генераторы). 
Цель работы. Анализ систем вентиляции и аварийного освещения и создание системы безопасности 

полуподвального помещения. 
Материал и результаты исследований. Рассматриваемое полуподвальное помещение состоит из: 

вентиляционного оборудования, аварийного освещения, видеонаблюдения, пути эвакуации, пожарная 
сигнализация. Схема размещения данного оборудования представлена на  рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Системы обеспечения жизнедеятельности лабораторного комплекса 

Управление режимами проветривания осуществляется с использованием следующих алгоритмов: 
-  программное управление всем комплексом; 
- программное управление с коррекцией режимов, использующее пассивные устройства регулирования 
режимов проветривания; 
- приоритетное управление режимами проветривания в зависимости от уровня и характера вредных 
веществ. 
Регулирование скорости двигателя вентилятора и положения пассивных регуляторов осуществляется с 

помощью микропроцессорной системы (МПС) с соответствующим программным обеспечением.  
   В случае незапланированного отключения электроэнергии в лабораторном комплексе полуподвального 
помещения седьмого корпуса КДУ, в лабораториях 7001-7008 и коридоре автоматически включается аварийное 
освещение, которое способствует беспрепятственной  эвакуации студентов и преподавателей.  

Основной целью разработки системы аварийного электропитания  является построение системы, 
призванной максимально обезопасить информацию, с которой человек работает на компьютере, и свести к 
минимуму потери, связанные с порчей и простоем оборудования, а также исключить потери рабочих часов 
сотрудников.  Исходя из рассмотренных поломок систем аварийного электроснабжения, а также, принимая во 
внимание особенности объекта управления, нами была предложена  наиболее подходящая структура системы 
аварийного электропитания, которая показана на рис. 2. 
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Система включает в себя следующие 
функциональные блоки: 

- блок бесперебойного питания электросети (1), 
выполняющий следующие задачи: сглаживание 
пульсаций в электрической сети при включении-
выключении электропитания; поддерживание 
работоспособности электрооборудования; 
- блок генератора (2) обеспечивает электрозапитку 
сети при продолжительном отключении ее от 
внешнего источника; 

- блок сбора-вывода информации (3), которий 
состоит из датчиков сбора информации и 
сигнализирующих устройств для вывода 
предупреждающих сигналов; 

- блок управления (4), построенный  на 
микроконтроллере и осуществляющий управление 
данной системой.   
Работу системы аварийного электропитания, 
структурная схема которой приведена на рис. 2, 
можно описать следующим образом: 

Состояние 1:  
- на сеть подается питание от поставщика энергоносителя; 
- аккумуляторная группа работает в режиме зарядки; 
- ключ Р2 замкнут; 
- система управления работает в режиме ожидания. 
Состояние 2:  
- прекращена подача напряжения на сеть вследствие наступления внештатной ситуации;  
- группа коммутационных реле Р1 отключает участок сети, обслуживаемый данной системой;  
- датчик напряжения ДН сообщает МПСУ об отсутствии напряжения в сети;  
- МПСУ отключает от сети аккумуляторную группу, размыкая ключ Р2; 
- аккумуляторная группа работает в режиме подачи питания в сеть. 
Состояние 3:   

- после временной задержки, введенной с целью выявления кратковременного пропадания напряжения, 
МПСУ посылает сигнал на включение генератора;  

- включается предупреждающий сигнал «Alarm 1», сообщая персоналу, находящемуся в помещении, о 
прекращении подачи основного питания в сеть с целью приведения персонала в готовность №1; 

- при успешном пуске генератора (о котором сообщит датчик напряжения генератора ДНГ) система 
переходит в “Состояние 4”, согласно временной задержке МПСУ еще некоторое время пытается запустить 
генератор. При неудачной попытке этого действия система включает предупреждающий сигнал «Alarm 2», 
сообщающий персоналу о неисправности генераторной установки и необходимости закончить работу и 
покинуть помещение.  
Состояние 4:  

- при успешном запуске генератора МПСУ подключает его к сети, замыкая ключ Р3;  
- генератор работает в режиме питания сети;  
- аккумуляторная группа работает в режиме зарядки;  
- включен предупреждающий сигнал «Alarm 1»;  
- система работает в режиме ожидания;  
- непрерывно проводится опрос датчиков напряжения генератора. Датчик напряжения генератора 

опрашивается на случай отключения генератора, в этом случае питание сети осуществляется от 
аккумуляторной группы, при этом задействован сигнал «Alarm 2»; 

- при срабатывании датчика напряжения система переводится в исходное состояние. 
Выводы. Использование систем  вентиляции, аварийного освещения, видеонаблюдения позволяет создать 

наиболее комфортные условия для безопасного пребывания студентов и сотрудников в учебных лабораториях. 
Эти системы показали свою эффективность и работоспособность. 
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Рисунок 2 – Структура системы аварийного 

электропитания 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 145
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Вступ. У системах автоматичного керування і регулювання, гіроскопічних пристроях, побутових приладах і 
засобах автоматизації широко використовуються електричні машини малої потужності (від долів ватта до 750 
Вт) постійного і змінного струму. При цьому, у залежності від умов роботи конкретного пристрою, до 
мікромашин висуваються певні вимоги, що і стало причиною появи великої кількості їх конструктивних 
виконань [1, 2]. 

Слід зауважити, що процеси в електричних мікромашинах значно складніше піддаються теоретичному і 
практичному вивченню, ніж в електричних машинах середньої і великої потужності. Так виходить тому, що 
мікромашини мають невеликі розміри і при їх дослідженнях часто нехтують енергетичними показниками. 
Конструкція цих машин природно є несиметричною. Компенсація у них обумовлена цим небажаним ефектом 
або взагалі технічно важко здійсненна. Указані труднощі поглиблюються високою чутливістю мікромашин до 
різності геометричних розмірів, а також жорсткими вимогами щодо масогабаритних показників [2]. У зв’язку з 
цим достатньо достовірні результати при випробуваннях електричних мікромашин можуть бути отримані 
тільки за допомогою ПЕОМ, яка повинна керувати процесом випробувань та аналізувати отримані результати 
[3].  
Мета роботи. Створення методик та алгоритмів випробування мікромашин з урахуванням особливостей 

конструкції та принципів їх роботи, обґрунтування застосовуваного обладнання та програмного забезпечення 
для побудови уніфікованого випробувального комплексу, виконаного на базі персонального комп’ютера. 
Матеріали та результати досліджень. У зв’язку з вищесказаним був розроблений комп’ютеризований 

вимірювальний комплекс, який забезпечує високу точність отриманих результатів, відповідний ступінь захисту 
у разі неполадок, пошкоджень або неправильного користування і дозволяє проводити випробування 
мікромашин загального призначення, до яких належать: двигуни постійного струму із постійними магнітами, 
асинхронні, синхронні, універсальні колекторні, вентильні, крокові двигуни, а також тахогенератори постійного 
та змінного струму.  

Структуру розробленого комплексу наведено на рис. 1, на якому ВЕМ – випробувана електрична машина, 
ВБ – вимірювальний блок, що містить необхідні вимірювальні датчики, вимірювальний USB-модуль – 
пристрій, що призначений для багатоканального аналогово-цифрового перетворення сигналів від датчиків та 
передачі їх до ПЕОМ через інтерфейс USB.       

 

 
Рисунок 1 – Структура вимірювального комплексу 

 
Вимірювальний блок представляє собою сукупність вимірювальних датчиків, які розташовуються так, як 

показано на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Схема розташування вимірювальних датчиків 
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На рис. 2 введені наступні позначення: ДН1 – датчик змінної напруги типу ДНТ-051; ДН2 і ДН3 – датчики 

постійної напруги типу ДНХ; ДС – універсальний датчик струму типу ДТХ-200;  ДП – універсальний датчик 
потужності типу ДИМ-1Ф; ДЧО – фотоелектричний датчик частоти обертання Е-95В, за яким визначається і 
положення ротора, К – перемикач, призначений для перемикання датчиків змінної та постійної напруги ДН1 і 
ДН2 у залежності від типу випробуваної машини,   ДПС – двигун постійного струму незалежного збудження, 
що виконує функції навантажувальної машини, ОЗД – обмотка збудження ДПС. 

Живлення випробуваних мікромашин здійснюється від одного із стандартних джерел живлення з 
мікроконтролерним керуванням, реалізованих у складі даного комплексу: однофазний та трифазний 
випрямлячі, однофазний регулятор напруги, однофазний транзисторний перетворювач, електромашинні 
перетворювачі постійного та змінного струму. Вибір необхідного джерела живлення визначається умовами 
проведення досліджень електричних мікромашин, а різні варіанти силових кіл реалізуються як за допомогою 
зовнішньої ручної комутації окремих ланок схеми, так і автоматично шляхом включення та відключення 
відповідних безконтактних керованих елементів. 

В якості вимірювального модуля використовується бюджетний USB-модуль фірми LCard (Росія) типу         
Е-154, який містить 12-бітний ЦАП та дозволяє приймати аналогові сигнали від обладнання по 8 каналам із 
спільною землею, надаючи додатково 1 лінію ЦАП, 8 вхідних та 8 вихідних цифрових ліній. Цього у даному 
випадку достатньо для реалізації основних функцій системи та забезпечення зміни режимів роботи керованих 
джерел живлення. Протокол прийому та обробки даних реалізується за допомогою програмного пакету 
LabVIEW. 

Алгоритм вимірювання для розробленого комплексу складено у відповідності до особливостей роботи та 
режимів випробувань конкретного типу мікромашин при зміні їх навантаження. Для наочного представлення 
результатів випробувань отримані дані, що надходять з вимірювальних датчиків, представляються у 
графічному вигляді. Графічному представленню результатів експерименту передують етапи первинної та 
вторинної обробки даних. Етап первинної обробки даних пов’язаний із застосуванням алгоритмів 
масштабування, лінеаризації, інтерполяції та згладжування. Етап вторинної обробки сигналів необхідний для 
підвищення точності відновлення сигналу при застосуванні перетворення Фур’є, похибки при реалізації якого 
можуть бути обумовлені наступними факторами: 

– неточність відновлення межових точок обраних інтервалів при початку перетворенні з довільних значень 
сигналів; 

– наявність фазової помилки відновленого сигналу. 
З урахуванням цього, в основу вторинного етапу обробки сигналів покладене видозмінене перетворення 

Фур’є, що дозволяє компенсувати дані складові похибки [4]. 
Таким чином, розроблений випробувальний комплекс дозволяє: 
– проводити випробування різних типів мікромашин загального призначення у стандартних режимах; 
– отримувати з достатньою точністю необхідні параметри випробуваної електричної мікромашини; 
– якісно обробляти інформацію, що надходить із вимірювальних датчиків; 
– здійснювати зворотній зв’язок випробуваної машини із системою керування випробувальної установки 

для запобігання виникнення несправностей; 
– наочно представляти результати випробувань у графічному (статичні та динамічні залежності) та 

табличному (зміна досліджуваних параметрів по контрольних точках) вигляді; 
– порівнювати експериментальні дані з результатами теоретичних розрахунків. 
Висновки. У результаті досліджень була створена структура комп’ютеризованого випробувального 

комплексу для дослідження електричних мікромашин, обґрунтовано вибір його складових частин та методи 
передачі, обробки і представлення експериментальних даних. Це дозволяє проводити випробування 
мікромашин загального призначення у ході промислових та демонстраційно-лабораторних випробувань.  
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Introduction. At present high wearing rate of current electrical machines stock and low quality of repaired activity 
in the electrical repair workshops of enterprises require checking the ratings, operating parameters and characteristics of 
electrical machines. It is more effective with full automation of all post-repair procedures. 

Recently method of dynamic loading becomes widespread. It permits current loading of the test motor without 
mechanical aggregation of its shaft with the shaft of the machine.   

Objectives. The automation test mission is to maintain the root-mean-square loading stator current at the rated value 
according to the heat loss regardless of the motor power. The motors parameters can be different than ratings.  

Materials and findings. The paper presents the switching circuit of the fuzzy controller with a regulator and control 
circuit of the dynamic loading wich is presented in figure 1. 
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Figure 1 – The dynamic loading control circuit 

According to the calculation and model experiments carried out with the optimization of proportional-integral action 
controller the functions for fuzzy-controller input and output variables were selected. They allow the root-mean-square 
current regulating system to adjust for optimum conditions while testing asynchronous motors with different power. 

The figure 2 presents the transient characteristics (a – stator currents, b – shaft rotation speed, c - one-phase root-
mean-square current d – motor torque) loading current regulation of 75 kW motor. 

mf

 
Figure 2 – Transient characteristics of  75 kW asynchronous motor 
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The current control system requires the adaptation to the object that provides the required transient process. It is 
possible with the fuzzy-controller which changes the current regulator coefficients. 

The transient characteristics analysis shows that the intelligent control law allows to keep the root-mean-square 
loading stator current close to the rated value according to the heat loss.  This law is provided with the regulator and 
fuzzy-controller. 

Conclusions.  Developed mathematical apparatus permit to research the influence of the fuzzy-controller 
coefficients on the root-mean-square current regulation while testing the asynchronous motors of different power. The 
apparatus makes possible to study following: 

• asynchronous motor shaft rotation speed; 
• loading regulation for the necessary motor type; 
• adaptation to the object with the fuzzy-logic regulator. 

This mathematical apparatus permits practical training in different disciplines of «Electromechanics» and «System 
Engineering» fields.  
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Вступ. Перехід до нової якості освіти можливий тільки при оптимізації процесу навчання. В зв’язку з цим, 

великий інтерес представляє впровадження комп'ютеризованих систем навчання, які передбачають гнучке 
сполучення самостійної пізнавальної діяльності учнів й оперативну, систематичну взаємодію із провідними 
викладачами ВНЗ. 

Комплекс, який розроблюється, повинен вирішувати цілу низку навчальних, методичних і організаційних 
задач [1]: 

- надання студенту повного об’єму інформації з курсу, що вивчається: зміст дисципліни, види і графік 
навчальної роботи і контролю знань, викладацький склад, який забезпечує дисципліну, графік консультацій і 
т.п.; 

- надання студенту повного методичного забезпечення курсу у зручній, доступній формі; 
- можливість самостійного вивчення теоретичного матеріалу, виконання лабораторних, контрольних і 

курсових робіт; 
- можливість отримання додаткової інформації з курсу за допомогою електронної бібліотеки; 
- можливість самостійного контролю знань. 
Однією з найважливіших частин комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу (КНМК) є блок 

питань і/або завдань для осмислення і закріплення теоретичного матеріалу, розвитку практичних умінь і 
навичок.  

До складу КНМК можуть входити тести для проміжного або підсумкового контролю знань, пакети 
прикладних програм для автоматизації розрахунків і т.п. [2]. 

Комплекс може використовуватись при будь-якій формі навчання: денній, заочній, дистанційній. Остання є 
найбільш важливою і актуальною у світі тенденцій, які мають місце в системі освіти. 
Мета роботи. Розробка КНМК з дисципліни «Основи автоматизованого проектування електротехнічних 

пристроїв й електромеханічних систем» (ОАПЕМС). 
Матеріал і результати дослідження. Мета і задачі курсу ОАПЕМС витікають з кваліфікаційної 

характеристики напряму 6.092200 – «Електромеханіка», яка визначає у якості мети навчання підготовку 
інженерів широкого профілю, здатних самостійно і творчо вирішувати задачі проектування, дослідження, 
наладки і експлуатації сучасних систем автоматичного управління і електропривода. 

Забезпечуючі навчальні дисципліни курсу ОАПЕМС - «Електромеханічні системи», «Теорія 
електропривода», «Побудова і технічне обслуговування електричних апаратів». 

ОАПЕМС вивчають студенти спеціальностей «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» Інституту електромеханіки, енергозбереження і 
систем управляння (ІЕЕСУ). Форма навчання: денна, заочна, у тому числі – скорочена денна і заочна. 

Звідси витікає актуальність якісного методичного, програмного і технічного забезпечення курсу. 
Структура дисципліни представлена на рис. 1, з якого видно, що вона включає лекційний курс, 

лабораторний практикум, практичні заняття. Крім цього робочий навчальний план дисципліни включає 
самостійну роботу студентів, а також виконання курсової роботи.  

Розробку КНМК з дисципліни ОАПЕМС проведемо за допомогою програми Sun Rav Book Editor. Її досить 
зручний інтерфейс, який нагадує Microsoft Office Word, дозволяє досить швидко навчитися працювати у 
програмі. Переглядаючи комплекс за допомогою програми Sun Rav Book Reader, на титульній сторінці можна 
ознайомитись зі змістом дисципліни (рис. 2). За допомогою гіперпосилань можна простим натисканням на них 
переміститися у необхідну главу комплексу. Наприклад, якщо нас цікавить робоча навчальна програма, то 
достатньо натиснути лівою кнопкою миші на підсвіченому тексті РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА. 
Результат проведеної дії видно з рис. 3. Після перегляду інформації зручно повернутися на титульну сторінку за 
допомогою відповідного гіперпосилання. Аналогічним чином представлені й інші підрозділи КНМК. 

КНМК з дисципліни ОАПЕМС забезпечений підсистемою контролю знань студентів. Контроль знань 
студентів здійснюється по вивченому теоретичному матеріалу, виконаним лабораторним роботам і практичним 
заняттям, які в остаточному підсумку формують два модулі одного семестру. За позитивними результатами 
здачі зазначених модулів студент одержує екзаменаційну оцінку. Як видно, на титульній сторінці комплексу є 
підрозділ «Система тестування», що дозволяє перейти в розділ по проходженню тестів (рис. 4). 

  
Для перевірки своїх знань студентові необхідно здійснити запуск підсистеми контролю знань студентів, 
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зробити свою авторизацію, а саме, вибрати групу, увести своє прізвище. Наступним кроком є вибір формування 
необхідного тесту: або по тематиці лекції, або по тематиці лабораторної роботи або практичного заняття. Після 
закінчення проходження тестового завдання проводиться обробка результатів, які в остаточному підсумку 
можна записати у файл. 

Підсистема контролю знань являє собою контролюючу й тестуючу частини комп'ютеризованого 
навчального комплексу, статистичні й оцінні дані якої формують бази даних користувачів й зводяться до 
протоколу, який використовується для підведення результатів навчання студентів. 

 
Рисунок 1 – Структура дисципліни ОАПЕМС 

 

 
 

Рисунок 2 – Титульна сторінка КНМК з курсу ОАПЕМС 
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Рисунок 3 – Вікно «Робоча навчальна програма»          Рисунок 4 – Вікно «Системи тестування»  

До складу підсистеми входять компоненти: 
-  редактор тестів (використання tMaker); 
- середовище тестування (tTester); 
-  адміністратор (tAdmin). 
У розроблених тестах з дисципліни ОАПЕМС 

використаються наступні види питань: 
-  питання з одиночним вибором; 
- питання із множинним вибором; 
- питання на відповідність. 
Для організації процедури тестування 

необхідно чітко розмежувати права доступу до 
підсистеми контролю знань: студент може тільки 
лише проходити тести, а викладач - переглядати 
результати тестів, змінювати настроювання 
тестових завдань, списки груп і т.п. Для цього 
служить програма tAdmin. 
Висновки. Створення КНМК окремих 

навчальних дисциплін дозволяють вирішити цілу 
низку питань з організації підготовки спеціалістів 
у галузі електромеханіки: 

- надання студенту можливості самостійного вивчення всього теоретичного матеріалу, виконання 
практичних завдань і курсових проектів, проведення експериментальних досліджень, які передбачені 
лабораторним практикумом з дисципліни, оцінювання рівня отриманих знань; 

- повне методичне забезпечення всіх видів занять і самостійної роботи студентів з вивчення конкретної 
навчальної дисципліни; 

- сучасне технічне забезпечення лабораторного практикуму дисципліни; 
- організація ефективного тренінгу студентів, в сенсі придбання навичок практичної роботи з 

обладнанням і розуміння фізичної суті процесів, що відбуваються; 
- створення передумов для організації дистанційної форми навчання спеціалістів; 
- організація і проведення ефективних курсів перепідготовки і перекваліфікації спеціалістів з вищою 

технічною освітою. 
Підсистема контролю знань студентів дозволяє вирішити ряд питань організаційного й методичного 

характеру. Зокрема, усунути суб'єктивний момент в оцінці знань студентів, скоротити час викладача, який 
затрачується на контроль знань, вчасно коректувати процес вивчення дисципліни й тим самим впливати на 
якість підготовки студентів. 
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Рисунок 5 – Вікно проходження текстового завдання 

та його результати 
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Вступ. На даний час більшість сучасних пристроїв і систем управління динамічними об'єктами будується на 

основі високонадійних і легко компонованих програмованих логічних контролерів (ПЛК), які легко 
інтегруються з різним промисловим обладнанням. Використання ПЛК для управління складними об'єктами, 
помилки в управлінні якими недопустимі, спричиняє необхідність розробки програмних алгоритмів, які б 
забезпечували необхідний рівень надійності, системи та її швидку адаптацію до класу вирішуваних задач. Крім 
того, сучасні ПЛК дозволяють не тільки забезпечувати збір даних і керування технологічним процесом, але й 
аналізувати саму систему, тобто які складові цієї структури привели до зменшення  її надійності загалом. 
Мета роботи. Розробка структури установки та програмного забезпечення для аналізу систем автоматизації 

технологічних процесів. 
Матеріал і результати досліджень. У наш час існує безліч систем, які приводяться в дію різними 

системами, що базуються на програмованих логічних контролерах. 
ПЛК серії SMH 2010C, російської фірми Segnetіcs, призначені для вирішення завдань керування й 

регулювання в невеликих системах автоматизації, але при цьому,  дані контролери дозволяють створювати як 
автономні системи, так і системи керування, що працюють у загальній інформаційній мережі. Область 
застосування контролерів SMH 2010C винятково широка − від найпростіших завдань автоматизації, для 
вирішення яких у минулому використовувалися прості реле й контактори, до завдань комплексної 
автоматизації. 

Принципова відмінність ПЛК від релейних схем полягає в тому, що в ньому всі алгоритми керування 
реалізовані програмно. При цьому надійність роботи схеми не залежить від її складності. Використання ПЛК 
дозволяє замінити одним логічним пристроєм будь-яку необхідну кількість окремих елементів релейної 
автоматики, що збільшує надійність системи, мінімізує витрати на її тиражування, уведення в експлуатацію й 
обслуговування. ПЛК SMH 2010C призначений для застосування в технологічних мережах на основі 
інтерфейсу RS485. Маючи достатній обсяг енергонезалежної пам'яті, контролер дозволяє накопичувати дані, 
що приходять із мережі, з метою передачі їх на ЕОМ для подальшого аналізу і обробки. Таймери реального 
часу в складі контролера дають можливість створювати програми контролю технологічних процесів із 
прив'язкою до точного часу.  

Структурна схема промислового логічного контролеру SMH 2010C приведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема ПЛК SMH 2010C 

Таким чином, використання в структурі установки програмованого логічного контролеру дозволяє [1]: 
- швидко й ефективно обмінюватися інформацією між діючими рівнями системи, на базі сучасних 
протоколів та інтерфейсів передачі даних; 

- використовувати стандартні рішення в елементному, системному  і програмному забезпеченні; 
- змінювати режими роботи системи, за рахунок модернізації програмних елементів, без зміни її апаратної 
структури; 

- підтримувати концепцію обраної архітектури системи на всіх рівнях проекту. 
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У зв’язку з цим, був розроблений ряд програмних модулів та запропонована структура лабораторної 
установки на базі промислового контролера SMH 2010C (рис. 2), що дозволяє реалізовувати різноманітні 
алгоритми керування вентиляційними системами як в ручному, так і в автоматичному режимі, з можливістю 
багаторазової зміни алгоритму дій самої системи. 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема лабораторної установки з дослідження вбудованих систем управління 

Установка складається з плати розширення аналогових входів (FS01), блоку реле (RPS), асинхронного 
двигуна (АД), перетворювача частоти (ПЧ), блоку перетворення інтерфейсів (БПІ), комутаційної апаратури та 
промислового логічного контролеру SMH 2010C. 

Для програмування контролерів SMH 2010 застосовується спеціально розроблена система програмування - 
"SMLogіx". В ній використовується мова програмування FBD або мова функціональних блоків.  

Розроблений програмний код для контролера містить у собі кілька макросів (користувальницьких блоків). 
Дані макроси використовуються для спрощення процесу розробки керуючої програми і її більшій наочності. 
Суть введення макросів у програму  полягає в тому, щоб розбити проект на окремі блоки, що реалізують 
цільові функції, і організувати між ними необхідні зв'язки. 

В даній роботі ПЛК виступає сполучною ланкою між  операторською станцією і лабораторною установкою, 
тому основними задачами контролера в даній системі є: 

- збір даних показань температури (зчитування токового показника сигналу з датчика температури); 
- обробка отриманого результату (перетворення токового сигналу в змінні температури в приміщенні); 
- передача отриманого результату виміру на ЕОМ, для візуалізації поточних значень у програмному 
забезпеченні верхнього рівня; 

- перетворення значень цілого типу, які надходять з програми верхнього рівня через OPC-сервер [2-3], в 
біти для керування виконавчими механізмами (силовими реле стенда). 

Для представлення інформації операторам і можливістю керування технологічним устаткуванням з 
віддалених машин був також розроблений ряд програмних модулів на базі SCADA-пакета LabVіew 8.5. Зв'язок 
програмних засобів, установлених на клієнтських станціях, з об'єктом керування здійснюється по стандартах 
мережної технології Ethernet. Зв'язок ЕОМ із промисловим контролером відбувається за допомогою 
послідовного інтерфейсу RS-232. Якщо контролер містить тільки порт RS485, то для підключення до 
комп'ютера необхідно також підключити відповідний конвертер інтерфейсів. 
Висновки. Принципи реалізації данної установки, розробленої на базі апаратного засобу автоматизації SMH 

21010C і програмного пакета LabVіew 8.5 можуть бути використані для реалізації гнучкого автоматизованого 
виробництва на основі мікро-ЕОМ, з можливістю багаторазової зміни алгоритму дій самої системи.  

Розроблені приклади алгоритмів керування вже активно використовуються в навчальному процесі кафедри 
при проведені лабораторних та практичних занять. 
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Вступ. В сучасних умовах стрімкого розвитку засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення 

тільки широке впровадження процесів інформатизації в усі види навчальної діяльності дозволить вирішувати 
питання якісної підготовки спеціалістів. 

Особливе місце в системі підготовки інженерних кадрів займають лабораторні практикуми, які призначені 
для вивчення студентами різних фізичних процесів та придбання практичних навичок роботи на реальному 
обладнанні, з аналогами якого майбутньому спеціалісту прийдеться зустрітись в своїй практичній діяльності. 

Останнім часом у зв’язку із широким впровадженням комп’ютерних моделюючих систем на практиці крім 
традиційних занять на фізичному обладнанні, активно застосовуються віртуальні лабораторні практикуми по 
різним технічним дисциплінам. Перевага і ефективність віртуальних вимірювальних технологій складається в 
можливості програмних шляхом створювати різноманітні прилади, системи вимірювання, керування і 
діагностики, а також програмно-апаратні комплекси різного призначення і практично будь-якої продуктивності 
і складності. При цьому створювана вимірювальна система може бути оптимальним чином адаптована для 
вирішення поставлених задач з урахуванням їх особливостей. 

Враховуючи всі переваги технології віртуальних вимірювальних приладів, в лабораторіях кафедри САУЕ за 
останні роки була проведена активна робота по модернізації існуючого лабораторного обладнання та 
створенню вимірювально-діагностичних комплексів [1], які реалізують принцип реально-віртуальної 
лабораторії [2]. Крім того, на кафедрі був активно впроваджений в навчальний процес апарат сучасних 
математичних і програмних пакетів (LabView, TraceMode (SCADA-системи); Delphi, Builder C++; MatLab) для 
розробки систем управління технологічними процесами і віддаленого збору даних. На даний момент, 
практично кожний реальний лабораторний стенд має свій віртуальний аналог. 

Таким чином, інтеграція фізичних та віртуальних комплексів дозволила підвищити інформативність 
учбового експерименту та розширити можливості використання лабораторного обладнання: студентам 
надається можливість вивчати не тільки фундаментальні фізичні властивості технічних об’єктів і процесів, але 
й елементарні операції по вводу/виводу аналогових й дискретних сигналів, налаштуванню конфігурації 
вимірювальних каналів та вивченню різних протоколів передачі даних. 

 Але треба відзначити, що ступінь автоматизації на існуючому лабораторному обладнанні носить локальний 
характер, тобто не дозволяє дистанційно проводити моніторинг і керування технологічним процесом. Вирішити 
це питання можливо тільки за допомогою інтеграції різного територіально віддаленого лабораторного 
устаткування з телекомунікаційними мережами в єдину інформаційну систему, складовими частинами якої 
будуть виступати мережеві лабораторії.  

Подібна інтеграція дозволить отримати ряд суттєвих переваг: 
- істотно розширити перелік лабораторного устаткування, яке використовується для проведення практичних 
занять (для кафедри відкриваються можливості доступу не тільки до власних територіально віддалених 
лабораторних установок, але й до кращих у своїх предметних областях лабораторних ресурсів технічних 
українських вузів та науково-дослідних інститутів); 

- впроваджувати технології віддаленого доступу до автоматизованих експериментальних установок; 
- підвищити економічну ефективність проведення лабораторних занять за рахунок зменшення завантаження 
лабораторій; 

- створити умови для проведення самостійної роботи студентів на практичних заняттях та підвищити 
безпеку проведення лабораторних робіт на автоматизованих установках. 

Ідея створення лабораторних практикумів з віддаленим доступом або мережевих лабораторій не є новою [3], 
але в технічних вузах України цьому питанню не приділяється належної уваги. Насамперед, проаналізовані 
статті та автореферати по даній тематиці провідних українських вузів, виявили відсутність системного підходу і 
обґрунтованих принципів вибору структури дистанційного доступу і керування фізичним устаткуванням: 

- більшість систем будуються на конкретних підходах окремих розробників; 
- реалізовані системи переважно мають монопольний режим керування експериментальною установкою, 
крім того відсутня можливість для нарощування в системи дистанційних лабораторій. 

Таким чином, слід відзначити суттєве відставання в цьому напряму вузів україни від провідних російських 
та європейських вищих навчальних закладів, в яких розроблені і вже активно використовуються: 

- більше 100 мережевих лабораторій для проведення дистанційних АЛП з різних технічних дисциплін 
(Remote Lab – м. Берлін, Германія; PEARL – м. Дублін, Ірландія; СДУ – м. Турин, Італія;  REMOTE – вузи 
Європи; серед мережевих лабораторій Російської Федерації – це «Лабораторія електронних засобів 
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навчання» (ЛЕСО), Сибірського державного університету телекомунікацій і інформатики 
(http://www.labfor.ru) [5]; Інтернет-Лабораторія «Основи електроніки», Московського енергетичного 
інституту (технічний університет) (http://www.pilab.ru)) [6]; 

- internet-портали які об’єднують в єдину мережу інформацію про унікальні лабораторні ресурси вищих 
технічних учбових закладів Російської Федерації та Європи. 

Мета роботи. Аналіз стану питання й обґрунтування структури мережевої лабораторії. 
Матеріал і результати досліджень. Створення мережевої лабораторії вимагає: по-перше, застосування 

спеціальних технічних засобів як для автоматизації експериментального стенда, так і для зв’язку керуючого 
комп’ютера з віддаленими користувачами, по-друге, розробки спеціалізованого програмного забезпечення, і по- 
третє, методичної підтримки лабораторного практикуму. 

Спроектовані на кафедрі лабораторні та вимірювально-діагностичні комплекси [1] реалізують принцип 
реально-віртуальної лабораторії [2]. Лабораторії такого типу мають два канали для проведення експерименту. В 
реальному (фізичному) каналі присутня фізична установка з необхідним джерелом живлення, датчиками і 
засобами комутації з платами збору даних, які розташовуються в комп’ютері або автономно. Тут будується і 
проводиться фізичний експеримент. Фізична модель містить всю інформацію про реальний об’єкт: враховує 
вплив численних зовнішніх факторів, ненадійність елементів і з’єднань, відхилення від режимів роботи джерел 
живлення і погрішності вимірів. В віртуальному каналі проводиться обчислювальний експеримент на 
комп’ютерній моделі з подальшим відображенням оброблених сигналів на віртуальних вимірювальних 
приладах. 

Узагальнена функціональна схема вимірювально-даігностичного комплексу, розробленого на кафедрі САУЕ 
в лабораторії 2105а, представлена на рисунку 1. 

Силова частина комплексу об’єднує 
апарати захисту (автоматичні вимикачі АВ), 
комутаційні блоки (КБ), трансформаторне 
обладнання, перетворюючі пристрої (ПП) та 
електричні машини (М). 

Сигнали з блоків датчиків (БД1-БД3) 
надходять на відповідні входи аналогового 
комутатора, який здійснює переключення 
вхідних сигналів на вихід по командам 
мікроконтролера mC. 

Мікроконтролер керує роботою АЦП у 
відповідності з алгоритмом, визначеним ЕОМ. 
Цифрова інформація яка характеризує 
вихідний сигнал датчика, підключеного к 
АЦП, з виходу останнього передається на 
електронну обчислювальну машину. 

ЕОМ в свою чергу, здійснює обробку даних 
у відповідності з визначеним алгоритмом 
функціонування і командами оператора, а 
потім формує масиви даних, які передаються 
на вхід ЦАП. 

Сигнали керування з виходу ЦАП 
передаються на блок гальванічної розв’язки, а 
потім на відповідні перетворюючі пристрої.  

Керування дискретними комутаційними 
елементами здійснюється за допомогою двух 
8-бітних портів. 

Пристрій АЦП-ЦАП реалізовано на базі мікросистеми збору даних з інтерфейсом USB m-DAQ (розрядність 
АЦП – 10 біт, діапазон вхідних напруг 0-10 В; розрядність ЦАП – 8 біт, число каналів – 2). 

Подібна структура лабораторного обладнання кафедри дозволяє в короткий термін реалізувати комплексну 
інтеграцію автоматизованого обладнання з телекомунікаційними мережами. 

Автоматизована мережева лабораторія являє собою комплекс інтерфейсів, інтерактивних форм і 
інструментів керування навчальним процесом, зв'язаних між собою на основі системи керування базами даних, 
за допомогою телекомунікацій, що дозволяють одержати доступ до лабораторних практикумів по мережі.  

Таким чином, мережева лабораторія повинна забезпечувати: 
- доступ до актуальної інформації з питань роботи системи автоматизованих лабораторних практикумів; 
- авторизований регламентований доступ користувачів до баз даних мережевої лабораторії; 
- одержання загальної інформації про доступні для виконання лабораторні роботи у залежності від обраної 
дисципліни; 

Рисунок 1 – Функціональна схема комп’ютеризованого 
вимірювально-діагностичного комплексу 
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- виконання лабораторних робіт на реальних лабораторних стендах у режимі віддаленого доступу з 
можливістю відеотрансляції; 

- можливість змінювати умови експерименту (чи режими роботи досліджуваного приладу); 
- організацію централізованого оновлення лабораторних комплексів з відповідними методичними 
розробками; 

- організацію технічної і методичної підтримки викладачів, і студентів з питань роботи системи 
лабораторного практикуму. 

При розробці структури такої системи треба враховувати: 
- простоту доступу к даним мережевої лабораторії: для роботи віддаленому користувачу не потрібно 
установки спеціального програмного забезпечення; 

- доступ к даним повинен здійснюватись у вікні будь-якого Internet-браузера: Internet Explorer, Opera, 
Firefox; 

-  швидкість передачі даних з урахуванням неоднорідності мережі. 
Таким чином, враховуючи структури навчальних лабораторій електротехнічних спеціальностей і 

застосування в учбовому процесі розподілених систем керування і збору даних (Supervisory Control And Data 
Acquisition - SCADA) структура мережевої лабораторії може бути побудована наступним чином (рисунок 2): 
 

 
Рисунок 2 – Структурна схема мережевої лабораторії 

1. Нижній рівень такої структури включає в себе стендове обладнання, яке об’єднується в єдину промислову 
шину з одним протоколом передачі даних (наприклад, Modbus RTU, з передачею даних по RS-485 інтерфейсу) 
під керуванням програмованих логічних контролерів.  

Для здійснення збору даних з високою частотою опитування використовуються різноманітні бюджетні 
модулі збору даних (наприклад, mDAQ, фірми ХолітТМ Дєйта Системс). 

2. Верхній рівень об’єднує в собі всі програмні інтерфейси комп’ютеризованих робочих місць на 
лабораторних стендах, віддалених користувачів та інтерфейсу вимірювального серверу який пов'язаний з усім 
обладнанням мережевої лабораторії за допомогою OPC-сервера [7-8]. Ці сервери, в свою чергу, об’єднані 
локальною мережею Ethernet між собою і іншими комп’ютерами кафедри (OPC-клієнти). 

Як вже зазначалось, в якості програмного забезпечення верхнього рівня використовуються SCADA-системи 
(LabView, TraceMode), які вже мають вбудовані OPC-сервера з підтримкою протоколу ModBus RTU [4], що 
дозволяє здійснити обмін даними між контролером і програмою верхнього рівня без написання спеціальних 
драйверів для роботи з приладами. 
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Крім того, в даній системі реалізована можливість організації відеозв’язку з регістрацією відеопотоку на 
вбудованій платі в ПК. 
Висновки. В ході проведеного аналізу була запропонована структура мережевої лабораторії, яка дозволяє 

провести комплексу інтеграцію автоматизованого лабораторного обладнання з сучасними телекомунікаційними 
системами, та підвищити інформативність учбового процесу за рахунок використання всіх переваг 
інформаційних ситем. 
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Вступ. Однією з основних задач, розв'язуваних при проектуванні великих переходів повітряних ліній (ПЛ) 

електропередавання у рамках УД САПР ПЛ ДонНТУ, є визначення параметрів цих переходів: стріл провисання 
та довжини проводу на переході, що проектується. 

Загальноприйнята методика для вирішування цієї задачі [1] заснована на теорії ланцюгової лінії з 
використанням відомого кубічного рівняння стану проводу, що виводиться з кривої провисання проводу по 
параболі. Однак, як показують результати проектних розрахунків для проводів великих переходів ПЛ, це 
приводить у ряді випадків до неприпустимих погрішностей у величинах стріл провисання проводу в переході. З 
метою їхнього зниження нам представляється доцільним використання теорії ланцюга рівного опору [2], що є 
більш строгою і дозволяє одержати порівняно прості рішення задач розрахунку проводів великих переходів ПЛ 
з обліком, наприклад, таких факторів, як вага гірлянд ізоляторів. Крім того, ця теорія дозволяє також пояснити 
сталість величини стріли провисання проводу в переході ПЛ при великих ожеледних навантаженнях і при 
особливо міцній ожеледі, оскільки вона заснована на припущенні сталості напруги в матеріалі проводу по всій 
його довжині в переході. 
Мета роботи. Розробка комп’ютерної програми розрахунку великих переходів ПЛ для спеціальності 

7.090602 – «Електричні системи і мережі» в навчальному процесі підготовки спеціалістів. 
Матеріал і результати дослідження. Алгоритм програми побудований на новій формі запису рівняння 

стану проводу в прогоні ПЛ із використанням теорії кола рівного опору, а також на розрахункових вираженнях 
для визначення стріли провисання і довжини проводу в прогоні ПЛ на переході, що розроблені на кафедрі 
електричних систем ДонНТУ. 

Навчальний варіант програми розрахунку параметрів великих переходів ПЛ через водні простори являє 
собою програмний продукт, написаний мовою DELPHI. 

В програмі, що розроблена, використані метод дотичних для рішення основного рівняння стану проводу і 
метод половинного ділення при визначенні параметру Х0 . Програма передбачає введення  розрахункових 
параметрів по проводу і тросу до бази даних з наступним їх використанням без повторного введення 
проектувальником ПЛ. 

Інтерфейс програми розрахунку великих переходів через водні простори  показано на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 - Інтерфейс програми 

Для контрольного варіанту з метою налагодження програми  і перевірки правильності розрахунків великого 
переходу ПЛ 150 кВ через водні простори по запропонованих виразах був використаний наступний чисельний 
приклад, що відбиває по суті алгоритм розрахунку переходу ПЛ через судноплавну ріку. 
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Припустимо, що потрібно визначити габарит 2h  на переході при температурі +40 °С для проводу АС-

400/93, змонтованого через  судноплавну ріку з прогоном 700 м і різницею точок підвісу проводу на опорах 
67,73 м. 

Кліматичні умови: 
- вища температура повітря            +40 0С; 
- температура утворення ожеледі   - 5 0С; 
- IV район по ожеледі;  
- III район по вітру. 
Результати контрольного розрахунку великого переходу наведені на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 - Результати контрольного розрахунку великого переходу 

 
Висновки. За результатами розрахунків можна стверджувати, що розрахунковий габарит 35,34 м не 

заперечує нормативам [3]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ У ПАКЕТІ SIMHYDRAULICS 

Бур’ян С.О., асист., Ульянченко С.В., магістрант, Кононський О.В., магістрант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
E-mail: konosky@i.ua  
 
Вступ. Електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками широко 

використовуються в різних галузях промисловості, енергетики, сільського та комунального господарств. 
Найбільш розповсюдженими є системи регулювання тиску або продуктивності. Але синтез та налаштування 
таких систем вимагає детального аналізу процесів, що протікають у гідравлічних мережах. 
Мета роботи. Дослідження електромеханічної системи автоматичного керування відцентрової насосної 

установки у пакеті MATLAB SIMHYDRAULICS. 
Матеріал і результати дослідження. У багатьох літературних джерелах [1] насос описується нелінійним 

диференціальним рівнянням першого порядку. 
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де m  – маса води в насосі і трубопроводах; g  – прискорення вільного падіння; ρ  – густина рідини;                

Q  – продуктивність насосу; a –  гідравлічний опір мережі; 
H

a  – гідравлічний опір насосу; 
0

H  – напір при 

нульовій подачі та номінальній швидкості; 
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ω  – номінальне значення швидкості насосу; ω  – швидкість 

обертання насосу; 
CT

H – статичний напір. 

Момент на валу насоса та напір описуються наступними формулами 
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Така модель знайшла широке застосування при аналізі перехідних процесів у гідравлічній мережі.  
Середовище MATLAB, у свою чергу, пропонує пакет SIMHYDRAULICS [2], за допомогою якого можна  

моделювати та досліджувати будь-які насосні установки. Розглянемо структурну схему відцентрової насосної 
установки з частотним регулюванням [3],  яка зображена на рис. 1. 

 
Структурна схема включає в себе перетворювач частоти, двохфазну модель асинхронного двигуна і 

динамічну модель насосу. Перетворювач частоти і двигун об’єднані в один блок P4-AD, який зображено на   
рис. 4. Система P4-AD має ПІД-регулятор і зворотній зв’язок за швидкістю, що дозволяє стабілізувати 
швидкість обертання двигуна [4]. На основі структурної схеми складена модель насосної установки у 
середовищі SIMHYDRAULICS, що показана на рис. 2.  

                 
              Рисунок 2  – Модель насосної установки 
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Блок Centrifugal Pump являє собою відцентровий насос будь-якого типу. В залежності від даних, вказаних у 
каталозі виробника, можна обрати одну з опцій оцінювання параметрів моделі: за апроксимуючим 
многочленом, за Q-H характеристикою насосу, а також за Q-H характеристикою в залежності від швидкості 
обертання. В досліджуваній моделі використовувався метод оцінювання параметрів за Q-H характеристикою з 
наступними номінальними даними: потужність насосу 370 Вт, QН=9,8 м3/год та HН=4,5 м. Переміщення рідини 
відбувається у напрямку з вхідного порту Т у вихідний порт Р. В системі досліджується переміщення води. 
Робоча рідина обирається за допомогою блоку Hydraulic Fluid. Вимірювання тиску можливе за рахунок 
використання датчику тиску, який зображено у вигляді блоку з назвою Ideal Hydraulic Pressure Sensor. Також, за 
допомогою датчику продуктивності Ideal Hydraulic Flow Rate Sensor, в системі вимірюється продуктивність 
насосу. Блок Orifice with Variable Area Slot виконує роль вентиля зі змінною величиною отвору. Величину 
відкриття-закриття вентиля, яка приведена на рис. 3, задають за допомогою блоку Signal Builder. Діапазон 
відкриття складає 0,024 м від закритого стану до відкритого. 

 

Pressure Relief Valve є зворотнім клапаном. Блок Ideal Angular Velocity Source виконує роль ідеального 
джерела кутової швидкості і необхідний для знаходження різниці швидкостей на вхідних портах S і С, які 
з’єднані відповідно з двохфазною моделлю двигуна, потужністю 0.75 кВт та швидкістю обертання 1500 об/хв – 
блок  P4-AD, який зображено більш детально на рис. 4, та  механічною початковою точкою обертання 
Mechanical Rotational Reference.  

Статичний момент двигуна формується на основі першого рівняння (2), структура рівняння зображена на 
рис. 5 і змінюється пропорційно відкриванню або закриванню вентиля.  

 
За допомогою Hydraulic Reference в системі здійснюється зв’язок з атмосферним тиском. Також в системі 

представлені перетворювачі фізичних сигналів у сигнали, які використовує програмний пакет Simulink та 
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          Рисунок 5 – Блок статичного моменту 
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зворотні перетворювачі – PS-S і S-PS відповідно. Solver Configuration визначає інформацію для моделювання з 
усіх блоків, що використовують фізичні сигнали і задає параметри для вирішення задачі моделювання.  

 
Графік зміни статичного моменту приведений на рис. 6. 

 
В результаті моделювання отримали перехідний процес напору, що зображено на рис. 7, і перехідний 

процес продуктивності насосної установки, який зображено на рис. 8. 

  
Висновки. З отриманих графіків можна побачити, що при закритому вентилі на 0,0035 м тиск досягає 

величини 4,8 м, продуктивність при цьому 9,8 м3/год. При повністю відкритому вентилі – забезпечується 
максимальна продуктивність, яка дорівнює 10,3 м3/год та мінімальний тиск 3,6 м. Дослідження показує, що 
модель є працездатною та може бути застосована для дослідження та аналізу перехідних процесів у 
гідравлічних мережах. 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 
1. Попович М.Г., Кострицький В.В. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. – К.: 

КНУТД, 2008. – 322 с. 
2. Попович М.Г., Теряєв В.І., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О. Особливості синтезу та дослідження 

електромеханічних систем з послідовною корекцією та частотнорегульованими асинхронними 
двигунами // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла 
Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 3/2007(44) частини 2. – 180 с. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

t, с
Рисунок 8 – Перехідний процес продуктивності 

насосу 

Q, м3/год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0

0.5 

1

1.5 

2

2.5 

3

3.5 

4

4.5 

t, с
Рисунок 7 – Перехідний процес напору 

 

Н, м 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1

1.2 

t, с 
Рисунок 6 – Перехідний процес статичного моменту 

1.4 
Статичний момент, Н*м 

5



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 163

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС-ТРЕНАЖЕР ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ 
УСТАНОВКИ 

Шоколов В.Н., магистрант, Сердюк А.А., ассис., Коренькова Т.В., к.т.н., доц., Перекрест А.Л., 
к.т.н., доц.  
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: serduk@link.pl.ua 

 
Введение. В коммунальном хозяйстве и промышленном секторе технологические комплексы, 

оборудованные насосными агрегатами (НА), относятся к одним из наиболее энергоемких объектов. 
Установленная мощность насосов лежит в пределах от десятков кВт до десятков МВт, диапазон изменения 
производительности составляет от 1000 м3/ч до 12000 м3/ч, напора – 10÷120 м [1]. Трубопроводная сеть 
представляет собой разветвленную магистраль с различными по диаметру и длине участками трубопровода. 
Для выполнения защитных и регулировочных функций в гидросистеме устанавливается трубопроводная 
арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны и т.д.).  

Насосные комплексы (НК) систем водоснабжения представляют собой единую сложную систему 
взаимодействующего электромеханического и гидравлического оборудования, режим работы которого 
меняется в соответствии с режимом работы потребителя (жилой сектор, промышленный объект и т.д.). 
Стабилизация напора или производительности в трубопроводной сети или на выходе НА обеспечивается 
изменением технологических параметров по той или иной схеме регулирования. 

На практике известны следующие методы регулирования технологических параметров НК: воздействием на 
насосный агрегат (изменение частоты вращения привода электродвигателя, изменение угла установки лопаток 
рабочего колеса) или на коммуникационную сеть (дросселирование, байпасирование, активное регулирование 
параметров). Каждый из методов характеризуется своими энергетическими и стоимостными показателями [2].  

В реальных условиях работы НК не всегда имеется возможность для экспериментальной проверки 
эффективности того или иного метода, поэтому заслуживает внимания вопрос разработки мелкомасштабной 
физической модели гидротранспортной установки (ГТУ) с возможностью реализации различных методов 
регулирования технологических параметров. Результаты исследований, полученные на лабораторной установке 
с помощью законов подобия, устанавливающих определенные соотношения между геометрическими, 
кинематическими и  динамическими характеристиками электрогидравлического оборудования в 
мелкомасштабной модели и натурной установке, обобщают и переносят на реальный объект. 
Цель работы. Разработка структуры и анализ решаемых задач  на мелкомасштабной физической модели 

гидротранспортной установки.  
Материал и результаты исследования. На рис. 1 приведена функциональная схема экспериментального 

лабораторного комплекса ГТУ, которая включает:  
- два центробежных насосных агрегата мощностью 0,3 кВт и 0,55 кВт; 
- систему разветвленного трубопровода из полипропиленового материала диаметром 50 мм, содержащую 

горизонтальные и вертикальные участки с установленной запорно-регулирующей арматурой и приемными 
резервуарами; 

- устройство активного регулирования параметров НК на базе гидротурбины, соединенной на одном валу с 
электрическим генератором; 

- регулируемый дисковый затвор с электроприводом для изменения параметров ГТУ путем требуемого 
открытия/закрытия рабочего органа; 

- устройство для регулирования частоты вращения электродвигателей насосов на базе преобразователей 
частоты; 

- участки трубопроводной сети с местными сопротивлениями (кварцевые стеклянные трубки Вентури) для 
исследования кавитационных процессов в гидросистеме; 

- систему контрольно-измерительной аппаратуры (датчики тока, напряжения, частоты вращения, давления и 
расхода); 

- устройство сопряжения контрольно-измерительной и исполнительной аппаратуры с ЭВМ на базе аналого-
цифрового и цифро-аналогового преобразователей. 

Разрабатываемая экспериментальная установка охватывает целый комплекс научно-исследовательских и 
научно-прикладных задач: 

- исследование технологических и энергетических  режимов работы электрогидравлического оборудования 
при использовании различных схем регулирования производительности: дросселированием, изменением 
частоты вращения, числом одновременно работающих насосных агрегатов; 

- исследование одиночной и групповой работы турбомеханизмов с регулируемым электроприводом на сеть 
с противодавлением; 

- исследование альтернативных решений по регулированию технологических параметров насосной 
установки на базе активных регулировочных устройств с гидротурбинным агрегатом и системой регулирования 
его мощности. Такой вариант изменения производительности целесообразен в насосных станциях с групповым 
характером работы турбомеханизмов и широким регулированием производительности [2]; 

- исследование кавитационных процессов в гидротранспортном комплексе, сопровождающихся 
образованием пузырьков, заполненных газом или паром, и обусловленных снижением давления в потоке 
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жидкости меньше давления насыщенных паров. Изменение температуры перекачиваемой жидкости, режима 
работы НК, перепады давления в гидросистеме приводят к образованию кавитации во всасывающем патрубке, 
в рабочем колесе насоса, на местных сопротивления гидравлической сети (сужениях, поворотах, на выходе 
задвижек). С этой целью экспериментальный комплекс оснащается регулируемым электронагревательным 
элементом; всасывающие патрубки насосов ─ регулируемыми клапанами, гидравлическая сеть ─  прозрачными 
трубками Вентури различного поперечного сечения в узкой части, что позволит выполнить исследования по 
оценке влияния кавитационных процессов на параметры ГТУ и выработать рекомендации по их снижению [3]; 

- анализ параметров и исследование динамических процессов в гидросистеме в регулировочных и 
аварийных режимах. Для физического моделирования гидравлических ударов в лабораторном комплексе 
предусмотрен вертикальный участок трубопровода высотой до 10 м с приемным баком, снабженным 
регулировочным клапаном. В случае аварийной остановки НА поток жидкости меняет свое направление из-за 
наличия геодезического перепада, в результате чего создаются условия для имитации гидравлического удара в 
рассматриваемой системе. Это позволит определить значения возможных превышений напора и условия 
срабатывания гидрозащитной арматуры, исключающие аварийные режимы в гидросистеме; 

- исследование динамических нагрузок в гидросистеме при использовании управляемого гидроклапана. 
Задание разного темпа управления открытием/закрытием трубопроводной арматуры приводит к изменению 
параметров напора, производительности, превышению давления в гидросистеме и дает возможность 
выработать рекомендации по формированию траекторий управления гидроклапанов, исключающих  
гидроудар [4]; 

- обоснование технико-экономической эффективности используемых решений по регулированию 
технологических параметров и использованию средств гидродинамической защиты насосных станций. 

Лабораторный комплекс может быть использован в качестве тренажера в задачах подготовки и 
переподготовки специалистов электромеханического профиля. 

 
Рисунок 1 – Функциональная гидравлическая схема экспериментального комплекса ГТУ: 

1, 2 – центробежные насосы; 3 – гидротурбинный агрегат; 4 – дисковый поворотный затвор с регулируемым 
электроприводом; 5-7 – трубопроводы; 8, 9 – кварцевые стеклянные трубки Вентури; 10-12 –  вентили шаровые; 
13 – кран трехходовой; 14 – клапан обратный; 15, 16 – тройники; 17, 18 – повороты; 19, 20 – емкости для воды; 

21 – двухканальный ультразвуковой датчик расхода; 22 – система подогрева воды; 23/, 23// - трубопроводы 
подачи и слива воды из системы; Дд – датчик давления 

Выводы. Предложенный лабораторный комплекс гидротранспортной установки позволяет осуществить 
целый ряд научно-практических и теоретических исследований, подготовку инженерных кадров 
соответствующего профиля, является базой для переподготовки и повышения квалификации 
производственного персонала. 
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ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ПРИМІЩЕННІ* 
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Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

Вступ. Системи вентиляції відіграють важливу роль у забезпеченні нормальних умов життєдіяльності в 
житлових і виробничих приміщеннях, а також в об'єктах промислового, транспортного і індивідуального 
призначення. Температура, вологість і інші параметри атмосфери (повітря), що оточує нас, досить важливі для 
життєдіяльності людини, а також в цілях забезпечення збереження споруд, устаткування і нормального 
протікання технологічних процесів.  

Формування температурного режиму в приміщенні цілком залежить від якості побудови системи вентиляції 
і управління її режимом роботи. Достатня кількість публікацій присвячена розрахунку, побудові і автоматизації 
систем вентиляції і кондиціонування повітря [1-3], проте вони недостатньо описують фізичні аспекти 
формування необхідного повітряного режиму в приміщенні. З іншого боку існує немало публікацій, 
присвячених саме теплофізичним аспектам формування необхідного температурного або тепловологістного 
режиму в приміщенні [4, 5, 7], які не враховують динамічних характеристик вентиляційних агрегатів, як 
складних технічних систем з режимами роботи, що змінюються в часі. Недостатньо освяченими залишаються 
питання сполучення і управління технічною складовою вентиляційних систем з урахуванням теплофізичних 
параметрів повітря і методів їх формування. 
Мета роботи. Розробка математичної моделі та дослідження динамічних характеристик вентиляційного 

комплексу при стабілізації температурного режиму в приміщенні. 
Матеріал і результати дослідження. На рис. 1 приведена структурна схема математичної моделі 

вентиляційного комплексу, до складу якої входять: приводний асинхронний двигун вентилятора АД1, 
відцентровий вентилятор ВВ, трубопровідна аеромережа ТМ, приводний асинхронний двигун засувки АД2, 
засувка З та приміщення П. 
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Рисунок 1 – Структурна схема математичної моделі вентиляційного комплексу 

Асинхронні двигуни відцентрового вентилятора та засувки представлені лініаризованими моделями, 
описаними в [6]. 
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Вентилятор представлений рівняннями виду:  
2

вн
2

0вх QRHH −ν= , (1) 

вих
вих

ввх H
dt

dH
ТH += , (2) 

де 0H  – напор, що розвиває вентилятор при нульовій подачі, м; внR  – внутрішній опір вентилятора, с2/м5; 

н.вентвент / ωω=ν  – відносна швидкість обертання робочого колеса вентилятора; вентω , н.вентω  – поточна та 

номінальна частоти обертання вентилятора, с-1; вхH , вихH  – напори на вході та виході робочого колеса 

вентилятора відповідно, м; вТ  - постійна часу, що враховує динамічні властивості вентилятора, с. 

Трубопровідна аеромережа представлена за принципами електроаеродинамічної аналогії [7, 8], і описується 
квазілінійною системою диференціальних рівнянь: 
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де q,h  – п’єзометричний напір і витрата повітря в поточному перерізі трубопроводу відповідно, м, м3/с; 

4

d
S

2π
=  – площа поперечного перерізу, м2; d  – діаметр трубопроводу, м; λ  – безрозмірний коефіцієнт опору 

трубопроводу; c – швидкість поширення звуку в середовищі, м/c (для повітря с=340 м/с); 2см81,9g = – 

прискорення вільного падіння. 
Під час моделювання аеромережі був використаний математичний апарат розв’язання відомих з 

електротехніки хвильових (телеграфних) рівнянь, що полягає в заміні електричної лінії з розподіленими 
параметрами системою еквівалентних чотириполюсників із зосередженими параметрами. Така заміна дозволяє 
визначити  напір і продуктивність у різних точках мережі: 
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1i1iii Q,H,Q,H −− – напір і продуктивність на виході та вході i-го чотириполюсника (ділянки мережі) 

відповідно. 
Аеродинамічна характеристика регульованої засувки в загальному випадку може бути описана виразом [8]: 

0
DС

зас )1)/1((В)1)/1((А)( ξ+−β+−β=βξ , (5) 

де засξ  – коефіцієнт опору засувки; )n2/(.шп πϕ=β  – відносний ступінь відкриття засувки; 

dt)t()t( .шп.шп ∫ω=ϕ  – поточний кут повороту шпінделя арматури, рад.; i/.дв.шп ω=ω  – поточна частота 

обертання шпинделя арматури, с-1; .двω  – поточна частота обертання вала приводного електродвигуна,  с-1; i  – 

передаточне відношення редуктора електроприводу засувки; n  – кількість обертів, необхідна для повного 
закриття засувки; D,C,B,A  – коефіцієнти апроксимації, що залежать від типу трубопровідної арматури; 0ξ  – 

коефіцієнт аеродинамічного опору при повному відкритті арматури ( 1=β ). 

Для повітряних засувок характерними є наявність зони нечутливості, коли коефіцієнт опору β  змінюється 

несуттєво при повороті кута .шпϕ  та наявність мінімальної витрати повітря при повністю закритій засувці [2]. 

Вентильоване приміщення описане за допомогою рівняння теплового балансу [4]: 
( ) вввпппссвп tCVtCVtCVV +=⋅+ , (6) 

де пV  – об’єм повітря в приміщенні, м3; вV  – об’єм повітря, що подається з вулиці, м3; свп t,t,t  – температура 

повітря в приміщенні, повітря, що подається з вулиці та температура суміші, °С; свп С,С,С  – теплоємність 

повітря в приміщенні, вуличного повітря та суміші (0,2402 кал/г· град).  
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При цьому були прийняті деякі допущення, а саме: не враховувалась температурна інерційність 
огороджуючих конструкцій, зміна теплоємності при змішуванні газів з різними температурами та конвекція 
повітряних шарів в приміщенні. 

На рис. 2 приведені графіки зміни в часі продуктивності вентилятора Q(t), об’єму повітря, що подається в 
приміщення V(t) та температури повітря в приміщенні tc(t). На відрізку часу t=t1 відбувається запуск 
вентилятора та вихід на номінальний рівень продуктивності. Водночас з цим можна спостерігати збільшення 
об’єму речовини, що подається до приміщення, та, як наслідок, зменшення температури повітря в приміщенні. 
В даному конкретному випадку температура повітря в приміщенні складала +24°С, а температура повітря, що 
забирається з вулиці – +10°С. По досягненню температури повітря в приміщенні температури завдання, що 
складає + 22°С та відповідає кінцевій точці  відрізку часу t1, подається сигнал на управління засувкою. В період 
часу t=t2 засувка працює до повного перекриття каналу аеромережі. Так як під час управління засувкою робота 
вентилятора продовжується і деяка продуктивність повітря в аеромережі все ще зберігається, то температура 
повітря продовжує знижуватись до +21,4°С. В момент часу, що відповідає кінцевій точці відрізку t2 засувка 
повністю закрита. Подається сигнал управління на вимкнення вентилятора, при цьому продуктивність 
вентилятора знижується до нульової відмітки, а температура та об’єм мають стабільне значення. 

 
Рисунок 2 – Графіки зміни продуктивності вентилятора Q(t), об’єму 

 повітря, що подається в приміщення V(t) та температури повітря в приміщенні tc(t) в часі 

Висновки.  Розроблена модель вентиляційного комплексу дозволяє досліджувати динамічні характеристики 
в аеромережі при стабілізації температурного режиму в приміщенні шляхом управління продуктивністю 
повітря  ввімкненням/вимкненням вентиляційного агрегата та регулювання положенням дросельних заслінок. 

Аналіз отриманих кривих показав, що стабілізація температури відбувається за 21 с. Час вирівнювання 
температури може змінюватися при регулюванні витрати повітря, що поставляється у приміщення, при 
використанні частотного регулювання приводного асинхронного двигуна або зміни положення дросельної 
засувки в каналі аеромережі. 

Запропонована модель є працездатною для дослідження температурного режиму декількох приміщень як 
послідовно, так і паралельно з’єднаних вентиляційною аеромережею. Перспективними можливостями 
удосконалення моделі є врахування теплового випромінювання від суб’єктів, їх кількості, вільної конвекції 
повітряних мас та зміни вологості повітря при вентилюванні. 
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Вступ. В умовах проведення лабораторних робіт в учбових аудиторіях мікроклімат не повинен 
конфліктувати із здоров'ям членів персоналу та студентів. Це вимагає вирішення питань, які входять в 
проблему створення мікро-екологічних систем: провітрювання приміщень по чиннику обміну об'єму повітря в 
приміщенні за встановлений час; формування заданого температурного режиму шляхом охолоджування або 
зміни напряму переміщуваної повітряної маси. Вирішення цих завдань вимагає створення спеціальних 
пристроїв управління повітряним середовищем [1].  

В умовах лабораторних приміщень кафедри систем автоматичного управління та електроприводу був 
створений комплекс вентиляційної установки, що дозволяє вести багатобічне спостереження за параметрами 
повітряного середовища лабораторного комплексу і корегувати їх в разі потреби [2]. 

Відомо, що регулювання витрати повітря може здійснюватись зміною характеристики вентиляційної мережі 
при дроселюванні або характеристики вентилятора при регулюванні частоти обертання чи зміні кута лопастей 
напрямного апарату [1, 3, 4]. 

Робота систем вентиляції із змінною витратою повітря виявляється особливо ефективною з енергетичної 
точки зору при малій долі зовнішнього повітря в загальному об'ємі припливного повітря, причому найбільшу 
економію електроенергії при скороченні витрати повітря можна отримати шляхом зміни частоти обертання 
вентилятора. 
Мета роботи. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності вентиляційної системи для формування 

сприятливого мікроклімату в лабораторних приміщеннях. 
Матеріал і результати дослідження. Технологічна схема вентиляційного комплексу лабораторій,  

зображена на рис. 1, включає систему вентиляції, що складається з вентилятора, аеромережі витяжної 
вентиляції і вентиляторів для припливної вентиляції. Призначенням вентиляційного комплексу є видалення з 
лабораторних приміщень забрудненого повітря, подача свіжого повітря, контроль параметрів температури, 
вологості і швидкості руху повітряного потоку в приміщенні.  

Особливістю вентиляційної системи є наявність розгалуження із двох вентиляційних каналів, кожен з яких 
проходить через окреме приміщення. Для підтримання потрібних умов повітряного середовища необхідно 
використовувати не лише частотне регулювання приводного асинхронного двигуна, а й дроселювання з 
використанням запірно-регулюючої арматури. 

 
 

 

Рисунок 1 - Схема вентиляційного комплекса: 
ДТ, ДВ – датчики температури і вологості, відповідно; ВВ – відцентровий вентилятор; 

ЗЕП1, ЗЕП2 – засувки з керованими електричними приводами 
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Алгоритм, що описує роботу вентиляційного комплексу при стабілізації температури в обслуговуваних 
приміщеннях, зображений на рис. 2. Існують чотири можливі випадки роботи системи:  

– температура в жодному з приміщень не змінюється – встановлюється така частота живлячої напруги 
приводного двигуна вентилятора ВВ fпідтр., що відповідає мінімальній продуктивності вентилятора Qпідтр.; 
засувки ЗЕП 1 та ЗЕП 2 знаходяться у відкритому положенні;  

– температура в першому приміщенні 1t  перевищує температуру завдання .завдt  – встановлюється 

номінальна частота живлячої напруги fном; перша засувка займає відкрите положення, а друга закривається на 
кут φmin, (φmin відповідає мінімальній продуктивності Qпідтр. у вентиляційному каналі для кожного окремого 
приміщення); 

– температура в другому приміщенні 2t  перевищує температуру завдання .завдt  – встановлюється 

номінальна частота живлячої напруги fном; друга засувка займає відкрите положення, а перша  закривається на 
кут φmin; 

– температури  першого 1t  і другого 2t  приміщень перевищують температуру завдання – встановлюється 

номінальна частота живлячої напруги fном; засувки ЗЕП1 та ЗЕП2 займають відкрите положення; якщо 
температура в першому чи другому приміщеннях зрівнюється з .завдt , то засувка відповідного приміщення 

закривається на кут φmin. Після того, як температура у обох приміщеннях зрівнюється з температурою завдання, 
встановлюється така частота живлячої напруги приводного двигуна вентилятора ВВ fпідтр., що відповідає 
мінімальній продуктивності вентилятора Qпідтр., а засувки ЗЕП1 та ЗЕП2 займають відкрите положення. 

.завд1 tt > .завд2 tt >

.завд2 tt >

.завд1 tt =

.завд2 tt =

.завд1 tt >

.завд2 tt =

.завд1 tt =

 
Рисунок 2 – Алгоритм роботи вентиляційного комплексу 

 



ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ. 
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
 

 
 

170

Отже, при побудові системи вентиляції необхідно враховувати можливість гнучкого і неконфліктного 
керування перерозподіленням повітряного потоку між вентильованими приміщеннями. Це передбачає 
установку датчиків температури та вологості повітря в кожній з аудиторій, а також установку засувок з 
керованими електричними приводами для регулювання продуктивності вентилятора. В перспективі в такій 
системі можливе встановлення пристроїв забезпечення підвищеного комфорту (обігрівачів, охолоджувачів, 
осушувачів канальної конструкції і т. ін.). 

Однак така система не може забезпечити повний облік всіх чинників, що впливають на мікроклімат 
приміщення: кількість персоналу в зоні обслуговування, виділення СО2, теплове випромінювання від суб'єктів, 
що знаходяться в приміщенні, вміст О2 в повітрі, наявність шкідливих газів та парів, попередження виникнення 
аварійних ситуацій (пожежа, підвищена задимленість), що не дає можливості правильного обчислення 
необхідної кількості повітря. 

Використання витяжної вентиляційної системи, як припливної, забезпечить можливість установки пристроїв 
попередньої підготовки вентильованого повітря, а використання припливних вентиляторів, як витяжних – 
дозволить підтримувати баланс між припливним і витяжним повітрям, і подавати в приміщення лише 
необхідну його кількість, що дозволить заощадити енергоресурси [5]. 

З метою забезпечення вище згаданих критеріїв була розроблена структурна схема системи управління 
мікрокліматом приміщення, показана на рис. 3. Запропонована система є наступним кроком в удосконаленні 
вже існуючого лабораторного комплексу.  

Прийняті в структурній схемі системи управління мікрокліматом приміщення позначення: ППК -  
приміщення підвищеної комфортності, ш - шина, м - головна вентиляційна магістраль, р - радіальна лінія 
мережі, 1 - система фільтрації, 2 - головна вентиляторна установка, 3 - система підготовки і рециркуляції 
повітря, 4 - електричний керований привід засувки, 5 - засувка, 6 - електричний керований привід головної 
установки вентилятора, 7 - датчик продуктивності (кількості повітря) в припливному каналі, 8 - датчик 
продуктивності (кількості повітря) у витяжному каналі, 9 - датчик положення засувки, 10 - генератори для 
створення комфортних умов, 11 - витяжний вентилятор, 12 - електричний керований привід витяжного 
вентилятора, 13 - електричний керований привід циркуляційного вентилятора, 14 - циркуляційний вентилятор, 
15 - блок управління, 16 - датчики присутності й визначення кількості персоналу, 17 - датчики шкідливих 
впливів, 18 - датчики небезпечних впливів. 

 
Запропонований комплекс системи клімат-контролю включає:  замкнену систему вентиляції, яка містить 

головну вентиляторну установку, що забезпечує приплив повітря; витяжний вентилятор, що забезпечує відтік 
повітря; циркуляційний вентилятор, що забезпечує переміщення повітряних мас усередині приміщення; 
систему підготовки і рециркуляції повітря, що забезпечує необхідні параметри припливного і рециркуляційного 
повітря, яка містить рекуператор, два змішувальних клапана (заслінки) в припливному і витяжному каналах з 
керованими електричними приводами і датчик температури повітря в припливному каналі; систему фільтрації, 
що містить  два фільтри: один для осадження від крупних часток, що є мембраною або декількома мембранами 
з пористого матеріалу, другий забезпечує очищення від дрібних часток пилу і є камерою для електростатичного 
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Рисунок 3 - Структурна схема системи управління мікрокліматом приміщення 
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осадження, яка також має корисну властивість збагачувати повітря озоном; генератори для створення 
комфортних умов, що включають канальний охолоджувач (кондиціонер), пристрій для очищення повітря від 
СО2 (топка СО2-Н2 або система видалення СО2), генератор кисню (киснева установка), іонізатор, осушувач і 
обігрівач (калорифер); засувку з керованим електричним приводом і датчиком положення для забезпечення 
необхідного розподілу кількості повітря в приміщенні; сукупність датчиків, що включає: датчики присутності і 
визначення кількості персоналу в приміщенні, в якості яких можуть використовуватися датчики зміни об'єму і 
датчики присутності, відеокамера (з використанням методу побудови масштабної сітки), сонар або 
надширокосмуговий радар, датчики витрати повітря в припливному і витяжному каналах, датчики шкідливих 
впливів, що включають:  датчики температури і вологості повітря, датчик виміру теплового випромінювання 
від суб'єктів усередині приміщення - тепловізор (з використанням методу термографії), датчики СО2, О2 і 
газоаналізатор, іонометр; датчики небезпеки, що включають датчики спалаху, появи диму або вогню; блок 
управління, до якого приєднуються всі периферійні виконавчі пристрої і датчики, що включає персональний 
комп'ютер (або будь-який інший пристрій зі схожими характеристиками), пристрій збору даних – 
багатоканальний АЦП-ЦАП для приєднання датчиків і виконавчих пристроїв. 

Кількість повітря, яке подається в приміщення можна описати виразом:  

відновччприм QknQQ −⋅⋅= Σ , (1) 

де чQ  - кількість повітря, необхідне людині в нормальних умовах (у позиції сидячи, при відносній вологості не 

більше 65% і температурі, відповідній категорії приміщення і періоду року, що задаються користувачем), м3; 

чn  - кількість людей в приміщенні, чол.; геночвіднов QQQ += - кількість відновленого повітря, м3; очQ  - 

кількість повітря, очищена за допомогою генераторів для створення комфортних умов (наприклад, утилізація 
СО2); генQ  - кількість повітря додана за рахунок генерації кисню; ТВСОВt kkkkk

2
⋅⋅⋅=Σ  - сумарний 

поправочний коефіцієнт; ТВСОВt k,k,k,k
2

 - поправочні коефіцієнти відповідно по температурі, відносній 

вологості повітря, виділенню СО2, тепловому випромінюванню; 
Тоді, кількість повітря, що подається при роботі системи на декілька приміщень: 

nпримQQ Σ=Σ , (2) 

де 
nпримQ  - кількість повітря, що подається в n-е приміщення. 

Висновки. Доведено, що для забезпечення ефективного режиму підтримки мікроклімату в лабораторних 
приміщеннях необхідне використання комбінованого управління витратою свіжого повітря, що поставляється 
всередину приміщення, яке базується на частотному регулюванні та регулюванні дроселюванням. 

Запропонований алгоритм стабілізації температурного режиму в приміщеннях шляхом управління витратою 
повітря за допомогою частотного регулювання та дроселювання з використанням керованих засувок з 
електричними приводами, що дає можливість гнучкого управління температурним режимом в кожному з 
приміщень окремо. 

Розроблена структурна схема системи управління мікрокліматом приміщення, що враховує широкий спектр 
факторів, впливаючих на мікроклімат, та забезпечує підтримку необхідного кліматичного режиму в 
приміщенні. Цей варіант являється перспективним, оскільки дозволяє керувати припливом повітря по фактору 
присутності та кількості персоналу, що знаходиться в приміщенні, враховує теплове випромінювання від 
суб’єктів, дозволяє аналізувати газовий склад повітря та підтримувати баланс між припливним та 
відпрацьованим повітрям, подаючи в приміщення лише чітко визначену кількість повітря. 

Використання запропонованих принципів побудови вентиляційного комплексу дозволяє врахувати зміну 
параметрів мікроклімату приміщення, своєчасно отримувати технологічну інформацію, досягати можливості 
оперативного, точного і ефективного контролю і управління основними параметрами мікроклімату 
приміщення, забезпечувати зниження енергоспоживання і підвищення енергоефективності обладнання. 
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Introduction. This paper deals with the selection of single- to single-phase systems of power electronic conversion. 
The conversion is investigated through the usage of matrix converters. At present, it is important to provide unification, 
higher efficiency, lower price, low weight and small dimensions of developed systems. The proposed system, in 
comparison with the conventional system currently used, reduces the number of power switching elements of the 
converter. This increases the drives’ dependability and brings lower investment in power electronics used in the drive. 
Basic simulation and experimental results are given below. 

Objectives. The classic electric conversion uses DC link converters. In the case of AC traction application it means: 
single-phase traction transformer (50/16.7 Hz), traction rectifier (4Q), voltage DC link, three-phase PWM traction 
inverter and three-phase traction motor, as shown in Fig. 1. 
 

 

Figure 1 – Block scheme for indirect conversion using converters with DC link 

Materials and findings. The main disadvantage of this system is the large and heavy LF traction transformer and 
the two traction converters in serial connection. In order to reduce the weight of the LF transformer, it is possible to 
replace it with the traction transformer with a much higher frequency (e.g. 2-10 kHz) on the primary side. 
Consequently, the direct converter (a type of matrix one) is used on secondary side. 

In order to use the high frequency in traction application it was first necessary to deduce which kind of HF 
converters can be used. This is done in [2], [4], [8-11], [15]; if the latter is used, it is necessary to employ a single- to 
three-phase matrix converter with variable output voltage and frequency (e.g. 0-100 Hz). In a matrix converter the input 
of power fluctuates, because its fictitious DC link voltage is not constant. This is shown in Fig. 2.  

The average value of fictitious DC link voltage is:  

1 max max
2 0.637   AV i iV V V


     ふヱぶ 

On the contrary, the average value of fictitious DC link voltage in case of three-phase supply, Fig. 3, is much higher 
one: 

 
3 max max

3 0.955   AV i iV V V


      ふヲぶ 

  

a) b) 

Figure 2 – Fictitious DC link voltage (a); fluctuation of single-phase active power (b) 
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Direct Conversion from Single to Three Phase using Matrix Converter. The matrix converter topology has come 
about after the substitution of thyristor-devices in cycloconverters by switched-off elements, which bring high 
frequency ranges to direct converters. This was done in the last 70-80-years [1], [2]. One of the main advantages is the 
unity power factor on its input side. Another advantage is that this converter offers sinusoidal input and output 
harmonics and bi-directional energy flow, without of DC-link circuit as shown in Fig. 3 and decreasing of number of 
switching elements of converter in AC/AC drives. 

 

Figure 3 – Block scheme for direct conversion using matrix converter 

The topology of a single to three-phase matrix converter can be seen in Fig. 4, where S represents the bidirectional 
semiconductor switch:  

 

Figure 4 – The basic topology of a single-to-three phase matrix converter 

Based on the fact that during a half-period of input voltage the potential of output terminal A is as follows: 

/ 2 iv   S1 = turn - on,  S2 = turn - off 

/ 2 iv   S1 = turn - off, S2 = turn - on 

These considerations are the same for output terminals B and C. Line-to-line voltage is: 

 
 
 

0 0

0 0

0 0

 

 

 

AB A B

BC B C

CA C A

v v v

v v v

v v v

      ふヴぶ 

After being applied to Kirchhof’s Law and under the consideration of symmetrical load, the output phase voltage is 
given as: 

 
 
 

/ 3

/ 3

/ 3

 

 

 

A CA AB

B AB BC

C BC CA

v v v

v v v

v v v

        ふヵぶ 

The value of output phase voltage depends on switching commands as well as the instantaneous values of input 
voltage as the value of input voltage changes with a given frequency. The reference value of output phase voltage can 
be reached by appropriate switching logic. 

Middle Frequency (MF) Traction Transformer with input HV cascade-connected converter. One of the main 
disadvantages (weight) of the classic system traction system can be reduced by using of a middle frequency transformer 
[2], [11], [15]. In the next generation there will be the possibility of using superconductive winding [16], [17], [18]. 
Superconducting technology will most likely be used if the applications provide an advantage over conventional 

 ふンぶ 
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technologies. But for the time being, this technology is only experimental, because new materials must be cost effective 
in regards to materials’ lifespan, including capital costs, maintenance, reliability and availability.  

The core of the introduced converter is a HV modular multilevel converter structure (matrix or classical connection), 
[8-11], [15]. With the matrix converter concept, shown in Fig. 5., a compact MF-transformer is fed directly by the 
single phase converter system which is operating on the AC line voltage.  

 

Figure 5 – Schematic diagram for traction converter 

Matrix Converter Subsystem with Two-Phase Orthogonal Induction Motor. 
Matrix Converters with Two-Phase Orthogonal Output Voltages. The basic scheme of single-phase matrix converter 

is shown in Fig. 6. 
A single phase matrix converter is made from four bidirectional switches, which allow power flow through the 

converter from both sides. 

 
Figure 6 – Single phase matrix converter 

Matrix converter investigations under R-L load. The relation between output and input voltages is as follows:  

    (t)vM(t)(t)v IO           (6) 

and reciprocally  

     )()()( tvtMtv O
T

i              (7) 

  









)()(
)()(

)(
tmtm
tmtm

tM
bBbA

aBaA  

Where  )(tM  is modulation matrix,  TtM )(  transposed matrix, 
seq

aA
aA T

ttm )(  modulation index (element in 

matrix  )(tM ) , aAt  time of switched state, with restrictions to prevent short circuit.  
This is commutation problem in matrix converter – wrong commutation can do overvoltage spikes, which are 

dangerous to semiconductor switches. 
Simulation and Experimental Result for Single-Phase Matrix Converter. Simulation and experimental result was 

taken on RL load. Simulation results for input frequency fIN= 50Hz and output frequency fIN= 100 Hz are shown in 
Fig. 7 a). In Fig. 7. b) is show output voltage for output frequency 800Hz.  

 

(8) 
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Figure 7 – Simulation result for fin=50Hz: 

a) output voltage fout=100Hz; b) output voltage fout=800Hz 

Experimental results for input frequency fIN= 50 Hz and output frequency fIN= 100 Hz are shown in Fig. 8 a), b). 
In Fig. 9. is show output voltage for output frequency 800Hz. 

  

;ぶ Hぶ 

Figure 8 – Experimental result for fin=50Hz:  

a) output voltage (green) and current (yellow) fout=100Hz (red is input frequency, blue is output frequency); b) 
output voltage for fout=100Hz (green is input frequency, red  is output frequency) 

 

Figure 9 – Output voltage fout=800Hz 
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Conclusion. Based on the above, traction structures with a single-phase matrix converter need minimum power 
bidirectional switches. It is important for when, for e.g., minimum on-state and switching losses and HF traction 
transformer bring advantages of minimal weight and size in comparison with the latter ones. 
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ゑçñÑñÖóñ. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 £Öíôóöñ¿áÖí　 ôíïöá äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ÜßÜëÜÑÜçíÖí 
íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó ï âí£Ö▲½ ëÜöÜëÜ½. だäöó½ó£íîó　 ëñ¢ó½Üç âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 öí¡óê ïóïöñ½ ßñ£ 
£í½ñÖ▲ ïó¿ÜçÜú ôíïöó äëóçÜÑí ÖíóßÜ¿ññ äëÜïöÜ ÑÜïöóÇíñöï　 äëó½ñÖñÖóñ½ öóëóïöÜëÖ▲ê ëñÇÜ¿　öÜëÜç öÜ¡í (どづど) 
ïÜç½ñïöÖÜ ï ó£½ñÖñÖóñ½ çñ¿óôóÖ▲ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ç ëÜöÜëÖÜú îñäó [1, 2]. ゑ¡¿0ôñÖóñ ëñÜïöíöí ç îñäá ëÜöÜëí 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ どづど, ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ÖñÜßêÜÑó½Üïöá0 ÜÇëíÖóôñÖó　 ßëÜï¡Üç öÜ¡í ó 
ÖíÇëñçí öóëóïöÜëÖ▲ê ¡Ü½½ÜöíöÜëÜç ó ÑçóÇíöñ¿　. んïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó ï âí£Ö▲½ ëÜöÜëÜ½ ÖíêÜÑ　ö üóëÜ¡Üñ 
äëó½ñÖñÖóñ ç ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑíê äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡. が¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ëñ¢ó½í äëó½ñÖ　0ö 
öóëóïöÜëÖ▲ñ ëñÇÜ¿　öÜë▲ öÜ¡í ëÜöÜëí, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ïÜàñïöçñÖÖÜ ïÖó£óöá ßëÜï¡ó öÜ¡í. で¿Ü¢ÖÜïöá ïöëÜ¡öÜë▲ 
öí¡Üú ïóïöñ½▲ Öñ äÜ£çÜ¿　ñö óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 ïöíÖÑíëöÖ▲ñ ëñÇÜ¿　öÜë▲. ぢÜ~öÜ½Ü ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 
ó½ññöï　 ëñí¿áÖí　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£Üçíöá âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜë, ÜïÜßñÖÖÜïöá0 ¡ÜöÜëÜÇÜ 　ç¿　ñöï　 ÜöïÜöïöçóñ 
öëñßÜçíÖóú ¡ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó Üßéñ¡öí Üäëíç¿ñÖó　. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜïöëÜñÖóñ ó óïï¿ñÑÜçíÖóñ ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 íïóÖêëÜÖÖ▲½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ ï 
íÑíäöóçÖ▲½ âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½, ÜïÜßñÖÖÜïöá0 ¡ÜöÜëÜÇÜ 　ç¿　ñöï　 ó£½ñÖñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí Üïó¿ñÖó　 ç 
£íçóïó½Üïöó Üö çñ¿óôóÖ▲ Üüóß¡ó ½ñ¢ÑÜ £íÑíÖÖÜú ó Üäëíç¿　ñ½Üú äñëñ½ñÖÖ▲½ó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. づ　Ñ äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½ ç¡¿0ôí0ö ÜäëÜÇóñ 
~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óñ £çñÖá　 ï ïÜïëñÑÜöÜôñÖÖ▲½ó ó ëíïäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ó äíëí½ñöëí½ó (üíêöÖ▲ñ äÜÑ£ñ½Ö▲ñ 
ÜïöíÖÜç¡ó, ¿ñÖöÜôÖ▲ñ ¡ÜÖçñúñë▲, ~¡ï¡íçíöÜë▲, äÜÑçñïÖ▲ñ ¡íÖíöÖ▲ñ ÑÜëÜÇó ó Ñë.), ç ëñ£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ çÜ£Öó¡í0ö 
£Öíôóöñ¿áÖ▲ñ ÑóÖí½óôñï¡óñ ÖíÇëÜ£¡ó ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëí. ごï¡¿0ôñÖóñ ó¿ó ïÜàñïöçñÖÖÜñ óê 
Ü½ñÖáüñÖóñ çÜ£½Ü¢ÖÜ, óïäÜ¿á£Ü　 ïäñîóí¿áÖ▲ñ ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　. ごï¡¿0ôñÖóñ ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜú 
ïÜïöíç¿　0àñú ÜäëÜÇóê ½Ü½ñÖöÜç  ÜöÖÜï　ö ¡ Üäöó½ó£íîóó ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ äÜ ÑóÖí½óôñï¡ó½ 
ÖíÇëÜ£¡í½ [3]. ぞíóßÜ¿ññ ~ââñ¡öóçÖÜ ÑíÖÖí　 £íÑíôí ½Ü¢ñö ß▲öá ëñüñÖí, óïäÜ¿á£Ü　 íÑíäöóçÖ▲ú âí££ó-
ëñÇÜ¿　öÜë. ゑ ëíßÜöñ äëóçñÑñÖÜ óïï¿ñÑÜçíÖóñ ÑóÖí½ó¡ó ÜÑÖÜú ó£ ÖíóßÜ¿ññ ï¿Ü¢Ö▲ê ïóïöñ½ - íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï öóëóïöÜëÖ▲½ ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ öÜ¡í ëÜöÜëí (どづど). がíÖÖí　 ïóïöñ½í äëó½ñÖ　ñöï　 Ñ¿　 ½ÜÑñëÖó£íîóó 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ÑñúïöçÜ0àóê äÜÑé、½Ö▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡, ÜßÜëÜÑÜçíÖÖ▲ê íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó ï âí£Ö▲½ 
ëÜöÜëÜ½ [4]. どí¡Üñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ Ññ¿íñöïóïöñ½Ü Öñ¿óÖñúÖÜú ï ó£½ñÖ　0àó½óï　 äíëí½ñöëí½ó, 
ôöÜ Öñ äÜ£çÜ¿　ñö Üßñïäñôóöá ÖñÜßêÜÑó½Üñ ¡íôñïöçÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öëíÑóîóÜÖÖ▲½ó ëñÇÜ¿óëÜ0àó½ó 
ÜïöëÜúïöçí½ó. ぢñëñêÜÑ ï ÜÑÖÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó Öí ï¿ñÑÜ0àÜ0 ïöÜäñÖôíö▲½ Ü½ñÖáüñÖóñ½ ëÜöÜëÖÜÇÜ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ÑÜ¿¢ñÖ ÜïÜàñïöç¿　öáï　 öÜ¿á¡Ü äëó Üï¿Üçóó, ôöÜ öñ¡Üàññ £ÖíôñÖóñ ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 
Öñ ½ñÖáüñ ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　, ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ¡ëóöóôñï¡Ü½Ü ï¡Ü¿á¢ñÖó0 êíëí¡öñëóïöó¡ó, Öí ¡ÜöÜëÜ0 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äñëñêÜÑ.  

ばäëÜÇí　 ½ñêíÖóôñï¡í　 ôíïöá ïóïöñ½▲ äëñÑïöíç¿ñÖí ÑçÜ½　 £çñÖá　½ó, ï äëóçñÑñÖÖ▲½ó ½Ü½ñÖöí½ó óÖñëîóó 
1J  ó 2J , ïÜñÑóÖñÖÖ▲½ó ÜäëÜÇÜú ïç　£á0 ï ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ ÜäëÜÇÜïöó YC . 

ば½ñÖáüñÖóñ ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç äñëóÜÑ ëí£ÇÜÖí ïóïöñ½▲ ÑÜïöóÇíñöï　 óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ 
äñëóÜÑí ÖíëíïöíÖó　 ÜïÖÜçÖÜÇÜ Üï¡ÜëñÖó　 1  yt   , ÇÑñ y - ôíïöÜöí ïçÜßÜÑÖÜÇÜ ¡Ü¿ñßíÖó　 ÜäëÜÇÜÇÜ ½Ü½ñÖöí, 
í ç äñëóÜÑ £í½ñÑ¿ñÖó　 ÑÜ äÜ¿ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó Üäöó½ó£íîó　 ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ëñ¢ó½í ëñí¿ó£Üñöï　 ï äÜ½Üàá0 
íÑíäöóçÖÜÇÜ âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜëí (ぱづ) [4], çÜ£ÑñúïöçÜ0àñÇÜ Öí öÜ¡ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü¢ñÖó　. ゑêÜÑÖ▲½ó 
ïóÇÖí¿í½ó ぱづ 　ç¿　0öï　 Üüóß¡ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äÜ ï¡ÜëÜïöó X  ó Üï¡ÜëñÖó0 aX . ゑñ¿óôóÖí aX  ÜäëñÑñ¿　ñöï　 
¡í¡ ëí£ÖÜïöá ½ñ¢ÑÜ £íÑíÖÖ▲½ Üï¡ÜëñÖóñ½ 1a  ó ÜäëÜÇó½ ½Ü½ñÖöÜ½ YM , ¡ÜöÜë▲ú ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ¡ÜïçñÖÖÜ ó£ 
ÜëíçÖñÖó　: 
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ÇÑñ PI  - öÜ¡ ëÜöÜëí; がV  - Ññúïöçóöñ¿áÖí　 ï¡ÜëÜïöá ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí. 
ゑ▲êÜÑÖÜú ïóÇÖí¿ ぱづ ïç　£íÖ ï çêÜÑÖ▲½ ïóÇÖí¿Ü½ £íçóïó½Üïöá0: 
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ÇÑñ L  - ½í¡ïó½í¿áÖí　 Üüóß¡í äÜ Üï¡ÜëñÖó0; rK , eK  - çñïÜç▲ñ ¡Ü~ââóîóñÖö▲. 
ゑñ¿óôóÖí 0 ( ) r aK L K X  äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ¡Ü~ââóîóñÖö äñëñÑíôó ぱづ, ¡ÜöÜë▲ú 　ç¿　ñöï　 äñëñ½ñÖÖ▲½, 

£íçóï　àó½ Üö Üüóß¡ó aX . ぶñ½ ßÜ¿áüñ Üüóß¡í, öñ½ ßÜ¿áüñ ¡Ü~ââóîóñÖö äñëñÑíôó, ôöÜ äëóçÜÑóö  ¡ 
óÖöñÖïóçÖÜ½Ü Ü½ñÖáüñÖó0 ~öÜú Üüóß¡ó, ö.ñ. ¡ ïÇ¿í¢óçíÖó0 ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ê äëÜîñïïÜç. 

SIMULINK – ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½▲ äëóçñÑñÖí Öí ëóï. 1. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – SIMULINK – ½ÜÑñ¿á ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äÜ ïóïöñ½ñ どづど-んが 

 
ぞí ëóï. 2 äëóçñÑñÖ▲ Çëíâó¡í ï¡ÜëÜïöó ÑV  ó ÜäëÜÇÜÇÜ ½Ü½ñÖöí  ï âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ ó äëó ÖñÜäöó½í¿áÖÜ½ 

äñëóÜÑñ 1t  (ëí£ÇÜÖ ïóïöñ½▲ ç ÑçóÇíöñ¿áÖÜ½ ëñ¢ó½ñ, £í½ñÑ¿ñÖóñ ç ëñ¢ó½ñ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü¢ñÖó　). 
ぞí¿óôóñ ÜäëÜÇÜú ïç　£ó ÜäëñÑñ¿ó¿Ü ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ú êíëí¡öñë ÜäëÜÇÜÇÜ ½Ü½ñÖöí. 

ゎëíâó¡ó ëóï. 3 ïÜÜöçñöïöçÜ0ö ëñ¢ó½Ü ï Üäöó½í¿áÖ▲½ 1t  ó ç¡¿0ôñÖÖ▲½ âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ . ごïï¿ñÑÜçíÖó　 
äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ¡Ü¿ñßíÖó　 ÜäëÜÇÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ç äñëóÜÑ ëí£ÇÜÖí äÜ¿ÖÜïöá0 Öñ óï¡¿0ôí0öï　, ôöÜ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 
ïöÜäñÖôíö▲½ äñëñ¡¿0ôñÖóñ½ ëÜöÜëÖÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　. ゑ äñëóÜÑ £í½ñÑ¿ñÖó　 äëÜóïêÜÑóö äÜ¿ÖÜñ ïÇ¿í¢óçíÖóñ 
ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ½Ü½ñÖöí. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâó¡ó ï¡ÜëÜïöó ó 

ÜäëÜÇÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ï âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâó¡ó ï¡ÜëÜïöó ó ÜäëÜÇÜÇÜ  

½Ü½ñÖöí ßñ£ âí££ó-ëñÇÜ¿　öÜëí 
 
ゑ▲çÜÑ▲.  ゑ▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ÑíÖÖí　 ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 äëó ½óÖó½í¿áÖÜ½ 

ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ½ ÜßÜëÜÑÜçíÖóó Üßñïäñôóçíñö äëí¡öóôñï¡ó öÜôÖÜñ çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ £íÑíÖÖÜú ï¡ÜëÜïöó, 
Ü½ñÖáüíñö ÑóÖí½óôñï¡óñ ÖíÇëÜ£¡ó, äÜ£çÜ¿　ñö íçöÜ½íöóôñï¡ó Üäëíç¿　öá ïóïöñ½Üú ßñ£ ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ 
öÜë½Ü¢ñÖó　 ÑÜ äÜ¿ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó. ばôóö▲çí　, ôöÜ íïóÖêëÜÖÖ▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ï âí£Ö▲½ ëÜöÜëÜ½ ÖíêÜÑóö 
üóëÜ¡Üñ äëó½ñÖñÖóñ ç äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó, äëñÑ¿Ü¢ñÖÖí　 ïóïöñ½í 　ç¿　ñöï　 çñïá½í ~ââñ¡öóçÖ▲½ ïëñÑïöçÜ½ 
½ÜÑñëÖó£íîóó ÑñúïöçÜ0àóê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç, öëñßÜ0àóê íçöÜ½íöó£íîóó Üäëíç¿ñÖó　. 
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ぜóêíú¿ñÖ¡Ü だ.ù., íïä：ëíÖö, ゎÖíö0¡ ù.や., ïöÜÑñÖö, どóö0¡ ゑ.と., ¡íÖÑ. öñêÖ. ÖíÜ¡ 
とëóçÜë：£á¡óú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
E-mail: visnik@polytech.poltava.ua 
 

ゑïöÜä. ぢëó äÜßÜÑÜç： ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ：．ëíëê：ôÖÜ； ïöëÜ¡öÜëó ï¡¿íÑÖó½ó ßíÇíöÜïöíÑ：úÖó½ó 
äñë：ÜÑóôÖó½ó öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ó äëÜîñïí½ó çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá £íßñ£äñôñÖÖ　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü 
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ äëó Üäöó½：£íî：； Ü¡ëñ½Ü ç£　öóê Üß’．¡ö：ç [1]. げ ÜÑÖÜÇÜ ßÜ¡Ü, äëÜß¿ñ½í 
½Ü¢ñ ßÜöó çóë：üñÖí ÑÜï　ÇÖñÖÖ　½ Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 öëóçí¿Üïö： ëÜßÜöó Ü¡ëñ½óê äëÜîñï：ç £í ëíêÜÖÜ¡ çíë：0çíÖÖ　 
£íÑí0ôóê Ñ：ú. ぢëÜöñ, ÑÜï　Çöó îáÜÇÜ – ï¡¿íÑÖÜ, í ç äñëñçí¢Ö：ú ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç Öñ½Ü¢¿óçÜ, äëó ÑÜïöíöÖ：ú 
ë：£ÖÜ½íÖ：öÖÜïö： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê Üß’．¡ö：ç ： çó¡ÜÖÜçíÖóê Öó½ó Üäñëíî：ú. げ ：ÖüÜÇÜ ßÜ¡Ü – £íßñ£äñôñÖÖ　½ 
Öñ£í¿ñ¢ÖÜ； ëÜßÜöó ñ¿ñ½ñÖö：ç ßíÇíöÜïöíÑ：úÖÜÇÜ äëÜîñïÜ ç ¡ÜÖöÜë：, 　¡óú ÖñÜßê：ÑÖÜ Üäöó½：£Üçíöó, àÜ £Ö：çñ¿0． 
ç¡í£íÖÜ çóàñ ÜïÜß¿óç：ïöá. 

ぷóëÜ¡ñ ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖÖ　 ÑíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê äëÜîñï：ç ÜßÜ½Üç¿0． í¡öÜí¿áÖ：ïöá ë：üñÖÖ　 ÑíÖÜ； 
£íÑíô：. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ïöëÜ¡öÜëÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí ßíÇíöÜïöíÑ：úÖÜÇÜ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ, 　¡óú ÑÜ£çÜ¿　． 
ÑÜßóöóï　 ÖñÜßê：ÑÖÜ； íçöÜÖÜ½ÖÜïö： âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 úÜÇÜ Ü¡ëñ½óê Üß’．¡ö：ç. 

ぜíöñë：í¿ó ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げíßñ£äñôóöó Öñ£í¿ñ¢Ö：ïöá ëÜßÜöó Ü¡ëñ½óê Üß’．¡ö：ç äëÜäÜÖÜ．öáï　 £í 
ëíêÜÖÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ¡ñëÜçíÖÜ； ëÜ£Ñ：¿ÜçÜ； ïóïöñ½ó (とづで), 　¡í äëó£ÖíôñÖí Ñ¿　 äëóúÜ½Ü-£ßñë：ÇíÖÖ　-çóÑíô： 
äëÜÑÜ¡öÜ, â：£ó¡Ü-ê：½：ôÖ： ç¿íïöóçÜïö： 　¡ÜÇÜ ç î：ú ïóïöñ½： Öñ £½：Ö00öáï　 ç äëÜîñï： ëÜêÜ äëÜÑÜ¡öÜ íßÜ ；ê £½：ÖÜ0 
½Ü¢Öí ÖñêöÜçíöó. ゑ £ç’　£¡Ü £ îó½ äëÜÑÜ¡ö とづで, çó£ÖíôñÖóú 　¡ öëíÖ£óöÖóú äëÜÑÜ¡ö. 

とÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ とづで ï¡¿íÑí．öáï　 £ ½ñêíÖ：£½Ü äëóúÜ½Ü-£ßñë：ÇíÖÖ　-çóÑíô： öëíÖ£óöÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ öí ïóïöñ½ó 
¡ñëÜçíÖÖ　 äÜÑíôñ0 äëÜÑÜ¡öÜ Öí çêÜÑ： öí çóÑíô： äëÜÑÜ¡öÜ Öí çóêÜÑ： îáÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü. げçóôíúÖÜ, Ñ¿　 ëÜßÜöó 
ëÜ£Ñ：¿ÜçÜ； ïóïöñ½ó öí¡Ü¢ ÖñÜßê：ÑÖóú ñÖñëÇñöóôÖóú äëÜÑÜ¡ö. ん¿ñ ç ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç úÜÇÜ Üß¿：¡Ü½ ½Ü¢Öí 
ÖñêöÜçíöó. 

が¿　 çó£ÖíôñÖÜïö： äëóú½ñ½Ü, àÜ ½ñêíÖ：£½ äëóúÜ½Ü-£ßñë：ÇíÖÖ　-çóÑíô： とづで – îñ ïäñî：í¿áÖóú 
Öí¡ÜäóôÜçí¿áÖóú ßÜÖ¡ñë, 　¡óú ½í． çê：ÑÖóú Üöç：ë £ äëóú½í¿áÖó½ ½ñêíÖ：£½Ü½, öí çóê：ÑÖóú Üöç：ë, ÑÜ 　¡ÜÇÜ 
äëó．ÑÖíÖóú ¡ñëÜçíÖóú ½ñêíÖ：£½ çóÑíô： çóê：ÑÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ. がÜ ßÜÖ¡ñëí äëó¡ë：ä¿ñÖÜ Ñçí Ñíöôó¡ó. がíöôó¡ 
Öó¢ÖáÜÇÜ ë：çÖ　 (LL) öí Ñíöôó¡ çñëêÖáÜÇÜ ë：çÖ　 (HL) ÖíäÜçÖñÖÖ　 ßÜÖ¡ñëí (ëóï. 1). 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ゐÜÑÜçí ¡ñëÜçíÖÜ； ëÜ£Ñ：¿ÜçÜ； ïóïöñ½ó 

 
é¡àÜ ë：çñÖá äëÜÑÜ¡î：； Öí¡ÜäóôÜçí¿áÖÜÇÜ ßÜÖ¡ñëí çóàñ £í ë：çñÖá Üïöíç¡ó Ñíöôó¡í HL, ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 

çóÑí． ïóÇÖí¿ Öó£á¡ÜÇÜ ë：çÖ　 (Uc). é¡àÜ ë：çñÖá äëÜÑÜ¡î：； Öí¡ÜäóôÜçí¿áÖÜÇÜ ßÜÖ¡ñëí ïöí． Öó¢ôó½ £í ë：çñÖá 
Üïöíç¡ó Ñíöôó¡í LL, ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 çóÑí． ïóÇÖí¿ çóïÜ¡ÜÇÜ ë：çÖ　. ゑ ½óöá, ¡Ü¿ó äÜöÜôÖóú ë：çñÖá £íäíï：ç 
ßÜÖ¡ñëí ÑÜï　Çí． Öó¢ÖáÜÇÜ ë：çÖ　, ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 âÜë½Ü． ïóÇÖí¿ ¡ñëÜçíÖÖ　 çóïÜ¡ÜÇÜ ë：çÖ　 (ëóï. 2). 

でóÇÖí¿ ¡ñëÜçíÖÖ　 (Uc) äñëñçÜÑóöá ç í¡öóçÖóú ïöíÖ んでば äÜäñëñÑÖ：½ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ ½ñêíÖ：£½Ü½, 　¡óú ôñëñ£ 
Ññ　¡óú ôíï äÜôóÖí． äÜÑíçíöó Öí çê：Ñ Öí¡ÜäóôÜçí¿áÖÜÇÜ ßÜÖ¡ñëí öëíÖ£óöÖóú äëÜÑÜ¡ö (rq). げ î：．； äëóôóÖó 
äÜöÜôÖóú ë：çñÖá £íäíï：ç äëÜÑÜ¡î：； ä：ï¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 Öó¢ÖáÜÇÜ ë：çÖ　 ÜäÜï¡í．öáï　 ÑñàÜ Öó¢ôñ £í ë：çñÖá Üïöíç¡ó 
Ñíöôó¡í LL. 

ぞíÑêÜÑ¢ñÖÖ　 öëíÖ£óöÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ £Üßëí¢ñÖÜ Öí ôíïÜç：ú Ñ：íÇëí½： Ü çóÇ¿　Ñ： äÜöÜ¡Ü rq(t), àÜ ç：ÑÜßëí¢í． ç 
ôíï： Üß¿：¡Üç： äíëí½ñöëó îáÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ. 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぶíïÜç： Ñ：íÇëí½ó âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ¡ñëÜçíÖÜ； ëÜ£Ñ：¿ÜçÜ； ïóïöñ½ó 

 

でóÇÖí¿ ¡ñëÜçíÖÖ　 (Uc) ä：Ñöëó½Ü．öáï　 Öí çóïÜ¡Ü½Ü ë：çÖ： ÑÜ öóê ä：ë, äÜ¡ó äÜöÜôÖóú ë：çñÖá £íäíï：ç 
Öí¡ÜäóôÜçí¿áÖÜÇÜ ßÜÖ¡ñëí Öñ ïöí． çóàñ £í ë：çñÖá, çó£ÖíôÜçíÖÜÇÜ Ñíöôó¡Ü½ HL. é¡ ö：¿á¡ó îñ ç：ÑßÜçí．öáï　, 
ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 çïöíÖÜç¿0． Öó£á¡óú ë：çñÖá ïóÇÖí¿Ü, àÜ Ü ïçÜ0 ôñëÇÜ ç¡í£Ü． äÜäñëñÑÖ：ú んでば Öí 
ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá äëóäóÖñÖÖ　 äÜÑíô： öëíÖ£óöÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ Öí çê：Ñ Öí¡ÜäóôÜçí¿áÖÜÇÜ ßÜÖ¡ñëí. 

ゑ £íÇí¿áÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü äÜäñëñÑÖ：ú ïóïöñ½： ÖñÜßê：ÑÖÜ 　¡óúïá ôíï Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß ç：ÑëñíÇÜçíöó Öí £½：ÖÜ ïöíÖÜ 
ïóÇÖí¿Ü £íçÑíÖÖ　, àÜ ç：ÑÜßëí¢ñÖñ Öí Ñ：íÇëí½： Öí　çÖ：ïö0 £íöëó½¡ó t1, t2. ぢÜöÜôÖóú ë：çñÖá £íäíï：ç, àÜ £ î：．； 
äëóôóÖó ëÜïöñ, £íç¢Ñó ä：Ñ：ú½í．öáï　 çóàñ £í ë：çñÖá Üïöíç¡ó Ñíöôó¡í HL. 

げ ：ÖüÜÇÜ ßÜ¡Ü, ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ßñ£äñëñëçÖÜ ¡ÜÖöëÜ¿0． ë：çñÖá ïóÇÖí¿Ü £íçÑíÖÖ　. 
é¡ ö：¿á¡ó Öí ¡ñëÜ0ôóú çê：Ñ ïóïöñ½ó äëóêÜÑóöá ÖñÖÜ¿áÜçóú ïóÇÖí¿ ¡ñëÜçíÖÖ　 ç：Ñ äÜÑí¿áüÜ； ïóïöñ½ó, んでば 

çïöíÖÜç¿0． Öí çóêÜÑ： (pq) ÖñÜßê：ÑÖóú ë：çñÖá äÜöÜ¡Ü öëíÖ£óöÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ, £íßñ£äñôÜ0ôó öó½ ïí½ó½ úÜÇÜ 
äÜÑíôÜ Öí çê：Ñ ÖíïöÜäÖÜ； とづで. 

ゑóÑíôí öëíÖ£óöÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ pq(t) £Üßëí¢ñÖí Öí ôíïÜç：ú Ñ：íÇëí½： Ü çóÇ¿　Ñ： äÜöÜ¡Ü, àÜ ç：ÑÜßëí¢í． ç ôíï： 
úÜÇÜ Üß¿：¡Üç： äíëí½ñöëó. 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖÜ ½ÜÑñ¿á ëÜ£Ñ：¿ÜçÜ； ïóïöñ½ó Ñ¿　 Üß’．¡ö：ç ßíÇíöÜïöíÑ：úÖÜÇÜ äñë：ÜÑóôÖÜÇÜ 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ. だäóïíÖÜ äëóÖîóä âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ëÜ£Ñ：¿ÜçÜ； ïóïöñ½ó, 　¡Ü çó£Öíôí0öá 　¡ ïóïöñ½Ü 
¡ñëÜçíÖÖ　 £íäíïí½ó. ぞñÜßê：ÑÖÜ çó¡ÜÖíöó ëñöñ¿áÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ßíÇíöÜïöíÑ：úÖóê äñë：ÜÑóôÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê 
äëÜîñï：ç Öí ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿　ê £ ½ñöÜ0 ß：¿áü íÑñ¡çíöÖÜ； Üî：Ö¡ó äñëïäñ¡öóç ；ê ïöëÜ¡öÜëÖÜ； Üäöó½：£íî：；. 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ぴóë¿óÖ ん.ぜ. だäöó½í¿áÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ó äëÜîñïïí½ó. – ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1986. – 400 

ï. 
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ゑçñÑñÖóñ. ゑ äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ üóëÜ¡Üñ äëó½ñÖñÖóñ äÜ¿Üôó¿ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ, 
ß¿íÇÜÑíë　 ïÜ£ÑíÖó0 ½ÜàÖ▲ê, äÜ¿ÖÜïöá0 Üäëíç¿　ñ½▲ê äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ê äëóßÜëÜç (IGBT ó GTO). 
ぢñëïäñ¡öóçÖ▲½ çóÑÜ½ ïöíöóôñï¡óê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ôíïöÜö▲ 　ç¿　ñöï　 ÑçÜê£çñÖÖ▲ú äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲, 
Ü ¡ÜöÜëÜÇÜ ç ¡íôñïöçñ ç▲äë　½óöñ¿　 óïäÜ¿á£Üñöï　 öë、êâí£Ö▲ú ½ÜïöÜçÜú 4q-S äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ï äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲½ 
£çñÖÜ½ ç▲äë　½¿ñÖó　 [3]. どí¡Üú äëóçÜÑ ó½ññö ë　Ñ ÑÜïöÜóÖïöç: Ü¿ÜôüñÖÖ▲ñ öñêÖó¡Ü-~¡ÜÖÜ½óôñï¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó 
(Ü½ñÖáüñÖÖ▲ñ ½íïïí, Çíßíëóö▲), ïäÜïÜßÖÜïöá ÜïÜàñïöç¿　öá ëñ¡ÜäñëíöóçÖÜñ öÜë½Ü¢ñÖóñ, ç▲ïÜ¡óú とぢが ó 
üóëÜ¡óú Ñóíäí£ÜÖ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï¡ÜëÜïöó. だÑÖí¡Ü, äëó £Öíôóöñ¿áÖÜ½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó Öíß¿0Ñíñöï　 ëñ£¡Üñ 
ïÖó¢ñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí ½ÜàÖÜïöó. でëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö ½ÜàÖÜïöó ïÜïöíç¿　ñö 0,5-0,6 [1]. ぞó£¡Üñ 
£ÖíôñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí ½ÜàÖÜïöó ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜú âÜë½Üú öÜ¡Üç äóöí0àñú ïñöó. どí¡ó½ 
Üßëí£Ü½, ¡ëÜ½ñ öÜ¡Üç ÜïÖÜçÖÜú ôíïöÜö▲ (50 ゎî), ßÜÑÜö îóë¡Ü¿óëÜçíöá öÜ¡ó ï ôíïöÜöí½ó 250, 350, 550, 650, 850,  
950, 1150 ゎî, ½í¡ïó½í¿áÖ▲½ó ó£ ¡ÜöÜë▲ê 　ç¿　0öï　 5-　 ó 7-　 Çíë½ÜÖóôñï¡óñ ïÜïöíç¿　0àóñ. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ £ÖíôñÖó　 Çíë½ÜÖóôñï¡óê ïÜïöíç¿　0àóê  ó çêÜÑÖÜÇÜ ¡Ü~ââóîóñÖöí óï¡í¢ñÖó　 
ç ïñöó, äóöí0àñú ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ äÜëöí¿áÖÜÇÜ ¡ëíÖí «でÜ¡Ü¿».  

ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ゑ ïç　£ó ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ÑçÜê£çñÖÖÜÇÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 
ôíïöÜö▲ ó ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 äóöíÖó　 äÜëöí¿áÖ▲ê ¡ëíÖÜç Üö ÜÑÖÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí äÜ Üßàñ½Ü üóÖÜäëÜçÜÑÜ,  
ôóï¿ñÖÖ▲ú íÖí¿ó£ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äëÜîñïïÜç £íöëÜÑÖ、Ö. ゑ ïç　£ó ï ~öó½, Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ç¿ó　Öó　 
ÑçÜê£çñÖÖÜÇÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ Öí äóöí0àÜ0 ïñöá, ß▲¿í ïÜ£ÑíÖí ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á çêÜÑÖÜÇÜ 4q-S 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ç äëÜÇëí½½ÖÜ½ äí¡ñöñ MatLab/Simulink [2]. ごïï¿ñÑÜçíÖó　 çêÜÑÖÜÇÜ 4q-S äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 
äëÜçÜÑó¿óïá, ¡ÜÇÑí ç¡¿0ôñÖóñ Üäëíç¿　ñ½▲ê ¡¿0ôñú äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ïóÖêëÜÖÖÜ ï 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ó ÑóÜÑí½ó (äÜ äñëçÜú Çíë½ÜÖóôñï¡Üú ïÜïöíç¿　0àñú), ö.ñ. äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ïöíÖÜçóöï　 
«äëÜ£ëíôÖ▲½» ó Üß½ñÖ ~ÖñëÇóñú äëÜóïêÜÑóö ç £íçóïó½Üïöó Üö Öíäë　¢ñÖó　 äóöí0àñú ïñöó ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí 
âó¿áöëí, ÜäëÜàñÖÖí　 ïêñ½í ¡ÜöÜëÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でêñ½í ÑçÜê£çñÖÖÜÇÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ 

 
ぢóöí0àí　 ïñöá ïÜïöÜóö ó£ ï¿ñÑÜ0àóê ~¿ñ½ñÖöÜç: öëíÖïâÜë½íöÜë, äóöí0àóú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ äÜëöí¿áÖÜÇÜ 

¡ëíÖí ( 1600=Söë  ¡ゑん; ゑ;380U2ÖÖÜ   tgl = 1,28; 5,5=Uk %), ¡íßñ¿áÖí　 ¿óÖó　, äóöí0àí　 äÜëöí¿áÖ▲ñ 
¡ëíÖ▲ ( んゐ 6ê(3ê120+1ê50) L = 150 ½), üóÖÜäëÜçÜÑ (ぷぜん 2000 ん,  L = 20 ½). ゑ £çñÖñ ç▲äë　½¿ñÖó　 ÜïöíÖÜç¿ñÖ 
¡ÜÖÑñÖïíöÜë で 、½¡Üïöá0 31020  ½¡ぱ. ぜÜàÖÜïöá ¡ëíÖí ïÜïöíç¿　ñö 320 ¡ゑö. 

ぢóöí0àí　 ïñöá ß▲¿í äëñÑïöíç¿ñÖí ç çóÑñ óïöÜôÖó¡í ïó½½ñöëóôÖÜÇÜ öë、êâí£ÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 (Ua, Ub, Uc), 
óÖÑÜ¡öóçÖ▲ñ ó í¡öóçÖ▲ñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 äóöí0àñú ïñöó ÜôöñÖ▲ ç çóÑñ ~¡çóçí¿ñÖöÖÜú óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ó 
í¡öóçÖÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　. んごぞ-ぷごぜ ó öë、êâí£Ö▲ú íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á £í½ñÖñÖ▲ óïöÜôÖó¡Ü½ öÜ¡í, 
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ëíßÜöí0àó½ ç ëñ¢ó½ñ äÜöëñß¿ñÖó　 (IÖ = [0…630] A) ó ç ëñ¢ó½ñ ÇñÖñëíîóó (IÖ = [-630…0] A). 
でÖó¢ñÖóñ £ÖíôñÖó　 ç▲ïüóê Çíë½ÜÖóôñï¡óê ïÜïöíç¿　0àóê ß▲¿Ü ç▲äÜ¿ÖñÖÜ:  
1. ぢÜö、½ ÜïöíÖÜç¡ó ïñöñçÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　 ï äÜç▲üñÖÖ▲½ ëñí¡öóçÖ▲½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ½, Üçñ¿óôñÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ 

ß▲¿Ü ÑÜïöóÇÖÜöÜ äÜö、½ Üçñ¿óôñÖó　 kU  öëíÖïâÜë½íöÜëí ÑÜ 20%. 

2.  ぢÜö、½ ÜïöíÖÜç¡ó ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç, ¡í¡ ÖíóßÜ¿ññ Ññü、ç▲ê ó ÖíÑñ¢Ö▲ê, Öí 5-0 ( 6,0=L f ½ゎÖ, 

700=Cf ½¡ぱ, ÑÜßëÜöÖÜïöá ëñ£ÜÖíÖïÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí 30, ½ÜàÖÜïöá âó¿áöëí 100 ¡ゑんë) ó 7-0 Çíë½ÜÖó¡ó 

( 63,0=Lf ½ゎÖ, 330=Cf ½¡ぱ, ÑÜßëÜöÖÜïöá ëñ£ÜÖíÖïÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí 30, ½ÜàÖÜïöá âó¿áöëí 70 ¡ゑんë) äÜ 
ïëñÑÖñç£çñüñÖÖÜ½Ü öÜ¡Ü. 

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ëíïô、öÜç ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ ï¿ñÑÜ0àóñ £íçóïó½Üïöó Üö öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó: 
- £íçóïó½Üïöá äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú Öíäë　¢ñÖó　 ç £çñÖñ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ëóï. 2 
- £íçóïó½Üïöá í½ä¿óöÜÑ▲ 1-ú, 5-ú ó 7-ú Çíë½ÜÖó¡ öÜ¡í äóöí0àñú ïñöó; 
- £íçóïó½Üïöá ¡Ü~ââóîóñÖöí óï¡í¢ñÖó　, ëóï. 3. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – げíçóïó½Üïöá äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú Öíäë　¢ñÖó　 ç £çñÖñ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í: 

 ç ëñí¿áÖÜú ïñöó,  ï ÜïöíÖÜç¡Üú çêÜÑÖÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　, 
 ï ÜïöíÖÜç¡Üú ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç. 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – げíçóïó½Üïöá ¡Ü~ââóîóñÖöí óï¡í¢ñÖó　 ç äóöí0àñú ïñöó: 

 ç ëñí¿áÖÜú ïñöó,  ï ÜïöíÖÜç¡Üú çêÜÑÖÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　, 
 ï ÜïöíÖÜç¡Üú ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëÜçñÑñÖÖ▲ú íÖí¿ó£ äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ êíëí¡öñëóïöó¡í äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú Öíäë　¢ñÖó　 ç 
£çñÖñ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í 　ç¿　ñöï　 ¢ñïö¡Üú. ぢëó ç¡¿0ôñÖóó ïñöñçÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　, êíëí¡öñëóïöó¡í ïöíÖÜçóöï　 ½ñÖññ 
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¢ñïö¡Üú, ôöÜ ÖñÇíöóçÖÜ ç¿ó　ñö Öí ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ, í äëó ÜïöíÖÜç¡ñ ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç, ñ、 ¢、ïö¡Üïöá 
Üçñ¿óôóçíñöï　. ぢñëçí　 Çíë½ÜÖóôñï¡í　 ïÜïöíç¿　0àí　 ó½ññö V - Üßëí£ÖÜ0  âÜë½Ü ï ½óÖó½í¿áÖ▲½ £ÖíôñÖóñ½ 
äëó ÖÜ¿ñçÜ½ öÜ¡ñ ÖíÇëÜ£¡ó, í äëó ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê öÜ¡íê ññ £ÖíôñÖóñ ïÜïöíç¿　ñö 650 ん. ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ 
ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç Öí 5-0 ó 7-0 Çíë½ÜÖó¡ó £ÖíôñÖóñ äñëçÜú Çíë½ÜÖóôñï¡Üú ïÜïöíç¿　0àñú £Öíôóöñ¿áÖÜ 
Üçñ¿óôóçíñöï　 (ç 2-3 ëí£í) äëó ÖÜ¿ñç▲ê öÜ¡íê, ó ó½ññö í¡öóçÖÜ-、½¡ÜïöÖ▲ú êíëí¡öñë, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ 
Üçñ¿óôñÖó0 äÜöñëá ç äóöí0àñú ïñöó, í äëó ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê öÜ¡íê ñ、 £ÖíôñÖóñ äëó¡öóôñï¡ó Öñ Üçñ¿óôóçíñöï　. 5-　 
ó 7-　 Çíë½ÜÖó¡ó 　ç¿　0öï　 ½í¡ïó½í¿áÖ▲½ó äëó öÜ¡íê ÖíÇëÜ£¡ó ß¿ó£¡óê ¡ ÖÜ¿0 ó ïÜïöíç¿　0ö (250 – 300) % Üö 
ÜïÖÜçÖÜú. ぢëó ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê ëñ¢ó½íê £ÖíôñÖóñ 5-ú ó 7-ú Çíë½ÜÖó¡ ïÜïöíç¿　ñö Ü¡Ü¿Ü 70 % Üö ÜïÖÜçÖÜú, äëó 
äÜöëñß¿ñÖóó, ó Ü¡Ü¿Ü 30 %, äëó ëñ¡Üäñëíîóó, ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. ぢëó ç¡¿0ôñÖóó çêÜÑÖÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　, Ü½ñÖáüíñöï　 
ïÜÑñë¢íÖóñ  5-ú ó 7-ú Çíë½ÜÖó¡ ç ÖÜ½óÖí¿áÖÜ½ ëñ¢ó½ñ, ÖÜ, äëó öÜ¡íê ÖíÇëÜ£¡ó ß¿ó£¡óê ¡ ÖÜ¿0, óê ½í¡ïó½Ü½ 
äëí¡öóôñï¡ó Öñ ó£½ñÖ　ñöï　. ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç Öíß¿0Ñíñ½ £Öíôóöñ¿áÖÜñ Ü½ñÖáüñÖóñ 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 ½í¡ïó½Ü½í (ÑÜ 55 % öÜ¡í 5-ú Çíë½ÜÖó¡ó, ÑÜ 35 % 7-ú Çíë½ÜÖó¡ó). ぢëó ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê 
öÜ¡íê £ÖíôñÖóñ 5-ú Çíë½ÜÖó¡ó Ü½ñÖáüíñöï　 1,5 ëí£í, í 7-ú – ç 2 ëí£í. とÜ~ââóîóñÖö óï¡í¢ñÖó　 ó½ññö V – 
Üßëí£ÖÜ0 âÜë½Ü, ï ½óÖó½Ü½Ü½ äëó ÖÜ¿ñçÜ½ öÜ¡ñ ÖíÇëÜ£¡ó (0,23). ぢëó ëñ¡Üäñëíîóó £ÖíôñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí 
óï¡í¢ñÖó　 ¿Üôüñ, ôñ½ äëó äÜöëñß¿ñÖóó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó Ñ¿　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ äÜ ½ÜÑÜ¿0 öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó. ぢëó 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóó çêÜÑÖÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　 ñÇÜ £ÖíôñÖóñ ç ÖÜ¿ñ Öñ ó£½ñÖ　ñöï　. ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ LC âó¿áöëÜç, äëó ½í¿▲ê 
öÜ¡íê ÖíÇëÜ£¡ó ¡Ü~ââóîóñÖö óï¡í¢ñÖó　 Öñ äÜÖó¢íñöï　 Öó¢ñ 0,8, í ç ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê ÖíÇëÜ£¡íê äÜç▲üíñöï　 ÑÜ 
0,95, ôöÜ äëóÑí、ö  ¡ëóçÜú £íçóïó½Üïöó ¡Ü~ââóîóñÖöí óï¡í¢ñÖó　 ßÜ¿ññ ïÇ¿í¢ñÖÖÜ0 âÜë½Ü. 

ご£ çïñÇÜ ç▲üñ ï¡í£íÖÖÜÇÜ ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ, ôöÜ ÜïöíÖÜç¡í ïñöñçÜÇÜ ÑëÜïïñ¿　 Üçñ¿óôóçíñö ¡Ü~ââóîóñÖö 
óï¡í¢ñÖó　 ç ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê ëñ¢ó½íê, ÖÜ ç äñëñêÜÑÖ▲ê ëñ¢ó½íê ÜÖ Öñ Ü¡í£▲çíñö ïÜàñïöçñÖÖÜÇÜ ç¿ó　Öó　. 
ばïöíÖÜç¡í ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê LC âó¿áöëÜç Öí 5-0 ó 7-0 Çíë½ÜÖó¡ó £í½ñöÖÜ Üçñ¿óôóçí0ö £ÖíôñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí 
óï¡í¢ñÖó　 Öí çï、½ Ñóíäí£ÜÖñ ó£½ñÖñÖó　 öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó. だÑÖí¡Ü Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖ▲ú ç▲ßÜë ÜïöëÜúïöçí âó¿áöëíîóó 
ç▲ïüóê Çíë½ÜÖó¡ öëñßÜñö äëÜçñÑñÖó　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ öñêÖó¡Ü-~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ÜßÜïÖÜçíÖó　, Üôóöíçí0àñÇÜ 
¡íäóöí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ Öí ÜïöíÖÜç¡Ü ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ñ ó£Ññë¢¡ó Üö äÜöñëá ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. 
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Introduction. Pumping complexes (PC) of municipal and industrial water supply are characterized by low technical 
condition of equipment, inefficient methods of technological parameters control and high energy consumption [1-4].  

The basis for constructing system of complex efficiency increasing should be in multicriteria evaluation approach of 
pumping stations modes, technological equipment condition taking into account the actual scheduling of water 
consumption and operating characteristics of equipment [5]. One of the objectives of such a system is the realization of 
the power forecast functions of PC when developing the current curve of water consumption with the use of various 
technical options for the schemes of technological parameters adjustment [6]. In this case the particularity of this system 
is power and power losses finding and estimating in all elements of the power circuit of energy transformations. 

Objectives. To develop a mathematical model of power forecast system in pumping complex and estimating energy 
processes at all levels of the power circuit of water supply systems with different schemes of technological parameters 
adjustment. 

Material and findings. The block diagram of the power forecast system of PC (fig. 1) includes the models of: water 
consumption, frequency converter, asynchronous motor (AM), pump, hydrodynamic network and the consumer. Rated 
and calculated parameters of the pump complex are listed in the table 1. 

The power forecast system is a system of program control, for which the input signal is the curve of water 
consumption described by the expression [6]: Q(t)=と+í1ëDP(t)+í2とt(t)+í3とDW(t)+í4ど(t)+í5ëだ(t), where と  – model 
constant coefficient; í1–í5 – regression coefficient; ëDP – pressure in dictating point, m; とt – a day time coefficient; とDW 
– week day coefficient; ど – atmospheric temperature , Üで; ëだ – atmospheric pressure, atm. 

The regulation of technological parameters is carried out with the formation of control forces in the frequency 

converter )(2AQ(t)RぞQ(t)(C4AQ(t)BQ(t)B)t( 2
2

pstat
2

22
22

22 





   when the speed of the electric 

motor is changed and the working body of the valve   p2
2

stat22v RCQ(t)/HQ(t)BA)t(R   – when throttling 
the fluid flow at the pump outlet, where ん2, ゑ2, で2 – approximation coefficients, depending on the pump design features 
and determined by the rated characteristics of pumps; ぞstat – static pressure of pipeline; RP – pipeline hydrodynamic 
resistance. 

The frequency converter is described with the aperiodic link of the 1-th order with the formation of a quadratic law 
of variation of voltage and frequency; asynchronous motor is represented by known mathematical model in the u, v, 0 – 
coordinate [7]. The nonlinear characteristics of the pump are described by polynomial dependencies [8] taking into 
account the inertial properties of the pump. The hydrodynamic network is modelled with the principle of electro-
hydraulic analogy, based on solving the wave (the telegraph) equations and bringing them to the differences [9, 10]. 

The energy indexes of the water supply complex are determined by the following expressions: 
 consumed power of the motor づ1(t)=3U(t)I(t)/さAM;  
 power delivered to the shaft of a centrifugal machine づsh(t)=TL(t)の(t);  
 useful power pump づU(t)=とgQP(t)HP(t)/1000;  
 useful power of consumer pipeline づC(t)=とgQC(t)HC(t)/1000;  
 pump efficiency さP(t)= づU(t)/づsh(t);  
 power losses in the asynchronous motor 〉づAM(t)=づ1(t) – づsh(t), pump 〉づP(t)=づsh(t) – づU(t), pipeline 〉づPL(t)=づU(t) – 

づC(t), in the valve 〉づV(t)=とgQ〉H/1000, 
where U(t), I(t), TL(t), の(t) – are real voltage, current, load torque, rotational speed of the AM shaft, respectively; さAM – 
AM efficiency; QP(t), HP(t), QC(t), HC(t) – real pressure, capacity at the pump outlet and in the consumer pipeline, 
respectively; g=9.81 – gravitational acceleration; と – fluid density; 〉H= ぞ1 – ぞP – pressure losses in the valve, ぞ1 – 
pressure on the 1st part of the pipeline. 

Table 1 – Initial model parameters of power forecast system 
Water consumption model  と=8847,21; í1=1228,5; í2=6,66; í3=99,78; í4=25,22; í5=9,92 

Frequency converter fn=50 Hz; どFC=0,3 s; kFC=1; Upn=3464 V 
Asynchronous motor さAM =0,95; R1=0,512 っ; R`2=1,089 っ; L1=16,88 H; L2=16,879 H; p=m=3;  

J=7,289 kgm2; Lm=16,844 H; j=0,0042; のn=103,254 s-1 
Pump どP=0,106 s; kP=1; ん2=118; ゑ2=20,384; で2=-94,888 

Pipeline, valve, consumer d=0,8 m; kñ=2 mm; Tstat=4 s; ぞstat=10 m; TV=0,2 s; RP = RC=291,6 s2/m5; l01=0,608; 
c01=142100; r01=0,019; l02=20,28; c02=4264; r02=0,62 
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Figure 1 – Block diagram of the power forecast system of PC 

 
Fig. 2 presents the curves of the capacity of the PC input Q(t) and output QC(t), as well as control parameters ち(t), 

RV(t). Initially an asynchronous motor is started at idle and when its real parameters reach the rated values (t=3 s) the 
pump is started. From the moment of time t=5 s, based on the coordinates ち (t) or RV(t) the system operates according to 
the input signal Q (t). 

A mathematical model of the power forecast system of PC enables the assessment of energy processes and the 
distribution of power losses at all levels of technological complex with various schemes of capacity regulation (fig. 2-
4). 

 
Figure 2 – Graph of the capacity curves of the input Q(t) and output QC(t) of PC,  

controlled parameters ち(t), RV(t) 
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í) 

ß) 
Figure 3 – Graphs of the power variations í) and power losses ß) when regulating the capacity by changing the rotation 

frequency 

í) 

ß) 
Figure 4 – Graph of the power variations í) and power losses ß) when regulating the capacity by throttling 
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The analysis of the PC energy efficiency has showed that the power consumption of the pumping station is 20% 
lower when regulating the capacity by changing the rotation frequency than throttling the pump outlet (table 2). 

Table 2 – The distribution of power and power losses at all levels of PC power channel 
The average value of power and 

power losses per day, kW づ1 づsh づU づC 〉づんM 〉づP 〉づV 〉づPL 〉づぇ 

When changing the rotation speed 362 310,1 223,8 194,6 51,85 86,35 - 29,12 167,3 
When throttling the pump outlet 428,8 311,9 227,3 197 116,9 84,6 118,1 30,29 349,8 

 
The analysis of the distribution of power losses in the PC (table 2) has showed that when throttling the liquid flow at 

the outlet of the pump in the valve 〉づV the losses are 15% of the rated motor power, while the losses in the 
asynchronous motor 〉づAM are increased by 56% as compared with power losses when changing the motor rotation 
speed. 

Conclusions. The developed model of power forecast system of the pumping complex allows to analyze the modes 
of energy consumption and distribution of power losses in water supply system under different schemes of regulating 
the technological parameters in accordance with the required curve of water supply described the multifactor regression 
model.  

The analysis of energy processes of the pump complex has shown that the power losses in the pumping station are 2 
times and power consumption is 1,2 times more when regulating the capacity throttling the pump outlet than by 
changing the motor rotation speed. 

The offered approach enables the assessment of energy processes in the pump complexes when changing various 
factors affecting water consumption. 
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MANAGED COOLING SYSTEM MACHINES DC 

Gliebov D.A., magister 
Kremenchug State University of Michael Ostrogradsky 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
       Introduction. Electrical machine is always accompanied by its heating. All kinds of energy losses as a result 
converted into heat, which partly goes to heating the machine breaks and thermal uniformity of the engine. As a result, 
we have the machines to overheat and a sharp decline in its power and efficiency. Besides heating machine contributes 
to premature aging of insulation anchor coil and this can lead to accidents at the facility.  
      Objectives. Investigations at different temperature modes. 
      Materials and findings. Research regimes forced cooling of electrical machines is carried out on a laboratory 
bench, which allows you to analyze the work DC motor, AC inverter system, engine, and thermal regimes fan devices. 
The main element of the stand is the DC electrical machines connected shafts by means of mechanical coupling. 
Implemented automated using current and voltage sensors. Induction motor is driven by rotation dynamo. Generator set 
is governed by a thyristor converter, the change of control voltage. Load generator, and therefore the asynchronous 
motor, the inverter is implemented, driven by the network depending on the control signals, received at his entrance. 
      Cooling machine DC fan, centrifugal force is given in rotation induction motor M1. Synchronous motor receives 
power from the frequency converter. Voltage and its frequency controlled by a given voltage frequency converter. Thus, 
there is the possibility of regulating the number of cooling medium comes to the DC motor. 
      Functional diagram presented in Pic 1. 

 

Picture 1 – Functional diagram of a computerized complex for the study  
of thermal regimes of electrical machines 

 
       Schematic diagram of the stand based on the functional and provides control every vehicle in a specific device and 
its control system. Induction motor that rotates the fan (M1) is controlled by transducer frequency (TF) company 
«Mitsubishi». AC  Machine 2 (M2) is controlled by thyristor voltage regulator (TVR). Refrigerated vehicle - DC motor 
(M3) is controlled by reverse thyristor converter (RTP), collected from the three-phase bridge circuits. 
       Excitation winding DC motor  (EW DC motor ) is connected to a non-reversible thyristor converter (TC), output 
voltage is regulated, providing a modified current coil. Frequency type FR-S540-0.75K manufactured by Mitsubishi 
electronics, enhances the process of ventilation due to high regulatory characteristics of the converter 
       Set in the sensor current, voltage, speed and thermal sensors allows for automated loading machines M2 and the 
M3 and the drop in air temperature in the car M3. The information obtained as a result of the sensors, using your 
communication comes to computers, which is in line with specific algorithms, managing the impact of changes in the 
frequency converter. Managing the impact is formed so that by changing the speed of the rotor machine M1, to provide 
cooling of the environment sufficient to support a given temperature in the studied machine M3. 
       Investigated machine - DC motor of  independent excitation. Its heat losses due - primarily losses in windings 
anchor. It was the most stron gly heated coil under the influence of a leaky power in them, because they are made of 
copper and hence heat faster than steel whole machine. 
Consider the loss: 
- Electric; 
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Table 1 – Power losses for different temperature regimes 
Platform Engine づ MA/EN (20 Üで), % づ MA/づ EN(75 Üで), % づ MA/づ EN (115 Üで), % 

ぢ71 7,76 9,3 10,66 
ぢ72 6,59 7,99 9,17 
ぢ91 4,58 5,56 6,37 
ぢ101 3,37 4,09 4,68 
ぢ111 2,35 2,85 3,27 

 

 
Picture 2 – Schedule power losses for different types of engines 

-losses in steel. 
 

Table 2 – Loss in steel for different temperature regimes 
Platform Engine づ EN, kW づ STA + づ STC, W づ STA + づ STC in % to づ EN 

ぢ71 19 328 1,73 
ぢ72 25 370,5 1,48 
ぢ91 55 760 1,38 
ぢ101 100 1163 1,16 
ぢ111 200 2318 1,16 

 

 
Picture 3 – Schedule of losses in steel for different types of engines 

       The sum of all these losses and cause heating of windings of the anchor engine. 
       But heat is not at work on the machine during non-operating, but under pressure - mechanical and electrical. In the 
given conditions as other electrical load used car – AC. 
       Based on all the above, it follows that to control heating of copper required temperature sensor - thermistor - an 
element that modifies and measure its resistance under the influence of the enclosed temperature.  
       To know the amount of energy consumed or generated DC motor  necessary inclusion in its anchor chain current 
and voltage sensors. Knowing obtained current and voltage, calculate the power: 
       . 

But building up the air flow will not be enough to cool. Therefore, to account for the power fan in the supply chain 
it must include a current sensor. Knowing the current fan, you can change the speed of its rotation and adjust the 
cooling DC motor. 

Conclusions. Thus the use of the system controlled cooling machines DC allows to take into account the current 
value of losses, heating, when the machine is overheating in mid-air machines and to prevent overheating of insulation 
anchor windings. 
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ゑïöÜä. ぎÖñëÇñöó¡í – ÇÜ¿ÜçÖí ïöëíöñÇ：ôÖí äñëñÑÜ½Üçí ëÜ£çóö¡Ü ñ¡ÜÖÜ½：¡ó. ゑóôñëäíÖÖ　 Öñç：ÑÖÜç¿0çí¿áÖóê 
äí¿óçÖÜ-ñÖñëÇñöóôÖóê ëñïÜëï：ç, ç：ÑïÜöÖ：ïöá ëñí¿áÖóê í¿áöñëÖíöóç ；ê £í½：Öó, Öí　çÖ：ïöá ëó£ó¡：ç äëó ；ê 
çóëÜßÖóîöç： ： öëíÖïäÜëöÜçíÖÖ： £½ÜüÜ． £Ñ：úï0çíöó äÜüÜ¡ ÖÜçóê Ñ¢ñëñ¿ ñÖñëÇÜ£íßñ£äñôñÖÖ　 öí ëÜ£ëÜß¡Ü 
£íêÜÑ：ç àÜÑÜ ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　. だÑÖ：．0 £ öí¡óê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ． çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ñ¡ïöëñ½í¿áÖóê ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　, 
àÜ ÑÜ£çÜ¿　0öá ½：Ö：½：£Üçíöó ïÜ½íëÖ： çöëíöó ç Öíúß：¿áü äÜüóëñÖóê £íÇí¿áÖÜäëÜ½óï¿Üçóê ½ñêíÖ：£½íê. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぜ：Ö：½：£Üçíöó  çöëíöó Ü äëóç：ÑÖÜ½Ü íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖ：, ü¿　êÜ½  çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ôÜ； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ïÜ½íëÖó½ó çöëíöí½ó. ゑó¡ÜÖíöó íÖí¿：£ ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； 
ïóïöñ½ó, ü¿　êÜ½ ；； ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　. ぢñëñç：ëóöó ½Ü¢¿óç：ïöá ëñí¿：£íî：； ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí ïÜ½íëÖóê çöëíö 
Ñ¿　 ë：£Öóê £í¡ÜÖ：ç ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 öí Üöëó½íöó ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 úÜÇÜ äëíîñ£ÑíöÖÜïö：. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づÜ£Ç¿　Öñ½Ü äóöíÖÖ　 ½：Ö：½：£íî：； ïÜ½íëÖóê çöëíö Ü äëóç：ÑÖÜ½Ü 
íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖ：. ゑ：ÑÜ½Ü, àÜ çöëíöó ñÖñëÇ：； ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê äñëñöçÜë0çíôíê (ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖíê) 
½í0öá ½íÇÖ：öÖÜ, ñ¿ñ¡öëóôÖÜ öí ½ñêíÖ：ôÖÜ ï¡¿íÑÜç：. づÜ£ëíêÜÖÜ¡ ¡Ü¢ÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； öí ïÜ½íëÖñ £ÖíôñÖÖ　 çöëíö 
ñÖñëÇ：； äÜ¡í£íÖÜ ç [1]. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ïÜ½íëÖ： çöëíöó ½í0öá ÖíïöÜäÖóú çóÇ¿　Ñ: 

2 222 2

2 2
1

1
      

      
            

Ö c Ö
s ïö ½ ½ñê ïö.Ö ½.Ö ½ñê .Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö

f f - s f
í b

f f - s f

U U M Uづ P づ づ P P づ
U U M U

.  (1) 

ぜñöÜÑó¡í çó£ÖíôñÖÖ　 ñ¡ïöëñ½Ü½Ü ÑíÖÜ； âÜÖ¡î：； öí í¿ÇÜëóö½ ëÜßÜöó ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí äÜ¡í£íÖÜ ç [1].
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ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ïÜ½íëÖó½ó çöëíöí½ó Ü ÑçóÇÜÖ：
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ぞí　çÖ：ïöá ñ¡ïöëñ½Ü½Ü (½：Ö：½Ü½Ü) âÜÖ¡î：； u / fづ ( ¡ )  Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá ëÜ£Ç¿　Ñíöó íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ, £ 
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でêñ½í Öí ëóï. 1 öÜÑ： ÑñàÜ £½：Öóöá çóÇ¿　Ñ (ëóï. 2). 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – でöëÜ¡öÜëí ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； ïóïöñ½ó     
¡ñëÜçíÖÖ　 ïÜ½íëÖó½ó çöëíöí½ó Ü ÑçóÇÜÖ： Ñ¿　 

£í¡ÜÖÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 äëó 2u /f = const 
 

f 

 
 

ぞí ïöëÜ¡öÜëÖ：ú ïêñ½： (ëóï. 2) f – ôíïöÜöí £íçÑíÖÖ　; Um – í½ä¿：öÜÑÖñ £ÖíôñÖÖ　 ÖíäëÜÇó; Ue – ÖíäëÜÇí 
¡ñëÜçíÖÖ　;  – üçóÑ¡：ïöá Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖí; P – ïÜ½íëÖ： çöëíöó. 
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  (8) 
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  (9) 

ぱÜÖ¡î：　 u / fづ ( ¡ ) ç öÜôî： ñ¡ïöëñ½Ü½Ü öí¡Ü¢ ½í． ½：Ö：½Ü½ ôñëñ£ öñ, àÜ ÑëÜÇí äÜê：ÑÖí 

  
22

3 4
2 22 2 4

2 2 2

1
2 6   

 
 
 

c
ïö.Ö f f ½.Ö

u / f Ö f u / f

d
ak bk

d k k k

P MP P
M

   (10) 

ß：¿áüí ÖÜ¿　. ぞí　çÖ：ïöá ñ¡ïöëñ½Ü½Ü (½：Ö：½Ü½Ü) âÜÖ¡î：； u / f( ¡ )づ  Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá ëÜ£Ç¿　Ñíöó íïóÖêëÜÖÖóú 
ÑçóÇÜÖ £ äÜ£óî：； çöëíö ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； 　¡ ÜÑÖÜäíëí½ñöëóôÖóú Üß’．¡ö, 　¡óú ÜäóïÜ．öáï　 âÜÖ¡î：．0  
 2 2  u / f c ff ( ¡ , ,k ),P M   (11) 
Ññ ku/f2 – ç ÑíÖÜ½Ü ëí£： çó¡ÜÖÜ． âÜÖ¡î：； ¡ñëÜ0ôÜÇÜ äíëí½ñöëÜ; ぜï – Öñçó£ÖíôñÖóú äíëí½ñöë, äÜïö：úÖóú Ñ¿　 
¡Ü¢ÖÜ； ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó; 2fk  – êíëí¡öñëó£Ü． ëÜßÜôÜ ôíïöÜöÜ ÜßñëöíÖÖ　 ÑçóÇÜÖí.  
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でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í Ü îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ½íöó½ñ  çóÇ¿　Ñ, £Üßëí¢ñÖóú Öí ëóï. 3. 
が¿　 äñëñç：ë¡ó äëíîñ£ÑíöÖÜïö： £íäëÜäÜÖÜçíÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½Ü ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ： Üî：Ö¡ó çñ¿óôóÖó 

£Öó¢ñÖÖ　 çöëíö ñÖñëÇ：； ç ÑçóÇÜÖ： £í ëíêÜÖÜ¡ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇó Öí ïöíöÜë： ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
ïóïöñ½ó £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ äÜöÜ¢Ö：ïö0 90 ¡ゑö [2]. 
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づóïÜÖÜ¡ 4 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó £íÇí¿áÖóê çöëíö  
äÜöÜ¢ÖÜïö： Ü ÑçóÇÜÖ： 
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づóïÜÖÜ¡ 5 – ぢëñê：ÑÖ： äëÜîñïó üçóÑ¡Üïö：  ÑçóÇÜÖí 
  

 
づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äëó ぜï=0,6ぜÖ äÜÑíÖÜ Öí ëóï. 4, Ññ ç：ÑÜßëí¢ñÖÜ äëÜîñï äÜüÜ¡Ü ñ¡ïöëñ½Ü½Ü äëó 

ôíïöÜö： 50 ゎî (ÑÜ t=400 ï), äëó £Öó¢ñÖÖ： ôíïöÜöó ÑÜ 45 ゎî (ÑÜ t=800 ï) öí äëó £Öó¢ñÖÖ： ôíïöÜöó ÑÜ 40 ゎî. ぞí 
ôíïöÜö： 50 ゎî £í ëíêÜÖÜ¡ £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó çöëíöó £½ñÖüó¿óïá Öí 0,55 ¡ゑö,  Öí ôíïöÜö： 45 ゎî ëñÇÜ¿　öÜë 
£íßñ£äñôÜ． £Öó¢ñÖÖ　 çöëíö Öí 0,6 ¡ゑö, ： Öí ôíïöÜö： 40 ゎî ëñÇÜ¿　öÜë £íßñ£äñôÜ． £Öó¢ñÖÖ　 çöëíö Öí 0,9 ¡ゑö. 
ぢñëñê：ÑÖóú äëÜîñï üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí £Üßëí¢ñÖóú Öí ëóï. 5. 
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   づóïÜÖÜ¡ 6 – げß：¿áüñÖí £ÜÖí Ñ¿　 ç：£Üí¿áÖÜÇÜ 
Üî：Ö0çíÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí 
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づóïÜÖÜ¡ 7 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ÑçÜ¡íÖí¿áÖÜ； ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； 
ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　  ÖíïÜïÖÜ0 ÜïöíÖÜç¡Ü0 

  
 

ぞí ÜïÖÜç： ïöëÜ¡öÜëÖÜ； ïêñ½ó ëóï. 2 íßÜ 3 öí ½ÜÑñ¿： ÖíïÜïÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó [3] ½Ü¢Öí ï¡¿íïöó ïöëÜ¡öÜëÖÜ ïêñ½Ü 
ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； ぎぜでんと. ゑóÇ¿　Ñ î：．； ïöëÜ¡öÜëó £Üßëí¢ñÖóú Öí ëóï. 7. 

ゑóïÖÜç¡ó.  
1. づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ä：ÑöçñëÑ¢Ü0öá ÑÜî：¿áÖ：ïöá £íäëÜäÜÖÜçíÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½Ü äÜüÜ¡Ü  
ñ¡ïöëñ½Ü½Ü, 　¡óú £íßñ£äñôÜ． ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ñÖñëÇ：； ç ÑçóÇÜÖ： £í ëíêÜÖÜ¡ 

ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ïöíöÜëí. 
2. づñÇÜ¿0çíÖÖ　 çöëíö £½：ÖÜ0 ÖíäëÜÇó ïöíöÜëí (Ñ¿　 ÑçóÇÜÖí äÜöÜ¢Ö：ïö0 90 ¡ゑö ñ¡ÜÖÜ½óöáï　 ç：Ñ 0,5 ¡ゑö ： 

ß：¿áüñ) Öí ÜïÖÜç： ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí ïÜ½íëÖóê çöëíö ÑÜî：¿áÖÜ Ñ¿　 çóïÜ¡ÜäÜöÜ¢Öóê ÑçóÇÜÖ：ç. 
3. ぢëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ： ÖíäëÜÇó ïöíöÜëí, üçóÑ¡：ïöá ÑçóÇÜÖí £½：Ö0．öáï　 Ü Öñ£ÖíôÖóê ½ñ¢íê (0,18 ëíÑ：íÖ äëó 

ëñÇÜ¿0çíÖÖ： çöëíö Öí 45 Çñëîíê), öÜ½Ü ÑíÖí ïóïöñ½í ßÜÑñ äëíîñ£ÑíöÖí ëí£Ü½ £ ñ¡ïöëñ½í¿áÖó½ ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ 
½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ととが ÖíïÜïÜ, öí¡ 　¡ ëÜßÜôí öÜô¡í äëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ： ÖíäëÜÇó ½íú¢ñ Öñ £½：àÜ．öáï　. 

4. ぎ¡ïöëñ½í¿áÖóú ëñÇÜ¿　öÜë ïÜ½íëÖóê çöëíö Ü ÑçóÇÜÖ： ½Ü¢Öí ëñí¿：£Üçíöó Ñ¿　 ßÜÑá-　¡ÜÇÜ £í¡ÜÖÜ ôíïöÜöÖÜÇÜ 
¡ñëÜçíÖÖ　. どÜ½Ü ½ñöÜÑ ½Ü¢Öí öñêÖ：ôÖÜ ëñí¿：£Üçíöó Öí ßÜÑá-　¡Ü½Ü ïÜôíïÖÜ½Ü äñëñöçÜë0çíô： ôíïöÜöó. 
 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ぢÜäÜçóô ぜ.ゎ., ぢñôñÖó¡ ぜ.ゑ., とÜçí¿áôÜ¡ だ.ゑ., と：ïñ¿óôÖó¡ だ.や. ぎ¡ïöëñ½í¿áÖ： ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ô： ぎぜで £ 

íïóÖêëÜÖÖó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ // ゑ：ïÖó¡ ぞíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ  “びíë¡：çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú 
：ÖïöóöÜö”. げß：ë¡í ÖíÜ¡Üçóê äëíîá. どñ½íöóôÖóú çóäÜï¡ 10. – びíë¡：ç: ぞどば びぢや, 2001. – で. 314-318. 

2. とÜä▲¿Üç ご.ぢ. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲. –ぜ.: ゑ▲ïüí　 ü¡Ü¿í, 1986. –360 ï. 
3. ぜ.ゎ. ぢÜäÜçóô, ゑ.ゑ. とÜïöëóîá¡óú. ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ïóïöñ½ó íçöÜ½íöó£íî：； öí ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ (öñÜë：　 öí  

äëí¡öó¡í). ぞíçôí¿áÖóú äÜï：ßÖó¡. – と.: とぞばどが, 2008. – 408 ï.: - ゐ：ß¿：ÜÇë.: 402 ï. ば¡ë. ½ÜçÜ0. 
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づだげづだゐとん どん がだでずやがぐぎぞぞé  ずんゐだづんどだづぞだゎだ でどぎぞがん  ぞん ゐんげや 
んでごぞびづだぞぞだゎだ  がゑごゎばぞん げ ぶんでどだどぞごぜ ぢぎづぎどゑだづùゑんぶぎぜ 

ゐÜë’　Ö で.だ,íïóïöñÖö; ゑÜëÜàñÖ¡Ü ゑ.ù.,ïöÜÑñÖö 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó «とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö» 
 
ゑïöÜä. ぞí ïÜôíïÖÜ½Ü  ñöíä： ëÜ£çóö¡Ü äñëñöçÜë0çí¿áÖÜ； öñêÖ：¡ó äÜïöí． £íÑíôí ïöçÜëñÖÖ　 ¿íßÜëíöÜëÖóê 

ïöñÖÑ：ç £ ÜÖÜç¿ñÖÜ0 ßí£Ü0 äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó öí  ¡Ü½Üöíî：úÖÜ0 íäíëíöÜëÜ0, Öí 　¡óê ïöÜÑñÖöó  ½Ü¢Üöá 
ç：£Üí¿áÖÜ äÜßíôóöó äëíçó¿í ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ïó¿Üçóê öí ¡ñëÜ0ôóê çÜ£¿：ç, ïêñ½ó ñ¿ñ¡öëóôÖóê £’．ÑÖíÖá öí äëÜçñïöó 
ÑÜïöíöÖ0 ¡：¿á¡：ïöá ñ¡ïäñëó½ñÖö：ç äÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ0 ñ¿ñ¡öëóôÖóê öí ½ñêíÖ：ôÖóê äíëí½ñöë：ç ïóïöñ½ó. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ゑÑÜï¡ÜÖí¿óöó ¿íßÜëíöÜëÖÜ ßí£Ü ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ü¿　êÜ½ ëÜ£ëÜß¡ó ïÜôíïÖÜÇÜ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ 
ïöñÖÑí £ äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó ABB ACS50 öí ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ äñëñç：ëóöó úÜÇÜ äëíîñ£ÑíöÖ：ïöá. 

ぜíöñë：í¿ó ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. が¿　 ëÜ£ëÜß¡ó ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí ïäëÜñ¡öÜçíÖí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí 
ïêñ½í [1], àÜ äëóçñÑñÖí Öí ëóï. 1. 

ゑóäë　½¿　ô

で

やÖçñëöÜë

=220

220

L2

SPEED\AI +10V +12V START REVCOM

V

U

W

R1

R2

S3
1 2

3

HL1

4

4

3

3
VD

ADM

=110

4MBR

L1

L1

QF1

ぢ íÖñ¿á ¡ñëÜçíÖÖ　

づぎ

VD1...VD4

VD5...VD10

Vど1...Vど6
QF3

QF2

L2

L1

L2

U

V

W

MAD

U1

でどぎぢ – 2 COM

I4 I3 I2 I1 U2

65

COM

ぞÜÜößÜ¡

S2

S1

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ¿íßÜëíöÜëÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó 

ぞí  ïêñ½： äëñÑïöíç¿ñÖÜ: ôíïöÜöÖóú äñëñöçÜë0çíô ABB ACS50 äÜöÜ¢Ö：ïö0 0,75 ¡ゑö, íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ 
AD äÜöÜ¢Ö：ïö0 0,75 ¡ゑö, ÑçóÇÜÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ぜ äÜöÜ¢Ö：ïö0 0,55 ¡ゑö, R2 – Üä：ë ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, 
öíêÜÇñÖñëíöÜë äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü BR, でどぎぢ – 2 (ïóïöñ½í öñïöÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ öí £½：ÖÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü) öí ÖÜÜößÜ¡ Ñ¿　  ç：£Üí¿：£íî：； äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç.     

でöëÜ¡öÜëÖÜ ¿íßÜëíöÜëÖí ÜïöíÖÜç¡í äëñÑïöíç¿　． ïÜßÜ0 ëí½¡Ü, Öí 　¡：ú ëÜ£½：àñÖÜ íçöÜ½íöóôÖ： çó½ó¡íô：, 
ôíïöÜöÖóú äñëñöçÜë0çíô, äíÖñ¿á ¡ñëÜçíÖÖ　 öí ¡¿ñ½ó Ñ¿　 ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ïóïöñ½ó öñïöÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç 
äÜïö：úÖÜÇÜ öí £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. ぜÜÖöí¢ ñ¿ñ½ñÖö：ç ÜïöíÖÜç¡ó çó¡ÜÖíÖÜ Öí äñëñÑÖ：ú äíÖñ¿：, àÜß ïöÜÑñÖöó ½ÜÇ¿ó 
äÜßíôóöó äëóÖîóä £’．ÑÖíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　. 

づÜ£Ç¿　Öñ½Ü äëóÖîóä ëÜßÜöó ïêñ½ó. ぷçóÑ¡：ïöá íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ¡ñëÜ．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó. が¿　 äÜï¡Ü öí ëñçñëïÜ  çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 öÜ½ß¿ñë S1 (äëó äÜï¡Ü äÜçóÖÖ： ßÜöó £í½¡ÖÜö： 
¿：çóú ¡ÜÖöí¡ö, í äëó ëñçñëï： – ÜßóÑçí ¡ÜÖöí¡öó, £ î：．0 ½ñöÜ0 çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 Ñ：ÜÑ VD). げíçÑíÖÖ　 ôíïöÜöó 
£íÑí．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äÜöñÖî：Ü½ñöëí R1. é¡ ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖóú äëóïöë：ú çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ÑçóÇÜÖ äÜïö：úÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü, 　¡óú äëíî0． ç ëñ¢ó½： ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ Çí¿á½ÜçíÖÖ　 ： ÖíçíÖöí¢Ü．öáï　 ÜäÜëÜ½ R2. が¿　 çó½：ë0çíÖÖ　 
üçóÑ¡Üïö： çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 öíêÜÇñÖñëíöÜë ïóÇÖí¿ ÖíäëÜÇó Öí 　¡Üë： 　¡ÜÇÜ çóçÜÑóöáï　 Öí ¡¿ñ½ó. が¿　 £Ö　öö　 
Çëíâ：¡：ç ïöëÜ½Ü ç âí£： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, ïöëÜ½Ü ç ¡Ü¿： 　¡Üë　 ÑçóÇÜÖí  äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü öí üçóÑ¡Üïö： ÑÜ 
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çó½：ë0çí¿áÖóê ¡¿ñ½ ä：Ñ¡¿0ôí．öáï　 ç：£Üí¿：£íöÜë. づñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá £ ç：£Üí¿：£íöÜëí äñëñÑí0öáï　 Öí 
ÖÜÜößÜ¡ Ü çóÇ¿　Ñ： ぜ – âíú¿Ü. 

が¿　 äñëñç：ë¡ó äëíîñ£ÑíöÖÜïö： ëÜ£ëÜß¿ñÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ ßÜ¿ó äëÜçñÑñÖ： ÖíïöÜäÖ： ÑÜï¿：Ñó. 
1. ぢ¿íçÖóú äÜï¡ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí Öí ôíïöÜöÜ 50 ゎî. 

ゑ ÑíÖÜ½Ü ÑÜï¿：Ñ： ßÜ¿Ü £Ö　öÜ £í¿ñ¢Ö：ïöá  üçóÑ¡Üïö： ç：Ñ ôíïÜ äëó ä¿íçÖÜ½Ü äÜï¡Ü Öí ôíïöÜöÜ 50 ゎî ëóï. 2 í. 

í) 

ß) 

ç) 
づóïÜÖÜ¡  2 – ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ：ç 

づÜ£ëíêÜÖÜ¡ ¡ÜöÜçÜ； ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 £í ÖíäëÜÇÜ0 ÇñÖñëíöÜëí £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í çóëí£Ü½ の=1.6× U. 
2. ぢÜï¡, ëñçñëï ： £ÜäóÖ¡í Öí êÜ¿ÜïöÜ½Ü êÜÑ： ëóï. 3 í. 
3. ぢÜï¡ ： ä¿íçÖóú çç：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ëóï. 2 ß, ç.  
4. ぢÜï¡, Öí¡óÑíÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, £Ö　öö　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 öí £ÜäóÖ¡í ëóï. 2 ß, ç. 
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í) 

 
ß) 

 
ç) 

づóïÜÖÜ¡  3 – ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ：ç 
ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖóú  ïöñÖÑ ． äëíîñ£ÑíöÖó½, àÜ ä：ÑöçñëÑ¢Ü0öá Üöëó½íÖ： äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó.  

ずíßÜëíöÜëÖí ÜïöíÖÜç¡í ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖí ç ¡Üëïíê «öñÜë：　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí» öí «ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí½ó», Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá ïöÜÑñÖöí½ äëíî0çíöó £ ïÜôíïÖó½ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖó½ Üß¿íÑÖíÖÖ　½ öí 
Ü£ÖíúÜ½óöóï　 £ äëíçó¿í½ó úÜÇÜ ½ÜÖöí¢Ü, ç：£Üí¿áÖÜ Üî：Ö0çíöó äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó. 

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞぞや 

1. ゐÜë’　Ö で.だ., ゑÜëÜàñÖ¡Ü ゑ.ù. づÜ£ëÜß¡í âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖÜ； ïêñ½ó Ñ¿　 ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí äÜ 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ0 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí £ äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó んゑゑ ACS50 // がÜäÜç：Ñá £í ½íöñë：í¿í½ó 
ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ÖíÜ¡íÜ-öñêÖ：ôÖÜ； ¡ÜÖâñëñÖî：； ½Ü¿ÜÑóê ÜôñÖóê, íïä：ëíÖö：ç ： ïöÜÑñÖö：ç. でÜôíïÖ： äëÜß¿ñ½ó 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇÜöñêÖ：¡ó öí íçöÜ½íöó¡ó. – とó；ç: «ぢÜ¿：öñêÖ：¡í»,2009. – 453 ï. 
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でごでどぎぜご ばぢづんゑずやぞぞé どぎぢずだゑごぜ ぢばぞとどだぜ ぢづごぜやべぎぞé ずやとんづぞや 

ゑÜ¿¢íÖ ぜ.ぜ., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesy@kdu.edu.ua  
 

ゑïöÜä. ぢëó íÖí¿：£： ëÜßÜöó ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖÜÇÜ öñä¿ÜçÜÇÜ äÜÖ¡öÜ äëó½：àñÖÖ　 ¿：¡íëÖ： ßÜ¿Ü çïöíÖÜç¿ñÖÜ, àÜ ç：Ö 
äëíî0． Öññâñ¡öóçÖÜ, öí¡ 　¡ äëó çñ¿ó¡óê ñÖñëÇñöóôÖóê £íöëíöíê (çó¡ÜëóïöíÖÖ　 öñä¿ÜÖÜï：　, êÜ¿ÜÑÖÜ； çÜÑó öí 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；) Ñí． Öñçñ¿ó¡Ü äëÜÑÜ¡öóçÖ：ïöá öí Öñ £íßñ£äñôÜ． ô：ö¡óú ëñÇ¿í½ñÖö ïíÖ：öíëÖóê äëíçó¿ ： ÖÜë½  
(“でíÖ：öíëÖ： äëíçó¿í Ü¿íüöÜçíÖÖ　, Üß¿íÑÖíÖÖ　 ： ñ¡ïä¿Üíöíî：； ¿：¡íëñÖá, äÜ¿ÜÇÜçóê ßÜÑóÖ¡：ç öí ：Öüóê 
¿：¡Üçí¿áÖóê ïöíî：ÜÖíë：ç»,  «でíÖ：öíëÖ： äëíçó¿í Üß¿íüöÜçíÖÖ　 öí ñ¡ïä¿Üíöíî：； ïóïöñ½ Çíë　ôÜÇÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　») 
öí çó½ÜÇó Ññë¢íçÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿Ü ïöíÖÑíëöó£íî：； «ぢóöÖí çÜÑí» äÜ öñä¿Ü£íßñ£äñôñÖÖ0 öí çÜÑÜ£íßñ£äñôñÖÖ0 ¿：¡íëÖ：, 
Ññ ç¡í£íÖÜ, àÜ öñ½äñëíöÜëí äÜç：öë　 ç äí¿íöíê äÜçóÖÖí ßÜöó ïöíß：¿áÖÜ0 öí ïöíÖÜçóöó 21°で±1°で , í öñ½äñëíöÜëí 
Çíë　ôÜ； çÜÑó äÜçóÖÖí ïöíÖÜçóöó 50°で±10°で. どí¡Ü¢ ÜÑÖ：．0 £ äëÜß¿ñ½, àÜ ßÜ¿ó çïöíÖÜç¿ñÖÖ： äëó íÖí¿：£：, ïöí¿Ü 
öñ, àÜ ç ¿：öÖ：ú äñë：ÜÑ ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖóú öñä¿Üçóú äÜÖ¡ö Öñ ½Ü¢ñ £íßñ£äñôóöó Çíë　ôÜ0 çÜÑÜ0 ¡ÜëäÜï, öí¡ 　¡ ç îñú 
äñë：ÜÑ £ÜäóÖ　．öáï　 ëÜßÜöí ¡Üöñ¿áÖ： Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ëñ½ÜÖö：ç, öÜ½Ü öñä¿ÜÖÜï：ú Öñ çóÇÜöÜç¿　．öáï　 ： Öñ 
äñëñÑí．öáï　 Öí ¡ÜëäÜï ¿：¡íëÖ：. 

ぜñöí ëÜßÜöó. げÖíúöó Üäöó½í¿áÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó ïóïöñ½ó Üäí¿ñÖÖ　 öí ïóïöñ½ó Çíë　ôÜ； çÜÑó äëó½：àñÖÖ　 
¿：¡íëÖ：, í öí¡Ü¢ £íßñ£äñôóöó ßñ£äñëñß：úÖñ Çíë　ôñ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 Öí äëÜö　£： ëÜ¡Ü.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. どñä¿Ü£íßñ£äñôñÖÖ　 äëó½：àñÖÖ　 ¿：¡íëÖ： £íßñ£äñôÜ．öáï　 ç：Ñ ½：ïá¡Ü； 
¡Üöñ¿áÖ： ¡Ü½ÜÖí¿áÖÜ-çóëÜßÖóôÜÇÜ ä：Ñäëó．½ïöçí «とÜ½ïÜ½Ü¿áïá¡öñä¿ÜñÖñëÇÜ» ½ñöÜÑÜ½ äñëñÑíô： ÖíÇë：öÜ； ÑÜ 
äÜöë：ßÖÜ； öñ½äñëíöÜëó öñêÖ：ôÖÜ； çÜÑó äÜ ½ñöí¿ñçó½ öëÜßí½. どñ½äñëíöÜëí öñä¿ÜÖÜï：　 äÜÑí．öáï　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ £ 
Çëíâ：¡Ü½ ç Ñ：íäí£ÜÖ： ç：Ñ 48,9ºで ÑÜ 95,0 ºで, 　¡óú £½：Ö0．öáï　 Ü ç：ÑÖÜüñÖÖ： ÑÜ öñ½äñëíöÜëó £ÜçÖ：üÖáÜÇÜ äÜç：öë　. 
どí¡ 　¡ ¡Üöñ¿áÖ： Öí öñëóöÜë：； ¿：¡íëÖ： Öñ½í．, í £íßñ£äñôÜçíöó Çíë　ôÜ0 çÜÑÜ0 ¿：¡íëÖ0 ÖñÑÜî：¿áÖÜ ç £ç’　£¡Ü £ 
£ÖíôÖó½ó öñä¿Üçó½ó çöëíöí½ó ôñëñ£ çñ¿ó¡Ü ÑÜç¢óÖí öëÜßÜäëÜçÜÑÜ, àÜ ï　Çí． 5 ¡½, ç ä：Ñçí¿： ¡ÜëäÜïí ßÜç 
çïöíÖÜç¿ñÖóú ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖóú öñä¿Üçóú äÜÖ¡ö £ öñä¿ÜÜß½：ÖÖó½ íÇëñÇíöÜ½, Öí 　¡Ü½Ü ç：ÑßÜçí．öáï　 äëóÇÜöÜçíÖÖ　 
Çíë　ôÜ； çÜÑó ½ñöÜÑÜ½ öñä¿ÜäñëñÑíô： ç：Ñ öñä¿ÜÖÜï：　 (ÖíÇë：öÜ； öñêÖ：ôÖÜ； Çíë　ôÜ； çÜÑó) ÑÜ êÜ¿ÜÑÖÜ； äóöÖÜ； çÜÑó 
ôñëñ£ ëÜ£Ñ：¿　0ô： ；ê ïö：Ö¡ó öñä¿ÜÜß½：ÖÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ. 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖÜÇÜ öñä¿ÜçÜÇÜ äÜÖ¡öÜ 
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びÜ¿ÜÑÖí çÜÑí Öí öñä¿Üçóú äÜÖ¡ö äÜÑí．öáï　 £  ½íÇ：ïöëí¿áÖÜÇÜ öëÜßÜäëÜçÜÑÜ, 　¡óú çóêÜÑóöá ç：Ñ çÜÑÜä：Ññ½Ü 
ヽ3 çóëÜßÖóôÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 çÜÑÜ¡íÖí¿：£íî：úÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí ½：ïöí, àÜ £ÖíêÜÑóöáï　 Öí ç：ÑïöíÖ： 500 ½ ç：Ñ 
¡ÜëäÜïÜ. だïÖÜçÖñ ñ¿ñ¡öëÜ£íßñ£äñôñÖÖ　 ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖÜÇÜ öñä¿ÜçÜÇÜ äÜÖ¡öÜ £íßñ£äñôÜ．öáï　 ç：Ñ çç：ÑÖÜ-
ëÜ£äÜÑ：¿áôÜÇÜ äëóïöëÜ0  ¡ÜëäÜïÜ, 　¡óú ä：Ñ¡¿0ôñÖóú ç：Ñ öëíÖïâÜë½íöÜëÖÜ； ä：ÑïöíÖî：；, àÜ £ÖíêÜÑóöáï　 Öí 
ç：ÑïöíçÖ： 50 ½ ç：Ñ ¡ÜëäÜïÜ.   

でêñ½í öñä¿Üâ：¡íî：úÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó ¡ÜëäÜïÜ ¿：¡íëÖ： äëóçñÑñÖí Öí ëóï. 1.  
ぞí ëóïÜÖ¡Ü äëóúÖ　ö： ÖíïöÜäÖ： äÜ£ÖíôñÖÖ　: 
– 1,…,15 – £íä：ëÖí íë½íöÜëí (üíëÜç： ¡ëíÖó); 
– 16 – ëñÇÜ¿00ôóú ¡¿íäíÖ; 
–  づ – ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ¡¿íäíÖí; 
– ぞ1-ぞ5- ÖíïÜïÖ： íÇëñÇíöó; 
– ぢぶ – äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó; 
– んが – íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ; 
– ゐば – ß¿Ü¡ Üäëíç¿：ÖÖ　; 
– だと – ïóïöñ½í Üäí¿ñÖÖ　 ¡ÜëäÜïÜ; 
– でと – ïÜÖ　ôÖóú ¡Ü¿ñ¡öÜë; 
– どん – öñä¿ÜÜß½：ÖÖóú íÇëñÇíö; 
– ゎゑぢ – Çíë　ôñ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　. 
ゐ¿Ü¡ Üäëíç¿：ÖÖ　 ÑíÖÜ； ïóïöñ½ó çó¡ÜÖíÖóú £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ñ¿ñ¡öëÜÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí öí Ñíöôó¡：ç £ÜçÖ：üÖáÜ； öí 

çÖÜöë：üÖáÜ； öñ½äñëíöÜëó. ぎ¿ñ¡öëÜÖÖóú ëñÇÜ¿　öÜë – îñ äëóïöë：ú, 　¡óú äëóú½í． ïóÇÖí¿ó ç：Ñ Ñíöôó¡：ç, ÜßëÜß¿　． 
öí âÜë½Ü． ïóÇÖí¿, àÜ äñëñÑí．öáï　 çó¡ÜÖíçôÜ½Ü ½ñêíÖ：£½Ü. ゑó¡ÜÖíçôóú ½ñêíÖ：£½, 　¡óú äëóú½í． ¡Ü½íÖÑÖóú 
ïóÇÖí¿ ç：Ñ ñ¿ñ¡öëÜÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí, Öí£óçí．öáï　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½. ゑ：Ö äëñÑïöíç¿　． ïÜßÜ0 ñ¿ñ¡öëÜ½ÜöÜë,  
äÜöÜ¢Ö：ïö0 3,5 ゑö, ÜßñëöíÖÖ　 　¡ÜÇÜ äëóçÜÑóöá ç ëÜê äñëñÑíçí¿áÖóú ½ñêíÖ：£½; äÜïöÜäÜçóú ëÜê, ç ïçÜ0 ôñëÇÜ, 
äñëñÑí．öáï　 Öí üöÜ¡ ëñÇÜ¿00ôÜÇÜ ¡¿íäíÖí, 　¡óú äñëñ¡ëóçí． äÜö：¡ öñä¿ÜÖÜï：　 äëó äñëñ½：àñÖÖ： £íöçÜëí äÜ Üï： 
äÜöÜ¡Ü. ゐ¿Ü¡ Ñí． £½ÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíöó öñ½äñëíöÜëÜ ç ¡ÜëäÜï： ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ïóÇÖí¿：ç £ÜçÖ：üÖáÜÇÜ öí çÖÜöë：üÖ：ê 
Ñíöôó¡：ç, í öí¡Ü¢ ëñÇÜ¿0． äñë：ÜÑ Üäí¿ñÖÖ　 ¡ÜëäÜïÜ, ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ çïöíÖÜç¿ñÖÜÇÜ Öí Ñóïä¿ñ； Çëíâ：¡Ü. 

が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ¡ëíàÜ； îóë¡Ü¿　î：； ë：ÑóÖ ç ïóïöñ½： Üäí¿ñÖÖ　 ： Çíë　ôÜÇÜ çÜÑÜ£íßñ£äñôñÖÖ　 Öí öñä¿ÜçÜ½Ü 
äÜÖ¡öÜ çïöíÖÜç¿ñÖÜ ä’　öá ÖíïÜï：ç  ÖÜ½：Öí¿áÖó½ ÖíäÜëÜ½ 14,5 ½3/ô öí äëÜÑÜ¡öóçÖ：ïö0 11 ½.çï.ïö. £ 
íïóÖêëÜÖÖó½ó ÑçóÇÜÖí½ó. んïóÖêëÜÖÖ： ÑçóÇÜÖó ÖíïÜïÖóê ÜïöíÖÜçÜ¡ ½í0öá öí¡： äíëí½ñöëó: ぞ1– äÜöÜ¢Ö：ïöá 0,33 
¡ゑö, ¡：¿á¡：ïöá Üßñëö：ç 2650 Üß/êç; ぞ2 – äÜöÜ¢Ö：ïöá 0,603 ¡ゑö, ¡：¿á¡：ïöá Üßñëö：ç 2650 Üß/êç; ぞ3 – äÜöÜ¢Ö：ïöá 
0,603 ¡ゑö, ¡：¿á¡：ïöá Üßñëö：ç 2650 Üß/êç; ぞ4 – äÜöÜ¢Ö：ïöá 0,23 ¡ゑö, ¡：¿á¡：ïöá Üßñëö：ç 2650 Üß/êç ;ぞ5 – äÜöÜ¢Ö：ïöá 
0,603 ¡ゑö, ¡：¿á¡：ïöá Üßñëö：ç 2650 Üß/êç. ぞí ÖíïÜïÖóê ÜïöíÖÜç¡íê ぞ3, ぞ4, ぞ5 çïöíÖÜç¿ñÖ： äñëñöçÜë0çíô： ôíïöÜöó, 
　¡： ¡ñëÜ0öáï　 £ Ñóïäñöôñëïá¡ÜÇÜ äÜÖ¡öÜ Ñ¿　 ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ÖíäÜëÜ ç ïóïöñ½： ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ¡：¿á¡Üïö： 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Çíë　ôÜ； çÜÑó. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぎâñ¡öóçÖ：ïöá öñä¿ÜÜß½：ÖÖóê íäíëíö：ç çíÇÜ½Ü £í¿ñ¢óöá ç：Ñ äÜÑíô： Çíë　ôÜ； çÜÑó ç：Ñ ¡Ü½ÜÖí¿áÖÜ-
çóëÜßÖóôÜÇÜ ä：Ñäëó．½ïöçí «とÜ½ïÜ½Ü¿áïá¡öñä¿ÜñÖñëÇÜ». とëóöóôÖóú ëñ¢ó½ ÖíïöÜäí． ç äñë：ÜÑ äñëñ¡ëóöö　 
¡íÖí¿Ü Çíë　ôÜ； çÜÑó ôñëñ£ £ÜäóÖ¡Ü íÇëñÇíö：ç Çíë　ôÜÇÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　. とëóöóôÖóú ëñ¢ó½ çíÇÜ½Ü ½Ü¢ñ ßÜöó 
äÜ¡ëíàñÖóú çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ïÜÖ　ôÖóê ¡Ü¿ñ¡öÜë：ç, 　¡： î：¿¡Ü½ äëÜïöÜ ½Ü¢Üöá ßÜöó ëñí¿：£ÜçíÖ： ßñ£ ¡íä：öí¿áÖóê 
£íöëíö. がÜÑíö¡ÜçÜ ñâñ¡öóçÖ：ïöá ½Ü¢ñ ßÜöó ä：ÑçóàñÖí £í ëíêÜÖÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïÜÖ　ôÖÜ； ñÖñëÇ：； ç âÜë½： 
äñëñöçÜë0çíô：ç äëÜ½ñÖñçÜ； ñÖñëÇ：； ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜ. ぴ　 ¿íÖ¡í ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： öñä¿Üâ：¡íî：úÖÜÇÜ äëÜîñïÜ 
½í． ïçÜ； ÜïÜß¿óçÜïö：, àÜ äÜ¿　Çí0öá ç ÖíïöÜäÖÜ½Ü. ゑ ÖñüöíöÖóê ïóöÜíî：　ê ( ç ÜïÜß¿óçÜïö： äëó ç：ÑïÜöÖÜïö： 
ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　) ïÜÖ　ôÖí ñÖñëÇ：　, äñëñöçÜëñÖí ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜ, äÜçóÖÖí í¡Ü½Ü¿0çíöóï　 ： çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóï　 ç 
Ü¡í£íÖóê íçíë：úÖóê ïóöÜíî：　ê. 

とÜ½ä¿ñ¡ïÖí ïóïöñ½í äÜ¡ëíàñÖÖ　 äëíîñ£ÑíöÖÜïö： ïóïöñ½ó ßÜÑñ ëñí¿：£ÜçíÖí ç Ññ¡：¿á¡Üê ñöíäíê: 
– ççñÑñÖÖ　 ç ïöëÜ¡öÜëÜ öñä¿ÜÜß½：ÖÖÜÇÜ äÜÖ¡öÜ; 
– £íäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ ïÜÖ　ôÖóê ¡Ü¿ñ¡öÜë：ç; 
– ëÜ£ëÜß¡í ïóïöñ½ó çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïÜÖ　ôÖÜ； ñÖñëÇ：； £ äÜäÜöÖó½ äñëñöçÜëñÖÖ　½ ；； ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜ. 
 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ぢ▲ë¡Üç ゑ.ゑ. でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ öñä¿Üç▲ñ äÜÖ¡ö▲. んçöÜ½íöó¡í ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ. – と.: がぢ «どí¡： ïäëíçó», 2007. 

– 252 ï. 
2. ゎ¿Üü¡Üç ん.ぱ., がÜç½íÖ ゎ.ゐ., とÜ¡óÖ ぎ.ゐ. ば¡í£íÖó　 äÜ ëñ½ÜÖöÜ ó ëñ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ~¡ïä¿ÜíöóëÜñ½▲ê 

öñä¿Üç▲ê äÜÖ¡öÜç ï îñ¿á0 äÜç▲üñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜïöó âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ó ~¡ÜÖÜ½óó öñä¿Üö▲/んとび ó½. 
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でぢだでだゐご ぢだとづんべぎぞぞé ぢばでとだゑごび ゑずんでどごゑだでどぎざ んでごぞびづだぞぞごび 
がゑごゎばぞやゑ ゑ ばぜだゑんび ぎぞぎづゎだゎぎぞぎづばùぶだゆ ばでどんぞだゑとご だゐぜぎぐぎぞだゆ ぢだどばぐぞだでどや 

げíôñäí ù.ゑ., ïö. çó¡¿íÑíô, とÜ¿Üö：ú ん.だ., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: zip1981@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ぢëÜß¿ñ½í ïöçÜëñÖÖ　 ½Üß：¿áÖóê íçöÜÖÜ½Öóê Ñ¢ñëñ¿ ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； äÜç'　£íÖí £ äÜüóëñÖÖ　½ 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜÜïöíö¡ÜçíÖÖ　 ç Ü½Üçíê ÖñÑÜïöÜäÖÜïö： ¢óç¿ñÖÖ　 ç：Ñ ½ñëñ¢： ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　. どí¡： 
ïóïöñ½ó äÜçóÖÖ： ç：ÑäÜç：Ñíöó î：¿Ü½Ü ë　ÑÜ çó½ÜÇ: ñ¡ÜÖÜ½：ôÖ：ïöá, ÖíÑ：úÖ：ïöá, çñ¿ó¡óú öñë½：Ö ï¿Ü¢ßó, äëÜïöÜöí ú 
£ëÜôÖ：ïöá ñ¡ïä¿Üíöíî：；, ½í¿： ½íïí ú Çíßíëóöó. ゐñ£à：öÜôÖí ¡ÜÖïöëÜ¡î：　 £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½ ëÜöÜëÜ½, ÖñçóïÜ¡： 
½íïÜ-ÇíßíëóöÖ： äíëí½ñöëó, ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÖñÜßê：ÑÖÜïö： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü Ñ¿　 £ßÜÑ¢ñÖÖ　 - ÇÜ¿ÜçÖ： 
äñëñçíÇó íïóÖêëÜÖÖóê ÇñÖñëíöÜë：ç (んゎ) ÖíÑ ïóÖêëÜÖÖó½ó ÇñÖñëíöÜëí½ó (でゎ). ん¿ñ, Öñ£çí¢í0ôó Öí äñëñçíÇó, 
ÖñäÜçÖí ïöíß：¿：£íî：　 ÖíäëÜÇó ú ôíïöÜöó ç Ü½Üçíê £½：ÖÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, ½Ü¢¿óç：ïöá £ëóçÜ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 ． 
ïñëúÜ£ÖÜ0 äñëñü¡ÜÑÜ0 Ü çó¡ÜëóïöíÖÖ： んゎ. どÜ½Ü ÜÑÖí £ ÜïÖÜçÖóê äëÜß¿ñ½ äëó ëÜ£ëÜßî： íçöÜÖÜ½Öóê Ñ¢ñëñ¿ 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； Öí ßí£： んゎ äÜ¿　Çí．  Ü çóßÜë： ëíî：ÜÖí¿áÖÜ； ïóïöñ½ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ú ïöíß：¿：£íî：； çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó, àÜ 
£íßñ£äñôÜçíöó½ñ ½：Ö：½í¿áÖ： ç：Ñêó¿ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó ： ½：Ö：½í¿áÖóú ôíï ïöíß：¿：£íî：；. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ïö：ú¡Üïö： äÜï¡Üçóê ç¿íïöóçÜïöñú んが ç Ü½Üçíê ÇñÖñëíöÜëÖóê ÜïöíÖÜçÜ¡ 
Üß½ñ¢ñÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ü¿　êÜ½ çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ ä¿íçÖÜÇÜ ： ½’　¡ÜÇÜ äÜï¡Ü ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ó ú ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. だïÜß¿óç：ïö0 £ßÜÑ¢ñÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ． öñ, àÜ çÜÖÜ 
£Ñ：úïÖ0．öáï　 äÜ ¿íÖî0ÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. ゑ¡í£íÖí Ü½Üçí Öñ Ñí． ½Ü¢¿óçÜïö： úÜÇÜ Öñ£í¿ñ¢ÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. 
とñëÜ0ôó½ çä¿óçÜ½ äÜ ¡íÖí¿Ü ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ï¿Ü¢óöá ．½Ö：ïöá ïóïöñ½ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　, çñ¿óôóÖÜ 　¡Ü； 
ÖñÜßê：ÑÖÜ £½：Ö0çíöó ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ë：çÖ　 ÖíäëÜÇó Öí çóêÜÑ： ： ¡Üñâ：î：．Ööí äÜöÜ¢ÖÜïö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　.  

んçöÜÖÜ½Ö： ñÖñëÇñöóôÖ： ïóïöñ½ó 　¡ äëóçÜÑó ë：£Öóê ½ñêíÖ：£½：ç ½：ïö　öá íïóÖêëÜÖÖ： ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖó. どÜ½Ü ÑÜ 
ÇñÖñëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ, àÜ £íßñ£äñôÜ． ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 íçöÜÖÜ½Öóê ïóïöñ½, ïöíç¿　öáï　 çó½ÜÇó äÜ £íäÜï¡Ü 
íïóÖêëÜÖÖóê ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ïä：çïöíçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. 

ゑ：ÑÜ½Ü, àÜ ÖÜë½í¿áÖóú äë　½óú äÜï¡ íïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó ç：ÑßÜçí．öáï　 ¿óüñ äëó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ½Ü 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ： äÜöÜ¢ÖÜïöñú, 　¡ñ ï¡¿íÑí． 20-30% äÜöÜ¢ÖÜïö： ÇñÖñëíöÜëí. が¿　 ß：¿áü äÜöÜ¢Öóê ÑçóÇÜÖ：ç (50% ： 
ß：¿áüñ), ÖÜ½：Öí¿áÖ： ïöëÜ½ó 　¡óê ß¿ó£á¡： ÑÜ ïöëÜ½Ü ÇñÖñëíöÜëí, Öñ çóöëó½Ü．öáï　 äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖí £ÑíöÖ：ïöá 
ÇñÖñëíöÜëí ： ç：ÑßÜçí．öáï　 üçóÑ¡í çöëíöí £ßÜÑ¢ñÖÖ　 [2]. 

が¿　 äÜ¿：äüñÖÖ　 äÜï¡Üçóê êíëí¡öñëóïöó¡ ： £ß：¿áüñÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïöñú ñ¿ñ¡öëÜÜïöíö¡ÜçíÖÖ　, àÜ ä：Ñ¡¿0ôí．öáï　 
ÑÜ íçöÜÖÜ½ÖÜ； ÇñÖñëíöÜëÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó, ÖñÜßê：ÑÖÜ Üß½ñ¢Üçíöó íßÜ ¡Ü½äñÖïÜçíöó Ñ：； £Öí¡Ü£½：ÖÖóê ÜÑíëÖóê 
½Ü½ñÖö：ç.  

ぢÜï¡ ÑçóÇÜÖí £ ¡ñëÜçíÖÖ　½ ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖó½ó äñëñê：ÑÖó½ó ½Ü½ñÖöí½ó ½Ü¢Öí £Ñ：úïÖóöó ë：£Öó½ó 
ïäÜïÜßí½ó. 

だÑÖó½ £ Öóê ． £½ñÖüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÖíëÜïöíÖÖ　 äëó¡¿íÑñÖÜ； ÖíäëÜÇó. だÑÖí¡ äëó îáÜ½Ü £½ñÖüÜ．öáï　 ú ë：ïö 
çó½ÜüñÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； äÜöÜ¡Ü, àÜ ½Ü¢ñ äëóçñïöó ÑÜ £½ñÖüñÖÖ　 ïñëñÑÖáÜÇÜ äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí. とë：½ 
öÜÇÜ, £½：ÖÜ üçóÑ¡Üïö： ÖíëÜïöíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖÜ £Ñ：úïÖ0çíöó Ü ÑÜïóöá çÜ£á¡Ü½Ü Ñ：íäí£ÜÖ：. ゑ 
：ÖüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü, £½ñÖüñÖÖ　 £Öí¡Ü£½：ÖÖóê ½Ü½ñÖö：ç ÖñÜÑ½：ÖÖÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £Öó¢ñÖÖ　 üçóÑ¡ÜÑ：； ïí½ÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí.  

だß½ñ¢ñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê ½Ü½ñÖö：ç ½Ü¢¿óçÜ öí¡Ü¢ ü¿　êÜ½ £½ñÖüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÖíëÜïöíÖÖ　 ½íÇÖ：öÖÜÇÜ 
äÜöÜ¡Ü. ぴñ ÑÜï　Çí．öáï　 £½ñÖüñÖÖ　½ äëó¡¿íÑñÖÜ； ÑÜ ÑçóÇÜÖí ÖíäëÜÇó ú ëñí¿：£Ü．öáï　 Ññ¡：¿á¡Ü½í ïäÜïÜßí½ó: 
äñëñ½ó¡íÖÖ　 Üß½ÜöÜ¡ ：£ £：ë¡ó Öí öëó¡ÜöÖó¡, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜï¡ÜçÜÇÜ íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜëí, ç¡¿0ôñÖÖ　 ç ¿íÖî0Ç 
ïöíöÜëí ÑÜÑíö¡Üçóê ÜäÜë：ç. だÑÖí¡ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ç¡í£íÖÜÇÜ äëóÖîóäÜ äÜöëñßÜ． Öí　çÖÜïö： ÑÜäÜ½：¢ÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 　¡ÜÇÜ ç Ü½Üçíê ñÖñëÇñöóôÖóê ïóïöñ½ Üß½ñ¢ñÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： Öñ ． 
ÑÜî：¿áÖó½, Üï¡：¿á¡ó äëó£çÜÑóöá ÑÜ ÑÜÑíö¡Üçóê çöëíö ñÖñëÇ：； Öí í¡öóçÖóê ñ¿ñ½ñÖöíê Üß¿íÑÖíÖÖ　. 

べñ ÜÑÖó½ ïäÜïÜßÜ½ äÜ¡ëíàñÖÖ　 äÜï¡Üçóê êíëí¡öñëóïöó¡ ． £½ñÖüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： £½：Öó ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü ú 
äñëñê：ÑÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. ぴñ £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í ëíêÜÖÜ¡ äÜäñëñÑÖáÜÇÜ (ÑÜ ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 Üï：ê 3 
âí£ ÑçóÇÜÖí ÑÜ ½ñëñ¢：, ôñëñ£ úÜÇÜ Üß½Üö¡ó äëÜäÜï¡í0öá ïöëÜ½ äÜöë：ßÖÜ； çñ¿óôóÖó) ïöçÜëñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖÜÇÜ 
äÜöÜ¡Ü , àÜ ½í¿Ü ç：Ñë：£Ö　．öáï　 äÜ í½ä¿：öÜÑ： ú âí£： ç：Ñ ïçÜÇÜ ïöí¿ÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　. ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ 
Üöëó½Ü． ÖÜçÜ ç¿íïöóç：ïöá – £Öí¡Ü£½：ÖÖ： äñëñê：ÑÖ： ½Ü½ñÖöó äëí¡öóôÖÜ äÜçÖ：ïö0 Üß½ñ¢Ü0öáï　 ßñ£ £Öó¢ñÖÖ　 
üçóÑ¡ÜÑ：；. どí¡óú ëñ¢ó½ Üöëó½íç Öí£çÜ ïöçÜëñÖÖ　 ÖñÖÜ¿áÜçóê äÜôíö¡Üçóê ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê Ü½Üç. 

が¿　 ïöçÜëñÖÖ　 "ïäëó　ö¿óçóê" Ü½Üç äÜï¡Ü íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ëÜ£Ç¿　Öñ½Ü äëÜîñï çóÖó¡ÖñÖÖ　 
£Öí¡Ü£½：ÖÖóê ÜÑíëÖóê ½Ü½ñÖö：ç. 

ぢ：ï¿　 äÜï¡Ü ïöëÜ½ó ïöíöÜëí ú ëÜöÜëí ÑÜë：çÖ00öá ïÜ½： ïöí¿óê ： ç：¿áÖóê ïöëÜ½：ç: 
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Ññ pc II ,  ïöí¿： £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½：ç ïöíöÜëí ú ëÜöÜëí. 
ゑ：¿áÖ： ïöëÜ½ó Ñ：¿　öáï　 Öí Ñç： ÇëÜäó:  
í) öí¡：, àÜ ÜöçÜë00öá ÜïÖÜçÖóú äÜö：¡ (äÜç：¿áÖÜ £íÇíïí0ô：): 
 t

pp
t

cc eIieIi 1

11

1

11
;   ; (2) 

ß) öí¡：, àÜ ÜöçÜë00öá  äÜöÜ¡ó ëÜ£ï：0çíÖÖ　 (üçóÑ¡Ü £Çíïí0ô：): 
 t

pp
t

cc eIieIi 2

22

2

22
;   . (3) 

ぜÜ½ñÖö ÑçóÇÜÖí ÜäóïÜ．öáï　 çóëí£Ü½: 

 321)()(
2
3

2

2

1

1

2

2

1

1
MMMeIeIeIeIeIeILM t

c
t

c
tj

c
t

p
t

p
tj

pm   . (4) 

づÜ£Ç¿　Öñ½Ü Ü¡ëñ½： ï¡¿íÑÜç：:  
1. でöí¿ñ £ÖíôñÖÖ　 Üßñëöí0ôÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ: 

 1
3 3( ) ( )
2 2

j t i t
m p c m p c ぢM L I e I e L I I M      . (5) 

ぴ　 ï¡¿íÑÜçí 　ç¿　． ïÜßÜ0 äÜï¡Üçóú ½Ü½ñÖö Ü ïöí¿Ü½Ü ëñ¢ó½：, öÜßöÜ ½Ü½ñÖö, àÜ ßÜÑñ ëÜ£çóçíöó ÑçóÇÜÖ ：£ 
£íÇí¿á½ÜçíÖó½ ëÜöÜëÜ½ ä：ï¿　 £í¡：ÖôñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç. ぢ：ï¿　 öÜÇÜ 　¡ ÑçóÇÜÖ äÜôóÖí． Üßñëöíöóï　, î　 
ï¡¿íÑÜçí ½Ü½ñÖöÜ £½：Ö0．öáï　, Üï¡：¿á¡ó äíëí½ñöëó £í¿ñ¢íöá ç：Ñ ¡Üç£íÖÖ　. 

2. んäñë：ÜÑóôÖí ï¡¿íÑÜçí ½Ü½ñÖöÜ: 
 1 2( )

2
t

ぢM M e    . (6) 
ぴ　 ï¡¿íÑÜçí üçóÑ¡Ü £Çíïí．. ぱí¡öóôÖÜ, ëÜ£Ç¿　Ñí0ôó ïÜ½Ü 1 2M M , ½Üçí úÑñ äëÜ üçóÑ¡ñ ñ¡ïäÜÖñÖöÖñ 

ÖíëÜïöíÖÖ　 ëÜü：úÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ç：Ñ 0 ÑÜ £ÖíôñÖÖ　, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． ½ñêíÖ：ôÖ：ú êíëí¡öñëóïöóî：: 
 ÑçM 1 2( )

1 2 ( ) (1 )tÑM M M k e       . (7) 
どí¡ó½ ôóÖÜ½, íÖí¿：£ äñëüóê ÑçÜê ï¡¿íÑÜçóê ½Ü½ñÖöÜ äÜ¡í£íç, àÜ äëó ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 

ÑÜ ½ñëñ¢： çóÖó¡í． ¡ÜëóïÖóú Üßñëöí0ôóú ½Ü½ñÖö, ç：ÑäÜç：ÑÖóú ½ñêíÖ：ôÖ：ú êíëí¡öñëóïöóî：. ぢëóôÜ½Ü ÖíëÜïöíÖÖ　 
úÜÇÜ ç：ÑßÜçí．öáï　 £í ñ¡ïäÜÖñÖöÖó½ £í¡ÜÖÜ½ ç：Ñ 0 ÑÜ £ÖíôñÖÖ　, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． ½ñêíÖ：ôÖ：ú êíëí¡öñëóïöóî： £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ üçóÑ¡Üïö： £½：Öó ¡Üç£íÖÖ　.  

3. げÖí¡Ü£½：ÖÖ： ï¡¿íÑÜç： ½Ü½ñÖöÜ. 
だïÖÜçÖ： ï¡¿íÑÜç： ½Ü½ñÖöÜ  äÜ¿áïÜ0ô：. ゑÜÖó ÜöçÜëñÖ： ç ëñ£Ü¿áöíö： ïä：¿áÖÜ； Ñ：； ñ¡ïäÜÖñÖöÖÜ £íÇíïí0ôóê ： 

ïöí¿óê ïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖóê ïöëÜ½：ç ïöíöÜëí ú ëÜöÜëí  äÜ¿：ç, àÜ ¡Ü¿óçí0öáï　: 

 1 2 1 2
3 1 2 1 2

3 ( )
2

t t t t t t t t
m c p c p p c p cM M L I I e I I e I I e I I e                   

. (8) 

ぢëÜîñï ëÜ£ÇÜÖÜ ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑÜïóöá äÜç：¿áÖÜ (Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： £： üçóÑ¡：ïö0 äëÜö：¡íÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê 
äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç), öÜ½Ü ë：çÖ　ÖÖ　 äëóú½í0öá çóÇ¿　Ñ ë：çÖ　Öá ¡Ü¿óçí¿áÖóê ï¡¿íÑÜçóê Ñ¿　 çóäíÑ¡Ü ç¡¿0ôñÖÖ　 
ÖñëÜêÜ½ÜÇÜ ëÜöÜëí: 

 1 2
3 (cos( ) cos( ) )

cos
t tぢ

K K
K

M
M t e t e    


    . (9) 

ぢñëüí £： ï¡¿íÑÜçóê £Çíïí． äÜç：¿áÖÜ, ÑëÜÇí  üçóÑ¡Ü, äëóôÜ½Ü ÜßóÑç： äÜ¿áïÜ0öá ：£ ôíïöÜöÜ0 ½ñëñ¢：. é¡àÜ 
£íäóïíöó çóëí£ Ñ¿　 ïÜ½ó ¡Ü¿óçí¿áÖóê ½Ü½ñÖö：ç £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ öÜÇÜ, àÜ üçóÑ¡：ïöá ëÜöÜëí £½：Ö0．öáï　, öÜ ç：Ö 
Üöëó½Ü． ÖíïöÜäÖóú çóÇ¿　Ñ: 

  1 2 1 2( )
3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3sin( ) sin( ) sin ( )t t tM M e t M e t M e t                       . (10) 

どí¡ó½ ôóÖÜ½, Öí Öíúß：¿áü çí¢¿óç：ú Ñ：¿　Öî： ëÜ£ÇÜÖÜ ç Üß¿íïö： ¡Üç£íÖÖ　 1-0,5 Ñ：0öá ÖíïöÜäÖ： ï¡¿íÑÜç： 
£Öí¡Ü£½：ÖÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ: 1) äÜç：¿áÖÜ £Çíïí0ôí ï¡¿íÑÜçí, àÜ ½í． ôíïöÜöÜ ½ñëñ¢：; 2) üçóÑ¡Ü £íÇíïí0ôí ï¡¿íÑÜçí, 
àÜ öí¡Ü¢ ½í． ôíïöÜöÜ ½ñëñ¢： (äëóÖíú½Ö：, Öí ïí½Ü½Ü äÜôíö¡Ü äëÜîñïÜ, ¡Ü¿ó çñ¿óôóÖí ÑëÜÇÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ． 
：ïöÜöÖÜ0); 3) üçóÑ¡Ü-£íÇíïí0ôí ï¡¿íÑÜçí, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． öëñöáÜ½Ü ÑÜÑíÖ¡Ü ： ½í． Öí äÜôíö¡Ü äëÜîñïÜ ôíïöÜöÜ, 
ë：çÖÜ 0, í¿ñ âí¡öóôÖÜ çêÜÑóöá ç íäñë：ÜÑóôÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ ½Ü½ñÖöÜ. 

ぱ：£óôÖÜ äñëüí ï¡¿íÑÜçí £Öí¡Ü£½：ÖÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ 　ç¿　． ïÜßÜ0 ëñ£Ü¿áöíö Ñ：； ¡Ü¿óçí¿áÖÜÇÜ äÜ¿　, ïöçÜëñÖÜÇÜ 
äÜöÜ¡Ü½ íäñë：ÜÑóôÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ÜÑÖ：．； £ âí£ ïöíöÜëí ú äÜöÜ¡Ü½ äñë：ÜÑóôÖóê ïöëÜ½：ç ÑçÜê ：Öüóê âí£ ïöíöÜëí. 
がëÜÇí ï¡¿íÑÜçí çóÖó¡í． ç ëñ£Ü¿áöíö： Ñ：； ¡Ü¿óçí¿áÖÜÇÜ äÜ¿　 öí ëñí¡î：； ëÜöÜëí. ぞí ïí½Ü½Ü äÜôíö¡Ü äëÜîñïÜ 
ÜßóÑç： î： ï¡¿íÑÜç： ½í0öá ÜÑÖí¡ÜçÜ ôíïöÜöÜ, àÜ ÑÜë：çÖ0． ôíïöÜö： ½ñëñ¢：. 

ぢëó ÖñÜÑÖÜôíïÖÜ½Ü ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ïÜ½íëÖñ äÜ¿ñ íäñë：ÜÑóôÖóê ï¡¿íÑÜçóê ïöëÜ½：ç £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ½Ü½ñÖöÜ 
ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 Ü¡ëñ½óê Üß½ÜöÜ¡ ÑÜ ½ñëñ¢：. げÖíôñÖÖ　 íäñë：ÜÑóôÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü ¡Ü¢ÖÜ； Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí 
£í¿ñ¢óöá ç：Ñ âí£ÜçÜÇÜ ¡Üöí ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 î：．； Üß½Üö¡ó ÑÜ ½ñëñ¢：. é¡àÜ ä：Ñ¡¿0ôóöó Üß½Üö¡ó öí¡ó½ ôóÖÜ½, àÜß 
íäñë：ÜÑóôÖ： ï¡¿íÑÜç： ïöëÜ½Ü Öñ çóÖó¡í¿ó, öÜ Öñ çóÖó¡ÖÜöá ： ¡Ü¿óçí¿áÖ： äÜ¿　, ：, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, ÜÑíëÖ： £Öí¡Ü£½：ÖÖ： 
½Ü½ñÖöó. ぢëóÖîóäÜçÜ íÖí¿ÜÇ：ôÖóú ëñ£Ü¿áöíö, öÜßöÜ £ÖóàñÖÖ　 ¡Ü¿óçí¿áÖóê äÜ¿：ç, ½Ü¢ñ ßÜöó Üöëó½íÖóú Ü 
çóäíÑ¡Ü öí¡ÜÇÜ çíë：íÖöí ÖñÜÑÖÜôíïÖÜÇÜ ç¡¿0ôñÖÖ　, äëó 　¡Ü½Ü íäñë：ÜÑóôÖ： ï¡¿íÑÜç： ë：çÖ： äÜ çñ¿óôóÖ：, ç：Ñ½：ÖÖ： 
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ç：Ñ ÖÜ¿　, ÜÑÖí¡Üç： £í Öíäë　½Ü½. ば½ÜçÜ0 ë：çÖÜïö： ÖÜ¿0 íäñë：ÜÑóôÖóê ï¡¿íÑÜçóê ïöëÜ½：ç ． ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ¡Ü¢ÖÜ； 
Üß½Üö¡ó ç Üß¿íïö： ½í¡ïó½Ü½Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó  öí¡ £çíÖñ "ïäëó　ö¿óçñ" ç¡¿0ôñÖÖ　.  

ぞí ëóï. 1 äëóçñÑñÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜï¡Ü んが £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ïäÜïÜß：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖó½ó äñëñê：ÑÖó½ó ½Ü½ñÖöí½ó. げíïöÜïÜçíÖÖ　 íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜëí ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó ß：¿áü Ö：¢ ç 
2 ëí£ó £ÖíôñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê ½Ü½ñÖö：ç, àÜ £íßñ£äñôÜ． ÖÜë½í¿áÖóú £íäÜï¡ んが ßñ£ çöëíöó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí. だÑÖí¡ ôíïöóÖí ñÖñëÇ：； çóöëíôí．öáï　 Öí í¡öóçÖóê ÜäÜëíê äÜï¡ÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí, 
àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ £Öó¢ñÖÖ　 ë：çÖ　 ÖíäëÜÇó Öí 5-7% ： äÜ　çó ïöíöóôÖÜ； äÜ½ó¿¡ó äÜ üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 

%5,7 . どí¡Ü¢ ÖñÜßê：ÑÖÜ ÑÜÑíö¡ÜçÜ ¡Ü½äñÖïÜçíöó ëñí¡öóçÖÜ äÜöÜ¢Ö：ïöá öëíÖïâÜë½íöÜëí. 
ぞñÖÜ¿áÜç： äÜôíö¡Üç： Ü½Üçó ïöçÜë00öáï　 ÖñÜÑÖÜôíïÖó½ ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　½ âí£ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 öóëóïöÜëÖÜÇÜ 

¡Ü½ÜöíöÜëí. でäñî：í¿áÖí äÜï¿：ÑÜçÖ：ïöá äÜÑíô： âí£Öóê ÖíäëÜÇ ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó Öí 40 % ÜÑíëÖóú ½Ü½ñÖö ： 
ç：ßëíî：0, ÜïÜÖÜçüó £Öí¡Ü£½：ÖÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ. 

 

づóïÜÖÜ¡ 1  ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó äëó äë　½Ü½Ü äÜï¡Ü んが 370ゑö (1), äÜï¡Ü ôñëñ£ íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜë (2),  
£： ïöçÜëñÖÖ　½ ÖñÖÜ¿áÜçóê äÜôíö¡Üçóê Ü½Üç (3) ç：Ñ んゎ äÜöÜ¢Ö：ïö0 づんゎ=1,2 ¡ゑö 

 
ゑóïÖÜç¡ó. げíïöÜïÜçíÖÖ　 äÜï¡Üçóê ïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ç Ü½Üçíê ÇñÖñëíöÜëÖóê ÜïöíÖÜçÜ¡ 

Üß½ñ¢ñÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ÑÜ£çÜ¿　． äÜ¡ëíàóöó äÜï¡Üç： ç¿íïöóçÜïö： íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç, £½ñÖüóöó ¡Üñâ：î：．Öö 
£íäíïÜ äÜöÜ¢ÖÜïö： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ßñ£ çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ．½Ö：ïÖÜÇÜ £ßÜÑ¢ñÖÖ　 öí 
ÑÜÑíö¡Üçóê Ñ¢ñëñ¿ ëñí¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. 
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Introduction. The converter-fed induction motor (CFIM) is the main competitor of the induction motor today. The 

CFIM is characterized with a lot of advantages. It possesses the leading position among electric drives. As for the 
mathematical description of the CFIM there is no a single approach. The theory of the energy conversion in the CFIM is 
on the way of formation. 

So the actual task is the mathematical model development of the CFIM with the energy conversion by phases. 
Paper objectives. The aim of the paper is the development of the phase mathematical model for CFIM and 

investigation of the model for main operating conditions. The main tasks includes: the analysis of previously developed 
mathematical models for CFIM, construction of the phase equivalent circuit of the CFIM, development of the 
differential equations system of the mathematical model for the four-phase CFIM. 

Materials and findings. Some mathematical models for the CFIM are developed in the papers [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
But many of them examine the motor with the orthogonal coordinates systems or reducing the electromagnetic 
parameters to generalized vectors, that misrepresents the mathematical description of the energy conversion process in 
the machine.  

Many examined mathematical models present the CFIM from the position of the converter-fed motor as a 
synchronous motor or machine with permanent magnets. Practically all existing models are characterized with long 
differential equations. 

The phase equivalent circuit of the CFIM in coordinate system, rotating synchronously with a rotor, is presented in 
the figure 1 [8]. 

To simplify the CFIM phase equivalent circuit, it is required to unite the sources of the variable electromotive force 
(emf) ff iL   and 0ぱj   in one ぱj   , where ぱ  – general magnetic flux determined in following expression: 

0ff ぱiLぱ  . (1) 
The simplified phase equivalent circuit of the CFIM is presented in figure 2. 

sU
si

sR sL ssiLj

0ぱj

 

fU
fi

fR fL j

 
Figure 1 – Phase equivalent circuit of the CFIM             Figure 2 – Simplified phase equivalent circuit of the CFIM 

 
Such assumption is taken under condition that the motor windings have the same parameters. 
Accordingly to the electromagnetic balance equation for a separate phase in a vectorial form is: 

ぱj
dt

dI
LRIU f

ffff  , (2) 

or if a real axis is assumed to be coincided with longitudinal one, then: 

ぱ
dt

dI
LRIU f

ffff  , (3) 

where fU  – phase voltage, fI  – phase current, fR , fL  – phase active resistance and inductance.  
At that the ぱ  is a variable function of currents for the four-phase CFIM: 

 DCBA IIIIfぱ ,,, . (4) 
Then the total stator current is a geometrical sum of the phase currents vectors for the four-phase CFIM: 

DCBAs IIIII  . (5) 
According to (4) the CFIM phase can be presented as the DC motor armature winding. Then an analogy between 
ぱ  and the DC motor emf can be set. 
The counter-emf of the CFIM phase is: 

ぱEf  . (6) 
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Then the electromagnetic moment of each phase can be examined as the DC motor moment: 
ぱIM ff  . (7) 

In examined CFIM model several DC motors can be visually introduced. They operate on one shaft. 
In this case the total CFIM electromagnetic moment is described with following equation: 

DCBA MMMMM  , (8) 
or recurrence equation: 





m

0i
mMM , (9) 

where m  – an amount of CFIM phase. 
From above mentioned, the differential equations system of the developed mathematical model for the four-phase 

CFIM is: 
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dt
dJ

ぱ
dt

dI
LRIU

ぱ
dt

dI
LRIU

ぱ
dt

dI
LRIU

ぱ
dt

dI
LRIU

. (10) 

 
Conclusions. The developed phase mathematical model makes it possible to investigate the energy conversion 

process both for CFIM in whole, and every separate phase. 
The given model is characterized with easy implementation. The model can be applied for CFIM of various design 

with the ferromagnetic rotor. In this case only CFIM boxes are changed (the differential equations are added or removed 
for the motor with phases number different than examined). 

 
BIBLIOGRAPHY 

1. ゎÜ¿¿íÖÑîñç ù.ん. ばëíçÖñÖó　 çñÖöó¿áÖÜÇÜ óÖÑÜ¡öÜëÖÜ-ëñí¡öóçÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 äëó ÜÑóÖÜôÖÜú ¡Ü½½Üöíîóó 
âí£ // ぞíÜôÖÜ-öñêÖóôñï¡óú ¢ÜëÖí¿ «Ä¿ñ¡öëÜöñêÖó¡í». – ぜÜï¡çí: «げんだ». – 2003. ヽ7/03. – で. 45 – 51. 

2. ぜí¿íâññç で.ご., げíêíëÜç ん.ゑ. ぜíöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á ÑçÜêâí£ÖÜÇÜ çñÖöó¿áÖÜÇÜ óÖÑÜ¡öÜëÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 // 
ぞíÜôÖÜ-öñêÖóôñï¡óú ¢ÜëÖí¿ «Ä¿ñ¡öëÜöñêÖó¡í». – ぜÜï¡çí: «げんだ». – 2004. ヽ5/04. – で. 31 – 35. 

3. ぜñàñë　¡Üç ゑ.ぞ., ぢñöÜÖóÖ ん.ん. でöëÜ¡öÜëÖÜ-öÜäÜ¿ÜÇóôñï¡óú íÖí¿ó£ ½ÜÑñ¿ñú çñÖöó¿áÖÜÇÜ óÖÑÜ¡öÜëÖÜÇÜ ó 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿ñú // ぞíÜôÖÜ-öñêÖóôñï¡óú ¢ÜëÖí¿ «Ä¿ñ¡öëÜöñêÖó¡í». – ぜÜï¡çí: «げんだ». – 2005. ヽ7/05. – 
で. 9 – 14. 

4. ぢíç¿ñÖ¡Ü ゑ.が., ぢëÜî▲Öí げ. ぞ. ごÑñÖöóâó¡íîó　 ç çóÑñ 　Ññë ゑÜ¿áöñëëí çñÖöó¿áÖÜ-ëñí¡öóçÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 
Ñ¿　 îñ¿ñú ÑóíÇÖÜïöó¡ó // ぜ：¢ç：ÑÜ½ôóú ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖóú £ß：ëÖó¡ だÑñïá¡ÜÇÜ Öíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ äÜ¿：öñêÖ：ôÖÜÇÜ 
ÜÖ：çñëïóöñöÜ. どñ½íöóôÖóú çóäÜï¡ "ぢëÜß¿ñ½ó íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜë：　 ： äëí¡öó¡í". – とó；ç: 
"どñêÖ：¡í". – 2006. – で. 354 – 355. 

5. ど¡íôÜ¡ ゑ.や. ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡í: ぢ：ÑëÜôÖó¡. – ずáç：ç: ゑóÑíçÖóîöçÜ ぞíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ "ずáç：çïá¡í 
äÜ¿：öñêÖ：¡í", 2006. – 440ï. 

6. ど¡íôÜ¡ ゑ.や., とíüí ず.ゑ., ゎëñüÜ¡ だ.ゑ. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Öí ßí£： çñÖöó¿áÖÜÇÜ 
ëñí¡öóçÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £íïÜßí½ó ¡Ü½ä’0öñëÖÜÇÜ ïó½Ü¿0çíÖÖ　 // げß：ëÖó¡ ÖíÜ¡Üçóê äëíîá がÖ：äëÜÑ£ñë¢óÖïá¡ÜÇÜ 
Ññë¢íçÖÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ (öñêÖ：ôÖ： ÖíÜ¡ó). どñ½íöóôÖóú çóäÜï¡ "ぢëÜß¿ñ½ó íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜë：　 ú äëí¡öó¡í". – がÖ：äëÜÑ£ñë¢óÖïá¡: ががどば. – 2007. – で. 432–433. 

7. ぱóëíÇÜ ゐ.ご., ぢíç¿　ô▲¡ ず.ゐ. づñÇÜ¿óëÜñ½▲ñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ▲ äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. – ぜÖ.: どñêÖÜäñëïäñ¡öóçí. 
– 2006. – 363ï.  

8. ゐÜë　¡ ん.が. んçöÜëñâñëíö ½íÇóïöñëï¡Üú ëíßÜö▲ äÜ öñ½ñ: "ごïï¿ñÑÜçíÖóñ äëÜîñïïÜç ó ÜßÜïÖÜçíÖóñ ïóïöñ½▲ 
íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Öí ÜïÖÜçñ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 çñÖöó¿áÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　". – がÜÖñî¡: がÜÖぞどば. – 
2006. 

 



ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

 
204

ごでぢだずぞごどぎずぽぞぼぎ ぜぎびんぞごげぜぼ ゑ でごでどぎぜんび ばぢづんゑずぎぞごé ゑだげがばぷぞぼぜご 
ぢだどだとんぜご ごげだずごづだゑんぞぞぼび ぢだぜぎべぎぞござ 

とÜß▲¿　Öï¡óú ぜ.ん., äëñäÜÑ.-ïöí¢, でÜ¡íô で.ゑ., ïö.äëñäÜÑ., ぜÜ£ÇÜçÜú ん.ゑ., äëñäÜÑ.ïöí¢, 
ゑñ¿óô¡Ü ん.ず.,  íïïóïö.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú  ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í  だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: Sergvs69@rambler.ru  
 

ゑçñÑñÖóñ. づñí¿ó£íîó0 ¡íôñïöçñÖÖÜÇÜ ëí£Ññ¿áÖÜÇÜ äëÜçñöëóçíÖó　 äÜ½ñàñÖóú, Üäëíç¿ñÖó　 ó äÜÑÑñë¢íÖóñ 
£íÑíÖÖ▲ê ¡¿ó½íöóôñï¡óê Üï¿Üçóú ÜïÜàñïöç¿　0ö ïóïöñ½í½ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ó íçöÜ½íöó¡ó. だö 13 ÑÜ 20 
äëÜîñÖöÜç ~¡ÜÖÜ½óó ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　 Üßñïäñôóçí0öï　 ïóïöñ½í½ó íçöÜ½íöó¡ó. 

 でóïöñ½▲ íçöÜ½íöó¡ó ~öÜ «Ç¿í£í» ó «Üüó» çïñê ïóïöñ½ íçöÜ½íöó£íîóó. どñ¡Üàóñ £ÖíôñÖó　 ó£½ñëñÖÖ▲ê 
äíëí½ñöëÜç ó¿ó Ñóï¡ëñöÖ▲ñ ïóÇÖí¿▲ Ü ÑÜïöó¢ñÖóó äíëí½ñöëí½ó äÜëÜÇÜç▲ê ïÜïöÜ　Öóú ÜÖó äñëñÑí0ö ç «½Ü£Ç» 
ïóïöñ½▲, ö.ñ. çöÜëóôÖ▲ú äëóßÜë, ëñÇÜ¿　öÜë, ¡ÜÖöëÜ¿¿ñë, ïêñ½Ü ó ö.Ñ. ゑÜïäëóÖó½í　 ó íÖí¿ó£óëÜ　 äÜïöÜäí0àóñ 
ÑíÖÖ▲ñ, «½Ü£Ç» ç▲ëíßíö▲çíñö Üäëíç¿　0àóñ çÜ£Ññúïöçó　 (¡Ü½íÖÑ▲) ó ç▲Ñíñö óê Öí óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ 
½ñêíÖó£½▲. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. でÜ£ÑíÖóñ ¡íôñïöçñÖÖÜÇÜ ëí£Ññ¿áÖÜÇÜ äëÜçñöëóçíÖó　 ¿íßÜëíöÜëóú äÜÑçí¿áÖÜÇÜ äÜ½ñàñÖó　 ï 
äÜ½Üàá0 ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ïëñÑïöç í¡öóçÖÜÇÜ ó äíïïóçÖÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 çÜ£ÑÜüÖ▲ê äÜöÜ¡Üç.  

ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóúく で¿Ü¢ÖÜïöá äëÜçñöëóçíÖó　 ó£Ü¿óëÜçíÖÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú ç öÜ½, ôöÜ 
ÖÜë½í¿áÖ▲ñ ó íÖÜ½í¿áÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ äëÜçñöëóçíÖó　 ÖíïöÜ¿á¡Ü ß¿ó£¡Ü ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ▲, ôöÜ ÜßñïäñôñÖóñ ïçñ¢ó½ 
çÜ£ÑÜêÜ½ äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú çí¢ÖñúüÜ0 âÜÖ¡îó0 âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 Üßàñú ïóïöñ½▲ ¢ó£ÖñÑñ　öñ¿áÖÜïöó. 
ÄöÜ 　ç¿　ñöï　 Üïñç▲½ äÜ¿Ü¢ñÖó　½.  がëÜÇÜñ, öñïÖÜ ïç　£íÖÖÜñ ï äñëç▲½, £í¡¿0ôíñöï　 ç ÜäñëíöóçÖÜ½ 
äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖóó çÜ£ÑÜüÖ▲ê äÜöÜ¡Üç ½ñ¢ÑÜ äÜ½ñàñÖó　½ó ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí, ¡í¢ÑÜñ ó£ ¡ÜöÜë▲ê 
　ç¿　ñöï　 äÜ îñ¿Ü½Ü ë　ÑÜ äëó£Öí¡Üç ó£Ü¿óëÜçíÖÖ▲½. ゑ ÜßàÜ0 £íÑíôÜ çêÜÑóö öí¡¢ñ £íÑíôí íçíëóúÖÜÇÜ 
ß¿Ü¡óëÜçíÖó　 (óï¡¿0ôñÖó　 ó£ Üßàñú ïêñ½▲ äëÜçñöëóçíÖó　) ¿0ßÜÇÜ ó£ äÜ½ñàñÖóú äëó äÜ　ç¿ñÖóó ç Öñ½ 
çëñÑÖÜïöñú ÖñÑÜäÜïöó½ÜÇÜ ÜëÜçÖ　. づñüñÖóñ £íÑíôó Üßñïäñôóçíñöï　 çñÖöó¿　îóñú, ç¡¿0ôí0àñú Ç¿íçÖÜ0 
çñÖöó¿　îóÜÖÖÜ0 ÜïöíÖÜç¡Ü, ïóïöñ½▲ çÜ£ÑÜêÜçÜÑÜç ÜïöëÜúïöç ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 çÜ£ÑÜüÖ▲ê äÜöÜ¡Üç ç âÜë½ñ 
£íï¿ÜÖÜ¡ ï óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ½ñêíÖó£½Ü½ (ëóï. 1). 

  づí£ëíßÜöíÖÖí　 ïóïöñ½í ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí çñÖöó¿　öÜëí 
äÜ£çÜ¿　ñö ÜïÜàñïöçóöá ëí£Ññ¿áÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ äëÜçñöëóçíÖó　 ßÜ¿ññ ôñö▲ëñê äÜ½ñàñÖóú ï Öñï¡Ü¿á¡ó½ó ëíßÜôó½ó 
½ñïöí½ó ç ¡í¢ÑÜ½.  

                              
        づóïÜÖÜ¡ 1 – どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡í　 ïêñ½í çñÖöó¿　îóÜÖÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí 7001-7008 ¡íâñÑë▲ でんばぎ:                        

ゐ.が. -  ß¿Ü¡ Ñíöôó¡Üç, ïÜïöÜ　àóú ó£ Ñíöôó¡í öñ½äñëíöÜë▲, Ñíöôó¡í ç¿í¢ÖÜïöó ó íÖí¿ó£íöÜëí ¡óï¿ÜëÜÑí; 
ぢ.が.1 - äëóçÜÑÖÜú ÑçóÇíöñ¿á çñÖöó¿　öÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ½ÜàÖÜïöá0 5 ¡ゑö; 

ぢ.が.2 - äëóçÜÑÖÜú ÑçóÇíöñ¿á çñÖöó¿　öÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ½ÜàÖÜïöá0 1,5 ¡ゑö; 
ぢ.ゑ. - äëóöÜôÖ▲ú çñÖöó¿　öÜë; げ.1 - 6  - £íï¿ÜÖ¡ó. 

 
と óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ½ñêíÖó£½í½ äëó½ñÖóöñ¿áÖÜ ¡  ÑíÖÖ▲½ Üï¿Üçó　½ äëñÑé　ç¿　0öï　  ë　Ñ ïäñîóâóôñï¡óê 

öëñßÜçíÖóú: ½ñêíÖó£½▲ Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá çÜ£½Ü¢Ö▲½ó  óïöÜôÖó¡í½ó çëñÑÖÜïöñú; óïöÜôÖó¡Ü½ ~ÖñëÇóó Ñ¿　 
äëóçÜÑÜç ½ñêíÖó£½Üç ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ~¿ñ¡öëóôñï¡í　 ~ÖñëÇó　 ïÜ ïöíÖÑíëöÖ▲½ Öíäë　¢ñÖóñ½; ½ÜàÖÜïöá äëóçÜÑÖÜú 
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ïóïöñ½▲ ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ½óÖó½í¿áÖÜú, ï îñ¿á0 ïÜÇ¿íïÜçíÖó　 äíëí½ñöëÜç ï óïöÜôÖó¡í½ó  íçíëóúÖÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　; ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ ïóïöñ½▲ ÑÜ¿¢ÖÜ Üßñïäñôóçíöá, ß¿Ü¡óëÜçíÖóñ äÜ½ñàñÖóú ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ £í 
äÜÑíôñú ïóÇÖí¿í Üß ÜäíïÖÜïöó (2÷5 ï); ïóïöñ½▲ Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ó½ñöá öëÜàóêï　 ¡ÜÖöí¡öÜç; ½ñêíÖó£½▲,  ÖíóßÜ¿ññ 
äÜ¿ÖÜ ÜöçñöïöçÜ0àóñ ~öó½ Üï¿Üçó　½,  ÑÜ¿¢Ö▲ ó½ñöá Ñíöôó¡ó äÜ¿Ü¢ñÖó　. 

ぢëó½ñÖ　ñ½▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç: äëóçÜÑ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖ▲½ 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　½; äëóçÜÑ ï íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó; ½ñêíÖó£½▲ ï üíÇÜç▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó; ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ 
ïóïöñ½▲ äëóçÜÑí; ½ñêíÖó£½▲ ï ¿óÖñúÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó.         

んïóÖêëÜÖÖ▲ú äëóçÜÑ óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç ó½ññö ë　Ñ äëñó½Üàñïöç: ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0 ÖíÑñ¢ÖÜïöá, 
äëÜïöÜöÜ ~¡ïä¿Üíöíîóó, ¿Üôüóñ ½íïïÜÇíßíëóöÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó, Öó£¡Ü0 ïöÜó½Üïöá, ÜÑÖí¡Ü öí¡Üú äëóçÜÑ 
ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá ßñ£ äÜÖó¢í0àñÇÜ ëñÑÜ¡öÜëí ç ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 çÜ£ÑÜüÖ▲½ó äÜöÜ¡í½ó 
çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡.  

ぷíÇÜç▲ñ äëóçÜÑ▲ óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç êíëí¡öñëó£Ü0öï　 öñ½, ôöÜ ½ÜÇÜö äëÜó£çñïöó 
äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖóñ ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí ç ¿0ßÜ½ äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖÜ½ äÜ¿Ü¢ñÖóó ßñ£ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Ñíöôó¡Üç 
äÜ¿Ü¢ñÖó　, ÖÜ öëñßÜñö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 ïóïöñ½Ü Üäëíç¿ñÖó　. 

ぢëó½ñÖñÖóñ ¿óÖñúÖ▲ê äëóçÜÑÜç ó½ññö ï¿ñÑÜ0àóñ äëñó½Üàñïöçí: öÜôÖÜïöá äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　; çÜ£½Ü¢Ö▲ 
ïçñëê½í¿▲ñ äÜÑíôó (½ó¡ëÜÖ▲); ç▲ïÜ¡í　 ï¡ÜëÜïöá (ïç▲üñ 3 ½/ï); ç▲ïÜ¡Üñ Üï¡ÜëñÖóñ (80 ½/ï2); ÜöïÜöïöçóñ 
½ñëöçÜÇÜ êÜÑí; Öó£¡óú ÜëÜçñÖá üÜ½í Ñí¢ñ äëó ½í¡ïó½í¿áÖÜú  ï¡ÜëÜïöó; çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ëñí¿ó£íîóó ½í¿▲ê 
ëíßÜôóê êÜÑÜç; ÜöïÜöïöçÜ0ö ÜäëÜÇóñ ÑñâÜë½íîóó ~¿ñ½ñÖöÜç äëóçÜÑí (£Üßôíö▲ú ëñ½ñÖá, çóÖö); Ñ¿óöñ¿áÖ▲ú ïëÜ¡ 
ï¿Ü¢ß▲ ó ÖíÑñ¢ÖÜïöá. と ÖñÑÜïöíö¡í½ ï¿ñÑÜñö ÜöÖñïöó: ç▲ïÜ¡óñ öëñßÜçíÖó　 ¡ öÜôÖÜïöó ó£ÇÜöÜç¿ñÖó　 ~¿ñ½ñÖöÜç 
;  Öí¿óôóñ ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　; ç▲ïÜ¡í　 ïöÜó½Üïöá. 

でñëçÜäëóçÜÑ▲ Üß¿íÑí0ö ç▲ïÜ¡Üú ÑóÖí½ó¡Üú ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá0 äÜ¿ÜôñÖó　 ç▲ïÜ¡Üïöíßó¿áÖÜÇÜ ó¿ó öÜôÖÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　, üóëÜ¡óú Ñóíäí£ÜÖ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï¡ÜëÜïöó, äÜ½ñêÜÜïöÜúôóçÜïöá0, ½í¿▲½ó Çíßíëóöí½ó ó çñïÜ½.  

ゐ¿íÇÜÑíë　 ïÜçëñ½ñÖÖ▲½ îóâëÜç▲½ öñêÖÜ¿ÜÇó　½, ïñëçÜäëóçÜÑ▲ ïñÇÜÑÖ　 óïäÜ¿á£Üçíöá Öí½ÖÜÇÜ ¿ñÇôñ, ôñ½ 
Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö Öí£íÑ. ぴóâëÜç▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó äëñÑ¿íÇí0ö üóëÜ¡óú ç▲ßÜë ÜëóñÖöóëÜçíÖÖ▲ê Öí ïäñîóí¿áÖÜñ 
äëó½ñÖñÖóñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöñú, ßÜ¿áüÜñ ëí£ÖÜÜßëí£óñ ÜïöëÜúïöç  ïç　£ó ï Üßéñ¡öí½ó (¡í¡ Öíäë　½Ü0, öí¡ ó ôñëñ£ 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ñ üóÖ▲) ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£Üçíöá äñëïÜÖí¿áÖ▲ú ¡Ü½äá0öñë Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿　, Üäöó½ó£íîóó ó 
íçöÜ½íöóôñï¡Üú ÖíïöëÜú¡ó äëóçÜÑí. 

ゑ ëíïï½íöëóçíñ½Üú ëí£ëíßÜö¡ñ ¡íôñïöçñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç óïäÜ¿á£ÜçíÖ 
íïóÖêëÜÖÖ▲ú  ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿á  ï äÜÖó¢í0àó½ ëñÑÜ¡öÜëÜ½ Ñ¿　 ïÖó¢ñÖó　 ï¡ÜëÜïöó äñëñ½ñàñÖó　 ç▲êÜÑÖÜÇÜ 
~¿ñ½ñÖöí ÑÜ çñ¿óôóÖ▲, Üßñïäñôóçí0àñú çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜÇÜ ïÜñÑóÖñÖó　 ~öÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí (çí¿í ó¿ó 
üöÜ¡í) ï ëíßÜôó½ ÜëÇíÖÜ½. 

が¿　 ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äÜöÜ¡í çÜ£ÑÜêí £íÑçó¢¡í½ó ß▲¿ó óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ ½ñêíÖó£½▲ ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ 
ÜÑÖÜÜßÜëÜöÖ▲ñ, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿　0ö ç▲äÜ¿Öóöá íçöÜ½íöóôñï¡Üñ, ÑóïöíÖîóÜÖÖÜñ ó¿ó ëÜôÖÜñ Üö¡ë▲öóñ ó 
£í¡ë▲öóñ íë½íöÜë▲, íçöÜ½íöóôñï¡óú ó ÑóïöíÖîóÜÖÖ▲ú  ïöíÖÜç ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí ç ¿0ßÜ½ äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖÜ½ 
äÜ¿Ü¢ñÖóó,  äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖóñ ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí ç ¿0ßÜ½ äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖÜ½ äÜ¿Ü¢ñÖóó, âÜë½óëÜçíÖóñ 
óÖâÜë½íîóÜÖÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í Ü ¡ÜÖñôÖ▲ê ó äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲ê äÜ¿Ü¢ñÖó　ê  ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí ó ÑóÖí½ó¡ñ ñÇÜ 
äñëñ½ñàñÖó　. ぜñêíÖó£½ ÜïÖíàñÖ äÜöñÖîóÜ½ñöëóôñï¡ó½ Ñíöôó¡Ü½ äÜ¿Ü¢ñÖó　. 

が¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ½ñêíÖó£½í, çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ñÇÜ ëñçñëïóëÜçíÖó　 ó Üäëíç¿ñÖó　 ç ïêñ½ñ óïäÜ¿á£Ü0öï　 
öçñëÑÜöñ¿áÖ▲ñ ëñ¿ñ (ëóï.  2). 

 

づóïÜÖÜ¡ 2 – でêñ½í äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 £íÑçó¢¡ó Ñ¿　 íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ó ëÜôÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
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がíÖÖ▲ú ïäÜïÜß ëñí¿ó£ÜçíÖ ç ¿íßÜëíöÜëÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ¡íâñÑë▲ でんばぎ. びíëí¡öñëÖÜú ÜïÜßñÖÖÜïöá0 　ç¿　ñöï　 
öÜ, ôöÜ ç äÜ½ñàñÖó　ê ÜëÜçÖó öñ½äñëíöÜë▲, ç¿í¢ÖÜïöó ó ïÜïöíçÖÜú ôíïöó ¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ ½ÜÇÜö  
ïÜàñïöçñÖÖÜ Üö¿óôíöáï　 ÑëÜÇ Üö ÑëÜÇí. ÄöÜ öëñßÜñö ëñí¿ó£íîóó ¡íôñïöçñÖÖÜ ëí£Ññ¿áÖÜÇÜ (äëó ÜÑÖÜ½ 
çñÖöó¿　öÜëñ) äëÜçñöëóçíÖó　 äÜ½ñàñÖóú ï ÜôñöÜ½ öñ½äñëíöÜë▲ ó ç¿í¢ÖÜïöó. 

だßéñ¡öí½ó Üäëíç¿ñÖó　 だば ïóïöñ½▲ 　ç¿　0öï　 äÜ½ñàñÖó　, ç ¡ÜöÜë▲ê ÖÜ¢ÖÜ Üßñïäñôóöá ÖñÜßêÜÑó½▲ñ 
äíëí½ñöë▲ çÜ£ÑÜêí. ご£½ñëñÖóñ äíëí½ñöëÜç öñ½äñëíöÜë▲ ó ç¿í¢ÖÜïöó çÜ£ÑÜêí ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 
Ñíöôó¡Üç öñ½äñëíöÜë▲ ó ç¿í¢ÖÜïöó çÜ£ÑÜêí (がど ó がゑ ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ëóï. 3). がíÖÖ▲ñ Ñíöôó¡Üç äÜïöÜäí0ö Öí 
ÜïöëÜúïöçÜ ïßÜëí ÑíÖÖ▲ê ばでが, ÇÑñ äëñÜßëí£Ü0öï　 ç îóâëÜçÜ0 âÜë½Ü, ÖñÜßêÜÑó½Ü0 Ñ¿　 ÜßëíßÜö¡ó 
äëÜÇëí½½Ö▲½ ÜßñïäñôñÖóñ½ äñëïÜÖí¿áÖÜÇÜ ¡Ü½äá0öñëí ぢと. ばäëíç¿　0àóñ ïóÇÖí¿▲, ç▲ëíßÜöíÖÖ▲ñ 
äëÜÇëí½½Ö▲½ ÜßñïäñôñÖóñ½, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲½ Öí ぢと, ó¿ó ÜïÜàñïöç¿　ñ½▲ñ äÜ¿á£Üçíöñ¿ñ½ çëÜôÖÜ0, 
çÜ£ÑñúïöçÜ0ö Öí óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ÜïöëÜúïöçí: äëóçÜÑ Ç¿íçÖÜú çñÖöó¿　öÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ぢゎゑば ó 
~¿ñ¡öëóâóîóëÜçíÖÖ▲ñ äëóçÜÑ▲ £íÑçó¢ñ¡ ぢげ. でóÇÖí¿▲ ï Ñíöôó¡Üç äÜ¿Ü¢ñÖó　 £íÑçó¢ñ¡ äÜïöÜäí0ö Öí 
ÜïöëÜúïöçÜ ïßÜëí ÑíÖÖ▲ê, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ÜäëñÑñ¿　öá ó Üäëíç¿　öá äÜöÜ¡Ü½ çÜ£ÑÜêí ¡í¢ÑÜÇÜ äÜ½ñàñÖó　. 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ゐ¿Ü¡-ïêñ½í ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　. 

 
ゑ▲çÜÑ▲. づí£ëíßÜöíÖÖí　 ïóïöñ½í äÜ£çÜ¿　ñö ÜïÜàñïöçóöá ¡íôñïöçñÖÖÜñ ëí£Ññ¿áÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ çñÖöó¿　îóñú  

äÜ½ñàñÖóú. がí¿áÖñúüóñ ëíßÜö▲ ßÜÑÜö Öíäëíç¿ñÖ▲ Öí óÖöñÇëóëÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó ó£Ü¿óëÜñ½▲ê 
äÜ½ñàñÖóú ç ÜßàÜ0 ïóïöñ½Ü ¢ó£ÖñÜßñïäñôñÖó　 ¡Ü½ä¿ñ¡ïí íÜÑóöÜëóú.           
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だゎづんぞごぶぎぞごぎ づぎげだぞんぞでぞぼび どだとだゑ ゑ でごでどぎぜぎ がごぞんぜごぶぎでとだゎだ 
ぞんゎづばぐぎぞごé で ごでぢだずぽげだゑんぞごぎぜ んゑどだとだずぎゐんどぎずぽぞだゎだ づぎぐごぜん 

とÜçí¿á ゑ.ん., íïïóïöñÖö 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: kvitalii@ukr.net 

 
ゑçñÑñÖóñ. ゑ äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 çÜ çïñê Üß¿íïö　ê öñêÖó¡ó ßÜ¿áüÜñ çÖó½íÖóñ ÜÑñ¿　ñöï　 äÜï¿ñëñ½ÜÖöÖ▲½ 

óïä▲öíÖó　½ ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ ó ÑóíÇÖÜïöó¡ñ ÖíêÜÑ　àóêï　 ç ~¡ïä¿Üíöíîóó ½íüóÖ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í. づÜïö 
¡Ü¿óôñïöçí Üö¡í£Üç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ, çÜ£çëíàñÖÖ▲ê ç öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óú äëÜîñïï äÜï¿ñ ëñ½ÜÖöí, 
Üßéñ¡öóçÖÜ Ü¡í£▲çíñö Öñ öÜ¿á¡Ü Öí ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ÖÜçÜÇÜ äíïäÜëöí Üöëñ½ÜÖöóëÜçíÖÖÜú 
~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½íüóÖ▲, ÖÜ ó Öí ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ïÜïöíç¿ñÖó　 ëñ¡Ü½ñÖÑíîóú äÜ Ñí¿áÖñúüñ½Ü ññ óïäÜ¿á£ÜçíÖó0. 

でóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　, óï¡¿0ôí0àóñ çÖñüÖóñ ½ñêíÖóôñï¡óñ ÖíÇëÜ£ÜôÖ▲ñ ÜïöëÜúïöçí ç êÜÑñ 
äÜï¿ñëñ½ÜÖöÖ▲ê óïä▲öíÖóú, äÜ£çÜ¿　0ö ëñí¿ó£Üç▲çíöá îñ¿▲ú ¡¿íïï ÖíÇëÜ£Ü¡, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó ÑóíÇÖÜïöóôñï¡óê, 
Öñëñí¿ó£Üñ½▲ê ç ïöíöóôñï¡óê ïóïöñ½íê ÖíÇëÜ¢ñÖó　 [1]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲: だÇëíÖóôñÖóñ ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê öÜ¡Üç ç ïóïöñ½ñ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　. 
ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. がóÖí½óôñï¡Üñ ÖíÇëÜ¢ñÖóñ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 âÜë½óëÜçíÖóñ½ 

äñëóÜÑóôñï¡óê ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê çÜ£Ññúïöçóú Öí îñäó 　¡Üë　 ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ½íüóÖ▲ Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó 
£íÑíÖÖÜÇÜ öÜ¡í ó ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 　¡Üë　. でçÜúïöçí öÜÇÜ ó¿ó óÖÜÇÜ ÖíÇëÜ£ÜôÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ½ÜÇÜö ß▲öá 
ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ äÜöñ½ íÖí¿ó£í ÜëíçÖñÖóú ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ ó ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ ëíçÖÜçñïó　 – ÜëíçÖñÖóú ßí¿íÖïí 
½ÜàÖÜïöñú.  

づñí¿ó£íîó　 ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 çÜ£½Ü¢Öí ç ïóïöñ½ñ ゎ-が, ëíßÜöí0àñú ç ëñ¢ó½ñ íçöÜ ¡Ü¿ñßíÖóú [2]. 
ÄöÜö ëñ¢ó½ çÜ£Öó¡íñö äëó ï½ñüíÖÖÜ½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóó ÇñÖñëíöÜëí ó¿ó ÑçóÇíöñ¿　, ï ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ ïÜôñöíÖóñ½ 
½íÇÖóöÖ▲ê äÜöÜ¡Üç Üß½ÜöÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. がÜïöÜóÖïöçÜ½ ÑíÖÖÜú ïóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 　ç¿　ñöï　 
öÜ, ôöÜ ÖíÇëÜ¢ñÖóñ ÑçóÇíöñ¿ñú ½Ü¢ÖÜ äëÜçÜÑóöá ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Öí óê ëíßÜôñ½ ½ñïöñ, Öñ ïÖó½í　 óê ï 
ëíßÜôñÇÜ ½ñêíÖó£½í, í ¿óüá ÜöïÜñÑóÖóç ½ÜâöÜ. ぢëó½ñÖñÖóñ öí¡Üú ÑóíÇÖÜïöóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ äÜ£çÜ¿　ñö 
äëÜçñëóöá Öñ öÜ¿á¡Ü ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöá ÇñÖñëíöÜëí ó¿ó ÑçóÇíöñ¿　, ÖÜ ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ó ¡íôñïöçÜ óê ïÜç½ñïöÖÜú 
ëíßÜö▲. がíÖÖí　 ïóïöñ½í ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ½Ü¢ñö ß▲öá äëó½ñÖñÖí ç ßÜ¿áüóê ¡íëáñëÖ▲ê ½íüóÖíê, ÇÑñ 
üóëÜ¡Ü äëó½ñÖ　ñöï　 ïóïöñ½í ゎ-が.  

 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でêñ½í ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ÇñÖñëíöÜëí ïÜ ï½ñüíÖÖ▲½ 

çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ 
 
でêñ½í ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ÇñÖñëíöÜëí ïÜ ï½ñüíÖÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ 

äëóçñÑñÖí Öí ëóïÜÖ¡ñ 1.  
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づóïÜÖÜ¡ 2 –  ぜÜÑñ¿á ïóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ï ÇñÖñëíöÜëÜ½ ï½ñüíÖÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó 

ÑçóÇíöñ¿ñ½ Öñ£íçóïó½ÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
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が¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ëñ¢ó½í íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú ß▲¿í äÜïöëÜñÖí ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á ç ïëñÑñ äí¡ñöí Matlab 
(ëóïÜÖ¡ 2) ïóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ï ÇñÖñëíöÜëÜ½ ï½ñüíÖÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó ÑçóÇíöñ¿ñ½ 
Öñ£íçóïó½ÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　.  

づñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 [2] äÜÑöçñëÑó¿ó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú ç ïóïöñ½ñ ゎ-が ç ï¿Üôíñ 
óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ÇñÖñëíöÜëí ï½ñüíÖÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. んÖí¿ó£ £íçóïó½Üïöñú äÜ£çÜ¿　ñö ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ, ôöÜ 
íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　 ÖÜï　ö äÜïöÜ　ÖÖ▲ú êíëí¡öñë, ÖÜ öÜ¡ó, äëÜöñ¡í0àóñ ç ïóïöñ½ñ “ÇñÖñëíöÜë-ÑçóÇíöñ¿á”, äëñç▲üí0ö 
ÑÜäÜïöó½▲ñ ç 5-10 ëí£. 

が¿　 Ü½ñÖáüñÖó　 öÜ¡í, äëÜöñ¡í0àñÇÜ ç ïó¿ÜçÜú îñäó ó ëíïüóëñÖó　 ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ïäÜïÜßÖÜïöñú ïóïöñ½▲ 
ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　, ÖñÜßêÜÑó½Ü ëñÇÜ¿óëÜçíöá ½íÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡ ÇñÖñëíöÜëí. ば½ñÖáüóöá ½íÇÖóöÖ▲ú 
äÜöÜ¡ ½Ü¢ÖÜ ç äíëí¿¿ñ¿áÖÜú Üß½Üö¡ñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ççÜÑ　 ç Öññ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ, ôöÜ äëóçñÑñö ¡ 
Ü½ñÖáüñÖó0 öÜ¡í ç Üß½Üö¡ñ, âÜë½óëÜ0àñÇÜ ½íÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡. どí¡ó½ ïäÜïÜßÜ½ ½Ü¢ÖÜ äëÜçÜÑóöá 
ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ öÜ¡í äëÜöñ¡í0àñÇÜ ôñëñ£ ÑçóÇíöñ¿á. ゑçñÑñÖóñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ßÜÑñ½ äëÜçÜÑóöá ï äÜ½Üàá0 
ëñ¿ñúÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí (ëóïÜÖÜ¡ 3). 

  
づóïÜÖÜ¡  3  – どÜ¡ äëÜöñ¡í0àóú ç ïóïöñ½ñ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 

 äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ëñ¿ñúÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí 
 
ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 äÜ¿ÜôñÖÜ, ôöÜ äëó Üçñ¿óôñÖóó ôíïöÜö▲ ¡Ü½½Üöíîóó çñÖöó¿　 Üçñ¿óôóçíñöï　 

~ââñ¡öóçÖÜñ £ÖíôñÖóñ öÜ¡í, äëÜöñ¡í0àñÇÜ ç ïóïöñ½ñ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　, Üçñ¿óôóçíñöï　, ó Öí 
ëñ£ÜÖíÖïÖÜú ôíïöÜöñ ÑÜïöóÇíñö ïçÜñÇÜ ½í¡ïó½Ü½í. ぢëó Ñí¿áÖñúüñ½ Üçñ¿óôñÖóó ôíïöÜö▲ ¡Ü½½Üöíîóó öÜ¡ 
ÖíôóÖíñö ïÖÜçí Üß▲çíöá. で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ äëó ¡Ü½½Üöíîóó ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ç äíëí¿¿ñ¿áÖÜú Üß½Üö¡ñ 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó£½ñÖ　ñöï　 ññ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó. ÄöÜ äëóçÜÑóö ¡ öÜ½Ü, ôöÜ äëÜîñïï▲, 
ó½ñ0àóñ ½ñïöÜ ç Üß½Üö¡ñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ï ççñÑñÖóñ½ ó ç▲çñÑñÖóñ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　, çÜ çëñ½ñÖó äëÜöñ¡í0ö £í 
ëí£ÖÜñ çëñ½　. ÄöÜ ï¿ñÑÜñö Üôóö▲çíöá äëó ç▲ßÜëñ ï¡çí¢ÖÜïöó  ççñÑñÖó　 ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ç ïóïöñ½Ü. ぢëó 
üÜÖöóëÜçíÖóó ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ßÜ¿áüñ, ôñ½ äëó ççñÑñÖÖÜ½ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖóó, äÜ~öÜ½Ü ó ï¡çí¢ÖÜïöá ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ßÜ¿áüñ, ôñ½ äëó ççñÑñÖÖÜ½, Ñ¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ Öíäë　¢ñÖóñ ó 
öÜ¡ Öí ÇñÖñëíöÜëñ ó£½ñÖ　¿óïá ç ÜÑÖÜ½ Ñóíäí£ÜÖñ. で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ Öí äñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç¿ó　ñö 
çñ¿óôóÖí ççÜÑó½ÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　. どí¡, äëó ççñÑñÖóó ßÜ¿áüÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ç ïóïöñ½ñ, äëÜîñïï▲ 
äëÜöñ¡í0ö ß▲ïöëññ, ôñ½ ç ïóïöñ½ñ ï ½ñÖáüó½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ½. 

ゑ▲çÜÑ▲. でóïöñ½í ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ï ÇñÖñëíöÜëÜ½ ï½ñüíÖÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó ÑçóÇíöñ¿ñ½ 
Öñ£íçóïó½ÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ëíßÜöí0àí　 ç ëñ¢ó½ñ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿Üôíöá öëñßÜñ½▲ñ £í¡ÜÖ▲ 
ÖíÇëÜ¢ñÖó　. ゐ▲ïöëÜñ ÖíëíïöíÖóñ öÜ¡í äÜ£çÜ¿　ñö óïï¿ñÑÜçíöá ¡Ü½½ÜöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ¡Ü¿¿ñ¡öÜëñ. 
 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. づÜÑá¡óÖ が.ご. でóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ó ÑóíÇÖÜïöó¡ó ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú äëó 

äÜï¿ñëñ½ÜÖöÖ▲ê óïä▲öíÖó　ê. – ぜ.: ぞぎがづん, 1992. – 236 ï. 
2. とÜçí¿á ゑ.ん. でóïöñ½í ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ íçöÜ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜÇÜ 

ëñ¢ó½í // ゑ：ïÖó¡ とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ äÜ¿：öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: ぞíÜ¡Üç： äëíî： とがぢば. – とëñ½ñÖôÜ¡: 
とがぢば, 2008. – ゑóäÜï¡ 4/2007 (45). – ぶ. 2., ï. 18-21. 

3. ゑÜ¿áÑñ¡ ん.ご. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲. – ず.: ÄÖñëÇó　, 1974. – 840 ï. 
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とÜçí¿áôÜ¡ ゑ.ゎ., íïäóëíÖö, とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
ゑçñÑñÖóñ. ゎóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ñ ïóïöñ½▲ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ ïñ¡öÜëí ó äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí 　ç¿　0öï　 

ï¿Ü¢Ö▲½ó öñêÖóôñï¡ó½ó ¡Ü½ä¿ñ¡ïí½ó, ÇÑñ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Öñäëñë▲çÖÜ äëóçÜÑ　öï　 ç 
ïÜÜöçñöïöçóñ ï Çëíâó¡Ü½ ëíßÜö▲ äÜöëñßóöñ¿　. だïÖÜçÖ▲½ó äëóôóÖí½ó, ç▲£▲çí0àó½ó äñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç 
ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïóïöñ½íê, 　ç¿　0öï　 ó£½ñÖñÖóñ ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ óïöÜôÖó¡Üç äóöíÖó　 (ÖíïÜïÖí　 ïöíÖîó　, 
í¡¡Ü½Ü¿óëÜ0àí　 ñ½¡Üïöá) ó çÜÑÜäÜöëñßóöñ¿ñú (çÜÑÜëí£ßÜëÖ▲ñ ÜïöëÜúïöçí ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ ïñ¡öÜëí, 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê Üßéñ¡öÜç), Üö¡¿0ôñÖóñ ó ç¡¿0ôñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê öëÜßÜäëÜçÜÑÜç ó¿ó óê Üôíïö¡Üç [1-4]. ゑ 
ëñ£Ü¿áöíöñ ½ñÖ　0öï　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ äíëí½ñöë▲ ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ (Ñíç¿ñÖóñ, 
ôíïöÜöí çëíàñÖó　 ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá), ôöÜ ç¿ó　ñö Öí öí¡óñ çí¢Ö▲ñ ¡íôñïöçñÖÖ▲ñ 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½▲, ¡í¡ ÜïöÜúôóçÜïöá ó Üäëíç¿　ñ½Üïöá. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ êíëí¡öñëí ó£½ñÖñÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ç 
ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïóïöñ½íê. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. んÖí¿ó£ [1, 5, 6] äÜ¡í£í¿, ôöÜ Ñíç¿ñÖóñ ç äëÜöÜôÖÜ½ öëí¡öñ 
îñÖöëÜßñ¢Ö▲ê ÖíïÜïÜç ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ äÜ¿áïóëÜñö çÜ çëñ½ñÖó. どí¡óñ äÜ¿áïíîóó äëó ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê Üï¿Üçó　ê 
½ÜÇÜö ç▲£▲çíöá ïó¿áÖ▲ñ çóßëíîóó öëÜßÜäëÜçÜÑÜç, íë½íöÜë▲, ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç, äëóçÜÑ　àóñ ¡ ëí£ëÜüñÖó0 
Ü¿óöÜ¡ ¡ëÜäÖ▲ê ÖíïÜïÜç ó ÖíäÜëÖ▲ê öëÜßÜäëÜçÜÑÜç. で ëÜïöÜ½ ½ÜàÖÜïöó ÖíïÜïÜç äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　 ç 
äëÜöÜôÖÜ½ öëí¡öñ ó ÖíäÜëÖÜ½ öëÜßÜäëÜçÜÑñ ïÜàñïöçñÖÖÜ Üçñ¿óôóçí0öï　. ごÖÜÇÑí üÜ½ ó çóßëíîó0 
öëÜßÜäëÜçÜÑÜç ç▲£▲çíñö ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ äÜÑíôó ÑëÜïïñ¿óëÜçíÖóñ½, ïÜäëÜçÜ¢Ñí0àññï　 äÜ　ç¿ñÖóñ½ ¡íçóöíîóó 
äëó ÖñÑÜïöíöÜôÖÜ½ Ñíç¿ñÖóó £í £íÑçó¢¡Üú. ごïöÜôÖó¡Ü½ äÜ¿áïíîóú Ñíç¿ñÖó　  ½Ü¢ñö ß▲öá ï¡íä¿óçí0àóúï　 ç 
ÖíïÜïñ ó¿ó öëÜßÜäëÜçÜÑñ çÜ£ÑÜê.  

ゑ äñëçÜ½ äëóß¿ó¢ñÖóó äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　 Öí ç▲êÜÑñ ó£ ÖíäÜëÖÜÇÜ äíöëÜß¡í ÖíïÜïí ½ÜÇÜö ß▲öá 
äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ïÜ½½Üú ÑçÜê ïóÖÜïÜóÑí¿áÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú – ï ¿ÜäíïöÖÜú 60/nzf 11   ó ÜßÜëÜöÖÜú 60/nf2   

ôíïöÜöí½ó: )tsin(
2
P

)tsin(
2
P

)t(ë 0¿ 





 , ÇÑñ   – ¡ëÜÇÜçí　 ôíïöÜöí çëíàñÖó　 ëíßÜôñÇÜ ¡Ü¿ñïí; t  – çëñ½　; 

0¿ P,P   – ëí£½íê ¡Ü¿ñßíÖóú Ñíç¿ñÖó　, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ï ¿ÜäíïöÖÜú  ó ÜßÜëÜöÖÜú  ôíïöÜöÜú; n  – ôíïöÜöí 
çëíàñÖó　 ëÜöÜëí; 1z  – ôóï¿Ü ¿Üäíïöñú ëíßÜôñÇÜ ¡Ü¿ñïí. 

ぞí ëóï. 1 äëóçñÑñÖí ¡ëóçí　 ó£½ñÖñÖó　 í½ä¿óöÜÑ▲ äÜ¿áïíîóú Ñíç¿ñÖó　 ï ¿ÜäíïöÖÜú ôíïöÜöÜú  Üö äÜÑíôó 
äëó½ñÖóöñ¿áÖÜ ¡ ÖíïÜïÜ öóäí 3と-6, ¡ÜöÜëí　 ó½ññö çÜÇÖÜö▲ú êíëí¡öñë ï ½óÖó½Ü½Ü½, ï½ñàñÖÖ▲½ ç Üß¿íïöá 
½ñÖáüóê, ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ Üäöó½Ü½í, äÜÑíô [5]. ゑ £ÜÖñ ëñ¢ó½Üç, ï½ñ¢Ö▲ê ï Üäöó½í¿áÖ▲½ (ß¿ó£¡ó½ ¡ 
½í¡ïó½í¿áÖÜ½Ü とぢが), í½ä¿óöÜÑ▲ äÜ¿áïíîóú Ñíç¿ñÖó　 ëíïöÜö ½ñÑ¿ñÖÖÜ. ゑ £ÜÖñ ßÜ¿áüóê äÜÑíô ¡Ü¿ñßíÖó　 
Ñíç¿ñÖó　 £Öíôóöñ¿áÖÜ çÜ£ëíïöí0ö. 

ぢí10,P 5
¿

¿/ï,Q

 Q

QP¿ 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – げíçóïó½Üïöá í½ä¿óöÜÑ▲ 
 äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　 Üö äÜÑíôó Ñ¿　 ÖíïÜïí  

öóäí 3と-6 

1

2

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – だßëíöÖ▲ñ öÜ¡ó çÜÑ▲ ç 

îñÖöëÜßñ¢ÖÜ½ ÖíïÜïñ: 
1 – öëíÖ£óöÖ▲ú äÜöÜ¡; 2 – ÜßëíöÖ▲ñ öÜ¡ó 

 
ぢëó ½í¿▲ê äÜÑíôíê ç îñÖöëÜßñ¢Ö▲ê ÖíïÜïíê çÜ£Öó¡í0ö ÜßëíöÖ▲ñ öÜ¡ó Öí çêÜÑñ ó ç▲êÜÑñ ó£ ëíßÜôñÇÜ 

¡Ü¿ñïí (ëóï. 2) [5, 6]. ÄöÜ 　ç¿ñÖóñ ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ïÜàñïöçñÖÖ▲½ Üçñ¿óôñÖóñ½ äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　, ïÖó¢ñÖóñ½ 
~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú, í óÖÜÇÑí ó ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ~ëÜ£óñú, ïäÜïÜßïöçÜ0àñú Üçñ¿óôñÖó0 üÜ½í, çóßëíîóó 
ó äëñ¢Ññçëñ½ñÖÖÜ½Ü ó£ÖÜïÜ ÖíïÜïí. ぢëóôóÖí ~öÜÇÜ 　ç¿ñÖó　 – ÖñïÜÜöçñöïöçóñ ëí£½ñëÜç ó ÇñÜ½ñöëóó ÖíïÜïí 
ëíßÜôó½ äíëí½ñöëí½ ÖíäÜëí H  ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó Q . 
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ゑ ëíßÜöíê [2, 3] ÑÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ äíëí½ñöë▲ ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí £íçóï　ö Üö ëñ¢ó½í Ñçó¢ñÖó　 
¢óÑ¡Üïöó (¿í½óÖíëÖÜÇÜ ó¿ó öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ). ぢëó öÜëßÜ¿ñÖöÖÜ½ Ñçó¢ñÖóó ôíïöóî▲ ¢óÑ¡Üïöó äñëñ½ñüóçí0öï　 
½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ó ï¡ÜëÜïöá ç ¿0ßÜú öÜô¡ñ äÜöÜ¡í äÜïöÜ　ÖÖÜ ó£½ñÖ　ñöï　 ¡í¡ äÜ Öíäëíç¿ñÖó0, öí¡ ó äÜ çñ¿óôóÖñ 
(ëóï. 3). ÄöÜ 　ç¿ñÖóñ Öí£▲çí0ö äÜ¿áïíîóñú ï¡ÜëÜïöó [2, 3]. ゑçñÑñÖóñ ½ñïöÖÜú ÜïëñÑÖñÖÖÜú ï¡ÜëÜïöó äÜ£çÜ¿　ñö 
ïôóöíöá öí¡Üú ëñ¢ó½ ¡çí£óÜïöíÖÜçóçüó½ï　. ぢÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　 äëó ~öÜ½ íÖí¿ÜÇóôÖ▲ äÜ¿áïíîó　½ ï¡ÜëÜïöó. 

ぢÜï¡ ó ÜïöíÖÜç¡í ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, ó£½ñÖñÖóñ äÜÑíôó 
ÖíïÜïí, äÜï¡ ó ÜïöíÖÜç¡í ïÜïñÑÖóê íÇëñÇíöÜç, ëíßÜöí0àóê Öí 
Üßàóú çÜÑÜçÜÑ, £Öíôóöñ¿áÖÜ ç¿ó　0ö Öí êíëí¡öñë ó£½ñÖñÖó　 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ.  

どí¡, í½ä¿óöÜÑ▲ äÜ¿áïíîóú Ñíç¿ñÖó　 äëó äÜï¡ñ ÖíïÜïí 
Üçñ¿óôóçí0öï　 äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ ¡çíÑëíöÜ ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　. 
ぶíïöÜöí äÜ¿áïíîóú Üß▲ôÖÜ ¿ÜäíïöÖí　 ó ÜßÜëÜöÖí　 ï 
Öí¿Ü¢ñÖóñ½ ç▲ïÜ¡ÜôíïöÜöÖ▲ê ó ÖíóßÜ¿ññ ÜäíïÖ▲ê 
Öó£¡ÜôíïöÜöÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê 2-20 ゎî. ぢëó äÜïöñäñÖÖÜ½ 
Üö¡ë▲öóó £íöçÜëí äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　 ÜäÜë　ÑÜôóçí0öï　. ぞí 
ëóï. 4 äëóçñÑñÖ▲ ¡ëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ÇóÑëÜ½ñêíÖóôñï¡óê 
äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïí öóäí 32ゑ-12 ç äëÜîñïïñ äÜï¡í Öí £í¡ë▲öÜ0 
£íÑçó¢¡Ü, ÇÑñ )t(ë1 , )t(p2  – Ñíç¿ñÖóñ ç ÖíäÜëÖÜ½ ó 
çïíï▲çí0àñ½ äíöëÜß¡íê ÖíïÜïí ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; )t(  – 
çóßëíîó　 ¡ÜëäÜïí ÖíïÜïí [5-7]. 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – ご£½ñÖñÖóñ ÇóÑëÜ½ñêíÖóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïí 32ゑ-12 ç äëÜîñïïñ äÜï¡í Öí £í¡ë▲öÜ0 

£íÑçó¢¡Ü 
ぞñïöíîóÜÖíëÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí: çÖñ£íäÖÜñ Üö¡¿0ôñÖóñ ÑçóÇíöñ¿　 Üö ~ÖñëÇÜïóïöñ½▲, 

äÜï¡ Öí ÜäÜëÜ¢ÖñÖÖ▲ú çÜÑÜçÜÑ, ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ ó äÜ½äí¢Ö▲ñ äëÜîñïï▲ öí¡¢ñ  äëóçÜÑ　ö ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 
¡Ü¿ñßíÖóú ç ïóÇÖí¿íê ó£½ñÖñÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç çÜ çëñ½ñÖó. 

んÖí¿ó£ [1, 4-8] äÜ¡í£í¿, ôöÜ äñëñêÜÑÖÜú äëÜîñïï äëó ÖñÜÇëíÖóôñÖÖÜ½ ïßëÜïñ çÜÑ▲ ôñëñ£ ÖíïÜï 
ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ¡Ü¿ñßíÖó　½ó ç Ñíç¿ñÖóó ç Öíôí¿ñ ÖíäÜëÖÜÇÜ öëÜßÜäëÜçÜÑí ó ç ½ñïöñ äëóïÜñÑóÖñÖó　 ëñ£ñëçÜíëí 
(ëóï. 5). 

                       
づóïÜÖÜ¡ 5 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëó çäÜï¡ñ çÜÑ▲ 

Ñ¿　 ÖíïÜïí öóäí ゑ 17-16/55(52ゑ-11): 
1 – Ñíç¿ñÖóñ ç Öíôí¿ñ ÖíäÜëÖÜÇÜ öëÜßÜäëÜçÜÑí;  

2 – Ñíç¿ñÖóñ ç ½ñïöñ äëóïÜñÑóÖñÖó　 ëñ£ñëçÜíëí Ñ¿　 
äÜï¡í çÜÑ▲;  

3 – ôíïöÜöí çëíàñÖó　 ëÜöÜëí ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí 

 
づóïÜÖÜ¡ 6 – だö¡¿0ôñÖóñ ÖíïÜïí  

öóäí が6300-80(24ぞがで):  
1 – Ñíç¿ñÖóñ äÜï¿ñ ÜßëíöÖÜÇÜ ¡¿íäíÖí;  

2 – ôíïöÜöí çëíàñÖó　 ÖíïÜïí 

ご£½ñÖñÖóñ Ñíç¿ñÖó　 ó ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ëÜöÜëí äëó Üö¡¿0ôñÖóó ÖíïÜïí ç öÜô¡ñ £í ÜßëíöÖ▲½ ¡¿íäíÖÜ½, 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ½ Öí ç▲êÜÑñ ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóï. 6. んÖí¿ó£ ¡ëóç▲ê äÜ£çÜ¿ó¿ ÜäëñÑñ¿óöá Ñóíäí£ÜÖ 
¡Ü¿ñßíÖóú Ñíç¿ñÖó　 – 0,2  0,4 ぜぢí. 

u
u

u
u

t

づóïÜÖÜ¡ 3 – ぢÜ¿áïíîóó ï¡ÜëÜïöó äëó 
Ñçó¢ñÖóó ¢óÑ¡Üïöó: 

u – ½ñïöÖí　 ï¡ÜëÜïöá ç ÑíÖÖÜú öÜô¡ñ ç 
ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó; u – ½ñïöÖí　 

ÜïëñÑÖñÖÖí　 ï¡ÜëÜïöá; 
u– äÜ¿áïíîóÜÖÖí　 ÑÜßíç¡í ï¡ÜëÜïöó 
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だÑÖó½ ó£ ÖíóßÜ¿ññ ÜäíïÖ▲ê äÜ ÑóÖí½óôñï¡ó½ ÖíÇëÜ£¡í½ ç ÜßÜëÜÑÜçíÖóó ぞで 　ç¿　ñöï　 äëÜîñïï çÖñ£íäÖÜÇÜ 
Üö¡¿0ôñÖó　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 Üö ïñöó ßñ£ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ £í¡ë▲öó　 ÖíäÜëÖÜú £íÑçó¢¡ó (ëóï. 7). ぢëó öí¡Ü½ 
ëñ¢ó½ñ ëí£çóçí0öï　 £Öíôóöñ¿áÖ▲ñ äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　, çÜ£Öó¡í0ö ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　 ç äëÜöÜôÖÜ½ 
öëí¡öñ, Öíß¿0Ñíñöï　 çóßëíîó　 ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. ぜí¡ïó½í¿áÖ▲ñ äÜ¿áïíîóó ÑÜïöóÇí0ö 25-32% ÖíäÜëí ç Üäöó½Ü½ñ 
êíëí¡öñëóïöó¡ó.  

     
づóïÜÖÜ¡ 7 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ÇóÑëÜ½ñêíÖóôñï¡óê 

äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïí öóäí ゑ 17-16/55 äëó íçíëóúÖÜ½ 
Üö¡¿0ôñÖóó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó 

づóïÜÖÜ¡ 8 – んçöÜ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ñ äëÜîñïï▲ 
ç ïóÇÖí¿ñ ½ÜàÖÜïöó 

とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ÇóÑëÜïóïöñ½íê, ïÜäëÜçÜ¢Ñí0àóñï　 Üßëí£ÜçíÖóñ½ äÜ£▲ëá¡Üç Çí£í ç äÜöÜ¡ñ 
¢óÑ¡Üïöó, ç¿ó　0ö Öí ÑóÖí½óôñï¡óñ ïçÜúïöçí ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê íÇëñÇíöÜç, ç ôíïöÖÜïöó, Öí ïÜßïöçñÖÖ▲ñ 
ôíïöÜö▲ ¡Ü¿ñßíÖóú ¢óÑ¡Üïöó ç äÜöÜ¡ñ, ó ½ÜÇÜö äëóçñïöó ¡ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó0 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú [9, 
10]. びíëí¡öñëÖÜú ÜïÜßñÖÖÜïöá0 ~öóê ¡Ü¿ñßíÖóú 　ç¿　ñöï　 äë　½ÜäëÜäÜëîóÜÖí¿áÖí　 £íçóïó½Üïöá ôíïöÜö▲ 
¡Ü¿ñßíÖóú ó Öñ¿óÖñúÖí　 £íçóïó½Üïöá í½ä¿óöÜÑ▲ Üö ïëñÑÖñÇÜ Ñíç¿ñÖó　 Öí çêÜÑñ ç ÖíïÜï. ぢëó ~öÜ½ ½í¡ïó½Ü½ 
í½ä¿óöÜÑ▲ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú ïÜÜöçñöïöçÜñö ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ½Ü £ÖíôñÖó0 çêÜÑÖÜÇÜ Ñíç¿ñÖó　, äëó ¡ÜöÜëÜ½ ÖíôóÖíñöï　 
ïÜàñïöçñÖÖÜñ ó£½ñÖñÖóñ ÖíäÜëí. でóÇÖí¿ ½ÜàÖÜïöó äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú äñëóÜÑóôñï¡Ü0 âÜÖ¡îó0; ¡Ü¿ñßíÖó　 
½ÜàÖÜïöó äëó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖó　ê ïÜÑñë¢íö 　çÖÜ ç▲ëí¢ñÖÖ▲ñ ç▲ïÜ¡ÜôíïöÜöÖ▲ñ äÜ½ñêó (ëóï. 8) [9, 10]. 

ゑ▲çÜÑ▲. んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ ó£½ñÖñÖóñ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê 
¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç çÜ çëñ½ñÖó ÖÜïóö äÜ¿áïóëÜ0àóú êíëí¡öñë. ぢëóôñ½, í½ä¿óöÜÑ▲ äÜ¿áïíîóú çÜ£ëíïöí0ö ç íçíëóúÖ▲ê 
ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲ (çÖñ£íäÖÜ½ ÜïöíÖÜçñ ÖíïÜïí, Öí¿óôóó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ó ö.ä.).  

ぢÜ~öÜ½Ü, ç Üßàñ½ çóÑñ ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ú êíëí¡öñë ó£½ñÖñÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó (ÖíäÜëí) ç 
¡çí£óÜïöíÖÜçóçüóêï　 ëñ¢ó½íê Ñçó¢ñÖó　 ¢óÑ¡Üïöó ½Ü¢ñö ß▲öá äëñÑïöíç¿ñÖ öëóÇÜÖÜ½ñöëóôñï¡ó½ ë　ÑÜ½ çóÑí: 
















1k
kb

1k
ka

1k
0k )tksin(Q)tkcos(QQ)t(Q , ÇÑñ kbka0k Q,Q,Q  – í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖÜú 

ó äñëñ½ñÖÖ▲ê (¡ÜïóÖÜïÖÜú ó ïóÖÜïÖÜú) ïÜïöíç¿　0àóê äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó; k  –  ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖó¡ó;   – 
ÜÇ¿Üçí　 ôíïöÜöí. 

ゑ çóÑÜ öÜÇÜ, ôöÜ ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá ëíçÖí äëÜó£çñÑñÖó0 ÖíäÜëí ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó 
)t(Q)t(H)t(P  , ïóÇÖí¿ ½ÜàÖÜïöó öí¡¢ñ ½Ü¢ñö ß▲öá ÜäóïíÖ öëóÇÜÖÜ½ñöëóôñï¡ó½ äÜ¿óÖÜ½Ü½, ôöÜ çí¢ÖÜ äëó 

íÖí¿ó£ñ ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ó ÜîñÖ¡ñ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó ç ïó¿ÜçÜ½ ¡ÜÖöÜëñ ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí.  
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3. でäëíçÜôÖó¡ äÜ ÇóÑëíç¿ó¡ñ / ぢÜÑ ëñÑ. ゐÜ¿áüí¡Üçí ゑ.ん. – と.: ゑóàí ü¡Ü¿í, 1977. – 280 ï. 
4. ぞíïÜï▲, ¡Ü½äëñïïÜë▲ ó çñÖöó¿　öÜë▲. ぷ¿óäôñÖ¡Ü げ.で. – と.: どñêÖ：¡í, 1976. – 368 ï. 
5. んëüñÖñçï¡óú ぞ.ぞ., ぢÜïäñ¿Üç ゐ.ゐ. ぢñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ¡ëÜäÖ▲ê ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú. – ぜ.: ÄÖñëÇó　, 

1980. – 112 ï. 
6. とíëñ¿óÖ ゑ.é., ぞÜçÜÑñëñ¢¡óÖ づ.ん. ぞíïÜïÖ▲ñ ïöíÖîóó ï îñÖöëÜßñ¢Ö▲½ó ÖíïÜïí½ó. – ぜ.: でöëÜúó£Ñíö, 

1983. – 224 ï. 
7. ずÜäíïöÖ▲ñ ÖíïÜï▲ / ぢÜÑ ëñÑ. ゎë　Ö¡Ü ず.ぢ., ぢíäóëí ん.ぞ. – ず.: ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, 1975. – 432 ï. 
8. んëüñÖñçï¡óú ぞ.ぞ. だßëíöó½▲ñ ÇóÑëÜ½íüóÖ▲ ÇóÑëÜí¡¡Ü½Ü¿óëÜ0àóê ~¿ñ¡öëÜïöíÖîóú. – ぜ.: ÄÖñëÇó　, 

1977. – 240 ï. 
9. とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　 ç ÖíïÜïÖ▲ê ïóïöñ½íê. ぶíïöá I. ぜíöñëóí¿▲ ïÜçñàíÖó　. – と.: ぞíÜ¡Üçí 

ÑÜ½¡í, 1976. – 152 ï. 
10. ぢó¿óäñÖ¡Ü ゑ.ゑ, げíÑÜÖîñç ゑ.ん., ぞíöíÖ£ÜÖ ぜ.で. とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　 ó ÑóÖí½ó¡í ÇóÑëÜïóïöñ½. 

ぜ.: ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, 1977. – 352 ï. 
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 ぎでぢぎづごぜぎぞどんずぽぞぎ がだでずやがぐぎぞぞé んずゎだづごどぜば ゐぎげがんゑんぶぎゑだゎだ 
とぎづばゑんぞぞé ぷゑごがとやでどù がゑごゎばぞん ぢだでどやざぞだゎだ でどづばぜば 

とÜçßíïí で.ぜ., ¡.ö.Ö., ÑÜî., だÖíÖ¡Ü ん.ù.,½íÇ. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó «とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö» 
E-mail: skovbasa@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ぎ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑó (ぎぢ) äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ç ïÜôíïÖ：ú äëÜ½óï¿ÜçÜïö： çïñ ß：¿áüñ çóö：ïÖ　0öáï　 
íïóÖêëÜÖÖó½ó ぎぢ. ぢëÜöñ ：ïÖÜ0öá çóäíÑ¡ó, ¡Ü¿ó £í½：Öí ÑçóÇÜÖí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ． Öñ½Ü¢¿óçÜ0 äÜ ë　ÑÜ 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê, ¡ÜÖïöëÜ¡î：úÖóê ôó ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê äëóôóÖ. ゑ îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü äÜïöí． äóöíÖÖ　 äëÜ ½ÜÑñëÖ：£íî：0 
：ïÖÜ0ôÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü, öÜßöÜ äëÜ £í½：ÖÜ äñëñöçÜë00ôÜÇÜ äëóïöëÜ0 öí ¡ñëÜ0ôÜÇÜ 
¡ÜÖöëÜ¿ñëí Öí ß：¿áü ïÜôíïÖ： íÖí¿ÜÇó. が¿　 öÜÇÜ, àÜß £íßñ£äñôóöó çóïÜ¡： äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ¡ñëÜçíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ0 
üçóÑ¡：ïö0, Öíúôíïö：üñ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá £í½¡ÖÜö： ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ë：£ÖÜ½íÖ：öÖóê Ñíçíô：ç 
üçóÑ¡Üïö：. づí£Ü½ £ öó½, çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 Ñíçíô：ç üçóÑ¡Üïö： Öñ £íç¢Ñó ． ½Ü¢¿óçó½ ôó ÑÜëñôÖó½, Üï¡：¿á¡ó çÜÖó 
£ß：¿áüÜ0öá çíëö：ïöá öí £Öó¢Ü0öá ÖíÑ：úÖ：ïöá ïóïöñ½ó çî：¿Ü½Ü, ¡ë：½ öÜÇÜ ：Ö¡Ü¿ó ；ê çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ． Öñ½Ü¢¿óçó½ 
£ äëóôóÖ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜÇÜ çó¡ÜÖíÖÖ　 ：ïÖÜ0ôÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　.  でí½ñ öÜ½Ü ëÜ£ëÜß¡í öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 í¿ÇÜëóö½：ç 
¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 ÑçóÇÜÖí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöÜ½Ü (がぢで) ßñ£ ；； ßñ£äÜïñëñÑÖáÜÇÜ çó½：ë0çíÖÖ　 ． í¡öÜí¿áÖÜ0 
ÖíÜ¡ÜçÜ0 £íÑíôñ0.  

ゑ ïöíöö： ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　 ëñ£Ü¿áöíöó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá í¿ÇÜëóö½Ü ßñ£ÑíçíôñçÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, 
ëÜ£ëÜß¿ñÖÜÇÜ ç [1], ëñ£Ü¿áöíöó ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 　¡ÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖ： ç [2].  

ぜñöí ëÜßÜöó. ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 í¿ÇÜëóö½Ü ßñ£ÑíçíôñçÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ0 üçóÑ¡：ïö0 がぢで. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó¡ÜÖíÖÜ Öí ¿íßÜëíöÜëÖÜ½Ü ïöñÖÑ：, âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí 

ïêñ½í 　¡ÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1. でöñÖÑ ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÑçÜê ÑçóÇÜÖ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £ Öñ£í¿ñ¢Öó½ 
£ßÜÑ¢ñÖÖ　½, ÜÑóÖ çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 　¡ äëóçÜÑÖóú ÑçóÇÜÖ, ÑëÜÇóú Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. がÜ 
ï¡¿íÑÜ ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 äëóçÜÑÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ çêÜÑ　öá: ¡ñëÜ0ôóú ¡ÜÖöëÜ¿ñë Öí ßí£： DSP TMS320LF2406A 
(çóëÜßÖóîöçí Texas Instruments), äñëñöçÜë0çíô ÖíäëÜÇó, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ çóäë　½¿　ôí, ¿íÖ¡ó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü 
£ ¡¿í½äñëÜ½ Ñ¿　 ëÜ£ï：0çíÖÖ　 ñÖñëÇ：；, àÜ Üöëó½Ü．öáï　 ç：Ñ ÑçóÇÜÖí ç ÇñÖñëíöÜëÖóê ëñ¢ó½íê, ：ÖçñëöÜëí, Ñíöôó¡：ç 
ïöëÜ½Ü 　¡Üë　 öí ÖíäëÜÇó Ü ¿íÖî： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. が¿　 çó½：ë0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 
âÜöÜ-：½äÜ¿áïÖóú Ñíçíô (ñÖ¡ÜÑñë) £ ëÜ£äÜÑ：¿áôÜ0 £ÑíöÖ：ïö0 1024 ：½ä/Üß. とë：½ öÜÇÜ ç ïöñÖÑ： äëóïÜöÖ： ïêñ½ó 
Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 ïóÇÖí¿：ç ¡ñëÜ0ôÜ； öí ïó¿ÜçÜ； ôíïöóÖ, ：Ööñëâñúï ¡ÜëóïöÜçíôí, öí ß¿Ü¡ ¢óç¿ñÖÖ　.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゑ ïöñÖÑ： çó¡ÜëóïöíÖÜ ÑçóÇÜÖ öóäÜ ぢで52Y4, äíëí½ñöëó 　¡ÜÇÜ ÖíïöÜäÖ：: ÖÜ½：Öí¿áÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá – 550 ゑö, 
ÖíäëÜÇí ¢óç¿ñÖÖ　 – 220 ゑ, ÖÜ½：Öí¿áÖí ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 –  2200 Üß/êç, ととが ÑçóÇÜÖí – 0,76, ÖÜ½：Öí¿áÖóú ïöëÜ½ 
　¡Üë　 – 3,1 ん, ½Ü½ñÖö ：Öñëî：； ïóïöñ½ó – 0,022 ¡Ç·½2, í¡öóçÖóú Üä：ë 　¡Üë　 – 4,28 だ½, ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá 　¡Üë　 – 
0,0728 ゎÖ, ¡Üñâ：î：．Öö äëÜöóぎづで – 0,9 ゑ·ï. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 –  ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ 
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が¿　 ëñí¿：£íî：； í¿ÇÜëóö½Ü ßñ£ÑíçíôñçÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ0 üçóÑ¡：ïö0 がぢで, ÜäóïíÖÜÇÜ ç [1],  Öí ¡ñëÜ0ôÜ½Ü 
¡ÜÖöëÜ¿ñë： Öí ½Üç： äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 で, ßÜ¿ó äñëñçñÑñÖ： ç Ñóï¡ëñöÖÜ âÜë½Ü ÖíïöÜäÖ： ë：çÖ　ÖÖ　: 

- ïäÜïöñë：Çíô ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö：:        

   1
1

2

€€
€ € €( ) ,

C i

i

i M k e
i L u R i c k e
 



    
       


                                                              (1) 

Ññ € – Üî：ÖñÖí ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá, i  – ïöëÜ½ 　¡Üë　, u – ¡ñëÜ0ôí ÖíäëÜÇí 　¡Üë　, €
CM  – Üî：ÖñÖñ £ÖíôñÖÖ　 /CM J , 

CM  – ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, ,L R  – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá ： í¡öóçÖóú Üä：ë 　¡：ëÖÜÇÜ ¡Ü¿í, c  – ¡Üñâ：î：．Öö ½Ü½ñÖöÜ, J – 

ïÜ½íëÖóú ½Ü½ñÖö ：Öñëî：；, ./c J   ぢÜêóß¡í Üî：Ö0çíÖÖ　 ïöëÜ½Ü çó£ÖíôñÖí Ü çóÇ¿　Ñ： €,ie i i  Ññ €i – Üî：ÖñÖóú 
ïöëÜ½ 　¡Üë　, 1 2,k k – ¡Üñâ：î：．Ööó £çÜëÜöÖóê £ç’　£¡：ç ïäÜïöñë：Çíôí;  

- ëñÇÜ¿　öÜë üçóÑ¡Üïö：:                   

                                                                    
* *€1/
€ ,

C

C i

i k M

M k




  



      
  

 
 

                                                                   (2)                     

- ëñÇÜ¿　öÜë ïöëÜ½Ü:                     

                                                                 
*

1€/ /
,

i

ii

u L R L i c L k i y
y k i

        
 




                                                         (3) 

Ññ *€    – Üî：ÖñÖí äÜêóß¡í ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö：, *  - £íÑíÖñ £ÖíôñÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö：, 
, ik k   öí 1 ,i iik k  – ¡Üñâ：î：．Ööó äëÜäÜëî：úÖÜ； öí ：ÖöñÇëí¿áÖÜ； ôíïöóÖ ëñÇÜ¿　öÜë：ç üçóÑ¡Üïö： ： ïöëÜ½Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜ.  
づñÇÜ¿　öÜë ïöëÜ½Ü (3) ． ïäëÜàñÖó½ ç：ÑÖÜïÖÜ ëñÇÜ¿　öÜëí, ÜäóïíÖÜÇÜ ç [1], ： Öñ ç¡¿0ôí． ¡Ü½äÜÖñÖö, 　¡： 

äÜç’　£íÖ： £ ¡Ü½äñÖïíî：．0 ÑëÜÇÜ； äÜê：ÑÖÜ； ç：Ñ öëí．¡öÜë：； £íÑíÖÜ； üçóÑ¡Üïö：.  ぢëó çó¡ÜÖíÖÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ßÜ¿ó çïöíÖÜç¿ñÖ： ÖíïöÜäÖ： äíëí½ñöëó: ôíïöÜöí üóëÜöÖÜ-：½äÜ¿áïÖÜ； ½ÜÑÜ¿　î：； 
(ぷやぜ) – 10 ¡ゎî, ½ñëöçóú ôíï ç ：ÖçñëöÜë： -  2,8 ½¡ï, 1 2 1250, 15600, 70, 450, 1000, 125000i i iik k k k k k       . 

ぞí ëóï. 2 äëñÑïöíç¿ñÖÜ £íÑíÖÜ öëí．¡öÜë：0 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí äëÜâ：¿á ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. げ ëóïÜÖ¡Ü çóÑÖÜ, 
àÜ ç äëÜîñï： öñïöÜ ÑçóÇÜÖ ½í． ëÜ£：ÇÖíöóï　 ÑÜ üçóÑ¡Üïö： 100 ëíÑ/ï £í 1 ïñ¡ÜÖÑÜ. ぢëó ëÜßÜö： ÑçóÇÜÖí £ äÜïö：úÖÜ0 
üçóÑ¡：ïö0, Öí ÑëÜÇ：ú ïñ¡ÜÖÑ： ÑÜ úÜÇÜ çí¿Ü äëó¡¿íÑí．öáï　, í äëó t = 3 c, £Ö：½í．öáï　 äÜïö：úÖóú ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 
çñ¿óôóÖÜ0 2,8 ぞ·½, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． 117 % ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí. げíÑíÖí öëí．¡öÜë：　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： 
ïâÜë½ÜçíÖí öí¡ó½ ôóÖÜ½, àÜß ÑóÖí½：ôÖóú ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí ßÜç äëóß¿ó£ÖÜ ë：çÖóú ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ½Ü½ñÖöÜ.  

 
ぞí ëóï.3 äëóçñÑñÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ öñïöÜçíÖÖ　 í¿ÇÜëóö½Ü ßñ£ÑíçíôñçÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 

がぢで. ぢÜêóß¡í Üî：Ö0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： Öí ëóï. 3 çó£ÖíôñÖí 　¡ €e    . げ äëñÑïöíç¿ñÖóê Çëíâ：¡：ç 

äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç çóÑÖÜ, àÜ ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： *    　¡í çóÖó¡í． ä：Ñ ôíï 
äëó¡¿íÑíÖÖ　/£Ö　öö　 äÜïö：úÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ï¡¿íÑí． 7 ëíÑ/ï, ïöíöóôÖí äÜêóß¡í äëó ¡Ü½äñÖïíî：； 
äÜïö：úÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ． ß¿ó£á¡Ü0 ÑÜ ÖÜ¿　. がóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í äëó ëÜ£ÇÜÖ： ÑçóÇÜÖí ÑÜï　Çí． £ÖíôñÖÖ　 
3 ëíÑ/ï, ： ç £ÖíôÖ：ú ½：ë： £Ü½Üç¿ñÖí ñâñ¡öí½ó Öñ½ÜÑñ¿áÜçíÖÜ； ÑóÖí½：¡ó öí ÖñöÜôÖ：ïö0 äíëí½ñöë：ç ½íöñ½íöóôÖÜ； 
½ÜÑñ¿： ÑçóÇÜÖí. 

ぞí ëóï. 4 äÜ¡í£íÖÜ ëñ£Ü¿áöíöó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ öñïöÜçíÖÖ　 ëÜ£：½¡ÖÜöÜÇÜ í¿ÇÜëóö½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　, öÜßöÜ ¡Ü¿ó 
ÖíäëÜÇí 　¡Üë　 âÜë½Ü．öáï　 äë　½Ü äëÜäÜëî：úÖÜ0 £íÑíÖ：ú üçóÑ¡Üïö：. げ ëóïÜÖ¡Ü çóÑÖÜ, àÜ äÜêóß¡í ¡ÜöÜçÜ； 
üçóÑ¡Üïö： äëó ëÜ£ÇÜÖ： ÑçóÇÜÖí öí ä：Ñ ôíï Ñ：； äÜïö：úÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑÜï　Çí． £ÖíôñÖÖ　 20 ëíÑ/ï,  í äëó 
ÖÜ¿áÜçÜ½Ü ½Ü½ñÖö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑÜï　Çí． 5 ëíÑ/ï.  

ぞí ëóï. 5 äëóçñÑñÖ： äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ä：Ñ ôíï íÖí¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ öñïöÜ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： í¿ÇÜëóö½Ü ÑíçíôñçÜÇÜ 
¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 がぢで, öÜßöÜ ¡Ü¿ó ç ë：çÖ　ÖÖ　ê (2), (3) £í½：ïöá Üî：ÖñÖÜ； ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 
：ÖâÜë½íî：　, 　¡í Üöëó½íÖí £ Ñíçíôí üçóÑ¡Üïö：.  とÜñâ：î：．Ööó ëñÇÜ¿　öÜë：ç üçóÑ¡Üïö： öí ïöëÜ½Ü çïöíÖÜç¿ñÖÜ öí¡ó½ó 
¢ 　¡ ： äëó ßñ£ÑíçíôñçÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ：. げ ëóï. 5 çóÑÖÜ, àÜ ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá ÑçóÇÜÖí ç ïöíöóôÖóê ëñ¢ó½íê 
ç：ÑäëíîáÜçÜ．öáï　 ßñ£ äÜêóßÜ¡, í Öñ£ÖíôÖí ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í äëó ëÜ£ÇÜÖ： £Ü½Üç¿ñÖí ç：ÑïÜöÖ：ïö0 ¡Ü½äñÖïíî：； 
ÑëÜÇÜ； äÜê：ÑÖÜ； £íÑíÖÜ； üçóÑ¡Üïö：. ぢÜêóß¡í ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： ä：Ñ ôíï äëó¡¿íÑíÖÖ　/£Ö　öö　 
äÜïö：úÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ï¡¿íÑí． 1,3 ëíÑ/ï. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – げíÑíÖí öëí．¡öÜë：　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí äëÜâ：¿á ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 
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ゑóïÖÜç¡ó. ゑó¡ÜÖíÖ： ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ä：ÑöçñëÑ¢Ü0öá çóïÜ¡： äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 

¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： äëó £íïöÜïÜçíÖÖ： í¿ÇÜëóö½Ü ßñ£ÑíçíôñçÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 [1]. ゑ ëñ£Ü¿áöíö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá 
çïöíÖÜç¿ñÖÜ, àÜ £íäëÜäÜÖÜçíÖóú ç [1] í¿ÇÜëóö½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑÜî：¿áÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó äëó ½ÜÑñëÖ：£íî：； 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü Ñ¿　 ë　ÑÜ  äëÜ½óï¿Üçóê ÜïöíÖÜçÜ¡, Ññ ÖñÜßê：ÑÖí öÜôÖ：ïöá ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 
ß：¿áüí, Ö：¢ äëó ëÜ£：½¡ÖñÖÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ：, í ½Ü¢¿óç：ïöá çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 Ñíçíôí üçóÑ¡Üïö： ç：ÑïÜöÖ　.  

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 

1. ぢÜäÜçóô ぜ.ゎ., ぢñëñïíÑí で.ぜ. ばäëíç¿ñÖóñ ï¿ñÑ　àó½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í Öí ÜïÖÜçñ ¡ÜïçñÖÖÜú 
ÜîñÖ¡ó ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöó // ぢëÜß¿ñ½▲ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜëó　 ó äëí¡öó¡í. 1999, で. 43-48.  
2. とÜçßíïí で.ぜ., だÖíÖ¡Ü ん.ù. ゐñ£Ñíçíôñçñ ¡ñëÜçíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ0 üçóÑ¡：ïö0 ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí äÜïö：úÖÜÇÜ 

ïöëÜ½Ü // でÜôíïÖ： äëÜß¿ñ½ó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇÜöñêÖ：¡ó öí íçöÜ½íöó¡ó, 2009, ど. 2, で. 108-112.   
 

 
づóïÜÖÜ¡ 5 –  ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó äëó ÑíçíôñçÜ½Ü í¿ÇÜëóö½： ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 –  ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó äëó ¡ñëÜçíÖÖ： ßñ£ £çÜëÜöÖóê £ç’　£¡：ç (ëÜ£：½¡ÖÜöí ïóïöñ½í) 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 –  ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó äëó ßñ£ÑíçíôñçÜ½Ü í¿ÇÜëóö½： ¡ñëÜçíÖÖ　 

üçóÑ¡：ïö0 
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ゑçñÑñÖóñ. でóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 　ç¿　0öï　 ÖíóßÜ¿ññ óÖâÜë½íöóçÖ▲½ó ç ÜäëñÑñ¿ñÖóó 

äíëí½ñöëÜç ½íüóÖ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í äëó äÜï¿ñëñ½ÜÖöÖ▲ê óïä▲öíÖó　ê, öí¡ ¡í¡ äÜ£çÜ¿　0ö óïä▲ö▲çíöá 
ÑçóÇíöñ¿ó ï âÜë½óëÜçíÖóñ½ ÖíÇëÜ£Ü¡, ß¿ó£¡óê ¡ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½.  づñí¿ó£íîó　 ïóïöñ½ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ 
ÖíÇëÜ¢ñÖó　  ½Ü¢ñö ÜïÜàñïöç¿　öáï　 ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ Üäëíç¿　ñ½▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ç îñä　ê 　¡Üë　 ó 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. ゑ ¡íôñïöçñ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú öëíÑóîóÜÖÖÜ óïäÜ¿á£Ü0öï　 äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ñ öóëóïöÜëÖ▲ñ ó¿ó 
öëíÖ£óïöÜëÖ▲ñ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ó, ÜïÖÜçÖ▲½ó ÖñÑÜïöíö¡í½ó ¡ÜöÜë▲ê 　ç¿　ñöï　 ÇñÖñëíîó　 ç▲ïüóê Çíë½ÜÖó¡ ç 
ïñöá. が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ÖíóßÜ¿ññ öÜôÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê Ü ëñïÜëïñ Üöëñ½ÜÖöóëÜçíÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 çñïá½í îñ¿ñïÜÜßëí£Ö▲½ 
　ç¿　ñöï　 äëó½ñÖñÖóñ ïóïöñ½ óïä▲öíÖó　 ï ~¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖ▲½ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ äÜ ïêñ½ñ ゎ-が, öí¡ ¡í¡ öí¡óñ 
ïóïöñ½▲ ¿óüñÖ▲ ÖñÑÜïöíö¡Üç ó£-£í ÜöïÜöïöçó　  ç▲ïÜ¡ÜôíïöÜöÖ▲ê äÜ¿áïíîóú öÜ¡í ó Öíäë　¢ñÖó　. ゑ ¡íôñïöçñ 
äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ç öí¡óê ïóïöñ½íê óïäÜ¿á£Ü0öï　 ïóÖêëÜÖÖ▲ñ ó íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó [1].  

ぴñ¿á óïï¿ñÑÜçíÖóú. んÖí¿ó£ ÖíÇëÜ£Ü¡, ïÜ£Ñíçíñ½▲ê ïóïöñ½í½ó ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ï 
~¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖ▲½ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ Öí äëóçÜÑÖÜú ÑçóÇíöñ¿á ó óê ç¿ó　Öóñ Öí ëíßÜöÜ äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú.  ゑ ïóïöñ½íê ï äëóçÜÑÖ▲½ íïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½ (んが) ï¡ÜëÜïöá 
ÇñÖñëíöÜëí Öñ 　ç¿　ñöï　 çñ¿óôóÖÜú äÜïöÜ　ÖÖÜú ó£-£í ¢ñïö¡Üïöó êíëí¡öñëóïöó¡ んが. どí¡óñ Üö¡¿ÜÖñÖó　 ï¡ÜëÜïöó 
£Öíôóöñ¿áÖÜ óï¡í¢í0ö äíëí½ñöë▲ ÖíÇëÜ¢ñÖó　, ôöÜ Öñ äÜ£çÜ¿　ñö äëÜçÜÑóöá óïä▲öíÖó　 äÜÑ ÖíÇëÜ£¡Üú, ß¿ó£¡Üú ¡ 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Ü½Ü äëÜîñïïÜ.  だÑÖí¡Ü, äëó½ñÖñÖóñ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 äÜ£çÜ¿　ñö ïÖó£óöá öÜ¿ô¡ó 
½ÜàÖÜïöó, îóë¡Ü¿óëÜ0àñú ½ñ¢ÑÜ ïñöá0 ó óïä▲öÜñ½▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½, ôöÜ Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£Üçíöá ó 
öí¡óñ ïêñ½▲ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 [1]. でóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á (でが) Üßñïäñôóçíñö äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　, ÜÑÖí¡Ü 
äëó½ñÖñÖóñ ñÇÜ ç ¡íôñïöçñ äëóçÜÑÖÜÇÜ Ñ¿　 ïóïöñ½ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ï ~¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖ▲½ 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ ó½ññö ë　Ñ ÜïÜßñÖÖÜïöñú. ぞí çí¿Ü でが äëó óïä▲öíÖó　ê ½íüóÖ  äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
äëóïÜöïöçÜ0ö öëó ïÜïöíç¿　0àóñ ½Ü½ñÖöí: ½Ü½ñÖö äÜöñëá, ½Ü½ñÖö, ó£½ñÖ　0àóúï　 ï ôíïöÜöÜú çÜ£Ññúïöçó　 Öí 
　¡Üëá óïä▲öÜñ½ÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ó ½Ü½ñÖö ï ÜÑçÜñÖÖÜú ôíïöÜöÜú, ¡ÜöÜë▲ñ ½Ü¢ÖÜ ç▲ëí£óöá ôñëñ£ ó£½ñÖñÖóñ 
½ÜàÖÜïöó ÇñÖñëíöÜëí äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í [2]:  

0
Ç

cÑ
P

M  ,       (1) 

ÇÑñ 0 -  ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, Çづ - ½ÜàÖÜïöá ÇñÖñëíöÜëí äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ¡ÜöÜëí　½Ü¢ñö 
ß▲öá äëñÑïöíç¿ñÖí ç çóÑñ: 

))sin(())sin(( 00 mmm tIItEEP  ,   (2) 

ÇÑñ 00 , IE  - äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ ïÜïöíç¿　0àóñ Äがで ó öÜ¡í ÇñÖñëíöÜëí äëó ÖíÇëÜ¢ñÖóó,  mm IE , - äñëñ½ñÖÖ▲ñ 

ïÜïöíç¿　0àóñ Äがで ó öÜ¡í äëó ÖíÇëÜ¢ñÖóó,  - ôíïöÜöí ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í. どÜÇÑí 
½Ü½ñÖö, ïÜ£Ñíçíñ½▲ú ÇñÖñëíöÜëÜ½ äëó Çíë½ÜÖóôñï¡Ü½ çÜ£Ññúïöçóó, ßÜÑñö ëíçñÖ:  

)2sin(sin))(sin)sin()sin((1
210

2
0000

0

tMtMMtIEtIEtIEIEM mmmmc 


. 

どí¡Üñ ëñ£¡Üñ ó£½ñÖñÖóñ ½Ü½ñÖöí Öí çí¿Ü ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ç▲£▲çíñö  ó£½ñÖñÖóñ ÜÇ¿í ç▲ßñÇí ëÜöÜëí  
)(t  ½íüóÖ▲, ôöÜ ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá äëóçÜÑóö ¡ ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲½ ¡Ü¿ñßíÖó　½ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, ÜÑÖí¡Ü 

äíëí½ñöë▲ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 äëó ~öÜ½ Üïöí0öï　 Öñó£½ñÖÖ▲½ó.  ぞíóßÜ¿áüóñ Üö¡¿ÜÖñÖó　  ÜÇ¿í  ç▲£▲çíñö äñëçí　 
Çíë½ÜÖó¡í çÜ£Ññúïöçó　 ïóïöñ½▲ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 Öí äëóçÜÑÖÜú ïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á, ôöÜ çóÑÖÜ ó£ ç▲ëí¢ñÖó　 Ñ¿　 
í½ä¿óöÜÑ▲ ÜÇ¿í ç▲ßñÇí ëÜöÜëí äëó Çíë½ÜÖóôñï¡Ü½ çÜ£Ññúïöçóó ½Ü½ñÖöí Öí çí¿Ü でが [3]:  

)sin(
)(

)(
1 22

t
MJM

Mt
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Ü
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 ,     (4) 

ÇÑñ mM - çñ¿óôóÖí äñëñ½ñÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú ½Ü½ñÖöí, ïÜ£Ñíçíñ½ÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëÜ½ ïóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ 

ÖíÇëÜ¢ñÖó　; ÜM  - ÜïäÜ¡Üóöñ¿áÖ▲ú ½Ü½ñÖö, £íçóï　àóú Üö ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖ▲ê ÜïÜßñÖÖÜïöñú  ½íüóÖ▲  ó ëñ¢ó½í 

ññ ëíßÜö▲,  cÖM  -  ïóÖêëÜÖó£óëÜ0àóú ½Ü½ñÖö でが,  J  -  ½Ü½ñÖö óÖñëîóó ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ó 
äëóçÜÑó½Üú ½íüóÖ▲,    -  ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖó¡ó ó£½ñÖñÖó　 ½Ü½ñÖöí. 
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ぢëó Öñ¡ÜöÜëÜú ôíïöÜöñ çÜ£Ññúïöçó　, ß¿ó£¡Üú ¡ ôíïöÜöñ ïÜßïöçñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú, çÜ£½Ü¢Ö▲ ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ñ 
　ç¿ñÖó　, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ¡ÜöÜë▲ê ½Ü½ñÖö, ëí£çóçíñ½▲ú ÑçóÇíöñ¿ñ½, ÑÜïöóÇíñö £ÖíôñÖóú, ÖñÑÜäÜïöó½▲ê ï öÜô¡ó 
£ëñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡Üú ÜïöÜúôóçÜïöó [4].  ゑ ÑóÖí½óôñï¡Ü½ ëñ¢ó½ñ ïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á ½Ü¢ñö ç▲äíïöá ó£ 
ïóÖêëÜÖó£½í. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ ó öí¡Üñ ïÜôñöíÖóñ äíëí½ñöëÜç, ¡ÜÇÑí ¡Ü½äëÜ½óïïÖÜñ ëñüñÖóñ Ñ¿　 ÜïöëíÖñÖó　 
ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ê 　ç¿ñÖóú ç ïóÖêëÜÖÖÜ½ ÑçóÇíöñ¿ñ ó ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ½íüóÖ▲ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í 　ç¿　ñöï　 
ÖñçÜ£½Ü¢Ö▲½. 

ぶíïöÜöí ïÜßïöçñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú ïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ¿ñ¢óö ç Ñóíäí£ÜÖñ Üö 0,5 ÑÜ 2 ゎî ó ÜäëñÑñ¿　öï　 ó£ 
ç▲ëí¢ñÖó　:  

ïÖM
J

f
2

1
0  ,      (5) 

í ôíïöÜöí ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú:  

1ff  ,      (6) 

ÇÑñ ち - ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖó¡ó ¡Ü¿ñßíÖó　  ½Ü½ñÖöí; 
21


f  – ôíïöÜöí ¡Ü¿ñßíÖóú äñëçÜú Çíë½ÜÖó¡ó ½Ü½ñÖöí, ÇÑñ っ - 

ôíïöÜöí ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 äëó óïä▲öíÖóó ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í. 
ぞíóßÜ¿ññ ÜäíïÖÜú £ÜÖÜú Ñ¿　 ëíßÜö▲ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　  　ç¿　ñöï　 ÜöÖÜüñÖóñ ôíïöÜö▲ ïÜßïöçñÖÖ▲ê 

¡Ü¿ñßíÖóú ¡ ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲½ ff  )2,18,0(0 . ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ½ÜÑÜ¿á ëñ£ÜÖíÖïí ïöëñ½óöï　 ¡ ßñï¡ÜÖñôÖÜïöó 
[4].  

ごïï¿ñÑÜçíÖó　 ç¿ó　Öó　 ïóïöñ½ óïä▲öíÖó　 ÑçóÇíöñ¿ñú äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï ~¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖ▲½ 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ Öí äëóçÜÑÖÜú ïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ëíïôñöÖí　 ôíïöÜöí ÖíÇëÜ¢ñÖó　 Ñ¿　 
½íüóÖ▲ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç 　ç¿　ñöï　 ôíïöÜöÜú, ß¿ó£¡Üú ¡ ëñ£ÜÖíÖïÖÜú Ñ¿　 ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÑçóÇíöñ¿　, ó  ç▲£▲çíñö ÖíóßÜ¿áüóñ Üö¡¿ÜÖñÖó　 ÜÇ¿í ç▲ßñÇí ëÜöÜëí. 

 
 づóïÜÖÜ¡ 1 – げíçóïó½Üïöá ó£½ñÖñÖó　 ½Ü½ñÖöí Öí çí¿Ü äëóçÜÑÖÜÇÜ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 Üö ôíïöÜö▲ 

ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ½íüóÖ▲ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
 
ゑ▲çÜÑ▲. でóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿ñú äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï ~¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖ▲½ó 

äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó ½ÜÇÜö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 ï äëóçÜÑÖ▲½ó ïóÖêëÜÖÖ▲½ó ó íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó. 
でóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó Üßñïäñôóçí0ö äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　, ÜÑÖí¡Ü ëíßÜöí ïóïöñ½▲ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ 
ÖíÇëÜ¢ñÖó　 äëóçÜÑóö ¡ ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲½ ¡Ü¿ñßíÖó　½ ëÜöÜëí でが.  ぢëó ~öÜ½, ñï¿ó ôíïöÜöí ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲ê 
¡Ü¿ñßíÖóú ß¿ó£¡í ¡ ôíïöÜöñ ïÜßïöçñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú ïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲, çÜ£Öó¡í0ö ëñ£ÜÖíÖïÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　, 
¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö äëóçÜÑóöá ¡  ç▲äíÑñÖó0 ÑçóÇíöñ¿　 ó£ ïóÖêëÜÖó£½í. 
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とíöíëï¡óú Ä.ゎ.,  づÜßóïÜç ゎ.ゑ]. - ず.: - 1968. – 429 ï. 
4. ゑí¢ÖÜç ん.ご. ぢñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ½íüóÖíê äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. – ず.: ÄÖñëÇó　 – 1980, - 256 ï. ï ó¿. 
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ばぜだゑご ぢづéぜだゎだ ぢばでとば んでごぞびづだぞぞごび がゑごゎばぞやゑ ゑやが ぎぞぎづゎだゎぎぞぎづばùぶだゆ 
ばでどんぞだゑとご ぞん ゐんげや んでごぞびづだぞぞだゎだ ゎぎぞぎづんどだづん げ めぜぞやでぞごぜ げゐばがぐぎぞぞéぜ 

とÜ¿Üö：ú ん.だ., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 
 

ゑïöÜä. ゑ Ü½Üçíê ñÖñëÇñöóôÖÜ； Öñïöíß：¿áÖÜïö： £íäÜçÖóöó ç：ÑïÜöÖ：ïöá îñÖöëí¿：£ÜçíÖÜÇÜ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　, Ü 
öÜ½Ü ôóï¿： ú Ü ç：ÑÑí¿ñÖóê íßÜ ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ ÖñëÜ£çóÖñÖóê ëíúÜÖíê ½Ü¢Üöá íçöÜÖÜ½Ö： ñÖñëÇñöóôÖ： ÜïöíÖÜç¡ó 
½í¿Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ば ïóïöñ½íê íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖÜ çëíêÜçÜçíöó öëó ÜïÖÜçÖóê âí¡öÜëó: 
äÜöÜ¢Ö：ïöá Ñ¢ñëñ¿í ñÖñëÇ：；, ½í¡ïó½í¿áÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá ïäÜ¢óçíÖÖ　 ú ôíï çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïöñú ïäÜ¢óçíôñ½ 
[1].  

ぞí äëí¡öóî： çïñ ß：¿áüÜÇÜ äÜüóëñÖÖ　 　¡ Ñ¢ñëñ¿Ü ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ÜÑñë¢Ü0öá íïóÖêëÜÖÖ： ½íüóÖó, àÜ 
äëíî00öá Ü ÇñÖñëíöÜëÖÜ½Ü ëñ¢ó½： £ ．½Ö：ïÖó½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　½. ぢÜ î：¿Ü½Ü ë　ÑÜ äñëñçíÇ ïí½ñ íïóÖêëÜÖÖóú 
ñ¿ñ¡öëÜÇñÖñëíöÜë ． ：Ññí¿áÖó½ Ñ¢ñëñ¿Ü½ ïöëÜ½Ü Ñ¿　 äëó¿íÑ：ç, àÜ ½í0öá í¡öóçÖñ (Ü½：ôÖñ) ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　: 
ñ¿ñ¡öëÜÖíÇë：çíô：, £çíë0çí¿áÖ： äñëñöçÜë0çíô：, ¿í½äó Öí¡í¿0çíÖÖ　, ñ¿ñ¡öëÜÖÖ： äëóïöëÜ；, ¡Ü½ä'0öñëÖí öí ëíÑ：Ü 
öñêÖ：¡í [2]. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÇñÖñëíöÜëÖóê ÜïöíÖÜçÜ¡ Öí ßí£： んゎ £ ．½Ö：ïÖó½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　½ Ñ¿　 ¢óç¿ñÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ, £Ü¡ëñ½í íïóÖêëÜÖÖóê, ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜ ÖñÑÜïöíöÖáÜ. どÜ½Ü îñ äóöíÖÖ　 ： ． í¡öÜí¿áÖó½. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç öí çó£ÖíôñÖÖ　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Ñ：íäí£ÜÖÜ äÜöÜ¢ÖÜïöñú んが 
Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 Ü½Üç ÖÜë½í¿áÖÜÇÜ äÜï¡Ü äëó äë　½Ü½Ü ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ÑÜ ñÖñëÇÜÇñÖñëÜ0ôÜ； ÜïöíÖÜç¡ó Öí ßí£： 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí £ ．½Ö：ïÖó½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　½. 

ぜíöñë：í¿ó ú ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. がÜ ÇñÖñëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ, àÜ £íßñ£äñôÜ． ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 
íçöÜÖÜ½Öóê ïóïöñ½, ïöíç¿　öáï　 çó½ÜÇó äÜ £íäÜï¡Ü íïóÖêëÜÖÖóê ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ïä：çïöíçÖÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö：, àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ £½：Öó äíëí½ñöë：ç ïóïöñ½ó, í Üö¢ñ, çä¿óçí． Öí ëÜßÜöÜ çï：ê äëóú½íô：ç ñÖñëÇ：；. 

づ：£Öóî　 ½Ü½ñÖöÜ, àÜ ëÜ£çóçí．öáï　 ÑçóÇÜÖÜ½ äëÜö　ÇÜ½ ÜïáÜÇÜ ôíïÜ äÜï¡Ü äëó £½：Ö： ¡Üç£íÖÖ　 ç：Ñ 1 ÑÜ 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　, ： ½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ £'．ÑÖíÖÜÇÜ £ Öó½ ½ñêíÖ：£½Ü, Öí£óçí．öáï　 ÖíÑ¿óü¡Üçó½ ½Ü½ñÖöÜ½. 
ぞÜë½í¿áÖóú äÜï¡ ÑçóÇÜÖí ½Ü¢Öí ççí¢íöó £íßñ£äñôñÖó½, 　¡àÜ ÖíÑ¿óü¡Üçóú ½Ü½ñÖö äëÜö　ÇÜ½ ÜïáÜÇÜ ôíïÜ 
ëÜ£ÇÜÖÜ ßÜÑñ Öñ ½ñÖü Ö：¢ Öí 10% äñëñçóàÜçíöó ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ ½ñêíÖ：£½Ü. ぢëó ôÜ½Ü, 　¡àÜ ç¡í£íÖí çó½ÜÇí 
çó¡ÜÖÜ．öáï　 Ñ¿　 äÜôíö¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ äÜï¡Ü, öÜ çó¡ÜÖíÖÖ　 î：．； Ü½Üçó ½íú¢ñ £íç¢Ñó £íÑÜçÜ¿áÖ　．öáï　 Ñ¿　 
çïáÜÇÜ äñë：ÜÑÜ ëÜ£ÇÜÖÜ. どí¡ó½ ôóÖÜ½, Ñ¿　 äñëñç：ë¡ó ÑÜäÜïöó½Üïö： äÜï¡Ü ½ñêíÖ：£½Ü £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ 
ÑÜïóöá äÜë：çÖ　öó äÜï¡Üç： ½Ü½ñÖöó ÑçóÇÜÖí ú ½ñêíÖ：£½Ü. ゑó¡ÜÖíÖÖ　 î：．； Ü½Üçó äñëñç：ë　．öáï　 ÖíïöÜäÖó½ 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½ [3]: 

 ½ñê.がが
2

が m1,1mU  ,  (1) 

Ññ がm   ¡ëíöÖ：ïöá äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí äëó ÖÜ½：Öí¿áÖ：ú ÖíäëÜ£：; ½ñê.がm   ¡ëíöÖ：ïöá äÜï¡ÜçÜÇÜ 

½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ ½ñêíÖ：£½Ü ç：ÑÖÜïÖÜ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ んが; がU   ç：ÑÖÜïÖí çñ¿óôóÖí ÖíäëÜÇó ç äÜôíö¡Üçóú 
½Ü½ñÖö äÜï¡Ü. 

ゑ ½Ü½ñÖö äÜï¡Ü んが ïäÜ¢óçí． äÜöÜ¢Ö：ïöá, 　¡í ç ¡：¿á¡í ëí£：ç äñëñçóàÜ． úÜÇÜ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ. ゑÖíï¿：ÑÜ¡ 
Öó£á¡ÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 )cos( が  ç îñú ½Ü½ñÖö £ÖíôÖÜ ôíïöóÖÜ ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ïöíÖÜçóöá ëñí¡öóçÖí 
äÜöÜ¢Ö：ïöá, 　¡í ç：Ñßóëí．öáï　 £ ïóïöñ½ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ÇñÖñëíöÜëí. ゑ ëñ£Ü¿áöíö： ç：ÑßÜçí．öáï　 £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó, 
£Ü½Üç¿ñÖñ Öí　çÖ：ïö0 çÖÜöë：üÖáÜÇÜ ÜäÜëÜ ÇñÖñëíöÜëí ： £½ñÖüñÖÖ　½ ïöëÜ½Ü £ßÜÑ¢ñÖÖ　. ゑí¢¿óçÜ, àÜß ÖíäëÜÇí 
Öñ £Öó£ó¿íï　 ÑÜ ë：çÖ　, äëó 　¡Ü½Ü ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí ïöíÖñ ½ñÖüñ ½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ ëÜßÜôÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü. 
ゑëíêÜçÜ0ôó îñ, Ñ¿　 £íäÜï¡Ü ÑçóÇÜÖ：ç äÜöë：ßñÖ ÇñÖñëíöÜë äÜöÜ¢Ö：ïö0, àÜ ç Ññ¡：¿á¡í ëí£ äñëñçóàÜ． ÖÜ½：Öí¿áÖÜ 
äÜöÜ¢Ö：ïöá ÑçóÇÜÖí. どí¡ó½ ôóÖÜ½, Üïä：üÖóú äÜï¡ んが ½Ü¢¿óçóú äëó çó¡ÜÖíÖÖ： ÖíïöÜäÖóê çó½ÜÇ: 

í) äÜï¡Üçóú ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí äÜçóÖñÖ ßÜöó ß：¿áüó½ ½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ ½ñêíÖ：£½Ü ½：Ö：½Ü½ Öí 10% Öíç：öá äëó 
£Öó¢ñÖÖ： ÖíäëÜÇó; 

ß) £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó ÇñÖñëíöÜëí äëó äÜï¡Ü Öñ äÜçóÖÖÜ çä¿óÖÜöó Öí ：Öüóê ïäÜ¢óçíô：ç, ä：Ñ¡¿0ôñÖóê Ü ÑíÖóú 
½Ü½ñÖö. 

べÜß äñëñç：ëóöó ½Ü¢¿óç：ïöá äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí, ÖñÜßê：ÑÖÜ ëÜ£ëíêÜçíöó £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó U  Ñ¢ñëñ¿í 
¢óç¿ñÖÖ　 Ü ½Ü½ñÖö äÜï¡Ü, í öí¡Ü¢ çñ¿óôóÖÜ ïäÜ¢óçíÖÜ； ëñí¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ぴ　 çñ¿óôóÖí Öñ äÜçóÖÖí 
äñëñçóàÜçíöó çïöíÖÜç¿ñÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　. 

 ぢんがんゎんがんゎ IXXRRU ')sin)(cos)((3   , (2) 

Ññ ぢ'I   äÜï¡Üçóú ïöëÜ½ £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó. 
が¿　 ëñí¿áÖóê £ÖíôñÖá äíëí½ñöë：ç íïóÖêëÜÖÖóê ½íüóÖ ë：£ÖÜÇÜ çó¡ÜÖíÖÖ　 çñ¿óôóÖí ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 

äÜöÜ¢ÖÜïö： ÑçóÇÜÖí, àÜ äÜï¡í．öáï　, ： ÇñÖñëíöÜëí, àÜ £íßñ£äñôÜ． ïö：ú¡óú äÜï¡, çó£Öíôí．öáï　 £í çóëí£Ü½: 
 がゑゎがゑ kSS  cos736,0  , (3) 
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Ññ k  - ¡Üñâ：î：．Öö Ñ¿　 äëóçÜÑ：ç £ äÜïö：úÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½ 0,35; £ çñÖöó¿　öÜëÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½  0,9. 

ゑ £íÇí¿áÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü îñ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ¿ñ¢óöá Ü ½ñ¢íê ゎがゑ S)3,02,0(S  . 
ぞí ëóïÜÖ¡Ü 1 ÖíçñÑñÖ： ÜïÖÜçÖ： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó Ñ¢ñëñ¿í (ÖíäëÜÇí んゎ) ： ïäÜ¢óçíôí ñÖñëÇ：； 

(ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö ： üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　) – íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí äÜöÜ¢Ö：ïö0 250, 370 öí 560 ゑö 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. ば 　¡Üïö： んゎ çó¡ÜëóïöÜçÜçí¿íï　 íïóÖêëÜÖÖí ½íüóÖí £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜöó½ ëÜöÜëÜ½ äÜöÜ¢Ö：ïö0 
づんゎ=1,2 ¡ゑö öí ß¿Ü¡Ü½ ．½ÖÜïöñú £ßÜÑ¢ñÖÖ　 でぇ = 90 ½¡ぱ. 

づóïÜÖÜ¡ 1  ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ç ïóïöñ½： んゎ-んが 
 

んが äÜöÜ¢Ö：ïö0 250 ゑö ç：ÑäÜç：Ñí． Üäöó½í¿áÖÜ½Ü ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ0 äÜöÜ¢ÖÜïöñú. ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü äÜï¡ 
íïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó £Ñ：úïÖñÖóú Üïä：üÖÜ, í 　¡：ïöá ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, ÇñÖñëÜçíÖÜ； んゎ £ ．½Ö：ïÖó½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　½, 
ç：ÑäÜç：Ñí． çó½ÜÇí½ ÑÜ íçöÜÖÜ½Öóê Ñ¢ñëñ¿ ñÖñëÇ：； Üß½ñ¢ñÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ゎだでど 13822-82. ぴñ 
äÜ　ïÖ0．öáï　 öó½, àÜ äÜôíö¡Üç： ÜÑíëÖ： ½Ü½ñÖöó (ïöëÜ½ó) Ñ¿　 ½íüóÖ £ öí¡ó½ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½ äÜöÜ¢ÖÜïöñú 
ÖíßíÇíöÜ ½ñÖü： ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ÇñÖñëíöÜëí. どÜ½Ü ëÜ£½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí Öñ 
ç：ÑßÜçí．öáï　. 

ぞíöÜ½：ïöá äëó äÜï¡Ü んが äÜöÜ¢Ö：ïö0 560 ゑö (ß¿ó£á¡Ü 50% ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ÇñÖñëíöÜëí), 
ÖÜ½：Öí¿áÖóú ïöëÜ½ 　¡ÜÇÜ ß¿ó£á¡óú ÑÜ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ÇñÖñëíöÜëí, äÜï¡Üç： ïöëÜ½ó £ÖíôÖÜ äñëñçóàÜ0öá 
äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ £ÑíöÖ：ïöá ÇñÖñëíöÜëí, çÖíï¿：ÑÜ¡ ôÜÇÜ ç：ÑßÜçí．öáï　 üçóÑ¡í çöëíöí £ßÜÑ¢ñÖÖ　. どÜ½Ü ç ÑíÖÜ½Ü 
çóäíÑ¡Ü ÜôñçóÑÖÜ, àÜ äÜï¡ ÖñÜßê：ÑÖÜ ççí¢íöó öí¡ó½, àÜ Öñ ç：ÑßÜçï　. 

ぢëÜ½：¢Öó½ çíë：íÖöÜ½ ． çóäíÑÜ¡, ¡Ü¿ó ÜÑíëÖ： äÜï¡Üç： ïöëÜ½ó äëó£çÜÑ　öá ÑÜ öí¡ÜÇÜ £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó んゎ, 
àÜ ÑçóÇÜÖ "£íïöë　Çí．" Öí ½í¿：ú üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 (ëóï. 1, づんが = 370 ゑö), í äÜÑí¿áüóú ëÜ£Ç：Ö ïöí． ½Ü¢¿óçó½ 
¿óüñ ä：ï¿　 äÜÖÜç¿ñÖÖ　 ¡Ü¿óüÖ：ê Ü½Üç £ßÜÑ¢ñÖÖ　 んゎ. ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ïäÜïöñë：Çí．öáï　 £íö　ÇÜçíÖÖ　 äëÜîñïÜ 
äÜï¡Ü ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ç 8-9 ëí£：ç Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： £： "ïäëó　ö¿óçó½" ëñ¢ó½Ü½. 

ゑóïÖÜç¡ó. づñ¢ó½ äë　½ÜÇÜ äÜï¡Ü íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ç Ü½Üçíê íçöÜÖÜ½ÖÜ； ñÖñëÇñöóôÖÜ； 
ÜïöíÖÜç¡ó Öí ßí£： んゎ £ ．½Ö：ïÖó½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　½ çó½íÇí． £íçóàñÖÜÇÜ £íäíïÜ äÜöÜ¢ÖÜïö： ÇñÖñëíöÜëí ú öÜ½Ü ． 
Öñëíî：ÜÖí¿áÖó½. ゑóë：üñÖÖ　 Ü¡í£íÖÜÇÜ ÖñÑÜ¿：¡Ü ½Ü¢¿óçñ ü¿　êÜ½ ççñÑñÖÖ　 ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ íßÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïäñî：í¿áÖóê äÜï¡Üçóê ïóïöñ½, àÜ ú 　ç¿　．öáï　 ½ñöÜ0 äÜÑí¿áüóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. 
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ゑçñÑñÖóñ. どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ ¡Ü½ä¿ñ¡ï▲, ÜßÜëÜÑÜçíÖÖ▲ñ öÜëßÜ½ñêíÖó£½í½ó (ÖíïÜïí½ó, çñÖöó¿　öÜëí½ó, 

¡Ü½äëñïïÜëí½ó), Üö¿óôí0öï　 ç▲ïÜ¡Üú ~ÖñëÇÜñ½¡Üïöá0, üóëÜ¡ó½ó Ñóíäí£ÜÖí½ó ó£½ñÖñÖó　 äÜÑíô, 
ÖñÜßêÜÑó½Üïöá0 ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç. ÄÖñëÇÜïßñëñÇí0àóñ öñêÖÜ¿ÜÇóó ç 
ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê ç ÜïÖÜçÖÜ½ ßí£óëÜ0öï　 Öí óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ïëñÑïöç ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, äÜ£çÜ¿　0àñÇÜ äëóçñïöó ç ïÜÜöçñöïöçóñ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ÜïöíÖÜç¡ó ó 
äÜöëñßóöñ¿　 [1, 2]. ぢëó ~öÜ½ ÑÜïöóÇíñöï　 ~¡ÜÖÜ½ó　 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ÑÜ 30-40 % Üö ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó 
ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. だÑÖí¡Ü, ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç, Öñ ½ñÖññ ïÜàñïöçñÖÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 çöÜëóôÖ▲ú ~ââñ¡ö, 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ú ïÖó¢ñÖóñ½ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Öí öëíÖïäÜëöóëÜç¡Ü, ïÜ¡ëíàñÖóñ½ Üöñôñ¡ ¢óÑ¡Üïöó, äëÜÑ¿ñÖóñ½ 
ëñïÜëïí ëíßÜö▲ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. が¿　 íÖí¿ó£í äÜ¿ÖÜú ~ÖñëÇñöóôñï¡Üú ¡íëöóÖ▲ ç ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê 
ÖñÜßêÜÑó½Ü ó½ñöá ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó çÜ çïñê £çñÖá　ê ïó¿ÜçÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí. ぎï¿ó Ñ¿　 ~¿ñ¡öëóôñï¡óê 
ÑçóÇíöñ¿ñú ~öÜ½Ü çÜäëÜïÜ ÜÑñ¿ñÖÜ ÑÜïöíöÜôÖÜ çÖó½íÖó　 [3, 4], öÜ Ñ¿　 Üïöí¿áÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú 
ïóïöñ½▲ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó 　ç¿　ñöï　 í¡öÜí¿áÖÜú £íÑíôñú. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ íääíëíöí ¡ ÜäëñÑñ¿ñÖó0 äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜ½ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïñ.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぞí ëóï. 1 ëíïï½ÜöëñÖ ï¿Üôíú ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, 
äÜÑí0àñÇÜ ¢óÑ¡Üïöá ç Üö¡ë▲ö▲ú ßí¡ äÜÑ ÖíäÜëÜ½ H  ï äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 Q , ¡ çí¿Ü ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜÑçÜÑóöï　 

½ÜàÖÜïöá  çP . ぢëó ó£½ñÖñÖóó ï¡ÜëÜïöÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ ÖíïÜïí, ñÇÜ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ äíëí½ñöë▲ öí¡¢ñ 
ßÜÑÜö ½ñÖ　öáï　. 

でÜÇ¿íïÖÜ [2], ½ÜàÖÜïöá, äÜÑçÜÑó½í　 ¡ çí¿Ü ÖíïÜïí: 
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ぢÜ¿ñ£Öí　 ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá Öí ç▲êÜÑñ ÖíïÜïí: 
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íääëÜ¡ïó½íîóó, ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ñ äÜ äíïäÜëöÖ▲½ 
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んÖí¿ó£ ¡ëóç▲ê ó£½ñÖñÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ÜïöíÖÜç¡íê äÜ¡í£í¿ [5], ôöÜ 
äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá (ÖíäÜë) çÜ çëñ½ñÖó  ÖÜïóö ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ú êíëí¡öñë, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ç Üßàñ½ çóÑñ äëóÖ　öá: 
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0k )tksin(Q)tkcos(QQ)t(Q ,       (4) 

ÇÑñ kbka0k Q,Q,Q  – í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖÜú ó äñëñ½ñÖÖÜú (¡ÜïóÖÜïÖÜú ó ïóÖÜïÖÜú) 
ïÜïöíç¿　0àóê äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó; k  –  ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖó¡ó;   – ÜÇ¿Üçí　 ôíïöÜöí. 

ゑ äëÜïöñúüñ½ ï¿Üôíñ ç▲ëí¢ñÖóñ (4) ó½ññö çóÑ: 
)tcos(QQ)t(Q 0  ,           (5) 

ÇÑñ 0Q  – äÜïöÜ　ÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ïóÇÖí¿í äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó; Q  – í½ä¿óöÜÑí äñëñ½ñÖÖÜú 
ïÜïöíç¿　0àñú äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó.        

どÜÇÑí äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç öÜëßÜ½ñêíÖó£½ñ: 
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どí¡ó½ Üßëí£Ü½, äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç ÖíïÜïñ )t(PÖíï £íçóï　ö ¡í¡ Üö Öíôí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 
äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½ñ, öí¡ ó ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Üö äëóëíàñÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ç 
£íÑíÖÖ▲ú óÖöñëçí¿ çëñ½ñÖó. 

ぞí ëóï. 2 äëóçñÑñÖí ïêñ½í ëíßÜö▲ 
ÖíïÜïí Öí ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖ▲ú ÜôíïöÜ¡ 
öëÜßÜäëÜçÜÑí Ñ¿óÖÜú  L  ó Ñóí½ñöëÜ½ 
D . でÜïöÜ　Öóñ ¢óÑ¡Üïöó ç Ñçó¢ñÖóó 
êíëí¡öñëó£Üñöï　 £ÖíôñÖó　½ó 
ÇóÑëÜïöíöóôñï¡ÜÇÜ Ñíç¿ñÖó　 ó ï¡ÜëÜïöó 
ôíïöóî ¢óÑ¡Üïöó, ëí£¿óôÖ▲½ó ç ëí£Ö▲ê 
öÜô¡íê äëÜïöëíÖïöçí ó ó£½ñÖ　0àó½óï　 ç 
öñôñÖóñ çëñ½ñÖó.  

ぢÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ 
ïÜïöÜ　ö ó£ äÜïöÜ　ÖÖ▲ê äÜöñëá, ¡ÜöÜë▲ñ 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖ▲ öëñÖóñ½ ¢óÑ¡Üïöó, ó 
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ó£½ñÖñÖóñ½ ëñ¢ó½í Ñçó¢ñÖó　 ¢óÑ¡Üïöó, 

¡ÜÇÑí 0
dt
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 [6]. ぢëó öí¡Üú äÜïöíÖÜç¡ñ 

£íÑíôó ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲Ññ¿óöá Ñçí 
½Ü½ñÖöí: 

- äëÜîñïï £íäÜ¿ÖñÖó　 äÜëÜ¢ÖñÇÜ 
öëÜßÜäëÜçÜÑí ¢óÑ¡Üïöá0; 

- ëíßÜöí Öí Ü¢ñ £íäÜ¿ÖñÖÖ▲ú 
öëÜßÜäëÜçÜÑ, ¡ÜÇÑí ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ 

äÜöëñßóöñ¿　 Üßñïäñôóçí0ö ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½ ç▲êÜÑÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí. 
が¿　 äñëçÜÇÜ ï¿Üôí　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ çöÜë▲½ ÜëíçÖñÖóñ½ ÇóÑëÜÑóÖí½ó¡ó äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ 

ç¡¿0ôí0ö öëó ïÜïöíç¿　0àóñ: 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – げíäÜ¿ÖñÖóñ ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜÇÜ öëÜßÜäëÜçÜÑí 

äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ ïñôñÖó　: 
1, 2 – äáñ£Ü½ñöëóôñï¡óñ öëÜß¡ó; g22  – ï¡ÜëÜïöÖÜú ÖíäÜë; 

21 h,h  – äáñ£Ü½ñöëóôñï¡óñ ÖíäÜë▲; öëh  – äÜöñëó ÖíäÜëí Öí 
öëñÖóñ 
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で ÜôñöÜ½ (9)-(11) äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ: 
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ぢÜÑïöíçóç )tcos(QQ)t(Q 0   ç (12) ó ç▲äÜ¿Öóç äëñÜßëí£ÜçíÖó　, äÜ¿Üôó½: 
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ぢëó ëíßÜöñ Öí Ü¢ñ £íäÜ¿ÖñÖÖ▲ú öëÜßÜäëÜçÜÑ ½Ü¢ÖÜ äëóÖ　öá, ôöÜ ½íïïí ¢óÑ¡Üïöó, öëíÖïäÜëöóëÜñ½Üú äÜ 
öëÜßÜäëÜçÜÑÜ, çñ¿óôóÖí äÜïöÜ　ÖÖí　 SLVm  .  

どÜÇÑí äÜöñëó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ ó½ñ0ö çóÑ: 
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ぢëó ÖíäÜëÖÜ½ £íäÜ¿ÖñÖóó ¢óÑ¡Üïöá0 Öí¡¿ÜÖÖÜÇÜ 
öëÜßÜäëÜçÜÑí (ëóï. 3) ç ç▲ëí¢ñÖóó (8) äëóïÜöïöçÜñö 
ïÜïöíç¿　0àí　, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖí　 äÜöñÖîóí¿áÖÜú 
~ÖñëÇóñú äÜ¿Ü¢ñÖó　: 
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ÇÑñ  sinLz  – ÇñÜ½ñöëóôñï¡í　 ç▲ïÜöí äÜÑéñ½í 
½íïï▲ ¢óÑ¡Üïöó;   – ÜÇÜ¿ Öí¡¿ÜÖí öëÜßÜäëÜçÜÑí ¡ 
ÇÜëó£ÜÖöÜ. 

ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ: 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – げíäÜ¿ÖñÖóñ Öí¡¿ÜÖÖÜÇÜ öëÜßÜäëÜçÜÑí 
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ゑ▲çÜÑ▲.  づí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ½íöñ½íöóôñï¡óú íääíëíö ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó äÜ£çÜ¿　ñö ç▲äÜ¿Öóöá 

ÜîñÖ¡Ü äëÜîñïïÜç äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó çÜ çïñê £çñÖá　ê ïó¿ÜçÜú îñäó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí. で ÜôñöÜ½ 
¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ó£½ñÖñÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ç ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîó　ê ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá 
½Ü¢ñö ß▲öá äëñÑïöíç¿ñÖí öëóÇÜÖÜ½ñöëóôñï¡ó½ó ë　Ñí½ó, ç¡¿0ôí0àó½ó äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ó äñëñ½ñÖÖÜ0 
ïÜïöíç¿　0àóñ. ぢÜ¿ÜôñÖÜ, ôöÜ äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó ç ÖíïÜïÖÜ½ íÇëñÇíöñ ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½ñ £íçóï　ö ¡í¡ Üö 
Öíôí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó, öí¡ ó ñÇÜ äëóëíàñÖó　 ç äÜï¿ñÑÜ0àóú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó. 
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HARDWARE-SOFTWARE CONTROL UNIT OF THE DC MOTOR RF-300CA BASED ON 
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Kremenchug Mykhaylo Ostrogradskiy State University  
E-mail: mig@Link.poltava.ua 
 

Introduction. The modern life is characterized by an increasingly wide application of dynamical systems. The 
evolution of such systems currently requires the control automation. Ergatic control systems are inferior of its place to 
automatic control systems: one person can not adequately manage the control object, perform the control of the 
stabilization systems. In turn, the process of automatic control dynamic systems is complex. It requires a large number 
of hardware and software resources. Testing capabilities of the control techniques implemented by experimentally only. 
Analysis of the literature [1] showed that any automatic control system (ACS) is a set of control object (CO) and the 
control device (CD). Characteristic of the last element determined the viability of the activity of the system. 

Goal. Development of the software and hardware control module of DC engine for experimental unit used for 
studies of the stabilization algorithm of the dynamic systems. 

Materials of research. According to the basic principle of automatic control - ACS are purposed to stabilize the 
deviation of controlled variable within the required limits, irrespective of external disturbances [2]. Developed 
hardware-software complex is control device for the closed-loop control (Fig. 1). 

                                                                                 General requirements on developing:   
 minimum resonant frequency CO - 1 Hz; 
 changing the motion equations coefficients of the object in a 

wide range independently of one another; 
 servomotors disturbs free movement of an object only 

according to the  control signal; 
 proportional relationship between servomotor torque and PC 

control signals. 
Hardware requirements for the experimental complex: 
 supply voltage (general) is 220V AC; 
 maximum size of the experimental unit (folded) is 

600ê400ê100 mm; 
 distance from which the behavior of  controlled object can be clearly observed by naked eye is 2-3 m; 
 visual assessment movement of control objects (pendulum) on the background scale; 
 regulation accuracy of a specified position is 3 degrees, not more than. 

Software requirements for the experimental complex: 
 automatic control of unit; 
 data reading; 
 data recording; 
 experimental data processing (DP); 
 flexible loading of the control algorithm. 
The main requirement in developing was unit mobility. For this reason the low-powered engine (CD) was used. 

Based on the above was selected direct current motor (DC motor) (RF-300CA). Table 1 presents the technical 
parameters of DC motor. 

Table 1 - technical parameters of RF-300CA 
Voltage No-Load At Maximum Efficiency Stall 

Speed Current Speed Current Torque Output 
Power Torque Current Model Operating 

Range Nominal 
r/min A r/min A g.cm mN.m W g.cm mN.m A 

RF-300CA-
09550 1-6 3V 2700 0.018 2023 0.054 3.9 0.38 0.07 15.4 1.51 0.161 

  
Control and configuration of the experiment unit easily implemented using a PC. A standard USB INTERFACE 

CARD MODULE K8055 from company VELLEMAN is used to connect the PC and the control unit of DC motor. Its 
characteristics fully satisfy the CD needs and provide perspectives for development of the experimental stand. Software 
development is implemented with a standard DLL library from VELLEMAN. 

Specifications VELLEMAN と8055 [3]: 
 5 digital inputs (0= ground, 1= open) (on-board test buttons provided); 
 2 analogue inputs with attenuation and amplification option; 

 
Figure  1 –  Structure of the closed-loop 

control 
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 8 digital open collector output switches (max 50V/100mA) (on-board LED indication); 
 2 analogue outputs: 0 to 5V, output resistance 1K5 
 2 PWM 0 to 100% open collector outputs max 100mA / 40V (on-board LED indication); 
 general conversion time: 20ms per command; 
 power supply: through USB approx. 70mA; 
The value of the K-8055 output current is lower than starting current of the engine. The motor driver (MD), which 

allows to control the engine with PWM output of K-8055, was used to solve this problem. The external adapter (AC) 
and two voltage cascades L7805CV 12V-> 5V (MD and motor) are used for MD work. Functional diagram of control 
module of the DC motor is presented in Fig. 2.  

Quick start and transient processes in 
armature winding, caused by CO fluctuations  
with the frequency of 1 Hz, results in peak 
currents (overload the entire control system) 
[4,5]. Management DC motor is implemented by 
the motor driver L293D and PWM from K8055. 
Reverse of DC motor  - provides by built-in chip 
MD diode protection. Two PWM of K8055 and 
L293D support of simultaneously control of two 
independent DC motors will implement the 
disturbance to the experimental stand. Schematic 
diagram of DC motor control system is 
presented in Fig. 3.  

 
 
 
 

Conclusion. The proposed hardware-software control unit for direct current motor is characterized by a simple way 
to setup, ability to be produced in the laboratory, a wide range of applications in laboratory equipment, simultaneous 
control of two DC motors, low cost. Usage of low power DC motor and appropriate electronic equipment of control can 
substantially reduce the size of the experimental stand in comparison with the established requirements. 

 
BIBLIOGRAPHY 

1. ゑ.だ. めçïö：â．．ç. どñÜë：　 íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　. げí ëñÑí¡î：．0 Ñ.ö.Ö., äëÜâñïÜëí が.ざ. づÜÑá¡：Öí. 
ぶíïöóÖí äñëüí.  ず：Ö：úÖ： ßñ£äñëñëçÖ： öí Öñ¿：Ö：úÖ： ïóïöñ½ó. ぞíçôí¿áÖóú äÜï：ßÖó¡. – とëñ½ñÖôÜ¡: とがぢば, 
2005. – 244 ï., ：¿. 

2. ぢñç£Öñë ず.が. どñÜëó　 ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　. – ぜ.: ご£Ñíöñ¿áïöçÜ ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ÇÜëÖÜÇÜ 
ÜÖóçñëïóöñöí, 2002 – 472ï.  

3. USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD.  
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=35134 

4. ずñÜÖöáñç ん.ゎ., ずóçüóî づ., げñ¿áÑóÖ ご., ぞó¡óâÜëÜç ゑ., Ä¿ñ¡öëÜÖÖí　 ¡ÖóÇí äÜ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖó¡ñ  
   http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html 
5. ぜÜï¡Üçï¡óú ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óú ばÖóçñëïóöñö “でöíÖ¡óÖ” ぜñöÜÑóôñï¡óñ Ü¡í£íÖó　 ¡ 

¿íßÜëíöÜëÖ▲½ ëíßÜöí½ äÜ ¡ÜëïÜ “Ä¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óñ ó ½ñêíöëÜÖÖ▲ñ ïóïöñ½▲” Ñ.ö.Ö., äëÜâ. ご¿0êóÖ 
ù.ゑ., Ñ.ö.Ö., ÑÜî. ぜñÑçñÑñç ご.ゑ. ぜÜï¡çí 2005 http://imed.narod.ru/el_mech/ 

 

 
Figure 2 – Functional diagram  of DC motor control system 

 

 
 Figure 3 - Schematic diagram  of DC motor control system  based on the MD L293D 
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Kravets ん.ぜ., assist., Korenkova T.V., PhD (Tech.), associate prof. 
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Introduction. When solving some adjusting problems and in emergency operation conditions, the rate of pipeline 

fittings control in the hydrotransport complexes is not often kept. It results in the significant dynamic loads making the 
negative effect on the operation of the pump unit and pipeline equipment [1-3]. 

To increase the reliability and operating efficiency of the hydrotransport complexes, in [4] the electromechanical 
system for pipe system dynamic loads decrease on the basis of the variable-frequency electric drive of the shut-off-and-
regulating valve. The system is intended for hydraulic system pressure control within permissible values eliminating 
hydraulic shocks and high pressure pulsations in the hydraulic system. 

Objectives. Validation of requirements to the electric drive of the shut-off-and-regulating fittings when decreasing 
the dynamic loads in the pipe system. 

Materials and findings. The pipeline fittings characteristic is the nonlinear dependence of the water resistance 
factor on the relative degree of its opening . When controlling the shut-off-and-regulating valve electric drive, the 
moment of resistance on a spindle is also of nonlinear nature and presented with the relation [5]: 
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where f1 – frequency of voltage supply of the valve’s 
electric drive, Hz; H0 – pressure at the valve before 
closing (at =1), m; a1, a2, a3, b1, b2, b3 – the factors of 
approximation depending on the hydrotransport 
complex; – density of a medium, kg/m3; rm – mean 
radius of a thread, m; m;  – thread angle; l – friction 
coefficient in a spindle thread;  
fb  – friction coefficient in bearings;  
Din - inner diameter of a seal ring, m; b – seal ring 
width, m; Dout – outer diameter of a seal ring, m;  
fs – coefficient of friction on a sealing surface;  
dsp – spindle diameter, m; h – gland height, m; m – mass 
of a shut-off mechanism, kg;  
g – gravity acceleration, m/s2. 

The fig. 1 presents the diagram Mres.val.() for a 
valve with an internal diameter of 1200 mm and some 
frequencies f1 of voltage supply. The substantial growth 
of a moment of resistance is observed in the end of 
closing, where ≤0.2; at 0.2<≤1 – the moment of 

resistance varies linearly. 
The tab. 1 presents the starting moments required at opening ぜop. =0 and closing ぜcl. =1 of a valve and a moment of 

resistance ぜcl. =0, reqired for its complete closing at various frequencies f1 on a section ≤ 0.2. 
Table 1 – The moments required at valve opening and closing  

Frequency f1 of voltage supply, Hz Moment, kH·m 50 5 1 
ぜcl. =0 7.401 4.012 2.948 
ぜcl. =1 0.872 
ぜop. =0 3.129 

 
From tab. 1 the starting moment at valve opening in 3.6 times more, than at closing. It is caused by that in 

completely closed condition the fitting working body is affected with the maximum pump pressure H0 of 70 m 
exceeding its rated value in opening state in 1.3 times. In absolutely opened condition a surface area of the working 
body of the shut-off-and-regulating valve affected with the forces caused by the pressure of operating medium is less 

Figure 1 – Diagram of valve’s moment of resistance 
Mres.val. dependence on the relative degree of its opening 

 for frequencies f1 of voltage supply  
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than in the closed state. At the frequency of pressure of voltage supply of 5 Hz and 1 Hz on a section ≤0.2 the moment 
of closing ぜcl. =0 accordingly decreases in 1.8 and 2.5 times as compared with the moment with the frequency of 50 
Hz. The greatest the moment is observed at full closing of the pipeline fittings. 

Currently the pipeline fittings drives use non-variable low-voltage (220/380) low-power (to 15 kW) asynchronous 
electric motors with a squirrel cage in a wide speed range of 680÷2760 rpm which are fed with a three-phase AC circuit 
with the frequency of 50 Hz. 

The power required for full closing of a valve at various frequencies f1 of voltage supply: 

p
f2MP 1

0.cl0.cl


  , (2) 

where p – number of poles pairs of the asynchronous electric motor with a drive. 
The dynamic properties of the pipeline fittings with an electric drive are determined with: 
- number of turns of a spindle at full opening/closing of the pipeline fittings N = /, where  – spindle full travel, 

mm;  – step of a spindle screw thread, mm;  
- gear ratio of a reducer i = /sp., where sp.,  – rotational speed of a spindle and electric motor shaft, s-1;  
- time of full opening/closing of the pipeline fittings tcl. = N/nsp., where   .sp.sp 260n   – spindle rotational speed 

in rpm. 
Time of full opening/closing of the pipeline fittings: 







 




i2
60Nt .cl . (3) 

From the tab. 2, at the voltage supply frequency of 50 Hz the high-power electric motor is required to provide the 
complete closing of the valve. In practice, such problem is solved with low-power electric motors with reduction gears, 
that allows to rise the time of the complete closing of the pipeline fittings tcl. eliminating the possibility of direct 
hydraulic shock in the pipe system. 

The tab. 2 presents the powers PんCM and PACM red. of the asynchronous electric motor with p=2 without a reduction 
gear and with a gear ratio i=250, accordingly at various frequencies f1 on a section with ≤0.2, and also the time of the 
complete closing of a valve with N=20. 

Table 2 – The asynchronous electric motor power and time of the complete opening/closing of the pipeline fittings 
Frequency f1 of voltage supply, Hz Values 50 5 1 

PんCM, kW 1162 63 9,25 
PACM red., kW 2.3 0.25 0.037 

tcl., min 3.33 9.33 19.33 
 
From the tab. 2, the frequency control of the asynchronous electric drive of a valve allows to diminish its power, 

however the time of the complete closing tcl. of the pipeline fittings is considerably decreased. The reduction gear with 
lower gear ratio is required for speed raise, that in turn results in the increase in the power of the driving electric motor.  

Taking into account this analysis, the basic requirements to the variable-frequency electric drive of the shut-off-and-
regulating valve are: 

-  the starting moment of electric drive Mst. should be more than Mop. =0; 
- the maximum speed of the electric drive of the pipeline fittings on a closing phase, where 0,2 <≤ 1; 
- the moment of the electric motor at the complete closing and low frequencies of voltage supply should be more 

than the moment Mcl. =0. 
The law of frequency control with the highest speed in transients and maximum critical moment of the electric 

motor looks like [6-8]: 
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where n11 UU  –relative stator voltage; U1, U1Ö – current and rated stator voltage, V; n11 ff  – relative 
frequency of the stator current; f1, f1n – current and rated frequency of the stator current, Hz ; 

  1Ö2Ö11Ö1 ff  – electric drive slide or relative frequency of the rotor current;   – absolute 
sliding, s1;  – current synchronous frequency of rotation of a rotor magnetic field, s-1;   n1  – frequency of 
rotor rotation of the asynchronous electric motor, s-1; n – synchronous frequency of rotation of a stator magnetic field 
at rated frequency of the stator current, s-1;  21 1rb  ;  0xc ; 01 xrd  ; 11e  ; 2121   – total 
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dispersion factor; 011 xx , 022 xx  – dispersion factor for stator and a rotor accordingly; 21 r,r   – active 
resistance of a stator and rotor accordingly, ohm; 210 x,x,x   – inductive resistance of a magnetization contour of the 
stator and rotor accordingly, ohm.  

The requirement for keeping the critical moment Mcr  of the asynchronous electric motor at any frequency  and slip 
  is: 
  

1n

rescr

cr J
MM

dt
d










 


, (5) 

where Mcr – critical electromagnetic moment of the asynchronous electric motor, H·m; Mres – moment of resistance of 
the asynchronous electric motor, H·m; J – total moment of inertia of the electric drive, kg·m2. 

On the section ≥0,2 (fig. 1) the dependence of the moment of resistance of a valve on the relative degree of its 
opening  has a linear character and is presented by: 
   )1(kMM 1.cl.val.cl   , (6) 
where  N2.sp   – relative degree of the valve opening; .sp  – current angle of the turn of the spindle pipeline 

fittings, rad; k – factor defining the intensity of growth of .val.resM  at reducing the relative degree of opening and 
depending on the parameters of the hydrotransport system. 

Taking into account  dt)t()t( .sp.sp : 
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The equation (7) at entry conditions   cr0  ;   cr0   for a critical mode of frequency start-up: 

 tKcos)t( cr  , (8) 

where cr  – critical sliding of the asynchronous electric motor; 
Ni2J

kK





. 

Having replaced (4) with the equation (8), the function of change of relative voltage stator by the time at cr  is 

obtained: 
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Thus, changing of the frequency and amplitude of the stator voltage supply according to (8), (9) provides the 
maximum speed of the asynchronous electric drive of the pipeline fittings on a section ≥0.2, where the reduction gear 
of a reducer is chosen from the requirement eliminating the direct hydraulic shock in the pipe system: 
 cL2Tt ph2.0.cl  , (10) 
where 2.0.clt   – pipeline fittings closing time on a section ≥0,2 at frequency of voltage supply f1=50 Hz, s;  
Tph – hydraulic shock phase, s; L - pipe system length, m; c – hydrodynamic shock velocity, m/s. 

Taking into account the equations (3) and (10), the gear ratio of a reducer providing the maximum speed of the 
asynchronous electric drive of the pipeline fittings on a section, ≥ 0.2: 
 

N8.0
1

2
60

c
L2i 


 . (11) 

For the hydrotransport complex with L=3000 m, ï=1000 m/s and asynchronous electric motor of the valve with p=2 
the gear ratio of a reducer according to (11) is  i=59. 

The tab. 3 presents the powers PACM red. of the asynchronous electric motor with p=2 when using a reducer with a 
gear ratio i=59 required for supporting the power (2) at various frequencies f1 on a section with ≤0,2 and a time (3) for 
a valve with N=20. 
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Table 3 – The powers of the asynchronous electric motor and time of the complete opening/closing of the pipeline 
fittings 

Frequency f1 of voltage supply, Hz Values 5 1 
PACM red., kW 1 0.16 

tcl., min 0.35 1.35 
Conclusions. The nonlinear dependence of the resistance moment Mres.val. of the shut-off-and-regulating valve on 

the relative degree of opening  has explicit two sections where the linear variation of the resistance moment (0.2<≤1) 
and its nonlinear rising (0≤≤ .2) occur. 

The analysis of the moments required at opening and closing of the shut-off-and-regulating valve at various 
frequencies of voltage source f1, has allowed formulating the requirements for choosing the variable-frequency electric 
drive for the pipeline fittings. 

The laws of frequency control of the induction motor have been determined. They provide on a section of closing 
0.2<≤1 the maximum speed of the electric drive and required overload capacity by the moment for low frequencies of 
voltage supply on a section 0≤≤0.2. 

The reduction ratio of a reducer is chosen based on the requirement of elimination of the direct hydraulic shock in 
the pipe system. 

Applying the variable-frequency electric drive of the shut-off-and-regulating pipeline fittings for decrease of the 
dynamic loads in the pipe system allows to decrease the driving electric motor power in 2.3 times and reduce the time 
of complete closing in 9.5 times. 
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どづぎゐだゑんぞごé と げんぜとぞばどだざ Äずぎとどづだぜぎびんぞごぶぎでとだざ でごでどぎぜぎ でぞごぐぎぞごé 
がごぞんぜごぶぎでとごび ぞんゎづばげだと ゑ ゎごがづだどづんぞでぢだづどぞだぜ とだぜぢずぎとでぎ 
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とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
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ゑçñÑñÖóñ. ぢëó Üäëíç¿ñÖóó öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç çÜ£Öó¡í0ö 

ÖñïöíîóÜÖíëÖ▲ñ äëÜîñïï▲, êíëí¡öñëó£Ü0àóñï　 £Öíôóöñ¿áÖ▲½ó äÜ çñ¿óôóÖñ äÜ¿áïíîó　½ó Ñíç¿ñÖó　, ï¡ÜëÜïöó 
äÜöÜ¡í, äÜç▲üñÖÖ▲½ó çóßëíîó　½ó [1, 2]. んÖí¿ó£ [3-5] äÜ¡í£í¿, ôöÜ ïÜàñïöçÜ0àóñ ïäÜïÜß▲ ïÖó¢ñÖó　 
ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîó　ê (ぞで) êíëí¡öñëó£Ü0öï　 ÜöïÜöïöçóñ½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Üäëíç¿ñÖó　 
öñ½äÜ½ Üö¡ë▲öó　/£í¡ë▲öó　 öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, óï¡¿0ôí0àñú çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ ÇóÑëíç¿óôñï¡óê ÜÑíëÜç ç 
ïóïöñ½ñ.  

ゑ ëíßÜöñ [6] äëñÑ¿Ü¢ñÖí ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡í　 ïóïöñ½í ïÖó¢ñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ (Äででがぞ) ç 
ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ (ぞと) Öí ßí£ñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (Äぢ) £íäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àñú 
£íÑçó¢¡ó, ÜïÖíàñÖÖÜÇÜ ëñ£ñëçÖ▲½ óïöÜôÖó¡Ü½ äóöíÖó　. Äででがぞ ½Ü¢ñö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 
íë½íöÜëÜú ¡í¡ ç Üß▲ôÖ▲ê (~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê) ëñ¢ó½íê äëó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó ÖíäÜëí ó¿ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öñ¡Üàó½ çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖóñ½, öí¡ ó ç íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲, ïç　£íÖÖ▲ê ï çÖñ£íäÖ▲½ 
Üö¡¿0ôñÖóñ½ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, äÜ　ç¿ñÖóñ½ ÇóÑëíç¿óôñï¡óê ÜÑíëÜç. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だßÜïÖÜçíÖóñ öëñßÜçíÖóú ó ïöëÜ¡öÜë▲ 
¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí £í½¡ÖÜöÜú ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú 
ïóïöñ½▲ ïÖó¢ñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç ÖíïÜïÖÜ½ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïñ. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. だïÖÜçÖ▲½ 
~¿ñ½ñÖöÜ½ Äででがぞ 　ç¿　ñöï　 ëñÇÜ¿óëÜñ½í　 £íÑçó¢¡í, 
ÜïÜßñÖÖÜïöá0 ¡ÜöÜëÜú 　ç¿　ñöï　 Öñ¿óÖñúÖ▲ú êíëí¡öñë 
ó£½ñÖñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöí ÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　  Üö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　  
(ëóï. 1) [2]. 

ゑ ëíßÜöíê [2, 7, 8] ÑÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ~ââñ¡öóçÖ▲½ 
ëñüñÖóñ½ 　ç¿　ñöï　 âÜë½óëÜçíÖóñ ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜÇÜ öñ½äí 
Üö¡ë▲öó　/£í¡ë▲öó　 íë½íöÜë▲, äÜ£çÜ¿　0àñÇÜ Üßñïäñôóöá 
ó£½ñÖñÖóñ Ñíç¿ñÖó　 ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ ç ÑÜäÜïöó½▲ê 
äëñÑñ¿íê, äëÜÑ¿óöá ïëÜ¡ ï¿Ü¢ß▲ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ 
ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, äÜç▲ïóöá ÖíÑñ¢ÖÜïöá ó ~ââñ¡öóçÖÜïöá 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ç 
ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ó íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲. 

んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ äëó ¡Ü~ââóîóñÖöñ 
óÖöñÖïóçÖÜïöó Üäëíç¿ñÖó　 íë½íöÜëÜú ç Ñóíäí£ÜÖñ n=1÷7 
ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ çÜ£Öó¡í0ö £Öíôóöñ¿áÖ▲ñ äÜ çñ¿óôóÖñ 
ÑóÖí½óôñï¡óñ ÖíÇëÜ£¡ó, êíëí¡öñëó£Ü0àóñï　 ëñ£¡ó½ 
ó£½ñÖñÖóñ½ Ñíç¿ñÖó　 ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó, ÖñëñÑ¡Ü Öí 
60-90% äëñç▲üí0àó½ ÖÜ½óÖí¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ  
(ëóï. 2) [7]. ぢëó n=7÷20 Ñíç¿ñÖóñ ç ¡Ü½½ÜÖó¡íîóÜÖÖÜú 
ïñöó ó£½ñÖ　ñöï　 ç ÑÜäÜïöó½▲ê äëñÑñ¿íê – ÑÜ 20-25 % Üö 
ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　. 

ゑí¢ÖÜú êíëí¡öñëóïöó¡Üú öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, 
Üôóö▲çí0àñú Öñ¿óÖñúÖ▲ú êíëí¡öñë ó£½ñÖñÖó　 (), 
　ç¿　ñöï　 £íçóïó½Üïöá ½Ü½ñÖöí ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 £íÑçó¢¡ó 
Mï. £íÑ. Üö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　  ó ôíïöÜö▲ f1 
Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (ëóï. 3). げí¡ÜÖ 
ôíïöÜöÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Äぢ íë½íöÜë▲ ÑÜ¿¢ñÖ 
Üßñïäñôóçíöá [9]:  

ど äÜï¡ÜçÜú ½Ü½ñÖö ÑçóÇíöñ¿　 Mä, ßÜ¿áüóú MÜö¡ë. =0; 
ど ½í¡ïó½í¿áÖÜñ ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 

íë½íöÜë▲ Öí Üôíïö¡ñ öëíñ¡öÜëóó £í¡ë▲öó　, ÇÑñ 0,2<≤1; 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – げíçóïó½Üïöá ¡Ü~ââóîóñÖöí 

ÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　  Üö 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　  

づóïÜÖÜ¡ 2 –げíçóïó½Üïöá ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú 
çñ¿óôóÖ▲ ÇóÑëÜÜÑíëí h  Üö ¡Ü~ââóîóñÖöí 
óÖöñÖïóçÖÜïöó Üäëíç¿ñÖó　 íë½íöÜëÜú n äëó 

ëí£¿óôÖÜ½ çëñ½ñÖó £í¡ë▲öó　 t£í¡ë 
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- ½Ü½ñÖö ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　, ßÜ¿áüóú äÜ £ÖíôñÖó0 ½Ü½ñÖöí M£í¡ë. =0 äëó äÜ¿ÖÜ½ £í¡ë▲öóó ó Öó£¡óê ôíïöÜöíê 
äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äëó г0,2.  

ご£ Çëíâó¡Üç (ëóï. 3) çóÑÖÜ, ôöÜ Ü½ñÖáüñÖóñ ôíïöÜö▲ äóöíÖó　 ç 10 ó 50 ëí£, äÜ ïëíçÖñÖó0 ï ôíïöÜöÜú  
f11=50 ゎî, äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 M£í¡ë. =0 ç 2,5 ó 1,8 ëí£í 
ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. で ÜôñöÜ½ ï¡í£íÖÖÜÇÜ, ç ëíßÜöñ [9] äÜ¿ÜôñÖ £í¡ÜÖ ôíïöÜöÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Äぢ £íÑçó¢¡ó, 
äñëñ½ñÖÖ▲ú çÜ çëñ½ñÖó ó Üôóö▲çí0àóú Öñ¿óÖñúÖ▲ú êíëí¡öñë ó£½ñÖñÖó　 ½Ü½ñÖöí ïÜäëÜöóç¿ñÖó　: 
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ÇÑñ ¡  – ¡ëóöóôñï¡Üñ ï¡Ü¿á¢ñÖóñ んが; 

Ni2J
kK





; N – ôóï¿Ü ÜßÜëÜöÜç üäóÖÑñ¿　 äëó 

äÜ¿ÖÜ½ Üö¡ë▲öóó/£í¡ë▲öóó íë½íöÜë▲; i – 
äñëñÑíöÜôÖÜñ ôóï¿Ü ëñÑÜ¡öÜëí; J – ïÜ½½íëÖ▲ú 
½Ü½ñÖö óÖñëîóó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ¡Ç·½2; k – 
¡Ü~ââóîóñÖö, ÜäëñÑñ¿　0àóú óÖöñÖïóçÖÜïöá 
ëÜïöí çñ¿óôóÖ▲ .£íÑ.cM  Öí Üôíïö¡ñ 0,2<≤1 ó 
£íçóï　àóú Üö äíëí½ñöëÜç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜú 
ïóïöñ½▲;   – ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ ïöíöÜëí; 
  – ÜöÖÜïóöñ¿áÖí　 ôíïöÜöí öÜ¡í ïöíöÜëí; 

 21 1rb  ;  0xc ; 01 xrd  ; 11e  ; 

2121   – Üßàóú ¡Ü~ââóîóñÖö 
ëíïïñ　Öó　; 011 xx , 022 xx  – 
¡Ü~ââóîóñÖö ëíïïñ　Öó　 Ñ¿　 ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí 
ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; 21 r,r   – í¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ 
ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, だ½;  

210 x,x,x   – óÖÑÜ¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ 
¡ÜÖöÜëí Öí½íÇÖóôóçíÖó　, ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí 

ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, だ½, 
ばïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äñëñÑíöÜôÖÜÇÜ ÜöÖÜüñÖó　 i ëñÑÜ¡öÜëí ÑÜ¿¢ÖÜ ßí£óëÜçíöáï　 Öí Üï¿Üçóó 

óï¡¿0ôñÖó　 äë　½ÜÇÜ ÇóÑëÜÜÑíëí ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó. どí¡Üú äÜÑêÜÑ äÜ£çÜ¿　ñö ïÖó£óöá ½ÜàÖÜïöá Äぢ ç 2,3 
ëí£í ó ïÜ¡ëíöóöá çëñ½　 äÜ¿ÖÜÇÜ £í¡ë▲öó　 íë½íöÜë▲ ç 9,5 ëí£ [9]. 

ぢëó ëí£ëíßÜö¡ñ £í½¡ÖÜö▲ê ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡ó½ó ÖíÇëÜ£¡í½ó ç ぞと çí¢Ö▲½ 
　ç¿　ñöï　 çÜäëÜï ÜßÜïÖÜçíÖó　 ç▲ßÜëí ïÜïöíç¿　0àóê ïöëÜ¡öÜë▲ ¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí ïóïöñ½▲. 

で ÜôñöÜ½ ëíïï½ÜöëñÖÖ▲ê ç▲üñ ÜïÜßñÖÖÜïöñú, ç ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ëñ¢ó½íê ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí ÑÜ¿¢ñÖ 
ïóÖöñ£óëÜçíöáï　 Öí ÜïÖÜçñ öëñßÜçíÖóú ÜöëíßÜö¡ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú £íÑíôó, Öíäëó½ñë, ÜßñïäñôñÖó　 öëñßÜñ½ÜÇÜ 
ëíïêÜÑí ç ïñöó äÜöëñßóöñ¿　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï Çëíâó¡Ü½ çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　. ÄöÜ äëóçÜÑóö ¡ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó 

½óÖó½ó£íîóó £ÖíôñÖó　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜÇÜ Üö¡¿ÜÖñÖó　 ëíïêÜÑí 
   

Ö

.öñ¡.öëñß

Q

tQtQ
)t(q


  ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó, 

ÇÑñ    tQ,tQ .öñ¡.öëñß  – öëñßÜñ½Üñ ó öñ¡Üàññ £ÖíôñÖó　 ëíïêÜÑí ç ïñöó äÜöëñßóöñ¿　, ½3/ï; ÖQ  – ÖÜ½óÖí¿áÖÜñ 

£ÖíôñÖóñ ëíïêÜÑí ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó, ½3/ï. ぢëó ~öÜ½ ÑÜ¿¢ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 Üï¿Üçóñ   ÑÜä.maxöñ¡. HtH  , 

ÇÑñ  tH .öñ¡  – öñ¡Üàññ £ÖíôñÖóñ äÜç▲üñÖó　 ÖíäÜëí ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó Ü £íÑçó¢¡ó, ½;  
Hmax ÑÜä – ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½Üñ £ÖíôñÖóñ äÜç▲üñÖó　 Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïñöó, ½. 

ゑ íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½íê ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí ÑÜ¿¢ñÖ Üßñïäñôóçíöá ÖíóßÜ¿ññ ß▲ïöëÜñ Üäëíç¿ñÖóñ 
öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ó ½óÖó½í¿áÖ▲ñ ÑóÖí½óôñï¡óñ ÖíÇëÜ£¡ó ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ Ñ¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 
ëíï¡ëÜôóçíÖó　 ÖíïÜïí ç ÜßëíöÖÜ½ Öíäëíç¿ñÖóó, äÜë▲çí öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó, ïë▲çí íë½íöÜë▲, ö.e. 

 
min

H
H)t(H

)t(h
äë.

£í¡ë.öñ¡. 



 ; min,)t(  ÇÑñ )t(h  – ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜñ äÜç▲üñÖóñ ÖíäÜëí;  tH .öñ¡  – öñ¡Üàññ 

£ÖíôñÖóñ ÖíäÜëí ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó Ü £íÑçó¢¡ó, ½; .£í¡ëH  – ÖíäÜë Ü £íÑçó¢¡ó ÑÜ £í¡ë▲öó　, ½; 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mc. £íÑ.,
H·½

f11

f12=0.1f11

f13<f12<f11

f13=0.02f11

M£í¡ë.1 =0

MÜö¡ë. =0=3.6M£í¡ë. =1

M£í¡ë.3 =0=0.4M£í¡ë.1 =0

M£í¡ë.3 =0<M£í¡ë.2 =0<M£í¡ë.1 =0

M£í¡ë.2 =0=0.55M£í¡ë.1 =0

M£í¡ë. =1

づóïÜÖÜ¡ 3 – げíçóïó½Üïöá ½Ü½ñÖöí ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 
£íÑçó¢¡ó Mï. £íÑ. Üö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　  

äëó ëí£¿óôÖ▲ê ôíïöÜöíê f1 Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 
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.£í¡ë.äë g
cH   – äÜç▲üñÖóñ ÖíäÜëí Ü £íÑçó¢¡ó äëó äë　½Ü½ ÇóÑëÜÜÑíëñ, ½; .£í¡ë  – ï¡ÜëÜïöá öñôñÖó　 

¢óÑ¡Üïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ ÑÜ £í¡ë▲öó　, ½/ï; c – ï¡ÜëÜïöá ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÜÑíëÖÜú çÜ¿Ö▲, ½/ï; g – Üï¡ÜëñÖóñ 
ïçÜßÜÑÖÜÇÜ äíÑñÖó　, ½/ï2. )t(  – ó£½ñÖñÖóñ çÜ çëñ½ñÖó ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　 öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú 
íë½íöÜë▲. 

で ÜôñöÜ½ ç▲üñ ï¡í£íÖÖÜÇÜ, ç £í½¡ÖÜöÜú Äででがぞ ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí ÑÜ¿¢ñÖ ó½ñöá äñëñ½ñÖÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ, 
½ñÖ　0àÜ0ï　 ç £íçóïó½Üïöó Üö ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ ぞと: 

- ç ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖÜ½ ëñ¢ó½ñ 

 dt)t(hK)t(qKI
.£í¡ët

0
hq.ëñÇ    ; (1) 

- ç íçíëóúÖÜ½ ëñ¢ó½ñ 

 dt)t(K)t(hKI
.£í¡ë

.£í¡ë

t

0
th.íçíë    , (2) 

ÇÑñ £í¡ë.thq K,K,K   – çñïÜç▲ñ ¡Ü~ââóîóñÖö▲ ïÜïöíç¿　0àóê ¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí; t£í¡ë. – çëñ½　 £í¡ë▲öó　 

öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, ï. 
ゑ▲çÜÑ▲. ぢëó ëí£ëíßÜö¡ñ £í½¡ÖÜö▲ê ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½ ïÖó¢ñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç 

ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê çí¢Ö▲½ó 　ç¿　0öï　 öëñßÜçíÖó　: Üôñöí Öñ¿óÖñúÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ½Ü½ñÖöí ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 
öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲ Üö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó ññ Üö¡ë▲öó　 ó ôíïöÜö▲ äóöíÖó　 Äぢ; ÜßñïäñôñÖó　 
ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ äÜï¡ÜçÜÇÜ ó ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜç ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲ äëó Üö¡ë▲öóó 
£íÑçó¢¡ó (=0) ó ññ £í¡ë▲öóó ç ëñ¢ó½ñ Öó£¡óê ôíïöÜö äóöíÖó　 Öí Üôíïö¡ñ ≤0,2 ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; ½í¡ïó½í¿áÖÜñ 
ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí íë½íöÜë▲ Öí Üôíïö¡ñ öëíñ¡öÜëóó £í¡ë▲öó　, ÇÑñ 0,2<≤1; ÜöëíßÜö¡ó 
äñëñ½ñÖÖÜÇÜ çÜ çëñ½ñÖó £í¡ÜÖí ôíïöÜöÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Äぢ £íÑçó¢¡ó. 

ばïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí ëíßÜö▲ £í½¡ÖÜöÜú Äででがぞ ç ぞと ÑÜ¿¢ñÖ ó½ñöá äñëñ½ñÖÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ó 
Üßñïäñôóçíöá ½óÖó½ó£íîó0 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ, ëñüñÖóñ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú £íÑíôó ç 
ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ëñ¢ó½íê ó ÖíóßÜ¿ññ ß▲ïöëÜñ Üäëíç¿ñÖóñ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ç íçíëóúÖ▲ê 
(ÖñüöíöÖ▲ê) ïóöÜíîó　ê. が¿　 ïóÖöñ£í £í¡ÜÖí öí¡Üú ïóïöñ½▲ 　ç¿　ñöï　 ÜäëíçÑíÖÖ▲½ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ Öñôñö¡óê 
ëñÇÜ¿　öÜëÜç ó¿ó íÑíäöóçÖ▲ê ¡¿íïïóôñï¡óê ëñÇÜ¿　öÜëÜç, äÜ£çÜ¿　0àóê Çóß¡Ü âÜë½óëÜçíöá Üäëíç¿　0àññ 
çÜ£Ññúïöçóñ ç ëí£¿óôÖ▲ê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲ ぞと. 
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Ññ k  – ¡Üñâ：î：．Öö öñëö　 Ü öÜôî： ä：Ñç：ïÜ, g  – äëóï¡ÜëñÖÖ　 ç：¿áÖÜÇÜ äíÑ：ÖÖ　,   – ïöí¿í ¿：Ö：úÖí ÇÜïöóÖí ïöëÜÖó, 
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n
numb , í s  ： 0su , Ns , £í¿ñ¢íöá ç：Ñ ïÜ½ ôóï¿Üçóê ë　Ñ：ç, ô¿ñÖó 　¡óê 

çó£Öíôí0öáï　 ç¿íïÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó 2
n  ： 2

nv , Nn , ïäñ¡öëí¿áÖóê £íÑíô Ñ¿　 ÖñÖíçíÖöí¢ñÖÜ； öí ÖíçíÖöí¢ñÖÜ； 
ïöëÜÖó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぞí ÜïÖÜç： ½ñöÜÑÜ ÖÜë½í¿áÖóê âÜë½ ¡Ü¿óçíÖá Ç：ßëóÑÖÜ ½ÜÑñ¿á äñëñöçÜëñÖÜ ÑÜ ÇÜ¿ÜçÖóê 
¡ÜÜëÑóÖíö ： äëÜçñÑñÖÜ ；； Ñóï¡ëñöó£íî：0 ÑÜ £ôóï¿ñÖÖÜ； ïóïöñ½ó Öñ¿：Ö：úÖóê £ç’　£íÖóê Üïîó¿　öÜë：ç. ゑóÑí．öáï　 
ÑÜî：¿áÖó½ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ç¿íïöóçÜïöñú ïö：ú¡Üïö： ëÜ£ç’　£¡：ç ÜÑñë¢íÖÜ； ïóïöñ½ó (2) £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÖÜçóê 
ÑÜïöíöÖ：ê Ü½Üç ïö：ú¡Üïö： ¡çí£：äñë：ÜÑóôÖóê ïóïöñ½.  
 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ずó¿í が.ぜ., で¿▲Öá¡Ü ゑ.ご. だ Ñçó¢ñÖóó ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ ½í　öÖó¡í, ç£íó½ÜÑñúïöçÜ0àñÇÜ ïÜ ïöëÜÖÜú // 

ぢëó¡¿íÑ. ½ñêíÖó¡í (ç äñôíöó). 



ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

 
233

んぞんずやげ でどやざとだでどや ずやぞやざぞごび とゑんげやぢぎづやだがごぶぞごび でごでどぎぜ  

ずó¿í が.ぜ., ïö. çó¡¿., どëñÇÜßñÖ¡Ü ん.ゐ., ½íÇ：ïöë 
ぶñë¡íïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ゐÜÇÑíÖí び½ñ¿áÖóîá¡ÜÇÜ 
E-mail: dim_l@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ゐíÇíöÜ¡ëíöÖÜ äÜçöÜë0çíÖ： ôó Öíß¿ó¢ñÖÜ äÜçöÜë0çíÖ： ôñëñ£ äñçÖ： äëÜ½：¢¡ó ôíïÜ ëÜêó äÜç’　£íÖ： £ 
¡Ü¿óçí¿áÖó½ó 　çóàí½ó ç äëóëÜÑ： ： öñêÖ：î：. ぢëí¡öóôÖóú ：Ööñëñï, £Ü¡ëñ½í ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：î：, 　ç¿　0öá ¿óüñ 
Ñ：úïÖÜ ëñí¿：£ÜçÖ： ëÜêó öí¡ÜÇÜ ëÜÑÜ. げÇ：ÑÖÜ £ äëóÖîóäÜ½ ç：ÑßÜëÜ ；½ Ü ½ÖÜ¢óÖ： Üï：ê ½Ü¢¿óçóê ëÜ£ç’　£¡：ç ë：çÖ　Öá 
ëÜêÜ ç：ÑäÜç：Ñí0öá ïö：ú¡： ëÜ£ç’　£¡ó. ぶñëñ£ Öñïö：ú¡：ïöá ôíïöÜöÖÜÇÜ ßí£óïÜ ¡çí£：äñë：ÜÑóôÖóê ¡Ü¿óçíÖá ： ú½Üç：ëÖñ 
；ê çóëÜÑ¢ñÖÖ　 Ü äñë：ÜÑóôÖóú ëñ¢ó½, í¡öÜí¿áÖÜ0 äëÜß¿ñ½Ü0 äÜïöí． ëÜ£ëÜß¡í ïäÜïÜß：ç ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïö：ú¡Üïö：, 
　¡： ß ÜÑÖÜôíïÖÜ çëíêÜçÜçí¿ó ïäñîóâ：¡Ü 　¡ äñë：ÜÑóôÖÜ；, öí¡ ： ¡çí£：äñë：ÜÑóôÖÜ； Öñïöíî：ÜÖíëÖÜïö：. が：．çí Ü îáÜ½Ü 
ä¿íÖ： ¡ÜÖîñäî：　 ßíÇíöÜ¡Ü½äÜÖñÖöÖóê ÑÜäÜ½：¢Öóê âÜÖ¡î：ú [1, 2] ëí£Ü½ £ ：Ññ．0 Ññ¡Ü½äÜ£óî：； ñâñ¡öóçÖ： äëó 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ïóïöñ½ çóïÜ¡Ü； ëÜ£½：ëÖÜïö： £í Öí　çÖÜïö： ç£í．½Ü£ç’　£¡：ç ½：¢ Ü¡ëñ½ó½ó ä：Ñïóïöñ½í½ó. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢÜßÜÑÜçí ： £íïöÜïÜçíÖÖ　 äëó ëÜ£ç’　£ÜçíÖÖ： £íÑíô ïö：ú¡Üïö： ëÜêÜ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ； âÜÖ¡î：； 
ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 ïóïöñ½ ¿：Ö：úÖóê ÑóâñëñÖî：í¿áÖóê ë：çÖ　Öá ：£ ¡çí£：äñë：ÜÑóôÖó½ó ¡Üñâ：î：．Ööí½ó Ü çóäíÑ¡Ü 
ÜÑÖÜë：çÖñçÜ； Ññ¡Ü½äÜ£óî：； öí £í çóïÜ¡Ü； ëÜ£½：ëÖÜïö： âí£ÜçÜÇÜ çñ¡öÜëí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づÜ£Ç¿　Ñí．öáï　 ïóïöñ½í:  
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どñÜëñ½í 1. ぞñêíú Ñ¿　 ïóïöñ½ó (1) ：ïÖÜ0öá ÑÜÑíöÖÜ çó£ÖíôñÖ： ½íöëóî： 11P , 22P  ： ïöí¿： 0, 21  , Ñ¿　 　¡óê 

çó¡ÜÖÜ0öáï　 ÖíïöÜäÖ： Ü½Üçó: (1) 0)()(|||||||| 212211
2
2

2
1  


 PPYX mm

N

Nk
k

N

Nk
k ; (2) Üï： ÇÜ¿ÜçÖ： ½：ÖÜëó 

½íöëóîá )(1 tS , )(2 tS  Öñç：Ñ’．½Ö：. どÜÑ： ïöíÖ ë：çÖÜçíÇó 021  zz  ïóïöñ½ó (1) ë：çÖÜ½：ëÖÜ ïö：ú¡óú. 
どñÜëñ½í 2. ぞñêíú Ñ¿　 ïóïöñ½ó (1) ：ïÖÜ0öá ÑÜÑíöÖÜ çó£ÖíôñÖ： ½íöëóî： 11P , 22P  ： ïöí¿： 0,, 21  , Ñ¿　 　¡óê 

çó¡ÜÖÜ0öáï　 ÖíïöÜäÖ： Ü½Üçó: (1) Ü½Üçí (1) öñÜëñ½ó 1; (2)  ))(()1( tS jk
k , 2,1j , jnk ,...,1 , Ññ )(k  – k -

óú äÜï¿：ÑÜçÖóú ÇÜ¿ÜçÖóú ½：ÖÜë. どÜÑ： ïöíÖ ë：çÖÜçíÇó 021  zz  ïóïöñ½ó (1) ë：çÖÜ½：ëÖÜ íïó½äöÜöóôÖÜ ïö：ú¡óú. 
どñÜëñ½í 3. ぞñêíú Ñ¿　 ïóïöñ½ó (1) ：ïÖÜ0öá ½íöëóî： 11P , 22P  ： ïöí¿： 0,, 21  , Ñ¿　 　¡óê çó¡ÜÖÜ0öáï　 

ÖíïöÜäÖ： Ü½Üçó: (1)  ))(( tS jk , 2,1j , jnk ,...,1 ; (2) ½íöëóî　 
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  Öñçó£ÖíôñÖí. 

どÜÑ： ïöíÖ ë：çÖÜçíÇó 021  zz  ïóïöñ½ó (1) Öñïö：ú¡óú. 
ゑóïÖÜç¡ó. が：ïöíç äÜÑí¿áüÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü äë　½óú ½ñöÜÑ ず　äÜÖÜçí Öí ÜïÖÜç： ½íöëóôÖÜ£ÖíôÖÜ； ÑÜäÜ½：¢ÖÜ； 

âÜÖ¡î：；, çïöíÖÜç¿ñÖÜ ÖÜç： Ü½Üçó ïö：ú¡Üïö： ¡¿íïÜ ¿：Ö：úÖóê ¡çí£：äñë：ÜÑóôÖóê ïóïöñ½ öí ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ í¿ÇÜëóö½ 
äÜßÜÑÜçó Üß¿íïöñú ïö：ú¡Üïö：, àÜ çó£Öíôí0öá ÑÜäÜïöó½： £ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ¡ÜÖ¡ëñöÖóê ½íüóÖ ： ½ñêíÖ：£½：ç 
äëó ；ê ¡ÜÖïöëÜ0çíÖÖ：. ゑóÑí．öáï　 ÑÜî：¿áÖó½ äÜüóëñÖÖ　 ïäÜïÜßÜ Öí ïóïöñ½ó £ ÑÜç：¿áÖó½ ôóï¿Ü½ ä：Ñïóïöñ½.  
 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ずó¿í が.ぜ., で¿▲Öá¡Ü ゑ.ご. だ äÜïöëÜñÖóó ½íöëóôÖÜ£ÖíôÖÜú âÜÖ¡îóó ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 ¿óÖñúÖÜú ïóïöñ½▲ ï 

¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡ó½ó ¡Ü~ââóîóñÖöí½ó // がÜä. ぞんぞ ば¡ëí；Öó. – 2007. – ヽ 11. – で. 60–65. 
2. Lila D.M., Martynyuk A.A. Setting up Lyapunov functions for the class of systems with quasiperiodic 

coefficients // Int. Appl. Mech. – 2008. – 44, No. 12. – P. 1421–1429. 
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ばでどだざぶごゑだでどぽ とゑんげごぢぎづごだがごぶぎでとごび でごでどぎぜ ゑ とづごどごぶぎでとごび でずばぶんéび 

ずó¿í が.ぜ., ïö. äëñä., ぴó½ßí¿ で.で., ïöÜÑ. 
ぶñë¡íïï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ゐÜÇÑíÖí び½ñ¿áÖóî¡ÜÇÜ 
E-mail: dim_l@ukr.net 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぢëó ëñüñÖóó £íÑíôó Üß ÜïöÜúôóçÜïöó ç ¡ëóöóôñï¡óê ï¿Üôí　ê ÖñÑÜïöíöÜôÖÜ óïï¿ñÑÜçíöá ¿óÖñúÖÜñ 
äëóß¿ó¢ñÖóñ ÜëíçÖñÖóú çÜ£½ÜàñÖÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　. どí¡óñ ï¿Üôíó äëñÑÜïöíç¿　0öï　 öÜÇÑí ó öÜ¿á¡Ü öÜÇÑí, ¡ÜÇÑí 
êíëí¡öñëóïöóôñï¡Üñ ÜëíçÖñÖóñ ïóïöñ½▲ äñëçÜÇÜ äëóß¿ó¢ñÖó　, Öñ ó½ñ　 ¡ÜëÖñú ï äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲½ó 
çñàñïöçñÖÖ▲½ó ôíïö　½ó, ó½ññö ¡ÜëÖó ï çñàñïöçñÖÖ▲½ó ôíïö　½ó, ëíçÖ▲½ó ÖÜ¿0. ゑí¢ÖÜïöá äÜïöëÜñÖó　 Üßàóê 
½ñöÜÑÜç óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÜïöÜúôóçÜïöó ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½ ç ¡ëóöóôñï¡óê ï¿Üôí　ê Ñó¡öÜñöï　 öñ½, ôöÜ çÜ 
½ÖÜÇóê äëó½ñëíê ó½ñÖÖÜ öÜ¿á¡Ü ç ~öóê ï¿Üôí　ê ó ½Ü¢ñö ó½ñöá ½ñïöÜ ÜïöÜúôóçÜïöá. で ÑëÜÇÜú ïöÜëÜÖ▲, ½ÖÜÇóñ 
~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óñ ïóïöñ½▲ öí¡Üç▲, ôöÜ êíëí¡öñëóïöóôñï¡Üñ ÜëíçÖñÖóñ ïóïöñ½▲ äñëçÜÇÜ äëóß¿ó¢ñÖó　 ó½ññö 
"¡ëóöóôñï¡óñ" ¡ÜëÖó ç ïó¿Ü ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ïí½óê ïóïöñ½. ばôóö▲çí　 öÜ, ôöÜ íÖí¿ó£ ÖñÜïöíÖÜçóçüóêï　 Ñçó¢ñÖóú ç 
¡ëóöóôñï¡óê ï¿Üôí　ê ïÜäë　¢ñÖ ï äëóç¿ñôñÖóñ½ Öñ¿óÖñúÖ▲ê ô¿ñÖÜç ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ÜëíçÖñÖóú, í¡öÜí¿áÖÜú 
Üïöíñöï　 £íÑíôí äÜïöëÜñÖó　 äÜÑêÜÑ　àóê âÜÖ¡îóú ず　äÜÖÜçí ç öí¡ÜÇÜ ëÜÑí óïï¿ñÑÜçíÖó　ê.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ご£¿Ü¢ñÖóñ ÖÜçÜÇÜ ïäÜïÜßí äÜïöëÜñÖó　 âÜÖ¡îóó ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 ¡¿íïïí Öñ¿óÖñúÖ▲ê ïóïöñ½ ï 
¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡ó½ó ¡Ü~ââóîóñÖöí½ó. ぢëó ~öÜ½ óïäÜ¿á£Üñöï　 Öñ¡ÜöÜëÜñ ÜßÜßàñÖóñ ½ñöÜÑí 
½íöëóôÖÜ£ÖíôÖ▲ê âÜÖ¡îóú. ばÖóâóîóëÜçíÖÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ äÜïöëÜñÖó0 V -âÜÖ¡îóú ç çóÑñ ¡çíÑëíöóôÖ▲ê âÜë½ 
äëóÜßëñöíñö Öñ¡ÜöÜëÜ0 ïäñîóâó¡Ü ó£-£í ççñÑñÖó　 ç ëíïï½ÜöëñÖóñ âÜë½▲ öëñöáñú ïöñäñÖó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. づíïï½íöëóçíñöï　 ïóïöñ½í ÜëíçÖñÖóú çÜ£½ÜàñÖÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　: 
 00 )(),,()( xtxxtgxtAx  , (1) 
ÇÑñ )(tA – nn -   ¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡í　 ½íöëóîí (¡ëóöóôñï¡óú ï¿Üôíú ÖÜ¿ñç▲ê ¡ÜëÖñú), çñ¡öÜë-âÜÖ¡îó　 ),( xtg  
– äÜ¿óÖÜ½ ï ¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡ó½ó ¡Ü~ââóîóñÖöí½ó, ïÜÑñë¢íàóú ¡Ü½äÜÖñÖö▲ âí£ÜçÜÇÜ çñ¡öÜëí 

nTTT Rxxx  ),( 21 , 1
1

nRx  , 2
2

nRx  , ç ïöñäñÖó Öñ Öó¢ñ çöÜëÜú ó Öñ ç▲üñ öëñöáñú, 0)0,( tg . ぱÜÖ¡îó　 
ず　äÜÖÜçí äëñÑ¿íÇíñöï　 ç çóÑñ: 
       ,,,,,,, )3()2( xtvxtvxtv  , (2) 

ÇÑñ     ,,,,, 21
)2()2(  xxtUxtv T      ,,,,, 21

)3()3(  xxtUxtv T    ,0, 21  T    ,0, 21  T  í )2(U  ó 
)3(U  – Öñ¡ÜöÜë▲ñ çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖ▲ñ ½íöëóôÖÜ£ÖíôÖ▲ñ âÜÖ¡îóó [1]. ぢëó ïäñîóí¿áÖÜ½ äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖóó Ü 

ÑçÜêÑóíÇÜÖí¿áÖÜïöó ½íöëóî▲ ¿óÖñúÖÜÇÜ äëóß¿ó¢ñÖó　 ïóïöñ½▲ (1) ç ï¿Üôíñ ññ Ññ¡Ü½äÜ£óîóó Öí Ñçñ 
äÜÑïóïöñ½▲ ó ïÜàñïöçÜçíÖóó ÜÇëíÖóôñÖÖ▲ê ëñüñÖóú çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖ▲ê ¿óÖñúÖ▲ê ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê 
ÜëíçÖñÖóú, í ó½ñÖÖÜ ç▲äÜ¿ÖñÖóó Üï¿Üçó　 とÜ¿½ÜÇÜëÜçí-んëÖÜ¿áÑí-ぜÜ£ñëí "ÑÜïöíöÜôÖÜú óëëíîóÜÖí¿áÖÜïöó" 
~¿ñ½ñÖöÜç ôíïöÜöÖÜÇÜ ßí£óïí ¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡óê âÜÖ¡îóú, äÜ¿Öí　 äëÜó£çÜÑÖí　 âÜÖ¡îóó (2) äëóçñÑñÖí ¡ çóÑÜ:  
     ),||(||,,,,, 4)4()2(

)1(
xoxtsxts

dt
dv

   (3) 

ÇÑñ   2022
2
21201

2
1

)2( )()(,, xtSxxtSxxts TT    ó  ,,,)4( xts  – âÜë½▲ çöÜëÜú ó ôñöçñëöÜú ïöñäñÖó ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ 
¡ÜÜëÑóÖíö âí£ÜçÜÇÜ çñ¡öÜëí ï äñëñ½ñÖÖ▲½ó ¡Ü~ââóîóñÖöí½ó ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. ばï¿Üçó　 íïó½äöÜöóôñï¡Üú 
ÜïöÜúôóçÜïöó öëóçóí¿áÖÜÇÜ ëñüñÖó　 ïóïöñ½▲ (1) Üöëí¢íñö ï¿ñÑÜ0àí　 öñÜëñ½í. 

どñÜëñ½í. ぢëñÑäÜ¿Ü¢ó½, ôöÜ Ñ¿　 ïóïöñ½▲ (1) ïÜàñïöçÜ0ö äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ ïó½½ñöëóôÖ▲ñ ½íöëóî▲ 11
20

nnRP   

ó 22
02

nnRP  , ¡ÜÖñôÖ▲ñ Ññúïöçóöñ¿áÖ▲ñ äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ 0, 21  , 0, 21   ó 0 , Üö¡ë▲öí　 ïç　£Öí　 

Ü¡ëñïöÖÜïöá nRB   öÜô¡ó 0x , Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê ç▲äÜ¿Ö　0öï　 ï¿ñÑÜ0àóñ Üï¿Üçó　: 1 çïñ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖ▲ñ 
Ç¿íçÖ▲ñ ½óÖÜë▲ ½íöëóî 20P  ó 02P  äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ; 2 äëó çïñê 0tt  ,         2

110220 ||)(|| tPtPtP mm ; 3 çïñ 
Ç¿íçÖ▲ñ ½óÖÜë▲ ½íöëóî )(20 tS  ó )(02 tS ÖñäÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ. どÜÇÑí ÖñçÜ£½ÜàñÖÖÜñ Ñçó¢ñÖóñ 0x  ïóïöñ½▲ (1) 

ëíçÖÜ½ñëÖÜ íïó½äöÜöóôñï¡ó ÜïöÜúôóçÜ, ñï¿ó    ,,,)4( xts  äëó çïñê Btxt  ),[),( 0 . 
ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖ ïäÜïÜß äÜïöëÜñÖó　 ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜú âÜÖ¡îóó ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 ïÜàñïöçñÖÖÜ Öñ¿óÖñúÖÜú 

ïóïöñ½▲ ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ï ¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡ó½ó ¡Ü~ââóîóñÖöí½ó. ぢÜ¿ÜôñÖ▲ Üï¿Üçó　 
íïó½äöÜöóôñï¡Üú ÜïöÜúôóçÜïöó ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ïóïöñ½ ç ¡ëóöóôñï¡Ü½ ï¿Üôíñ ÖÜ¿ñç▲ê ¡ÜëÖñú. 
ぢëñÑäÜ¿íÇíñöï　, ôöÜ ¡ëóöóôñï¡óú ï¿Üôíú ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜ ïÜäë　¢ñÖÖ▲ê ½Öó½▲ê ¡ÜëÖñú ó "ï½ñüíÖÖ▲ú" 
¡ëóöóôñï¡óú ï¿Üôíú ½ÜÇÜö ß▲öá äëÜíÖí¿ó£óëÜçíÖ▲ öí¡ó½ ¢ñ ïäÜïÜßÜ½. でÜÜßëí¢ñÖó　, ÜïÖÜçíÖÖ▲ñ Öí 
äëñÜßëí£ÜçíÖóó äÜÑÜßó　, ½ÜÇÜö ß▲öá £í½ñÖñÖ▲ äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖóñ½ Ü öëñÜÇÜ¿áÖÜ½ çóÑñ ½íöëóî▲ ¿óÖñúÖÜÇÜ 
äëóß¿ó¢ñÖó　. ゑ Ñí¿áÖñúüóê óïï¿ñÑÜçíÖó　ê äëñÑïöíç¿　ñö óÖöñëñï äëóç¿ñôñÖóñ öñÜëóó ½ÖÜÇÜ½ñëÖ▲ê ½íöëóî.  

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. ずó¿í が.ぜ. だß ÜïöÜúôóçÜïöó Ñçó¢ñÖó　 ¡çí£óäñëóÜÑóôñï¡óê ïóïöñ½ ç ¡ëóöóôñï¡óê ï¿Üôí　ê // ぢëó¡¿íÑ. 
½ñêíÖó¡í (ç äñôíöó). 
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ぜんどぎぜんどごぶぞぎ ぜだがぎずùゑんぞぞé づだゐだどご だぢどごぶぞだゎだ ぢぎづぎどゑだづùゑんぶん がずé 
ぢやがゑごべぎぞぞé どだぶぞだでどや や ずやぞぎんづごげんぴやゆ ざだゎだ びんづんとどぎづごでどごと 

 
ずóäÖóîá¡óú ゑ.ゑ., íïä：ëíÖö 
どñëÖÜä：¿áïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： やçíÖí ぢÜ¿0　 
E-mail: Lipkav@ukr.net 

 
ゑïöÜä. げí¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ Ñ¢ñëñ¿í ïç：ö¿í çóëÜßÖóôñ Üïç：ö¿ñÖÖ　 ½Ü¢ñ ßÜöó: äëóëÜÑÖó½, àÜ ïöçÜë0．öáï　 äë　½ó½ó 

ïÜÖ　ôÖó½ó äëÜ½ñÖ　½ó öí ëÜ£ï：　Öó½ ïç：ö¿Ü½ ÖñßÜïêó¿Ü; ： üöÜôÖó½, àÜ ïöçÜë0．öáï　 ñ¿ñ¡öëóôÖó½ó Ñ¢ñëñ¿í½ó 
ïç：ö¿í öí ïÜ½：àñÖó½, äëó 　¡Ü½Ü ÖñÑÜïöíöÖ． £í ÖÜë½í½ó äëóëÜÑÖñ Üïç：ö¿ñÖÖ　 ÑÜäÜçÖ0．öáï　 üöÜôÖó½. 

ぢëóëÜÑÖñ Üïç：ö¿ñÖÖ　 äÜÑ：¿　．öáï　 Öí: ßÜ¡Üçñ (ÜÑÖÜ íßÜ ÑçÜïöÜëÜÖÖ．), àÜ £Ñ：úïÖ0．öáï　 ôñëñ£ ïç：ö¿Üç： ÜöçÜëó 
(ç：¡Öí) ç £ÜçÖ：üÖ：ê ïö：Öíê; çñëêÖ．, àÜ £Ñ：úïÖ0．öáï　 ôñëñ£ ¿：êöíë： öí ÜöçÜëó ç ÑíêÜ ： äñëñ¡ëóöö　ê; ¡Ü½ß：ÖÜçíÖñ - 
äÜ．ÑÖíÖÖ　 çñëêÖáÜÇÜ öí ßÜ¡ÜçÜÇÜ Üïç：ö¿ñÖÖ　. 

ぷöÜôÖñ Üïç：ö¿ñÖÖ　 ½Ü¢ñ ßÜöó £íÇí¿áÖó½ öí ¡Ü½ß：ÖÜçíÖó½. げíÇí¿áÖñ - îñ Üïç：ö¿ñÖÖ　, äëó 　¡Ü½Ü ïç：öó¿áÖó¡ó 
ëÜ£½：àÜ0öáï　 Ü çñëêÖ：ú £ÜÖ： äëó½：àñÖÖ　 (Öñ Öó¢ôñ 2,5 ½ ÖíÑ ä：Ñ¿ÜÇÜ0) ë：çÖÜ½：ëÖÜ (£íÇí¿áÖñ ë：çÖÜ½：ëÖñ 
Üïç：ö¿ñÖÖ　), íßÜ £ çëíêÜçíÖÖ　½ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 ëÜßÜôóê ½：ïîá (£íÇí¿áÖñ ¿Ü¡í¿：£ÜçíÖñ Üïç：ö¿ñÖÖ　). とÜ½ß：ÖÜçíÖñ 
Üïç：ö¿ñÖÖ　 ï¡¿íÑí．öáï　 ：£ £íÇí¿áÖÜÇÜ öí ½：ïîñçÜÇÜ. がÜî：¿áÖ：ïöá £íïöÜïÜçÜçíÖÖ　 úÜÇÜ äëó ëÜßÜöíê çóïÜ¡Ü； 
öÜôÖÜïö：, í öí¡Ü¢, 　¡àÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ ïöçÜëóöó äñçÖóú íßÜ £½：ÖÖóú, ç äëÜîñï： ëÜßÜöó, Öíäë　½Ü¡ ïç：ö¿í. ぜ：ïîñçñ 
Üïç：ö¿ñÖÖ　 ïöçÜë0．öáï　 ïç：öó¿áÖó¡í½ó, àÜ ¡ÜÖîñÖöëÜ0öá ïç：ö¿Üçóú äÜö：¡ ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ Öí ëÜßÜôóê ½：ïî　ê. 
げíïöÜïÜçíÖÖ　 ¿óüñ ½：ïîñçÜÇÜ Üïç：ö¿ñÖÖ　 Öñ ÑÜäÜï¡í．öáï　 £ ÜÇ¿　ÑÜ Öí Öñßñ£äñ¡Ü çóëÜßÖóôÜÇÜ öëíç½íöó£½Ü öí 
äëÜâñï：úÖóê £íêçÜë0çíÖá. 

げí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖó½ äëó£ÖíôñÖÖ　½ üöÜôÖñ Üïç：ö¿ñÖÖ　 äÜÑ：¿　．öáï　 Öí ëÜßÜôñ, íçíë：úÖñ, ñçí¡Üíî：úÖñ, 
ÜêÜëÜÖÖñ, ôñëÇÜçñ [1]. 

が¿　 çó½：ë0çíÖÖ　 ïç：ö¿ÜöñêÖ：ôÖóê çñ¿óôóÖ £íïöÜïÜçÜ0öá ¿0¡ï½ñöëó, âÜöÜ½ñöëó, çó½：ë0çíô： çóÑó½Üïö： öí 
：Öü： ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖ： çó½：ë0çíô： öÜàÜ. ば çóëÜßÖóôóê Ü½Üçíê Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿0 Üïç：ö¿ñÖÜïö： ëÜßÜôóê ½：ïîá öí £íÇí¿áÖÜ； 
Üïç：ö¿ñÖÜïö： äëó½：àñÖá äñëñçí¢ÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ¿0¡ï½ñöëó öóä：ç ù-16, ù-17, ù-116, ù-117 öí 
ÜÖ：çñëïí¿áÖóú äÜëöíöóçÖóú îóâëÜçóú ¿0¡ï½ñöë-　ï¡ëíçÜ½：ë どÄで-0693. づÜßÜöí îóê äëó¿íÑ：ç ßí£Ü．öáï　 Öí 　çóà： 
âÜöÜñâñ¡öÜ. でç：ö¿Üçóú äÜö：¡, äÜöëíä¿　0ôó Öí ïñ¿ñÖÜçóú, Çñë½íÖ：．çóú, íßÜ ¡ëñ½Ö：．çóú âÜöÜñ¿ñ½ñÖö (ぱぎ), 
äñëñöçÜë0．öáï　 Öí ñ¿ñ¡öëóôÖÜ ñÖñëÇ：0, ïó¿í ïöëÜ½Ü 　¡Ü； çó½：ë0．öáï　 ½：¿：í½äñë½ñöëÜ½, 　¡óú Öñë：çÖÜ½：ëÖÜ 
äëÜÇëíÑÜúÜçíÖóú Ü ¿0¡ïíê (¿¡) [2, 3]. 

ぢëÜöñ ç：ÑÜ½ó½ âÜöÜñ¿ñ¡öëóôÖó½ ずぜ ç¿íïöóç： ÖíïöÜäÖ： ÖñÑÜ¿：¡ó: 
1. ぞó£á¡í öÜôÖ：ïöá çó½：ë0çíÖá (Ñ¿　 ¿0¡ï½ñöë：ç ù-16, ù-17, ù-116, ÜïÖÜçÖí äÜêóß¡í ï¡¿íÑí． –  ±10 %). 
2. づÜ£Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£：ç Öí ë：£Öóê ½ñ¢íê ÜÖíï¿：ÑÜ¡ öÜÇÜ, àÜ ïöëÜ½ ç ¡Ü¿：, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí ： 

½íÇÖ：öÜñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ çó½：ë0çíôí Öñ äëÜäÜëî：úÖóú Üïç：ö¿ñÖÜïö： âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí, Üï¡：¿á¡ó çó½：ë0çíô ½í． äñçÖóú 
¡：Öîñçóú Üä：ë.  

3. ぞó£á¡í ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖí ÖíÑ：úÖ：ïöá, Üï¡：¿á¡ó ずぜ ïó¿áÖÜ £½：Ö0． ïçÜ0 äÜêóß¡Ü Öíç：öá äëÜö　ÇÜ½ ÜÑÖÜÇÜ 
ëÜ¡Ü ÜÖíï¿：ÑÜ¡ £½：Öó çÖÜöë：üÖáÜÇÜ ÜäÜëÜ ぱぎ. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ばïÜÖñÖÖ　 ÖñÑÜ¿：¡：ç, ç¿íïöóçó½ ç：ÑÜ½ó½ ¿0¡ï½ñöëí½, ëÜ£ëÜß¡í äëóÖîóäÜçÜ ÖÜçÜ； ïêñ½ó 
äëóïöëÜ0 Ñ¿　 çó½：ë0çíÖÖ　 ïç：ö¿ÜçÜÇÜ äÜöÜ¡Ü, äÜßÜÑÜçíöó ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á ；； ëÜßÜöó £ ½ñöÜ0 ä：ÑçóàñÖÖ　 
ëÜ£Ñ：¿áÖÜ； £ÑíöÖÜïö： ： öÜôÖÜïö： çó½：ë0çíÖá öí ä：ÑçóàñÖÖ　 öÜôÖÜïö： ： ÖíÑ：úÖÜïö： ：ïÖÜ0ôóê ½ñöÜÑ：ç ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç 
äíëí½ñöë：ç äëóïöëÜ；ç, öí¡ó½ ôóÖÜ½ ç：Ñ¡ëóçüó ü¿　ê ÑÜ çó　ç¿ñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： ëÜßÜöó ïêÜ¢óê äëóïöëÜ；ç, àÜ 
äëÜñ¡öÜ0öáï　, Ñ¿　 £’　ïÜçíÖÖ　 ÑÜî：¿áÖÜïö： ；ê çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 öí çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げ ½ñöÜ0 ÜïÜÖñÖÖ　 ÖñÑÜ¿：¡：ç ç¿íïöóçóê ç：ÑÜ½ó½ ずぜ, Öí½ó ëÜ£ëÜß¿ñÖí 
ïêñ½í ¿0¡ï½ñöëí, àÜ ½：ïöóöá ÑÜÑíö¡Üçóú çñÖöó¿áÖóú âÜöÜñ¿ñ½ñÖö. 

げíäëÜäÜÖÜçíÖí ïêñ½í ¿0¡ï½ñöëí äÜ¡í£íÖí Öí ëóïÜÖ¡Ü 1. 
ぢíëí¿ñ¿áÖÜ çó½：ë0çí¿áÖÜ½Ü çñÖöó¿áÖÜ½Ü âÜöÜñ¿ñ½ñÖöÜ 1 ä：Ñ¡¿0ôñÖóú ÖÜ¿á-：ÖÑó¡íöÜë 2 ： äÜï¿：ÑÜçÖÜ 

ñ¿ñ¡öëóôÖñ ¡Ü¿Ü, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ ½íÇÖ：öÜñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ çó½：ë0çíôí ïöëÜ½Ü 3, £½：ÖÖÜÇÜ ëñ£óïöÜëí 4 ： 
ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ çñÖöó¿áÖÜÇÜ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí 5, äÜ£óöóçÖóú çóç：Ñ 　¡ÜÇÜ ïäÜ¿ÜôñÖóú £ ÖñÇíöóçÖó½ çóçÜÑÜ½ 
çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí.  

ぢëó Üïç：ö¿ñÖÖ： çó½：ë00ôÜÇÜ 1 ： ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ 5 çñÖöó¿áÖóê âÜöÜñ¿ñ½ñÖö：ç ç ¡Ü¿： çóÖó¡í． âÜöÜïöëÜ½. 
ぢñëñ½：àÜ0ôó ëñÇÜ¿　öÜë £½：ÖÖÜÇÜ ëñ£óïöÜëí 4, ÑÜï　Çí．½Ü ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜ¡í£Ü ÖÜ¿á-：ÖÑó¡íöÜëí 2. げí î：．； Ü½Üçó 
ïöëÜ½ ôñëñ£ ÖÜ¿á-：ÖÑó¡íöÜë ：, Üö¢ñ, äíÑ：ÖÖ　 ÖíäëÜÇó ½：¢ öÜô¡í½ó úÜÇÜ ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　, ÑÜë：çÖ00öá ÖÜ¿0. 

ゑëíêÜçÜ0ôó ï¡í£íÖñ ½Ü¢ñ½Ü £íäëÜäÜÖÜçíöó ÖíïöÜäÖñ: 
 

Eu+Eq=I(ru+rq+ra+rp);     (1) 
Eu-Iru=0;       (2) 
Eq-I(rq+ra+rp)=0,      (3) 

Ññ: Eu – ぎづで çó½：ë00ôÜÇÜ 1 âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí; Eq – ぎづで ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ 5 âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí; ru – çÖÜöë：üÖ：ú Üä：ë 
çó½：ë00ôÜÇÜ 1 âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí; rq – çÖÜöë：üÖ：ú Üä：ë ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ 5 âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí; I - ïöëÜ½ ç ¡Ü¿：, 　¡óú ½：ë　．½ 
çó½：ë0çíôñ½ ïöëÜ½Ü 3; rp - Üä：ë çó½：ë0çíôí ïöëÜ½Ü 3; ra - Üä：ë çïöíÖÜç¿ñÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 £½：ÖÖÜÇÜ ëñ£óïöÜëí 4. 
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んÖí¿：£ îóê ë：çÖ　Öá äÜ¡í£Ü．, àÜ çó½：ë0çí¿áÖóú âÜöÜñ¿ñ½ñÖö 1 äëíî0çíöó½ñ ç ëñ¢ó½： とげ, í çó½：ë0çíô 
ïöëÜ½Ü 3 çó½：ë0çíöó½ñ ïöëÜ½, 　¡óú ÑÜë：çÖ0． ïöëÜ½Ü とげ çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí 1 ： äëÜäÜëî：úÖóú 
Üïç：ö¿ñÖÜïö： Öí úÜÇÜ äÜçñëêÖ：. が¿　 ÖÜë½í¿áÖÜ； ëÜßÜöó ÖñÜßê：ÑÖÜ, àÜß ÑÜÑíö¡Üçóú âÜöÜñ¿ñ½ñÖö 5 ½íç ïöëÜ½ とげ 
ß：¿áüóú Ö：¢ Ü çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí 1. ぷ¡í¿í çó½：ë0çíôí ïöëÜ½Ü 3 ÇëíÑÜ0．öáï　 ¿：Ö：úÖÜ 
ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ ç ÜÑóÖóî　ê Üïç：ö¿ñÖÜïö： – ¿0¡ïíê (¿¡). 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 1-  げíäëÜäÜÖÜçíÖí ïêñ½í ¿0¡ï½ñöëí 

 
ゑóïÖÜç¡ó. ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ çó¡¿íÑñÖÜÇÜ ç ëñ£Ü¿áöíö： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； ïêñ½ó çóë：üÜ．öáï　 ë　Ñ 

í¡öÜí¿áÖóê £íçÑíÖá. ず0¡ï½ñöë ½í． ¿：Ö：úÖÜ ü¡í¿Ü, çóïÜ¡Ü öÜôÖ：ïöá ： ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖÜ ÖíÑ：úÖ：ïöá, í öí¡Ü¢ 
ÜÑÖÜ£ÖíôÖ：ïöá äÜ¡í£：ç Öí ë：£Öóê ½ñ¢íê £í ëíêÜÖÜ¡ çó¡¿0ôñÖÖ　 ½ñöÜÑóôÖÜ； äÜêóß¡ó, Üï¡：¿á¡ó ëñ¢ó½ ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ 
£í½ó¡íÖÖ　 Ñ¿　 çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí 1 íçöÜ½íöóôÖÜ ä：Ñöëó½Ü．öáï　 ç üóëÜ¡Ü½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： 
Üïç：ö¿ñÖÜïöñú. でÜöö．çÜ0 äñëñçíÇÜ0 ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ïêñ½ó âÜöÜñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ¿0¡ï½ñöëí ． öñ, àÜ £í ëíêÜÖÜ¡ 
ëÜßÜöó çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ âÜöÜñ¿ñ½ñÖöí ç ëñ¢ó½： ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½ó¡íÖÖ　 äÜçÖ：ïö0 çó¡¿0ôí．öáï　 çä¿óç ÜäÜëÜ 
ñ¿ñ½ñÖö：ç çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ ¡Ü¿í Öí ëñ£Ü¿áöíö çó½：ë0çíÖá. 

んÖí¿：£ £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； ç ïöíöö： ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ëÜßÜöó äëó¿íÑÜ Ñ¿　 çó½：ë0çíÖÖ　 ïç：ö¿ÜçÜÇÜ äÜöÜ¡Ü Ñí． 
£½ÜÇÜ £ÖíôÖÜ ä：Ñçóàóöó úÜÇÜ öÜôÖ：ïöá çó½：ë：ç öí ¿：Ö：úÖ：ïöá äÜ¡í£：ç. 

ず0¡ï½ñöë ½Ü¢ñ ßÜöó çäëÜçíÑ¢ñÖóú öí½, Ññ ． äÜöëñßí ç Üß'．¡öóçÖÜ½Ü çó½：ë0çíÖÖ： äëóëÜÑÖÜ； Üïç：ö¿ñÖÜïö：, 
Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 Üïç：ö¿ñÖÜïö： ëÜßÜôóê ½：ïîá, Ñ¿　 äñëñç：ë¡ó äëíçó¿áÖÜïö： üöÜôÖÜÇÜ Üïç：ö¿ñÖÖ　, í öí¡Ü¢ £ ½ñöÜ0 
çó　ç¿ñÖÖ　 äÜöëñßó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； Ñ¿　 Üïç：ö¿ñÖÖ　, Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿0 çóëÜßÖóôóê äëÜîñï：ç, äÜç'　£íÖóê £ 
âÜöÜïóÖöñ£Ü½ ： âÜöÜ¡íöí¿：£Ü½, Ñ¿　 çó½：ë0çíÖá äëó âÜöÜÇëíâÜçíÖÖ： ： âÜöÜÑëÜî：, Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ë：£Öóê 
ïç：ö¿ÜöñêÖ：ôÖóê çó½：ë0çíÖá ： ：Ö. 
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1 - çó½：ë0çí¿áÖóú 
âÜöÜñ¿ñ½ñÖö; 
2 - ÖÜ¿á-：ÖÑó¡íöÜë; 
3 - çó½：ë0çíô ïöëÜ½Ü; 
4 - £½：ÖÖóú ëñ£óïöÜë; 
5 - ÑÜÑíö¡Üçóú 
âÜöÜñ¿ñ½ñÖö. 

1 
2 

3 

4 
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ぜんどぎぜんどごぶぞん ぜだがぎずぽ ゑごでだとだぎぱぎとどごゑぞだゆ ゐやだぎぞぎづゎぎどごぶぞだゆ ばでどんぞだゑとご 
がずé んゑどだぞだぜぞだゎだ ぎぞぎづゎだげんゐぎげぢぎぶぎぞぞé でやずぽでぽとだゎだでぢだがんづでぽとだゎだ 

ぢやがぢづごめぜでどゑん 

ずóäÖóîá¡óú ゑ.ゑ., íïä：ëíÖö 
どñëÖÜä：¿áïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： やçíÖí ぢÜ¿0　 
E-mail: Lipkav@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ぢëóïöë：ú, Ñ¿　 　¡ÜÇÜ ëÜ£ëÜß¿　．öáï　 ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á, ç：ÑÖÜïóöáï　 ÑÜ Çí¿Ü£： ß：ÜñÖñëÇñöóôÖóê 
ÜïöíÖÜçÜ¡. だß¿íïöá £íïöÜïÜçíÖÖ　 äëóïöëÜ0 ëÜ£äÜçï0Ñ¢Ü．öáï　 Öí Çí¿Ü£： ÖñöëíÑóî：úÖÜ； ñÖñëÇñöó¡ó öí 
Çí£Üñ¿ñ¡öëÜäëÜÑÜ¡Ü0ôóê ÜïöíÖÜçÜ¡ ： ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóï　 Öí ßÜÑá-　¡óê ä：Ñäëó．½ïöçíê Ñ¿　 çóëÜß¿ñÖÖ　 Çí£Ü 
ôó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；. 

ぎÖñëÇñöóôÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï (ぎと) £ ÖñöëíÑóî：úÖó½ó äÜÖÜç¿0çíÖó½ó Ñ¢ñëñ¿í½ó ñÖñëÇ：； (ぞぢがぎ) ． ï¡¿íÑÖÜ0 
ïóïöñ½Ü0 ¡：ßñëÖñöóôÖÜÇÜ öóäÜ, çÜ¿ÜÑ：． ßíÇíöá½í ç¿íïöóçÜïö　½ó Öñïöíî：ÜÖíëÖóê ïóïöñ½, äÜç'　£íÖóê £ 
ëÜ£äÜÑ：¿Ü½ ïöëÜ¡öÜëó, ßíÇíöÜ½：ëÖ：ïö0 öí Öñçó£ÖíôñÖ：ïö0 äíëí½ñöë：ç, àÜ çó£Öíôí0öá ïöíÖ öí Ü½Üçó 
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ. ぢëÜñ¡öÜçíÖÖ　 öí¡óê ïóïöñ½ ÑÜçÜÑóöáï　 çóë：üÜçíöó ç Ü½Üçíê Öñô：ö¡Ü Ü¡ëñï¿ñÖóê 
î：¿ñú öí Üß½ñ¢ñÖá, ÖñöÜôÖóê ： Öñçó£ÖíôñÖóê ÑíÖóê, í öí¡ ïí½Ü Öñô：ö¡：ïöá £íÑíÖÖ　 äë：ÜëóöñöÜ Ü¡ëñ½óê ¡ëóöñë：；ç 
[1].  

ゑ £íÑíôíê ÑÜï¿：ÑÖóîá¡ÜÇÜ êíëí¡öñëÜ £íïöÜïÜçÜ0öá ：½Üç：ëÖ：ïÖ： ½ñöÜÑó, àÜ ÑÜî：¿áÖÜ, ¡Ü¿ó Öñçó£ÖíôñÖ： äÜÑ：； 
öí äëÜîñïó ½í0öá ç¿íïöóç：ïöá ïöíöóïöóôÖÜ； ïö：ú¡Üïö： ： ëñí¿áÖÜ ä：Ñ¡Üë　0öáï　 ：½Üç：ëÖ：ïÖó½ £í¡ÜÖí½. だÑÖí¡ 
î：¿óú ë　Ñ äíëí½ñöë：ç ïóïöñ½ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 Öñ ½í． â：¡ïÜçíÖóê £ÖíôñÖá ： Öñ ½í0öá ：½Üç：ëÖ：ïÖóê Üäóï：ç (£½：Öí 
ÖíçíÖöí¢ñÖá, äÜ¡í£Öó¡ó ÖíÑ：úÖÜïö：, £ßóö¡ó ÖíëÜÑÖÜ½Ü ÇÜïäÜÑíëïöçÜ).  

でóïöñ½ó ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 £ ぞぢがぎ êíëí¡öñëó£Ü0öáï　 î：¿ó½ ë　ÑÜ½ Ü£Öí¡ ： ç¿íïöóçÜïöñú, ç：ÑÜßëí¢í0öá 
ç£í．½ÜÑ：0 ñ¿ñ½ñÖö：ç ：£ £ÜçÖ：üÖ：½ó öí çÖÜöë：üÖ：½ó £ç'　£¡í½ó, £ÖíôÖí ôíïöóÖí 　¡óê Öñ ä：ÑÑí．öáï　 öÜôÖÜ½Ü 
ÇëÜüÜçÜ½Ü Üßôóï¿ñÖÖ0, í ë　Ñ, - ： ¡：¿á¡：ïÖó½ çó£ÖíôñÖÖ　½. げç：Ñïó çóä¿óçí．, àÜ ñÖñëÇñöóôÖ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó £ ぞぢがぎ 
． ßíÇíöÜî：¿áÜçó½ó £í ïçÜ．0 äëóëÜÑÜ0, í ；ê Üäöó½：£íî：　 äÜçóÖÖí äëÜçÜÑóöóï　 £í ïÜ¡ÜäÖ：ïö0 ¡ëóöñë：；ç 
ñâñ¡öóçÖÜïö： Öí ÜïÖÜç： £íÑíô： äëóúÖ　öö　 ë：üñÖá äÜ ßíÇíöáÜ½ ¡ëóöñë：　½, àÜ çó½íÇí． £íïöÜïÜçíÖÖ　 ïäñî：í¿áÖóê 
½íöñ½íöóôÖóê ½ñöÜÑ：ç, çëíêÜçÜ0öá ïäñîóâ：¡Ü £íçÑíÖÖ　 - îñ ïä：¿áÖñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 öñÜë：； Öñô：ö¡óê ½ÖÜ¢óÖ, 
ñ¡ïäñëöÖóê Üî：ÖÜ¡ ： çñ¡öÜëÖÜ； Üäöó½：£íî：； [1]. 

どí¡ó½ ôóÖÜ½, ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 öí Üäöó½：£íî：　 ñÖñëÇñöóôÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ï：ç (ぎと), àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ïÜ¡ÜäÖ：ïöá 
ÖñöëíÑóî：úÖóê äÜÖÜç¿0çíÖóê Ñ¢ñëñ¿ ñÖñëÇ：； ë：£ÖÜ； äëóëÜÑó 　ç¿　． ïÜßÜ0 ï¡¿íÑÖÜ äëÜß¿ñ½Ü, çÖíï¿：ÑÜ¡ 
ÖñÜßê：ÑÖÜïö： Üß¿：¡Ü Öñçó£ÖíôñÖÜïö： çóê：ÑÖÜ； ：ÖâÜë½íî：； öí ；； ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜïö：. ゐñ£äÜïñëñÑÖ． ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 
öí¡óê ïóïöñ½ ü¿　êÜ½ ÜëÇíÖ：£íî：； ÖíöÜëÖÜÇÜ ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ äÜç'　£íÖñ £： £ÖíôÖó½ó öëÜÑÖÜàí½ó ： ½íöñë：í¿áÖó½ó 
çóöëíöí½ó. どÜ½Ü ÜïÖÜçÖó½ ：ÖïöëÜ½ñÖöÜ½ çóçôñÖÖ　 ぎと ： äëÜîñï：ç, àÜ äëÜö：¡í0öá ç Öóê, ． ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　, àÜ 
ÑÜ£çÜ¿　． ëÜ£Ç¿　Ñíöó çñ¿ó¡Ü ¡：¿á¡：ïöá í¿áöñëÖíöóçÖóê çíë：íÖö：ç, çÑÜï¡ÜÖí¿0çíöó äëÜîñï äëóúÖ　öö　 ë：üñÖá ： 
öÜôÖ：üñ äëÜÇÖÜ£Üçíöó ；ê Öíï¿：Ñ¡ó.  

ぜñöí ëÜßÜöó. だäöó½：£íî：　 ñÖñëÇñöóôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ÜïöíÖÜç¡ó. ぢ：ÑïöíçÜ0 Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ëÜ£ëÜß¡ó ． 
í¡öÜí¿áÖí äÜöëñßí ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　, àÜ ÑÜï　Çí．öáï　 ü¿　êÜ½ çóëÜßÖóîöçí ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； í¿áöñëÖíöóçÖó½ 
½ñöÜÑÜ½ öí äñëñëÜß¡ó ß：Ü½íïó Öí çóïÜ¡Ü　¡：ïÖ： ß：ÜÑÜßëóçí. 

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ëÜßÜöó ÜïöíÖÜç¡ó ÑÜ£çÜ¿óöá ÜÑÜï¡ÜÖí¿0çíöó ：ïÖÜ0ô： ½ñöÜÑó 
ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê öí ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖóê äíëí½ñöë：ç ß：Üëñí¡öÜë：ç öí ñ¿ñ¡öëÜÇñÖñëÜ0ôÜÇÜ Üïöíö¡ÜçíÖÖ　, 
　¡： çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Ñ¿　 çóëÜßÖóîöçí ß：ÜÑÜßëóç, ñÖñëÇñöóôÖÜÇÜ ß：ÜÇí£Ü öí ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぞí ß：ÜÇí£ÜçÜ ÜïöíÖÜç¡Ü àÜë：ôÖÜ ÖíÑêÜÑóöá äëóß¿ó£ÖÜ 30000 ö ÇÖÜ0 ： 
5000 ö ÜëÇíÖ：ôÖóê ç：ÑêÜÑ：ç £ ßÜ．Öá ： ：Öüóê äëÜ½óï¿Üçóê ä：Ñäëó．½ïöç. 

が¿　 äÜÑíç¿ñÖÖ　 £ßÜÑÖó¡：ç êçÜëÜß ß：Ü½íïí äíïöñëó£Ü．öáï　, öÜßöÜ çÜÖí ÖíÇë：çí．öáï　 äëÜö　ÇÜ½ ÇÜÑóÖó äëó 
öñ½äñëíöÜë： 70°で. ぢíïöñëó£ÜçíÖí ß：Ü½íïí äÜÑí．öáï　 ç ëñí¡öÜëÖóú ßí¡ ．½Ö：ïö0 2250 ½3, Ññ ç：ÑßÜçí．öáï　 äëÜîñï ；； 
ßëÜÑ：ÖÖ　. どí½ ß：Ü½íïí £í¿óüí．öáï　 äëÜö　ÇÜ½ 20...25 ÑÖ：ç. ぢëÜîñï ßëÜÑ：ÖÖ　 ç：ÑßÜçí．öáï　 äëó öñ½äñëíöÜë： 38°で. 
ぢëó îóê Ü½Üçíê ßí¡öñë：； äñëñöçÜë　öá 40...50% ÜëÇíÖ：ôÖÜÇÜ ½íöñë：í¿Ü ß：Ü½íïó ç äí¿áÖóú ß：ÜÇí£, àÜ ½：ïöóöá 
60...70% ôóïöÜÇÜ ½ñöíÖÜ. 

どí¡í ÜïöíÖÜç¡í ½Ü¢ñ äëÜö　ÇÜ½ 24 ÇÜÑóÖ àÜÑÖ　 ÜÑñë¢Üçíöó 3000…4000½3 Çí£Ü, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． Üßï　ÇÜç： 
2000…2500 ¿：öë：ç Öíâöó. 

ぢÜ Çí£ÜäëÜçÜÑÜ ß：ÜÇí£ äÜÑí．öáï　 Öí Çí£ÜÇñÖñëíöÜë, Ññ ½ó Üöëó½Ü．½Ü ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：0 äÜöÜ¢Ö：ïö0 450 ¡ゑö, 
　¡í äñëñöçÜëóöáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 öëíÖïâÜë½íöÜëí ç ñ¿ñ¡öëó¡Ü ÖíäëÜÇÜ0 360 ゑ öí äÜÑí．öáï　 ç £íÇí¿áÖÜ 
ñÖñëÇÜ½ñëñ¢Ü. 

どñä¿Üçí ñÖñëÇ：　 äÜöÜ¢Ö：ïö0 636 ¡ゑö, àÜ ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜ äÜöëñßí½ äëóß¿ó£ÖÜ 350 ¡çíëöóë, äÜÑí．öáï　 äÜ 
ïóïöñ½： îñÖöëí¿áÖÜÇÜ Üäí¿ñÖÖ　 ÑÜ ïäÜ¢óçíôí. げí ëíêÜÖÜ¡ çóïÜ¡ÜÇÜ çóêÜÑÜ ñÖñëÇ：； ÑÜï　Çí．öáï　 ñâñ¡öóçÖóú 
¡Üñâ：î：．Öö ¡ÜëóïÖÜ； Ñ：；, àÜ ë：çÖóú 88,4 %. ぢëó äñëñëç： ç äÜÑíô： ß：ÜÇí£Ü ßñ£äñëñß：úÖñ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 ½Ü¢ñ 
ä：Ñöëó½Üçíöóï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Çí£Ü, 　¡óú äÜäñëñÑÖáÜ £í¡íôÜ．öáï　 Ü ．½ÖÜïö： ： £ßñë：Çí．öáï　 Ñ¿　 öí¡óê çóäíÑ¡：ç. 
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ゎ：ßëóÑÖ： ½ÜÑñ¿： ½Ü¢Öí ëÜ£ë：£Ö　öó äÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ0 ÑÜ ½íïüöíßÜ ôíïÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ： äÜ ïäÜïÜßÜ çä¿óçÜ Öí 

½ÜÑñ¿á. ば äñëüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ½ÜÑñ¿： äÜÑ：¿　0öáï　 Öí ½ÜÑñ¿：, 　¡： âÜÖ¡î：ÜÖÜ0öá ç ëñí¿áÖÜ½Ü ½íïüöíß：, ： ½ÜÑñ¿：, 
àÜ ÑÜäÜï¡í0öá çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ç ßÜÑá-　¡Ü½Ü öñêÖ：ôÖÜ ëñí¿：£Ü0ôÜ½Üïá ëñ¢ó½： ôíïÜ.  

 ば ÑëÜÇÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ëÜ£Ç¿　Ñí．öáï　 ç£í．½ÜÑ：　 ë：£Öóê ôíïöóÖ Ç：ßëóÑÖóê ½ÜÑñ¿ñú. é¡àÜ ½íöñ½íöóôÖóú 
ñ¡ç：çí¿ñÖö ½ÜÑñ¿： ½Ü¢ñ £½：Ö0çíöó ïöíÖ â：£óôÖÜÇÜ ñ¡ç：çí¿ñÖöí, öÜ ½ÜÑñ¿á ßÜÑñ ççí¢íöóï　 í¡öóçÖÜ0. ば ëí£： 
£½：Öó ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ñ¡ç：çí¿ñÖöí ä：Ñ çä¿óçÜ½ ¿óüñ £ÜçÖ：üÖ：ê Ü½Üç, íßÜ â：£óôÖÜÇÜ ñ¡ç：çí¿ñÖöí, ½ÜÑñ¿á 
ççí¢í．½Ü äíïóçÖÜ0.  

げíÇí¿áÖóú í¿ÇÜëóö½ ë：üñÖÖ　 £íÑíô： äëÜñ¡öÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 Üß'．¡ö：ç £ ぞぢがぎ ï¡¿íÑí．öáï　 £ 
ÖíïöÜäÖóê ÜïÖÜçÖóê ñöíä：ç:  

í) âÜë½ÜçíÖÖ　 í¿áöñëÖíöóçÖÜ； ½ÖÜ¢óÖó Üäöó½í¿áÖóê çíë：íÖö：ç ïóïöñ½ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 äëó ë：£Öóê ë：çÖ　ê 
íçöÜÖÜ½ÖÜïö： ä：Ñïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜ- ： öñä¿ÜäÜïöíôíÖÖ　 Üß'．¡öí £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ öñÜë：； Öñô：ö¡óê ½ÖÜ¢óÖ (ä：Ññöíä 
äÜäñëñÑÖáÜ； Üäöó½：£íî：；);  

ß) çóß：ë ëíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ äëÜñ¡öÖÜÇÜ ë：üñÖÖ　 £ ½ÖÜ¢óÖó í¿áöñëÖíöóçÖóê çíë：íÖö：ç £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ¡ÜÖîñäî：； 
ÖíçñÑñÖóê çóöëíö (ä：Ññöíä ÜïöíöÜôÖÜ； Üäöó½：£íî：；).  

ん¿ÇÜëóö½ çóßÜëÜ ëíî：ÜÖí¿áÖóê öñêÖ：ôÖóê ë：üñÖá Öí ñöíä： äÜäñëñÑÖáÜ； Üäöó½：£íî：； ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ïöÜäñÖ　 
£Öíôó½Üïö： ¡ëóöñë：；ç ñâñ¡öóçÖÜïö： äñëñÑßíôí． çó¡ÜÖíÖÖ　 äÜë：çÖ　ÖÖ　 í¿áöñëÖíöóç £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ 
Ü£íÇí¿áÖñÖÜÇÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ　 ÖíÑíÖÖ　 äñëñçíÇó äëó Öñë：çÖÜ£ÖíôÖóê ¡ëóöñë：　ê ： ôñëñ£ ½í¡ïó½í¿áÖñ ¡Ü½ß：ÖÜçíÖÖ　 
Üß¿íïöñú ÖñÑÜ½：ÖÜçíÖÖ　 äëÜñ¡öÖóê í¿áöñëÖíöóç äëó ë：çÖÜ£ÖíôÖóê ¡ëóöñë：　ê. 

 ん¿ÇÜëóö½ ñöíäÜ äÜäñëñÑÖáÜ； Üäöó½：£íî：； ïóïöñ½ ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 £ ぞぢがぎ ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÖíïöÜäÖÜ； 
äÜï¿：ÑÜçÖÜïö： äëÜîñÑÜë: [7] 

- äÜßÜÑÜçí Öñô：ö¡óê ç：ÑÖÜüñÖá ÖñïöëÜÇÜ； äñëñçíÇó çíë：íÖö：ç äÜ ¡Ü¢ÖÜ½Ü äÜ¡í£Öó¡Ü ñâñ¡öóçÖÜïö：;  
- çó£ÖíôñÖÖ　 Öñô：ö¡Ü； ä：Ñ½ÖÜ¢óÖó ÖñÑÜ½：ÖÜçíÖÖ　 çíë：íÖö：ç äëó â：¡ïÜçíÖÜ½Ü ¡ëóöñë：； ñâñ¡öóçÖÜïö：;  
- äÜßÜÑÜçí ½íöëóî： ：ÖÑÜ¡ÜçíÖÜÇÜ Öñô：ö¡ÜÇÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ　 äñëñçíÇó Öí ½ÖÜ¢óÖ： çóê：ÑÖóê çíë：íÖö：ç äÜ çï：ê 

ëÜ£Ç¿　ÖÜöóê äÜ¡í£Öó¡íê ñâñ¡öóçÖÜïö：;  
- £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ； ：ÖÑÜ¡ÜçíÖÜ； Öñô：ö¡Ü； ä：Ñ½ÖÜ¢óÖó ÖñÑÜ½：ÖÜ0ôóê çíë：íÖö：ç äëÜñ¡öÖóê ë：üñÖá;  
- çóß：ë Öíúß：¿áü ëíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ äëÜñ¡öÖÜÇÜ ë：üñÖÖ　 Ñ¿　 ëÜ£Ç¿　ÖÜöóê ë：çÖ：ç íçöÜÖÜ½ÖÜïö： ïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜ- ： 

öñä¿ÜäÜïöíôíÖÖ　 öí âÜë½ÜçíÖÖ　 ½ÖÜ¢óÖó í¿áöñëÖíöóçÖóê çíë：íÖö：ç Ñ¿　 äÜÑí¿áüÜ； Üäöó½：£íî：；.  
が¿　 äëóúÖ　öö　 ÜïöíöÜôÖÜÇÜ ë：üñÖÖ　 ßñ£¿：ô í¿áöñëÖíöóçÖóê çíë：íÖö：ç ÑÜäÜçÖ0．öáï　 ßí£Üçó½ çíë：íÖöÜ½ 

ïóïöñ½ó ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 Üß'．¡öí ç：Ñ ïóïöñ½ îñÖöëí¿：£ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜ- ： öñä¿ÜäÜïöíôíÖÖ　.  
ぞíú¡ëíàó½ çíë：íÖöÜ½ ïóïöñ½ó ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　 ççí¢í．öáï　 çíë：íÖö, àÜ £íßñ£äñôÜ．  

* *
0

* *
0 min 3( )

i
ia A

A a


 ,      (1) 

Ññ ん0
* - ½ÖÜ¢óÖí í¿áöñëÖíöóçÖóê äñëïäñ¡öóçÖóê çíë：íÖö：ç ñÖñëÇÜäÜïöíôíÖÖ　, ç¡¿0ôí0ôó ßí£Üçóú çíë：íÖö.  

づóïÜÖÜ¡ 1. でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ゐぎば 
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ゑóïÖÜç¡ó. ゑ ÜïöíÖÖ： ëÜ¡ó £ÖíôÖÜ £ëÜï¿í £íî：¡íç¿ñÖ：ïöá ÑÜ äëÜîñï：ç çóëÜßÖóîöçí ß：ÜÇí£Ü - îñ äëÜ　ç¿　．öáï　 
Öñ ö：¿á¡ó ç £ëÜïöí0ô：ú ¡：¿á¡Üïö： ä¿íÖÜçíÖóê öí ïäÜëÜÑ¢ÜçíÖóê ß：ÜÇí£Üçóê ÜïöíÖÜçÜ¡, í¿ñ ú Ü £íî：¡íç¿ñÖÜïö： çïñ 
ß：¿áüÜÇÜ ôóï¿í âñë½ñë：ç, ¡Ü½ÜÖí¿áÖóê ÇÜïäÜÑíëïöç, ä：Ñäëó．½ïöç, äÜ¿：öó¡：ç ： äëóçíöÖóê ÇÜïäÜÑíëïöç, 　¡： 
Üçí¢ÖÜ ïäÜïöñë：Çí0öá £í ëÜ£çóö¡Ü½ îáÜÇÜ ïñ¡öÜëí. ぎÖñëÇñöóôÖí Çí¿Ü£á ç¢ñ öí¡Ü¢ Öñ ç：ÑÖÜïóöáï　 £ öí¡Ü0 
Üßñëñ¢Ö：ïö0 ÑÜ ÑñîñÖöëí¿：£íî：； çóëÜßÖóîöçí £íçÑ　¡ó ßÜÑ：çÖóîöçÜ ß：ÜÇí£Üçóê ÜïöíÖÜçÜ¡. が¿　 êíëôÜçÜ； 
äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, ÇíïöëÜÖÜ½：；, çñ¿ó¡óê ëñïöÜëíÖ：ç, £í¡¿íÑ：ç ÇëÜ½íÑïá¡ÜÇÜ êíëôÜçíÖÖ　 ： ä：Ñäëó．½ïöç £ äñëñëÜß¡ó 
êíëôÜçóê ç：ÑêÜÑ：ç öñêÖÜ¿ÜÇ：　 çóëÜßÖóîöçí ß：ÜÇí£Ü ÖíÑí． üíÖï ÑñüñçÜ； Üöó¿：£íî：； ÜëÇíÖ：ôÖóê ç：ÑêÜÑ：ç öí 
£í¿óü¡：ç äëÜÑÜ¡ö：ç êíëôÜçíÖÖ　 ç ß：ÜÇí£Üçóê ÜïöíÖÜç¡íê £ ¡Üëóïö0 Ñ¿　 ï：¿áïá¡ÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí. ぴ　 öñêÖÜ¿ÜÇ：　 
öí¡Ü¢ £íçÜúÜçÜ． çïñ ß：¿áüñ äëóêó¿áÖó¡：ç ïñëñÑ ¿0Ññú, ÜïÜßóïöÜ äñëñ¡ÜÖíçüóêï　 ç ；； ¡Üëóïö： Ñ¿　 
Öíç¡Ü¿óüÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí. ぞñÜêó¿áÖñ £ëÜïöíÖÖ　 çíëöÜïö： ïäÜ¢óçíÖÜ； ñÖñëÇ：； ïäëó　． £í¡ë：ä¿ñÖÖ0 £í 
ß：ÜÇí£ÜçÜ0 Çí¿Ü££0 äÜäÜ¿　ëÖÜïö： ç ÜïöíÖÖ： Ñçí Ññï　öó¿：öö　. ゐ：ÜÇí£ äñëñöçÜëóçï　 £ í¿áöñëÖíöóçÖÜÇÜ Ñ¢ñëñ¿í 
ñÖñëÇ：； ç £çóôÖñ Ñ¿　 ßíÇíöáÜê ä：Ñäëó．½ïöç ç ÜïáÜ½Ü ïç：ö：. ぴáÜ½Ü äñëñÑÜçí¿í öëóçí¿í ：ïöÜë：　 ëÜ£çóö¡Ü. 
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E-mail: Sergvs69@rambler.ru 

 
ゑçñÑñÖóñ. ゎ¿íçÖí　 £íÑíôí ¿0ßÜú ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 – ÜïöÜúôóçÜñ äÜÑÑñë¢íÖóñ 

£íÑíÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 ëñÇÜ¿óëÜñ½Üú çñ¿óôóÖ▲ ç £íçóïó½Üïöó Üö çÖñüÖóê çÜ£Ññúïöçóú, ó¿ó ó£½ñÖñÖóñ ññ äÜ 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜú äëÜÇëí½½ñ. ぞñ £íçóïó½Ü Üö ïöñäñÖó ï¿Ü¢ÖÜïöó ó óïäÜ¿ÖñÖó　, Ñ¿　 ¿0ß▲ê çóÑÜç Üßéñ¡öÜç  
ÑñúïöçÜñö ÜïÖÜçÖÜú äëóÖîóä Üäëíç¿ñÖó　 – äëóÖîóä ÜßëíöÖÜú ïç　öó, ïÜàÖÜïöá ¡ÜöÜëÜÇÜ  £í¡¿0ôíñöï　 ç 
ç▲ëíßÜö¡ñ  ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê Üäëíç¿　0àóê çÜ£Ññúïöçóú Öí Üßéñ¡ö Öí ÜïÖÜçíÖóó äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê Ü ïÜïöÜ　Öóó 
äëÜîñïïí  ç ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó, äëó ïëíçÖñÖóó óê ï £íÑíÖÖ▲½ó äíëí½ñöëí½ó. 

ぢëó íçöÜ½íöó£íîóó ïóïöñ½ çñÖöó¿　îóó äëó½ñÖ　0ö ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜñ ó ¡íôñïöçñÖÖÜñ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ. ぢëó 
¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó ÖñÜßêÜÑó½Üñ ïÜïöÜ　Öóñ ¡¿ó½íöí ÑÜïöóÇíñöï　 äÜöñ½ ó£½ñÖñÖó　 ëíïêÜÑí  çÜ£ÑÜêí 
äëó äÜïöÜ　ÖÖ▲ê ñÇÜ äíëí½ñöëíê. とÜÖöëÜ¿á ó  äÜÑÑñë¢íÖóñ ÖñÜßêÜÑó½▲ê äíëí½ñöëÜç (öñ½äñëíöÜë▲ ó 
ç¿í¢ÖÜïöó), ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 Ñíöôó¡Üç öñ½äñëíöÜë▲ ó ç¿í¢ÖÜïöó çÜ£ÑÜêí, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç 
¡ÜÖöëÜ¿óëÜñ½Ü½ äÜ½ñàñÖóó. ばäëíç¿ñÖóñ  öñ½äñëíöÜëÜú äÜ½ñàñÖó　 ½Ü¢ñö  ó£½ñÖ　öáï　 ëíïêÜÑÜ½ äëóöÜôÖÜÇÜ ó 
ÜÑí¿　ñ½ÜÇÜ çÜ£ÑÜêí, ó½ññö äëñó½Üàñïöçí, ïç　£íÖÖ▲ñ ï ~¡ÜÖÜ½óñú ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, êÜö　 ëñí¿ó£Üñöï　 ëñÑ¡Ü,  ó£-
£í  ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ç▲ïÜ¡óê £íöëíö  ó ï¿Ü¢ÖÜïöó Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½Üú. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. でÜ£ÑíÖóñ Çóß¡Üú ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóÜÖÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ï îñ¿á0 Ü¿ÜôüñÖó　 
~ââñ¡öóçÖÜïöó ëíßÜö▲. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ゑñÖöó¿　öÜë▲ ó½ñ0ö öí¡óñ äíëí½ñöë▲, ¡ÜöÜë▲ñ Üßñïäñôóçí0ö 
½í¡ïó½í¿áÖ▲ú ëíïêÜÑ çÜ£ÑÜêí, öëñßÜñ½▲ú ïóïöñ½Üú. だÑÖí¡Ü Üï¿Üçó　 âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ôíïöÜ öëñßÜ0ö 
ïÖó¢ñÖóñ ëíïêÜÑí. ÄöÜ ½Ü¢ñö ÑÜïöóÇíöáï　 £í ïô、ö ÑëÜïïñ¿óëÜçíÖó　 äëó äÜïöÜ　ÖÖÜú ôíïöÜöñ çëíàñÖó　 çí¿í 
çñÖöó¿　öÜëí, í öí¡¢ñ £í ïô、ö ó£½ñÖñÖó　 ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 çí¿í çñÖöó¿　öÜëí,  äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ôíïöÜöÖÜ-
ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ äëóçÜÑí. ぢëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ½Ü¢ÖÜ ½ñÖ　öá ç £íçóïó½Üïöó Üö ïñ£ÜÖÖ▲ê, ¡¿ó½íöóôñï¡óê 
Üï¿Üçóú, ßí¿íÖïí öñä¿í ó ç¿íÇÜç▲Ññ¿ñÖóú, ç▲Ññ¿ñÖóú çëñÑÖ▲ê Çí£Üç ó äíëÜç. でÖó¢ñÖóñ ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 
çí¿í çñÖöó¿　öÜëí äëóçÜÑóö ¡ Ü½ñÖáüñÖó0 äÜöëñß¿　ñ½Üú ½ÜàÖÜïöó ç 6 - 8 ëí£. Ä¡ÜÖÜ½ó　 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó äëó 
äëó½ñÖñÖóó ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ äëóçÜÑí ½Ü¢ñö ïÜïöíçóöá ÑÜ 60 %. 

どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡í　 ïêñ½í äëÜçñöëóçíÖó　 äÜ½ñàñÖóú ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡ÜëäÜïí äëóçñÑñÖí Öí ëóïÜÖ¡ñ 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 -  でêñ½í çñÖöó¿　îóÜÖÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí 4-ê ¿íßÜëíöÜëóú: 

7003, 7002, 7006, 7007 – ¿íßÜëíöÜëÖ▲ñ äÜ½ñàñÖó　; ぢゎゑば – ぢëóçÜÑ Ç¿íçÖÜú çñÖöó¿　öÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó; 
ゐが1-ゐが4 – ß¿Ü¡ó Ñíöôó¡Üç (Ñíöôó¡ öñ½äñëíöÜë▲ ö, Ñíöôó¡ ç¿í¢ÖÜïöó  ó Ñíöôó¡ ¡óï¿ÜëÜÑí だ2, Ñíöôó¡ でだ2); 

げばÄぢ1-げばÄぢ4 – £íï¿ÜÖ¡ó ï Üäëíç¿　ñ½▲½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½; ぢゑ1-ぢゑ4 – äëóöÜôÖ▲ñ çñÖöó¿　öÜë▲ 



ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

 
241

ぢëó½ñÖñÖóñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äÜ£çÜ¿　ñö ä¿íçÖÜ,  ï öëñßÜñ½Üú ÑóÖí½ó¡Üú ëí£ÇÜÖí 
£íäÜï¡íöá çñÖöó¿　öÜë. ゑÜ£½Ü¢ÖÜïöá ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 äÜ ïóÇÖí¿í½ 
ÜßëíöÖ▲ê ïç　£ñú (Ñíöôó¡ öñ½äñëíöÜë▲, Çí£ÜíÖí¿ó£íöÜë ó ö.ä.) Ññ¿íñö çÜ£½Ü¢Ö▲½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ôíïöÜö▲ 
çëíàñÖó　 çñÖöó¿　öÜëí (ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ñÇÜ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó) ç ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó. ÄöÜ äëóçÜÑóö 
¡ Ü½ñÖáüñÖó0 ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　, Üçñ¿óôñÖó0 ½ñ¢ëñ½ÜÖöÖ▲ê îó¡¿Üç öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, í 
öí¡¢ñ äëÜÑ¿ñçíñöï　 ïëÜ¡ ¢ó£Öó  ÑçóÇíöñ¿　. 

ぜí¡ïó½í¿áÖí　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ÜïöíÖÜç¡ó ÑÜïöóÇíñöï　 äëó ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ï¡ÜëÜïöó ÑçóÇíöñ¿　 ぢゎゑば ó 
Üö¡ë▲öÜú £íï¿ÜÖ¡ñ ç ¡íÖí¿ñ çÜ£ÑÜêÜäÜÑíôó (Öíäëíç¿　0àñ½ íääíëíöñ äëó ñÇÜ ÜïöíÖÜç¡ñ ç ¡ÜëäÜïñ çñÖöó¿　öÜëí). 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 - ん~ëÜÑóÖí½óôñï¡óñ  êíëí¡öñëóïöó¡ó çñÖöó¿　öÜëí äëó ôíïöÜöÖÜ½ äëóçÜÑñ – ¡ëóç▲ñ 1, 2, 3 ó 

äëó Üäëíç¿ñÖóó £íï¿ÜÖ¡Üú – ¡ëóçí　 4 
 
だßàñäëóÖ　öÜ ïôóöíöá, ôöÜ ôíïöÜöÖ▲ú äëóçÜÑ ßÜ¿ññ ~¡ÜÖÜ½óôñÖ ç ïóïöñ½ñ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ëñ¢ó½Üç  

äëÜçñöëóçíÖó　. ÄöÜ ïäëíçñÑ¿óçÜ Üöôíïöó, öí¡ ¡í¡ äëó ½í¡ïó½í¿áÖÜú äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ÑçóÇíöñ¿á ÑÜ¿¢ñÖ 
ëíßÜöíöá ï ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ï¡ÜëÜïöá0 ó¿ó  ß¿ó£¡Üú ¡ Öñú (f =50 ゎî). 

 ぢëó ~öÜ½ ïÜàñïöçñÖÖ▲ äÜöñëó ç äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ ôíïöÜö▲ ó ç ïí½Ü½ ÑçóÇíöñ¿ñ. だöï0Ñí 　ïÖÜ, ôöÜ 
~ââñ¡öóçÖññ  £íÑíÖÖ▲ú ëñ¢ó½ ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá äëó äóöíÖóó ÑçóÇíöñ¿　 Üö ïñöó äÜöñ½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 £íÑçó¢¡Üú 
ó¿ó Öíäëíç¿　0àó½ íääíëíöÜ½ (ëóï. 2). ぞí ëóïÜÖ¡ñ ÑíÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó  (öÜô¡ó ん, ん1, ん2) 
äÜ¿ÜôñÖ▲ äëó ï¡ÜëÜïö　ê の2, の1, の2. ぢëó ~öÜ½ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ëíçÖí £íÑíÖÖÜú  Q3, í ÖíäÜë ぞ3. どÜö ¢ñ ëñ¢ó½  
äÜ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ½Ü¢ñö ß▲öá  äÜ¿ÜôñÖ äÜöñ½ ó£½ñÖñÖó　 ÜÇ¿í ÜïöíÖÜç¡ó £íï¿ÜÖ¡ó (üöëóêäÜÖ¡öóëÖí　 
¿óÖó　). ぞñÜßêÜÑó½▲ñ çñÖöó¿　öÜëÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ (ó£½ñÖñÖóñ どÜ, Q2, でだ2) ïÜÜöçñöïöçÜ0ö £íüöëóêÜçíÖÖÜú Üß¿íïöó.  

ゑ▲çÜÑ ïóïöñ½▲ Öí £íÑíÖÖ▲ú ëñ¢ó½ äëó  ~öÜ½ ÜÑÜßÖññ ÜïÜàñïöç¿　öá äÜöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 £íÑçó¢¡Üú. ぢëó ~öÜ½ 
£íöëíö▲ ~ÖñëÇóó Öí ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ  ½óÖó½í¿áÖ▲ ó Öñ ç¡¿0ôí0öï　 ç äëÜîñïï ½íêÜç▲ñ ½íïï▲ çñÖöó¿　öÜëí. ÄöÜ 
ß¿íÇÜäëó　öÖÜ ï¡í£▲çíñöï　 Öí ½ñêíÖó¡ñ ~öÜÇÜ ï¿Ü¢ÖÜÇÜ í~ëÜÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ íääíëíöí. ずóüá  äÜ Ü¡ÜÖôíÖóó ~öÜÇÜ 
äëÜîñïïí ï äÜ½Üàá0 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç äÜóï¡í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ¡Üëëñ¡îó　 
ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 çñÖöó¿　öÜëí  äÜöñ½ ó£½ñÖñÖó　 ïóÇÖí¿í  Öí çêÜÑñ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲. ばäëÜàñÖÖ▲ú 
í¿ÇÜëóö½ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó äëóçñÑñÖ Öí ëóï. 3. 

づíßÜöí í¿ÇÜëóö½í ÖíôóÖíñöï　 ï ÜïöíÖÜç¡ó  öëñßÜñ½▲ê äíëí½ñöëÜç öñ½äñëíöÜë▲, ç¿í¢ÖÜïöó, í öí¡¢ñ ôíïöÜö▲ 
çëíàñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 Ç¿íçÖÜú çñÖöó¿　öÜëÖÜú  ÜïöíÖÜç¡ó ó ÜÇ¿í äÜ¿Ü¢ñÖó　 £íï¿ÜÖÜ¡. 

ぢñëñÑ  £íäÜï¡Ü½  ぢゎゑば ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ó£½ñÖñÖóñ  ÜÇ¿í  äÜ¿Ü¢ñÖó　 £íï¿ÜÖÜ¡ (ó óê £í¡ë▲öóñ). ÄöÜ 　ç¿　ñöï　 
Üß　£íöñ¿áÖ▲½ Üï¿Üçóñ½ äñëñÑ äÜï¡Ü½.  

ぢëó  ÑÜïöó¢ñÖóó  äëóçÜÑÖ▲½  ÑçóÇíöñ¿ñ½ çñÖöó¿　öÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó  £íÑíÖÖÜú ôíïöÜö▲  ó ÜïöíÖÜç¡ñ 
£íï¿ÜÖ¡ó Öí ÖñÜßêÜÑó½▲ú  ÜÇÜ¿, ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ïëíçÖñçíÖóñ £íÑíÖÖ▲ê äíëí½ñöëÜç  ï ëñí¿áÖ▲½ó  £ÖíôñÖó　½ó  
öñ½äñëíöÜë▲, ç¿í¢ÖÜïöó ó ïÜÑñë¢íÖó　 ¡óï¿ÜëÜÑí. 

 ぞñïÜÜöçñöïöçóñ ïëíçÖóçíñ½▲ê äíëí½ñöëÜç âÜë½óëÜñö Üäëíç¿　0àóú ïóÇÖí¿ Öí äëóçÜÑ £íï¿ÜÖ¡ó ó 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ  çñÖöó¿　öÜëÖÜú  ÜïöíÖÜç¡ó,  äÜï¿ñ  ôñÇÜ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 Üäöó½í¿áÖ▲ú ëñ¢ó½ Üäëíç¿ñÖó　 
çÜ£ÑÜüÖ▲½ äÜöÜ¡Ü½.  
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ゑçÜÑ öëñßÜñ½▲ê 
äíëí½ñöëÜç 

ど ,, だ2

でÜïöÜ　Öóñ 
£íï¿ÜÖ¡ó

£í¡ë▲öÜ

げíäÜï¡ ぢゎゑば

げí¡ë▲öóñ  
£íï¿ÜÖ¡ó

だäëÜï 
¡ÜÖöÜëÜ¿áÖÜ-

ó£½ñëóöñ¿áÖÜú 
íääíëíöÜë▲

でÜÜöçñöïöçóñ ï 
£íÑíÖÖ▲½ó 

äíëí½ñöëí½ó
ど, , だ2

ご£½ñÖñÖóñ ÜÇ¿í 
äÜ¿Ü¢ñÖó　 

£íï¿ÜÖ¡ó

ご£½ñÖñÖóñ ôíïöÜö▲ 
äóöíÖó　 ぢゎゑば

でÜÜöçñöïöçóñ ï 
£íÑíÖÖ▲½ó 

äíëí½ñöëí½ó
ど,  , だ2

でÜÜöçñöïöçóñ ï 
£íÑíÖÖ▲½ó 

äíëí½ñöëí½ó
ど, , だ2

Ñí

Öñö

Ñí

Öñö

Öñö

Ñí

Öñö

Ñí
 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ん¿ÇÜëóö½ ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 
 
ゑ▲çÜÑ▲. ゑ êÜÑñ óïï¿ñÑÜçíÖóú äÜ¿ÜôñÖÜ ÜßÜïÖÜçíÖÖÜñ £í¡¿0ôñÖóñ  Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ïÜ£ÑíÖó　 ïóïöñ½▲ 

Üäëíç¿ñÖó　 äÜ ÑçÜ½ ¡íÖí¿í½ – ï¡ÜëÜïöó çñÖöó¿　öÜëí ó äÜ¿Ü¢ñÖó　 £íï¿ÜÖ¡ó  ç çÜ£ÑÜêÜçÜÑñ. ぢëó ~öÜ½ 
äñëçóôÖ▲½ ¡ÜÖöÜëÜ½ ÑÜïöóÇíñöï　 ÜïöíÖÜç¿ñÖóñ ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ ëñ¢ó½í £í ïôñö ÜïöíÖÜç¡ó ÜÇ¿í £íÑçó¢¡ó. 
がí¿áÖñúüí　 Üäöó½ó£íîó　 ÑÜïöóÇíñöï　 Öí çöÜëÜ½ ~öíäñ £í ïôñö Üäëíç¿ñÖó　 ï¡ÜëÜïöá0 äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. 

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. ゐÜÖÑíëá ぎ.で., ゎÜëÑóñÖ¡Ü ん.で.,. ぜóêíú¿Üç ゑ.ん, ぞó½óô ゎ.ゑ.  んçöÜ½íöó£íîó　 ïóïöñ½  çñÖöó¿　îóó 
¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖó　 çÜ£ÑÜêí. どだゑ “ゑóÑíçÖóôóú ßÜÑóÖÜ¡ んçíÖäÜïö-ぢëó½”, 2003. – 548 ï. 

2. んÖíÖáñç ゑ.ん., ゐí¿Üñçí ず.ぞ., ゎí¿áäñëóÖ  ん.が., ゎÜëÜÑÜç ん.と., ぎëñ½óô ぜ.ù., げç　ÇóÖîñçí で.ぜ.,  ぜÜëíü¡Ü 
ゑ.ぢ., でñÑ▲ê ご.ゑ. でóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó ó ¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖó　.どñÜëó　 ó äëí¡öó¡í.2001,416ï. 

3. ゐñ¡¡ñë ん. でóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó. どñêÖÜïâñëí, ぎçëÜ¡¿ó½íö. ぜ. 2005. – 232 ï. 
4. でçóïöÜÖÜç ゑ.ぜ., ぢÜüÖ　¡Üç ぞ.と.だöÜä¿ñÖóñ, çñÖöó¿　îó　 ó ¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖóñ çÜ£ÑÜêí Üßáñ¡öÜç 

íÇëÜäëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ó ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí: ばôñßÖó¡ Ñ¿　 çÜ£Üç. 2-ó£Ñ. -でぢß.: 
ぢÜ¿óöñêÖó¡í, 2007. – 423 ï. 
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ぜだがぎづぞごげんぴごé Äずぎとどづだぢづごゑだがん とんぞどだゑんどぎずé んゑどだぜんどごぶぎでとだざ 
ぱだづぜだゑだぶぞだざ ずごぞごご でどんずぎずごどぎざぞだゎだ ぢづだごげゑだがでどゑん  

ぞó¡Ü¿íñç ん.ゑ., ½íÇóïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑ ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ ïöí¿ñ¿óöñúÖÜ½ äëÜó£çÜÑïöçñ üóëÜ¡Ü äëó½ñÖ　0öï　 íçöÜ½íöóôñï¡óñ  
âÜë½ÜçÜôÖ▲ñ ¿óÖóó (んぱず). ゑ Üï¿Üçó　ê とëñ½ñÖôÜÇï¡ÜÇÜ ïöí¿ñ¿óöñúÖÜÇÜ £íçÜÑí äëó½ñÖ　0öï　 んぱず 
Çñë½íÖï¡ÜÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí «Kunkel-Wagner», ¡ÜöÜë▲ñ ÜïäñüÖÜ âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0ö ßÜ¿ññ 30 ¿ñö, ôöÜ âí¡öóôñï¡ó 
çÑçÜñ äëñç▲üíñö äëÜñ¡öÖ▲ú ïëÜ¡ ~¡ïä¿Üíöíîóó, Öí ¡ÜöÜë▲ú ëíïïôóöíÖÜ ÑíÖÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ. ぢëÜß¿ñ½í 
Üçñ¿óôñÖó　 ëñïÜëïí ó ïÖó¢ñÖó　 íçíëóúÖÜïöó ó£ÖÜüñÖÖÜÇÜ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ½Ü¢ñö ß▲öá ëñüñÖí 
£í ïôñö ïÖó¢ñÖó　 ÜÑíëÖ▲ê ½Ü½ñÖöÜç ó çóßëíîóÜÖÖ▲ê ÖíÇëÜ£Ü¡, ¡ÜöÜë▲½ äÜÑçñëÇí0öï　 ½ñêíÖó£½▲ んぱず ç 
äÜï¡Ü-öÜë½Ü£Ö▲ê ëñ¢ó½íê. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜóï¡ öñêÖóôñï¡óê ëñüñÖóú, äÜ£çÜ¿　0àóê ïÖó£óöá íçíëóúÖÜïöá, äÜç▲ïóöá ~ÖñëÇñöóôñï¡Ü0 ó 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡Ü0 ~ââñ¡öóçÖÜïöá öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 んぱず Öí äëó½ñëñ ¡íÖöÜçíöñ¿　 ÜäÜ¡ó.  

ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. んぱず äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöá ÜïÖÜçÖ▲ê ó 
çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç Ñ¿　 äëÜó£çÜÑïöçí öóäÜçÜÇÜ ¿óöá　 ç ßÜ¿áüóê ½íïüöíßíê. だÑÖó½ ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê 
½ñêíÖó£½Üç íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜú ¿óÖóó 　ç¿　ñöï　 ¡íÖöÜçíöñ¿á, äëñÑÖí£ÖíôñÖÖ▲ú Ñ¿　 äñëñçÜëíôóçíÖó　 
(¡íÖöÜçíÖó　) Öí 1800  ÜäÜ¡ó – äëóïäÜïÜß¿ñÖó　 Ñ¿　 ÜÑñë¢íÖó　 âÜë½ÜçÜôÖÜú ï½ñïó. とóÖñ½íöóôñï¡í　 ïêñ½í 
¡íÖöÜçíöñ¿　  äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï 1, í.  

ゑëíàñÖóñ ßíëíßíÖí ¡íÖöÜçíöñ¿　 Üßñïäñôóçíñöï　 äëóçÜÑÜ½ öÜôÖÜÇÜ êÜÑí, Üßàóú çóÑ ¡ÜöÜëÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖ 
Öí ëóï. 1, ß. どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óú äëÜîñïï ¡íÖöÜçíÖó　 £í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, ôöÜ äÜï¿ñ öÜôÖÜÇÜ äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　  
ÜôñëñÑÖÜú ÜäÜ¡ó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 çëíàñÖóñ ßíëíßíÖí ç½ñïöñ ï ÜäÜ¡Üú Öí 1800 ç öñôñÖóñ çëñ½ñÖó të. ぢÜï¿ñ ~öÜÇÜ 
äñëñçñëÖÜöí　 ÜäÜ¡í äÜïöÜäíñö Öí ëÜ¿áÇíÖÇ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ ½ñêíÖó£½í, í ññ ½ñïöÜ £íÖó½íñö ÖÜçí　. ぢÜï¿ñ £íêÜÑí ç 
¡íÖöÜçíöñ¿á ÖÜçÜú ÜäÜ¡ó, ßíëíßíÖ çÜ£çëíàíñöï　 ç óïêÜÑÖÜñ äÜ¿Ü¢ñÖóñ. がí¿ññ îó¡¿ ëíßÜö▲ ½ñêíÖó£½í 
äÜçöÜë　ñöï　. ゑëñ½　 Öí £í½ñÖÜ ÜäÜ¡ó ïÜïöíç¿　ñö tä=126 ïñ¡, çëñ½　 çëíàñÖó　 ßíëíßíÖí të =18 ïñ¡, çëñ½　 îó¡¿í どî 
= 144 ïñ¡. ぴó¡¿ÜÇëí½½í ëíßÜö▲ ½ñêíÖó£½í ¡íÖöÜçíöñ¿　 äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóïÜÖ¡ñ 2, í. 

 
    í)       ß) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜñêíÖó£½ çëíàñÖó　 ÜäÜ¡ó: 
¡óÖñ½íöóôñï¡í　 ïêñ½í ¡íÖöÜçíöñ¿　 (í); Üßàóú çóÑ äëóçÜÑí öÜôÖÜÇÜ êÜÑí (ß) 

í)         ß) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – づñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ ½ñêíÖó£½í ¡íÖöÜçíöñ¿　: 
îó¡¿ÜÇëí½½í (í);  öíêÜÇëí½½í äëóçÜÑí öÜôÖÜÇÜ êÜÑí (ß)  ï Üôíïö¡Ü½  të1  ëíßÜö▲ Ç¿íçÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 Öí 

ï¡ÜëÜïöó  n1 ó Üôíïö¡Ü½  të2  ëíßÜö▲ ÑçóÇíöñ¿　 öÜôÖÜÇÜ êÜÑí Öí ï¡ÜëÜïöó  n2 
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だïÖÜçÖ▲½ó öëñßÜçíÖó　½ó ¡ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ~öÜÇÜ ½ñêíÖó£½í 　ç¿　0öï　 öÜôÖÜïöá äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　, í öí¡¢ñ 
ä¿íçÖÜïöá êÜÑí (ÜÇëíÖóôñÖóñ ÑóÖí½óôñï¡óê ½Ü½ñÖöÜç) ç äÜï¡Ü-öÜë½Ü£Ö▲ê ëñ¢ó½íê. が¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 öÜôÖÜïöó 
äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　 ¡íÖöÜçíöñ¿　 ç £íÑíÖÖ▲ê öÜô¡íê äÜöó óïäÜ¿á£Üñöï　 ½ñöÜÑ ïÖó¢ñÖóñ ï¡ÜëÜïöó Ñçó¢ñÖó　 
½ñêíÖó£½í äñëñÑ ÜïöíÖÜç¡Üú. で ~öÜú îñ¿á0 Ñ¿　 çëíàñÖó　 ¡íÖöÜçíöñ¿　 äëó½ñÖ　ñöï　 äëóçÜÑ öÜôÖÜÇÜ êÜÑí, 
¡ÜöÜë▲ú äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜñ ÜßéñÑóÖñÖóñ ÑçÜê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú  ï äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲½ 
ëñÑÜ¡öÜëÜ½ (ëóï 1, ß). だÑóÖ ó£ ÑçóÇíöñ¿ñú 　ç¿　ñöï　 ÜïÖÜçÖ▲½ (Ñ¿　 äëóçñÑñÖó　 ¡íÖöÜçíöñ¿　 ç Ñçó¢ñÖóñ ïÜ 
ï¡ÜëÜïöá0 n1), çöÜëÜú – çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖ▲½ (Ñ¿　 äñëñêÜÑí Öí äÜÖó¢ñÖÖÜ0 ï¡ÜëÜïöá n2 äñëñÑ ÜïöíÖÜçÜ½). 
どíêÜÇëí½½í ëíßÜö▲ äëóçÜÑí öÜôÖÜÇÜ êÜÑí äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóïÜÖ¡ñ 2, ß. 

がíÖÖí　 ïóïöñ½í ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ¡íÖöÜçíöñ¿　 ó½ññö ë　Ñ ïÜàñïöçñÖÖ▲ê ÖñÑÜïöíö¡Üç: 
– ï¿Ü¢Öí　 ¡óÖñ½íöóôñï¡í　 îñäá «~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿á öÜôÖÜÇÜ êÜÑí – äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲ú ëñÑÜ¡öÜë – Ç¿íçÖ▲ú 

~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿á – ëñÑÜ¡öÜë – äëóçÜÑÖí　 £çñ£ÑÜô¡í – îñäÖí　 äñëñÑíôí – ßíëíßíÖ»; 
– óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÑçÜê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú Ñ¿　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ÜÑÖÜú öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú Üäñëíîóó; 
– ï¿Ü¢ÖÜñ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜñ óïäÜ¿ÖñÖóñ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 (¡ÜÖóôñï¡óñ ëÜöÜë ó ïöíöÜë; çí¿ ÑçóÇíöñ¿　  

óïäÜ¿á£Üñöï　 ¡í¡ çÖÜöëñÖÖ　　 ÜßÜú½í äÜÑüóäÖó¡Üç, ôöÜ öëñßÜñö äÜ¿óëÜç¡ó ó £í¡í¿¡ó ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê Üôíïö¡Üç 
çí¿í; Öí¿óôóñ äÜÑüóäÖó¡Üç ï¡Ü¿á¢ñÖó　 ó ÜäÜëÖ▲ê äÜÑüóäÖó¡Üç; Öí¿óôóñ öÜë½Ü£Ö▲ê ßíëíßíÖÜç; ó£½ñÖ　ñ½▲ú 
çÜ£ÑÜüÖ▲ú £í£Üë ½ñ¢ÑÜ ïöíöÜëÜ½ ó ëÜöÜëÜ½); 

– ï¿Ü¢Öí　 äëÜîñÑÜëí ëñ½ÜÖöí ó £í½ñÖ▲ Ññöí¿ñú, ç▲ïÜ¡óñ ½íïïÜÇíßíëóöÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó ó ïöÜó½Üïöá. 
ぢëñÑ¿íÇíñ½▲ú íçöÜëÜ½ ïäÜïÜß ½ÜÑñëÖó£íîóó ïÜàñïöçÜ0àñÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ïëñÑïöçí½ó ôíïöÜöÖÜ-

ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äëñÑïöíç¿ñÖ Öí ëóï. 3. 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – でöëÜ¡öÜëí ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ¡íÖöÜçíöñ¿　  

 
ごÑñ　 ½ÜÑñëÖó£íîóó £í¡¿0ôíñöï　 ç £í½ñÖñ ÑçÜêÑçóÇíöñ¿áÖÜÇÜ äëóçÜÑí öÜôÖÜÇÜ êÜÑí íïóÖêëÜÖÖ▲½ 

~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ½ ïÜ çïöëÜñÖÖ▲½ öÜë½Ü£Ü½, äóöí0àó½ï　 Üö ôíïöÜöÖÜÇÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ぢぶ. ぢÜ ¡Ü½íÖÑñ, 
äÜïöÜäí0àñú Üö ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 でば, ぢぶ äëÜó£çÜÑóö ä¿íçÖ▲ú äÜï¡ äëóçÜÑí ó ëí£ÇÜÖ　ñö ñÇÜ ÑÜ 
ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ï¡ÜëÜïöó n1. ぢëó äÜïöÜä¿ñÖóó ïóÇÖí¿í Üö ÜÑÖÜÇÜ ó£ äÜöñç▲ê Ñíöôó¡Üç がぢ1 Ü äëÜêÜ¢ÑñÖóó 
¡íÖöÜçíöñ¿ñ½ £íÑíÖÖÜÇÜ äÜöó, でば äÜÑíñö ¡Ü½íÖÑÜ Öí ぢぶ Ñ¿　 ïÖó¢ñÖó　 ï¡ÜëÜïöó ÑÜ £ÖíôñÖó　 n2 ó äÜï¿ñÑÜ0àñú  
ÜïöíÖÜç¡ó ç £íÑíÖÖÜú äÜ£óîóó äÜ ïóÇÖí¿Ü ÜÑÖÜÇÜ ó£ ¡ÜÖîñç▲ê Ñíöôó¡Üç がぢ2. 

ぢëñÑ¿íÇíñ½í　 ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 äëóçÜÑÜ½ äÜ£çÜ¿　ñö: ÜäëÜïöóöá ¡óÖñ½íöóôñï¡Ü0 ïêñ½Ü Äぢ; Ü½ñÖáüóöá 
½íïïÜÇíßíëóöÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó äëóçÜÑí; Üçñ¿óôóöá öÜôÖÜïöá äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　 ÑÜ 30%; Ü½ñÖáüóöá 
ÑóÖí½óôñï¡óñ ÖíÇëÜ£¡ó äëó äÜï¡ñ ó ÜïöíÖÜçñ, Üäöó½ó£óëÜçíöá ëñ¢ó½▲ ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　. んÖí¿ó£ öñêÖó¡Ü-
~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ~ââñ¡öóçÖÜïöó ½ÜÑñëÖó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Ü¡í£▲çíñö Öí çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ïÖó¢ñÖó　 
í½Üëöó£íîóÜÖÖ▲ê (ÑÜ 10%) ó ëñ½ÜÖöÖÜ-~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê (5-10%) £íöëíö. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÑ¿íÇíñ½í　 ïóïöñ½í ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½Ü¢ñö ß▲öá ï ÜïäñêÜ½ äëó½ñÖñÖí Öí ëíïï½íöëñçíñ½Ü½ 
Üßéñ¡öñ. ゑ îñ¿Ü½, ½ÜÑñëÖó£íîó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 んぱず äÜöñ½ £í½ñÖ▲ ÑçÜêÑçóÇíöñ¿áÖ▲ê 
äëóçÜÑÜç ÜïÖÜçÖ▲ê ó çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç Öí ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ äÜ£çÜ¿óö 
ïÖó£óöá ~ÖñëÇÜñ½¡Üïöá んぱず, Üçñ¿óôóöá ïëÜ¡ ï¿Ü¢ß▲ ½ñêíÖó£½Üç, Ü½ñÖáüóöá ïñßñïöÜó½Üïöá ç▲äÜï¡íñ½Üú 
äëÜÑÜ¡îóó. 
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ぞÜïíô ぎ.ゑ., íïïóïö. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: Zi-zi-z@mail.ru 

 
ゑçñÑñÖóñ. ぢëñÜßëí£ÜçíÖóñ ~ÖñëÇóó ç ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½íüóÖñ (Äぜ) ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ÖñÜßëíöó½▲½ó äÜöñë　½ó, 

äëÜ　ç¿　0àó½óï　 ç çóÑñ öñä¿Üö▲, ç▲Ññ¿ñÖóñ ¡ÜöÜëÜú ç í¡öóçÖ▲ê ôíïö　ê ÖíëÜüíñö öñä¿ÜçÜ0 ÜÑÖÜëÜÑÖÜïöá 
½íüóÖ▲, ~öÜ çñÑñö ¡ äñëñöÜ¡Ü öñä¿Üö▲ Üö í¡öóçÖ▲ê ôíïöñú ¡ ~¿ñ½ñÖöí½ ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ó çÖñüÖñú ïëñÑñ [1]. 

 ごïöÜôÖó¡í½ó öñä¿Üö▲ ç Äぜ 　ç¿　0öï　 í¡öóçÖ▲ñ ôíïöó (Üß½Üö¡ó ó ïñëÑñôÖó¡ó), äÜÑüóäÖó¡ó, àñöÜôÖÜ-
¡Ü¿¿ñ¡öÜëÖ▲ú Ü£ñ¿. で¿ñÑÜñö Üôóö▲çíöá öí¡¢ñ öëñÖóñ çëíàí0àóêï　 Ññöí¿ñú Ü ïëñÑÜ çÖÜöëó ½íüóÖ▲ ó 
çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ñ äÜöñëó.  

ぢÜç▲üñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ½íüóÖ▲ äëó ç¡¿0ôñÖóó ññ äÜÑ ÖíÇëÜ£¡Ü, ôöÜ ÖñÇíöóçÖÜ ç¿ó　ñö Öí ïÜïöÜ　Öóñ 
ó£Ü¿　îóó Üß½ÜöÜ¡ ó ïöí¿ó, 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖÜú ó£ äëóôóÖ ÖñóïäëíçÖÜïöñú ÑçóÇíöñ¿ñú. ぢÜÑ ç¿ó　Öóñ½ öñä¿Üç▲ê 
çÜ£Ññúïöçóú ó ½ñêíÖóôñï¡óê Üïó¿óú ÜêÜÑüí0öï　 ïçÜúïöçí ó£Ü¿　îóÜÖÖ▲ê ½íöñëóí¿Üç, ó ï öñôñÖóñ½ çëñ½ñÖó ÜÖó 
ó£Öíüóçí0öï　, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ öñä¿ÜçÜ½Ü ó¿ó ~¿ñ¡öëóôñï¡Ü½Ü äëÜßÜ0 ó£Ü¿　îóó. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ ÖñÜßêÜÑó½Ü 
ÜÑñ¿　öá ÜïÜßÜñ çÖó½íÖóñ Üê¿í¢ÑñÖó0 Äぜ.   

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ ïÜàñïöçÜ0àóê ó çÜ£½Ü¢Ö▲ê äÜÑêÜÑÜç ¡ ëñüñÖó0 £íÑíô, ïç　£íÖÖ▲ê ï Üê¿í¢ÑñÖóñ½ 
~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ. 

ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ゑï¿ñÑïöçóñ ÖñÜÑÖÜëÜÑÖÜïöó ÑçóÇíöñ¿　 ¡í¡ âó£óôñï¡ÜÇÜ öñ¿í 
öÜôÖ▲ú Üôñö öñä¿Üç▲ê äëÜîñïïÜç ç Öñ½ Ü¡í£▲çíñöï　 çñïá½í ï¿Ü¢Ö▲½. ぢÜ~öÜ½Ü äëó íÖí¿ó£ñ äëÜîñïïÜç ÖíÇëñçí ó 
Üê¿í¢ÑñÖó　 Üß▲ôÖÜ äëóÖó½í0ö ÑçóÇíöñ¿á £í ïä¿ÜüÖÜñ ÜÑÖÜëÜÑÖÜñ öñ¿Ü, Üß¿íÑí0àññ ßñï¡ÜÖñôÖÜ ßÜ¿áüÜú 
öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜïöá0 [2]. でí½Ü ÜëíçÖñÖóñ öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜïöó [3]: 
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äëñÑïöíç¿ñÖÖÜñ öëñ½　 äëÜó£çÜÑÖ▲½ó, íÖí¿óöóôñï¡ó Öñ ½Ü¢ñö ß▲öá ëñüñÖÜ, Ñí¢ñ äëó £íÑíÖóó ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê 
¡ëíñç▲ê Üï¿Üçóú, äÜ~öÜ½Ü Öí äëí¡öó¡ñ äëóÖó½í0ö ë　Ñ ÜäëÜàñÖóú, Ñó¡öÜñ½▲ê ÜïÜßñÖÖÜïö　½ó ¡ÜÖïöëÜ¡îóó Äぜ, 
ïçÜÑ　 ÜëíçÖñÖóñ öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜïöó ¡ ÑçÜê- ó¿ó ÜÑÖÜ½ñëÖÜ½Ü çóÑÜ. がíöôó¡ó öñ½äñëíöÜë▲, Ñ¿　 ÜäëÜàñÖó　 
¡ÜÖïöëÜ¡îóó ÑçóÇíöñ¿　, ëí£½ñàí0ö Öñ Öí í¡öóçÖ▲ê, í Öí ÑëÜÇóê ôíïö　ê Äぜ, ôöÜ ½Ü¢ñö äëóçÜÑóöá ¡ äñëñÇëñçÜ 
Üß½ÜöÜ¡, äÜï¡Ü¿á¡Ü äëÜçÜÑÖó¡ ç ½íüóÖñ ÖíÇëñçíñöï　 £Öíôóöñ¿áÖÜ ß▲ïöëññ, ç Üö¿óôóñ Üö ïí½Üú ½íüóÖ▲, ççóÑÜ 
äëÜóïêÜÑ　àóê ï¿Ü¢Ö▲ê öñë½ÜÑóÖí½óôñï¡óê äëÜîñïïÜç. ど.ñ. ß¿íÇÜÑíë　 ½ñÑ¿ñÖÖÜ½Ü ÖíÇëñçÜ ïöí¿ó, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó 
ó£-£í ññ ßÜ¿áüÜú ½íïï▲, ç Öíôí¿ñ äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí ÖíÇëñç Üß½ÜöÜ¡ äëÜóïêÜÑóö ó£Ü¿óëÜçíÖÖÜ Üö ÖíÇëñçí 
ïöí¿ó, ôöÜ ½Ü¢ñö äëí¡öóôñï¡ó Öñ Üôóö▲çíöáï　. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ÜïÖÜçÖÜú £íÑíôñú, Ñ¿　 óï¡¿0ôñÖó　 öñä¿ÜçÜÇÜ 
äëÜßÜ　 ó£Ü¿　îóó, 　ç¿　ñöï　 ïçñÑñÖóñ äñëñÇëñçí ½ñÑó ÑÜ ½óÖó½í¿áÖÜ çÜ£½Ü¢ÖÜÇÜ. 

だÑÖó½ ó£ äÜöñú ëñüñÖó　 ÑíÖÖÜú £íÑíôó 　ç¿　ñöï　 ïÜ£ÑíÖóñ ÜöÜôÖñÖÖ▲ê ½ÜÑñ¿ñú ½íüóÖ▲, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ó öñä¿Üç▲½ó ëñ¢ó½í½ó. ゑöÜëÜú äÜöá – ïÜ£ÑíÖóñ Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　 ï ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ 
öñ½äñëíöÜë▲ Öí ÖíóßÜ¿ññ öñä¿ÜÖíäë　¢ñÖÖ▲ê Üôíïö¡íê. どí¡í　 ïóïöñ½í ÑÜ¿¢Öí Üôóö▲çíöá ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ½íüóÖ▲, 
äíëí½ñöë▲ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ ó Üï¿Üçó　 ~¡ïä¿Üíöíîóó. 

が¿　 äÜç▲üñÖó　 óÖöñÖïóçÖÜïöó ÜöçÜÑí öñä¿Üö▲ Üö ÖíÇëñö▲ê ôíïöñú ç ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê Äぜ óïäÜ¿á£Ü0ö ëí£¿óôÖ▲ñ 
ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　. でóïöñ½í Üê¿í¢ÑñÖó　 äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöá Üê¿í¢Ñí0àóê ïëñÑ, ¡íÖí¿Üç 
Üê¿í¢Ñí0àñÇÜ öëí¡öí ó ÖíÇÖñöíöñ¿áÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç. がçóÇíöñ¿ó ç▲äÜ¿Ö　0öï　 ï ñïöñïöçñÖÖÜú çñÖöó¿　îóñú, 
ïí½ÜçñÖöó¿　îóñú ó Öñ£íçóïó½Üú çñÖöó¿　îóñú. が¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 Üê¿í¢ÑñÖó　 Äぜ ññ ôíïöó ÜßÑÜçí0öï　 
çñÖöó¿　öÜëÜ½.  

ぢëó ñïöñïöçñÖÖÜú çñÖöó¿　îóó ÑçóÇíöñ¿ó Öñ ó½ñ0ö ¡í¡óê-¿óßÜ ïäñîóí¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç Ñ¿　 Üê¿í¢ÑñÖó　. 
ば ÑçóÇíöñ¿ñú ï ïí½ÜçñÖöó¿　îóñú Üê¿í¢ÑñÖóñ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 çñÖöó¿　öÜëÜ½, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲½ Öí çí¿Ü 

ÑçóÇíöñ¿　. ぢëó £í¡ë▲öÜ½ óïäÜ¿ÖñÖóó çñÖöó¿　öÜë ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 ïÖíëÜ¢ó äÜÑ ¡Ü¿äí¡Ü½ ó ÜßÑÜçíñö ëñßëóïöÜ0 
äÜçñëêÖÜïöá ÑçóÇíöñ¿　. ごÖöñÖïóçÖÜïöá Üê¿í¢ÑñÖó　 ÑçóÇíöñ¿ñú ï ñïöñïöçñÖÖÜú çñÖöó¿　îóñú ó ïí½ÜçñÖöó¿　îóñú 
£íçóïóö Üö ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöó çí¿í ÑçóÇíöñ¿　 ó ÜêÜÑüíñöï　 äëó ññ ïÖó¢ñÖóó. 

だê¿í¢ÑñÖóñ ÑçóÇíöñ¿ñú äëó Öñ£íçóïó½Üú çñÖöó¿　îóó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 ïäñîóí¿áÖÜÇÜ çñÖöó¿　öÜëí, 
äëóçÜÑó½ÜÇÜ ç Ñçó¢ñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½. どí¡í　 ïóïöñ½í Üê¿í¢ÑñÖó　 óÖÜÇÑí ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 
ëñÇÜ¿óëÜñ½Üú, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï öñä¿Üç▲½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó Üê¿í¢Ñíñ½Üú ½íüóÖ▲. 

げíÑíôí ïÜ£ÑíÖó　 ëñÇÜ¿óëÜñ½Üú ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 ëñüí¿íïá ½ÖÜÇó½ó íçöÜëí½ó, ÖÜ äëÜß¿ñ½í Üïöíñöï　, êÜö　 
Öí äëí¡öó¡ñ äÜÑÜßÖ▲ñ ïóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó óïäÜ¿á£Üñöï　 üóëÜ¡Ü, ÜÑÖí¡Ü ç Öóê öñ½äñëíöÜëí ëñÇÜ¿óëÜñöï　 äÜ 
ÜïëñÑÖñÖÖ▲½ äíëí½ñöëí½, ç ôñ½ ó £í¡¿0ôíñöï　 óê ÜïÖÜçÖÜú ÖñÑÜïöíöÜ¡. 

ごïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ ïÜ£ÑíÖó0 ïóïöñ½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ äëñÑïöíç¿　ñöï　 çí¢ÖÜú ó í¡öÜí¿áÖÜú £íÑíôñú. 
ゑ ïç　£ó ï ~öó½ ß▲¿ äëÜçñÑñÖ íÖí¿ó£ ëíßÜö äÜ ÑíÖÖÜú öñ½íöó¡ñ. 

んçöÜëÜ½ ç ëíßÜöñ [4] ëí£ëíßíö▲çí¿íïá ïóïöñ½í Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú öñ½äñëíöÜë▲ ÖíÇëñçí 
Üß½Üö¡ó Äぜ. ぞí ÜïÖÜçíÖóó äëóçñÑñÖÖ▲ê ½ñöÜÑÜç ó£½ñëñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ ç Äぜ, ß▲¿ó ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖ▲ 
öëñßÜçíÖó　, äëñÑé　ç¿　ñ½▲ñ ïóïöñ½í½ ó£½ñëñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ ôíïöñú Äぜ. だÑÖí¡Ü ßÜ¿áüóÖïöçÜ ïÜàñïöçÜ0àóê 
½ñöÜÑÜç Öñ ïÜÜöçñöïöçÜñö ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ äñëñôóï¿ñÖÖ▲½ öëñßÜçíÖó　½. ゑ ëíßÜöñ äëóçñÑñÖí âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí　 ïêñ½í 
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ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 öñä¿Üç▲½ó ëñ¢ó½í½ó Üß½ÜöÜ¡ Äぜ, ÖÜ ç äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ïóïöñ½ñ ÜïÖÜçÖÜú ÜäëñÑñ¿　ñ½Üú 
çñ¿óôóÖÜú 　ç¿　ñöï　 öñ½äñëíöÜëí ó ¡Ü¿óôñïöçÜ çêÜÑ　àñÇÜ ó ç▲êÜÑ　àñÇÜ çÜ£ÑÜêí çÜ£¿ñ ÑçóÇíöñ¿　, í Öñ 
öñ½äñëíöÜëí ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Üß½ÜöÜ¡. が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ëíïôñöÖÜú ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó óïäÜ¿á£Üçí¿óïá 
ç▲ëí¢ñÖó　 ëíïôñöí äÜöñëá ç ïöí¿ó 　¡Üë　, ç Üß½Üö¡ñ 　¡Üë　 ó ç Üß½Üö¡ñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ç ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ¿Ö▲ñ äÜöñëó 
ïÜïöíç¿　0ö: づ=づïö+づç+づ　. どñ½äñëíöÜëí ¢ñ Üß½ÜöÜ¡ 　¡Üë　 ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÜäëñÑñ¿　ñöï　, óïêÜÑ　 ó£ 
½ÇÖÜçñÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú ïÜäëÜöóç¿ñÖóú Üß½ÜöÜ¡. ぞí ÜïÖÜçíÖóó äÜöñëá ó £ÖíôñÖóú çêÜÑÖÜú ó ç▲êÜÑÖÜú öñ½äñëíöÜë 

çÜ£ÑÜêí, ëíïïôóö▲çíñöï　 ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜÑíçíñ½ÜÇÜ çÜ£ÑÜêí: 
)t(tc

〉P
Q

çêç▲ê

ぇ
 

 . ぞí ÜïÖÜçíÖóó ÜëíçÖñÖó　 öñä¿ÜçÜÇÜ 

ßí¿íÖïí (Üï¿ÜçÖÜ äëóÖ　öÜ, ôöÜ ÖíÇëñç äëÜóïêÜÑóö ëíçÖÜ½ñëÖÜ äÜ çïñ½Ü Üßéñ½Ü ½íüóÖ▲, í öñä¿Üöí ÜÑóÖí¡ÜçÜ 
ëíïïñóçíñöï　 ïÜ çïñú ññ äÜçñëêÖÜïöó) ß▲¿Ü ÜäëñÑñ¿ñÖÜ ç▲ëí¢ñÖóñ Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 Üïö  - ÜïöíÖÜçóçüñúï　 
öñ½äñëíöÜë▲ äñëñÇëñçí ½íüóÖ▲. どí¡¢ñ äÜ äëóçñÑñÖÖÜú ïöëÜ¡öÜëÖÜú ïêñ½ñ ÜäëñÑñ¿ñÖí öñ½äñëíöÜëí ÖíÇëñçí, 
ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ ¡ëóç▲ñ ÖíÇëñçíÖó　 äëÜçÜÑÖó¡í ó ñÇÜ ó£Ü¿　îóó. 

ゑ ëíßÜöñ [5] ëíïï½íöëóçíñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äÜïöÜ　ÖÖÜú çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí Äぜ, í ó½ñÖÖÜ, äÜïöÜ　ÖÖÜú ÖíÇëñçí 
½ñÑó ½íüóÖ▲ ど½. ぢÜ äëóçñÑñÖÖ▲½ ß¿Ü¡-ïêñ½í½ ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 ½Ü¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá öñ½äñëíöÜëÜ Üß½Üö¡ó ど0 
ó öñ½äñëíöÜëÜ ½ñÑó ど½. が¿　 ïöíßó¿ó£íîóó ど½ óïäÜ¿á£Üñöï　 ç▲ßÜë äíëí½ñöëÜç ¡ÜÖöÜëí ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Üê¿í¢ÑñÖó　. 
ん¡îñÖöóëÜñöï　 çÖó½íÖóñ, öí¡¢ñ ó ç [8], Öí ÖñÜßêÜÑó½Üïöó Üäóï▲çíöá öñä¿Üç▲ñ äëÜîñïï▲ ç ½ñïöíê ¡ÜÖöí¡öí 
«äëÜçÜÑÖó¡-ó£Ü¿　îó　-ïöí¿á» ï îñ¿á0 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ëñí¿áÖ▲ê äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí ó Üê¿í¢ÑñÖó　 
ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÖíóßÜ¿ññ ÜöçñöïöçñÖÖ▲ê ôíïöñú ½íüóÖ▲. で îñ¿á0 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 Üä▲öÖ▲½ äÜöñ½ äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó 
ÖíÇëñçí ó Üê¿í¢ÑñÖó　 äëÜçÜÑÖó¡í äëÜçñÑñÖ ~¡ïäñëó½ñÖö ó ÜöÜßëí¢ñÖ▲ ñÇÜ ëñ£Ü¿áöíö▲ –  ¡ëóç▲ñ ÖíÇëñçí ó 
Üê¿í¢ÑñÖó　, ó£½ñÖñÖóñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ç £íçóïó½Üïöó Üö çëñ½ñÖó äëó ñïöñïöçñÖÖÜ½ ó äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜ½ 
Üê¿í¢ÑñÖóó. が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ôóï¿ñÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó Öí ÜïÖÜçíÖóó íÖí¿óöóôñï¡óê 
ç▲ëí¢ñÖóú, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê äÜï¿ñ íääëÜ¡ïó½íîóó ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ê ¡ëóç▲ê, ß▲¿í ïÜïöíç¿ñÖí äñëñÑíöÜôÖí　 
âÜÖ¡îó　 Üßéñ¡öí, äÜ ¡ÜöÜëÜú ½ñöÜÑÜ½ ¡íïíöñ¿áÖÜú ÜäëñÑñ¿　¿óïá äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí ó Üê¿í¢ÑñÖó　 äëó 
ëí£¿óôÖ▲ê çóÑíê Üê¿í¢ÑñÖó　. 

ゑ ïç　£ó ï ÖñÇíöóçÖ▲½ ç¿ó　Öóñ½ äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ Öí ó£Ü¿　îó0 ç Üß½Üö¡íê ó ïöí¿ó Äぜ, äëñÑ¿íÇíñöï　 
äëÜó£çÜÑóöá ëíïôñö äÜöñëá ç ïöí¿ó ½íüóÖ▲ [6], [7], [9]. だÑÖí¡Ü ÜïÖÜçÖ▲ñ ½ñöÜÑ▲ ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äÜöñëá ó½ñ0ö ë　Ñ 
ÖñÑÜïöíö¡Üç, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ç [6] äëñÑ¿Ü¢ñÖ ½ñöÜÑ ç▲ßÜëí âÜÖ¡îóó íääëÜ¡ïó½íîóó, Üö ¡ÜöÜëÜÇÜ £íçóïóö 
íÑñ¡çíöÖÜïöá ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äíëí½ñöëÜç; ß▲¿í äÜ¿ÜôñÖí ïóïöñ½í ÜëíçÖñÖóú Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó 
ÑçóÇíöñ¿　. ゑ ëíßÜöñ [7] äëóçÜÑ　öï　 ëíïôñö▲ Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó がぢど äëó ÑóÖí½óôñï¡Ü½ ÖíÇëÜ¢ñÖóó. 
ぢëó ~öÜ½ Üôóö▲çí0öï　 ½íÇÖóöÖ▲ñ äÜöñëó (ç 　ë½ñ Äぜ), äëóçÜÑ　àóñ ¡ ÖíÇëñçÜ Äぜ. ゑ ïÜÜöçñöïöçóó ï 
äÜ¿ÜôñÖÖ▲½ó ÜëíçÖñÖó　½ó Äがで 　¡ÜëÖÜú îñäó Äぜ, ½íÇÖóöÖ▲ê äÜöñëá ç 　¡Üëñ (づï), ç£íó½ÖÜú óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó 
Üß½Üö¡ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　  ï ¡ÜÖöÜëí½ó çóêëñç▲ê öÜ¡Üç (ぜ¡ç) äëóçñÑñÖí ïöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í がぢど, ÇÑñ ççñÑñÖ▲ 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ £çñÖá　 ó ïç　£ó, Üôóö▲çí0àóñ ëñí¿áÖ▲ñ äÜöñëó, äëóïÜàóñ ½íüóÖñ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ç ëñ¢ó½ñ 
ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖó　. ゑ [9] óïäÜ¿á£Üçí¿óïá ÑíÖÖ▲ñ ó ÖíÇëÜ£ÜôÖí　 ÑóíÇëí½½í ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äÜÑéñ½í 
~¡ï¡íçíöÜëí. ゐ▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ ÑóíÇëí½½▲ ïÜ½½íëÖ▲ê äÜöñëá £í îó¡¿ ëíßÜö▲ äëó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Ü½ äëÜîñïïñ ó äëó 
óïä▲öíÖóó ó äëóçñÑñÖ▲ ç▲ëí¢ñÖó　, Üäóï▲çí0àóñ çóÑ▲ äÜöñëá. ゑ óöÜÇñ äÜ¿ÜôñÖ▲ ó äëóçñÑñÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲ 
óïï¿ñÑÜçíÖó　 öñä¿Üç▲ê ëñ¢ó½Üç. ゑ ëíßÜöñ äëñÑïöíç¿ñÖÜ ÜïöëÜúïöçÜ, ¡ÜöÜëÜñ ëñí¿ó£Üñö ïäÜïÜß Üäëíç¿ñÖó　 
äëÜîñïïÜ½ ÖíÇëÜ¢ñÖó　 ï ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ öñ½äñëíöÜëÖÜÇÜ ëñ¢ó½í. だïÖÜçÖí　 óÑñ　 ëíßÜö - Üôñö äÜöñëá ç ïöí¿ó, ¡ÜöÜë▲ñ 
ïÜ£Ñí0ö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ú Çëñ0àóú ~ââñ¡ö. 

ゑ ëíßÜöñ [8] ÜßÜïÖÜç▲çíñöï　 çí¢ÖÜïöá ÜäóïíÖó　 öñä¿Üç▲ê äëÜîñïïÜç ç ½ñïöíê ¡ÜÖöí¡öí «äëÜçÜÑÖó¡ – 
ó£Ü¿　îó　 – ïöí¿á», äÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá Öñ öÜ¿á¡Ü äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ÖíÇëñçí Äぜ, ÖÜ ó äÜïöÜ　ÖÖÜ0 
ÖíÇëñçí ½ñÑó, äÜï¡Ü¿á¡Ü ó£Ü¿　îó　 ÖíÇëñçíñöï　 ç ½ñïöñ ¡ÜÖöí¡öí ÑÜ öñ½äñëíöÜë▲ ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Üú, ôñ½ çï　 
¡ÜÖïöëÜ¡îó　 ç îñ¿Ü½, äëó ~öÜ½ öñ½äñëíöÜëí äñëñÇëñçí Üß½Üö¡ó ½Ü¢ñö ïÜàñïöçñÖÖÜ äëñç▲üíöá ÑÜäÜïöó½Ü0 
çñ¿óôóÖÜ.  

ゑ ëíßÜöñ ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖ▲ íïäñ¡ö▲, ¡ÜÇÑí ~¿ñ¡öëóôñï¡óú ÑçóÇíöñ¿á ½ñÖ　ñö ïçÜó öñä¿Ü~ÖñëÇñöóôñï¡óñ 
êíëí¡öñëóïöó¡ó, ç ëñ£Ü¿áöíöñ óê íÖí¿ó£í ß▲¿ó ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ öëñßÜçíÖó　 ¡ ïóïöñ½í½ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú. 
だÑÖó½ ó£ ëñüñÖóú ß▲¿Ü äëñÑ¿Ü¢ñÖÜ äëíçó¿áÖÜ ÜäëñÑñ¿　öá ÖíÇëÜ£¡Ü Äぜ. ぞí ÜïÖÜçíÖóó ç▲ëí¢ñÖóú  äÜöñëá ç 
ïöíöÜëÖ▲ê âí£Ö▲ê Üß½Üö¡íê ÑçóÇíöñ¿　, ç äí£ÜçÜ½ äëÜïöëíÖïöçñ, ß▲¿í äëóçñÑñÖí £íçóïó½Üïöá Üßàóê Çëñ0àóê 
½íüóÖÜ äÜöñëá Ñ¿　 がぢど. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÜ ëí£ëíßíö▲çíöá ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 ï Üäëíç¿　ñ½▲½ó äíëí½ñöëí½ó ï 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ Öñ¡ÜöÜë▲ê öñä¿Üç▲ê ½ÜÑñ¿ñú, äëóôñ½ ¡í¡ ½ÜÑñ¿ñú Äぜ, öí¡ ó ½ÜÑñ¿ñú öñê Üôíïö¡Üç ¡ÜÖïöëÜ¡îóó, 
¡ÜöÜë▲ñ ÖíêÜÑ　öï　 ç ~¡ïöëñ½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê. 

ゑ ëíßÜöñ [10] íçöÜëí½ó ëíïï½ÜöëñÖ▲ ïÜàñïöçÜ0àóñ ïäÜïÜß▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 ½íüóÖ äÜ ï¿ñÑÜ0àó½ äëó£Öí¡í½: 
- ç £íçóïó½Üïöó Üö ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 çñÖöó¿　öÜëÜç; 
- ç £íçóïó½Üïöó Üö äëóçÜÑí ÜïöëÜúïöçí; 
- äÜ äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜ½Ü Öíäëíç¿ñÖó0 çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê ¡íÖí¿Üç. 
が¿　 ÑíÖÖ▲ê ïäÜïÜßÜç ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖ▲ ÜÇëíÖóôñÖó　 ó ÖñÑÜïöíö¡ó. げí óïêÜÑÖ▲ú äíëí½ñöë äëó ëíïôñöñ ïóïöñ½ 

Üê¿í¢ÑñÖó　 äëóÖó½íñöï　 çñ¿óôóÖí Çëñ0àóê äÜöñëá ぢP . んçöÜëÜ½ äÜ¿ÜôñÖÜ ç▲ëí¢ñÖóñ Ñ¿　 äÜöñëá ç ïöí¿ó, Öí 
ÜïÖÜçíÖóó ¡ÜöÜëÜÇÜ Üöçñë¢Ñíñöï　, ôöÜ ï ëÜïöÜ½ ï¡ÜëÜïöó ç ÑçóÇíöñ¿ñ äÜöñëó ç ïöí¿ó çÜ£ëíïöí0ö. だÑÖí¡Ü, 
äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ç▲ëí¢ñÖó　 Öñ çïñÇÑí äëóñ½¿ñ½▲ Ñ¿　 ëíïôñöí äÜöñëá, ö.¡. ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá ëí£¿óôÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ 
ëíßÜö▲ Äぜ. げíöëÜÑÖóöñ¿áÖÜ Üöï¿ñ¢óçíöá öñ½äñëíöÜëÖ▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ç ½íüóÖíê, äëÜüñÑüóê ëñ½ÜÖö, öí¡ ¡í¡ äëó 
ç▲äÜ¿ÖñÖóó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ëíßÜö äÜ ëñ½ÜÖöÜ £Öíôóöñ¿áÖÜ ó£½ñÖ　0öï　 ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ ó ½íÇÖóöÖ▲ñ ïçÜúïöçí 
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ïöí¿ó, ôöÜ, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, äëóçÜÑóö ¡ ó£½ñÖñÖó0 öñä¿Üç▲ê äÜöñëá, í öí¡¢ñ ç Üß½Üö¡íê, ôöÜ ç ¡ÜÖñôÖÜ½ ïôñöñ 
ç¿ó　ñö Öí Üßàóú öñ½äñëíöÜëÖ▲ú ëñ¢ó½ ½íüóÖ▲. が¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äëóçÜÑí Üê¿í¢Ñí0àñÇÜ 
çñÖöó¿　öÜëí äëñÑ¿Ü¢ñÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá ÑíÖÖ▲ñ Ü ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ½ ó ¡íôñïöçñÖÖÜ½ ïÜïöÜ　Öóó ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡Üú 
ïöí¿ó Äぜ, ¡ÜöÜë▲ñ ÜäëñÑñ¿　0öï　 äëó öñïöóëÜçíÖóó ïöí¿ó ï äÜ½Üàá0 ÑóíÇÖÜïöóôñï¡ÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí. が¿　 
ëñí¿ó£íîóó ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖÖ▲ê £íÑíô äëñÑ¿Ü¢ñÖí ëñí¿ó£íîó　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 äëóçÜÑÜ½ çñÖöó¿　öÜëí. 

ゑ ëíßÜöñ [11] íçöÜëí½ó äÜ¡í£▲çíñöï　, ôöÜ äëÜîñïï▲ ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜÇÜ öñä¿ÜçÜÇÜ ëñ¢ó½í äëó ÖíÇëñçñ ó 
Üê¿í¢ÑñÖóó Üß½ÜöÜ¡ ½Ü¢ÖÜ ~¡çóçí¿ñÖöó£óëÜçíöá ó£½ñÖñÖóñ½ öñä¿ÜçÜú äÜïöÜ　ÖÖÜú çëñ½ñÖó, ö.ñ. £íäóïíöá 
ÜëíçÖñÖóñ ÖíÇëñçí ôñëñ£ öñä¿ÜçÜ0 äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ÖíÇëñçí. ぢëÜçñÑ　 ë　Ñ ½íöñ½íöóôñï¡óê äëñÜßëí£ÜçíÖóú, ëí£¿Ü¢óç 
ç▲ëí¢ñÖó　 £íçóïó½Üïöó öñä¿ÜçÜú äÜïöÜ　ÖÖÜú ÖíÇëñçí ç ïöñäñÖÖÜú ë　Ñ どñú¿Üëí, ß▲¿Ü äÜ¿ÜôñÖÜ ÜëíçÖñÖóñ 
ÖíÇëñçí, ëñüóç ¡ÜöÜëÜñ (ôóï¿ñÖÖÜ) ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá äëñÑïöíç¿ñÖóñ Ü êíëí¡öñëñ äëÜîñïïÜç ç ïóïöñ½ñ, ïçñÑ　 íÖí¿ó£ 
ÑíÖÖÜÇÜ ÜëíçÖñÖó　 ¡ íÖí¿ó£Ü âÜÖ¡îóó ずí½ßñëöí  )(tLW  . どí¡ó½ Üßëí£Ü½, äëñÑ¿Ü¢ñÖÖ▲ú äÜÑêÜÑ äÜ£çÜ¿　ñö 
Öíúöó íÖí¿óöóôñï¡Üñ ëñüñÖóñ äëÜîñïïÜç ÖíÇëñçí ó Üê¿í¢ÑñÖó　, í öí¡¢ñ óïï¿ñÑÜçíöá ~öó äëÜîñïï▲ äëó ëí£¿óôÖ▲ê 
êíëí¡öñëíê ÖíÇëÜ£¡ó. 

ゑ ëíßÜöñ [12] ëíïï½íöëóçíñöï　 ç¿ó　Öóñ ÖíÇëñçí Üß½ÜöÜ¡ 　¡Üë　 ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 íçöÜïí½Üïçí¿í Öí 
ÖíÑñ¢ÖÜïöá ó ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöá. Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ ß▲¿Ü ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ äëó Üê¿í¢ÑñÖóó äëÜêÜÑ çÜ£ÑÜêí 
ôñëñ£ í¡ïóí¿áÖ▲ñ ¡íÖí¿▲ £íöëÜÑÖñÖ, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ó½ññö ½ñïöÜ äÜç▲üñÖÖ▲ú ÖíÇëñç 　¡Üë　. ぞí ÜïÖÜçíÖóó 
äëóçñÑñÖÖ▲ê âÜë½Ü¿ ÜäëñÑñ¿ñÖÜ, ôöÜ öñä¿ÜçÜú äÜöÜ¡ £íçóïóö Üö ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 　¡Üë　, ÜäëñÑñ¿ñÖí 
£íçóïó½Üïöá äÜÑíôó Üê¿í¢Ñí0àñÇÜ çÜ£ÑÜêí (ゑ) Üö ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 　¡Üë　 ÑçóÇíöñ¿　 ( ë ). ぢÜ äÜ¿ÜôñÖÖÜú 
âÜë½Ü¿ñ Öí ÜïÖÜçíÖóó ÑíÖÖ▲ê ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 がと-722ん, ß▲¿ó äÜïöëÜñÖ▲ êíëí¡öñëóïöó¡ó £íçóïó½Üïöó ゑ Üö 
ë . ぢëóçñÑñÖí ïêñ½í ïóïöñ½▲ ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　 ëíïï½íöëóçíñ½ÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ 

öÜ¡í. が¿　 ÖñÑÜäÜï¡í äñëñÇëñçí äëñÑ¿Ü¢ñÖÜ äëó½ñÖñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ çñÖöó¿　öÜëí ç ïóïöñ½ñ Üê¿í¢ÑñÖó　. 
ゑ▲çÜÑ▲. ぞí ÜïÖÜçíÖóó äëÜçñÑñÖÖÜÇÜ íÖí¿ó£í, ï¿ñÑÜñö, ôöÜ Ü öñä¿ÜçÜ½ ïÜïöÜ　Öóó ½íüóÖ▲ ÖÜ¢ÖÜ ï¿ñÑóöá Öñ 

äÜ ÜïëñÑÖñÖÖ▲½ äÜ¡í£íÖó　½ öñ½äñëíöÜë▲, í ëíïï½íöëóçíöá í¡öóçÖ▲ñ ôíïöó ½íüóÖ▲ ç ¡ÜëÜö¡óñ äëÜ½ñ¢Üö¡ó 
çëñ½ñÖó. ぞñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá çëñ½　 ÖíÇëñçíÖó　 ïöí¿ó ó Üß½ÜöÜ¡ ç ÜöÑñ¿áÖÜïöó, öí¡ ¡í¡ äÜïöÜ　ÖÖí　 ÖíÇëñçí 
ïöí¿ó Öí 1-2 äÜë　Ñ¡í ç▲üñ. ぢëñÖñßëñÇí　 ~öó½ó äÜ¡í£íÖó　½ó, ÑÜäÜï¡íñöï　 äñëñÇëñç ½ñÑó ó ó£Ü¿　îóó ó¿ó ¢ñ 
ó£¿óüÖñ £íöëíôóçí0öï　 ëñïÜëï▲ Öí Üê¿í¢ÑñÖóñ ÑçóÇíöñ¿　 ç îñ¿Ü½. 

でóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 öñ½äñëíöÜëÜú Äぜ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ ïöëÜóöá ï ÜôñöÜ½ ï¿ñÑÜ0àóê âí¡öÜëÜç: ÖñÜßêÜÑó½ 
Üôñö ó£½ñÖñÖó　 ~ââñ¡öí ÖíÇëñçí £í ïôñö ó£½ñÖñÖó　 ïÜäëÜöóç¿ñÖóú öÜ¡ÜçñÑÜàóê ôíïöñú ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
óÖöñÖïóâó¡íîóó Üê¿í¢ÑñÖó　; ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ äíëí½ñöë▲ Äぜ Öí ÖíïöÜ　àñ½ ~öíäñ ëí£çóöó　 öñêÖó¡ó ¿ñÇ¡Ü 
ÜäëñÑñ¿ó½▲ ç äëÜîñïïñ ëíßÜö▲ ßñ£ ÜïöíÖÜç¡ó äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜÇÜ äëÜîñïïí ó Üôñö óê ó£½ñÖñÖó　 ÖñÜßêÜÑó½; ÜÑÖÜú 
ó£ çí¢Öñúüóê £íÑíô 　ç¿　ñöï　 £íÑíôí äÜïöëÜñÖó　 ëñÇÜ¿　öÜëÜç öñ½äñëíöÜë▲, Üôóö▲çí0àóê ¡í¡ öñä¿Üç▲Ññ¿ñÖóñ, 
öí¡ ó ó£½ñÖñÖóñ öñêÖóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí. 
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ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ, ½íïÜçñ ç¢óçíÖÖ　 　¡ÜÇÜ ÑÜ£çÜ¿　． çóë：üÜçíöó Öñ ¿óüñ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ： £íçÑíÖÖ　, 
í¿ñ ： äëÜß¿ñ½Ü ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　. ゑ £ç’　£¡Ü £ îó½ äÜïöí． äóöíÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 êíëí¡öñëóïöó¡ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí äëó ¢óç¿ñÖÖ： ç：Ñ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó. 

ぢëó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½ó äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó-íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ (ぢぶ-んが) ÑÜïóöá ôíïöÜ 
ÖñêöÜ0öá ëñí¿áÖó½ó â：£óôÖó½ó äëÜîñïí½ó, 　¡： ç：ÑßÜçí0öáï　 ç ñ¿ñ¡öëóôÖ：ú ½íüóÖ：. がÜ öí¡óê äëÜîñï：ç ï¿：Ñ 
ç：ÑÖñïöó ： Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ ÖíïóôñÖÖ　 ïöí¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, 
ëñ£Ü¿áöíöÜ½ ôÜÇÜ ． Üß½ñ¢ñÖÖ　 ïöÜäñÖ0 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 úÜÇÜ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó. が¿　 íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç 
ÜëíêÜçíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ． ÑÜïóöá í¡öÜí¿áÖó½ äóöíÖÖ　½, öÜ½Ü àÜ Öí　çÖ：ïöá Ü Öóê ½í¿ÜÇÜ 
äÜç：öë　ÖÜÇÜ £í£ÜëÜ ú £ÜßôíöÜïö： ïñëÑñôÖó¡：ç äëó£çÜÑóöá ÑÜ ïó¿áÖÜÇÜ ÖíïóôñÖÖ　 ¡ÜëÜÖÜ¡ £Üßî：ç, öÜßöÜ ôíïöóÖó 
£ÜßîñçÜÇÜ üíëÜ, àÜ äëó¿　Çí． ÑÜ äÜç：öë　ÖÜÇÜ £í£ÜëÜ. ぞíïóôñÖÖ　 £ÜßîñçÜÇÜ üíëÜ çóÖó¡í． Öíç：öá öÜÑ：, ¡Ü¿ó ç 
î：¿Ü½Ü ½íÇÖ：öÖí ïóïöñ½í £í¿óüí．öáï　 äëí¡öóôÖÜ ÖñÖíïóôñÖÜ0. どí¡ñ ÖíïóôñÖÖ　 £Üßî：ç çä¿óçí． Öí êíëí¡öñë 
£½：Öó ïöëÜ½：ç ç Üß½Üö¡íê ： ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ½íüóÖó. 

で¡¿íÑÖ：ïöá çó£ÖíôñÖÖ　 　çóàí ÖíïóôñÖÖ　 äÜç'　£íÖí £ öó½, àÜ Öñ ：ïÖÜ． äëó¿íÑ：ç ： ½ñöÜÑ：ç, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
　¡óê ½Ü¢Öí ßÜ¿Ü ß £ëÜßóöó çó½：ëó ú ÜÑÖÜ£ÖíôÖÜ ÇÜçÜëóöó äëÜ öñ, Öí 　¡：ú Ñ：¿　Öî： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ÑçóÇÜÖ 
äñëñßÜçí． ç ÑíÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ëÜßÜöó. がÜöñäñë äëó ëÜ£ç'　£¡Ü £íçÑíÖá ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡ó ÜëíêÜçíÖÖ　 ÖíïóôñÖÖ　 
äëÜçÜÑó¿Üï　 Öñäë　½ó½ó ½ñöÜÑí½ó, àÜ ßí£Ü0öáï　 Öí ½íöñ½íöóôÖÜ½Ü Üäóï： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ïöí¿：, 　¡í 
£í¡¿íÑí．öáï　 £íçÜÑÜ½ äëó çóëÜßÖóîöç： ÑçóÇÜÖí. だÑÖí¡, ä：ï¿　 ëñ½ÜÖöÜ ç¿íïöóçÜïö： ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿： 
£½：Ö00öáï　, £Öó¢Ü．öáï　 ¡Üö Öíêó¿Ü ¡ëóçÜ； Ü äÜôíö¡Üç：ú Üß¿íïö： Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, ：, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, £½ñÖüÜ．öáï　 
çñ¿óôóÖí ：ÖÑÜ¡î：； ÖíïóôñÖÖ　, àÜ Üï¡¿íÑÖ0． äëÜîñï íÖí¿：öóôÖÜÇÜ ÜäóïÜ ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 

がñ　¡： £íÑíô： ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ äÜöëñßÜ0öá ß：¿áü öÜôÖÜÇÜ £ÖíÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ： êíëí¡öñëóïöó¡ 
ÑçóÇÜÖí £ çëíêÜçíÖÖ　½ Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ïöí¿：. がÜ öí¡óê £íÑíô ç：ÑÖÜïóöáï　 çó£ÖíôñÖÖ　 
äíëí½ñöë：ç んが ä：ï¿　 ëñ½ÜÖöÜ £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ äÜÇ：ëüñÖÖ　 ç¿íïöóçÜïöñú ïöí¿：, ÜëíêÜçíÖÖ　 £½：Öó çöëíö Ü ïöí¿： äëó 
£ß：¿áüñÖÖ： ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　, âÜë½ÜçíÖÖ　 äÜï¡Üçóê êíëí¡öñëóïöó¡ (ïóïöñ½ó Softstart), 　¡ñ £íïÖÜçíÖÜ Öí 
¡ñëÜçíÖÖ： äÜöÜ¡Ü½ Ü äñëñê：ÑÖÜ½Ü ëñ¢ó½：, ÖíïöëÜ0çíÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜë：ç ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 äëó ëñí¿：£íî：； 
çñ¡öÜëÖÜÇÜ ïäÜïÜßÜ ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, ëñí¿：£íî：　 ñÖñëÇñöóôÖóê ïóïöñ½ íïóÖêëÜÖÖóê ÇñÖñëíöÜë：ç Öí ßí£： んが 
£ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½ íßÜ âí£Öó½ ëÜöÜëÜ½ [1]. 

ば £ç'　£¡Ü ：£ îó½ í¡öÜí¿áÖñ £íçÑíÖÖ　, äÜç'　£íÖñ £ ëÜ£ëÜß¡Ü0 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ú ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　½ 
êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½ó ぢぶ-んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëíêÜÖÜ¡ öí íÖí¿：£ êíëí¡öñëóïöó¡ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； 
Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 äëó ¢óç¿ñÖÖ： ç：Ñ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づÜ£ëíêÜÖÜ¡ êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½ó ぢぶ-んが çó¡ÜÖí．½Ü Ñ¿　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí öóäÜ 4んびゐ2ぢ100L4 £ äíïäÜëöÖó½ó ÑíÖó½ó: 4ÖÜ½P ¡ゑö ; 2p  ; 8,7ÖÜ½I A ; 

1420 /ÖÜ½n Üß êç ; cos 0,81ÖÜ½  ; 81 %ÖÜ½   ó äíëí½ñöëí½ó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 1 1,35R だ½ ; 2 1,39R だ½ ; 

1 2,13x だ½ ; 2 2,3x だ½ ; 86x だ½  . 
が¿　 ÜäóïÜ ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ßÜ¿í çó¡ÜëóïöíÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá [1]: 

 )
I
I2

(arctg16,0)I(
ÖÜ½


  . (1) 

づÜ£ëíêÜÖÜ¡ ó íÖí¿：£ ïöíöóôÖóê ： ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ぢぶ-んが çó¡ÜÖí．½Ü £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ç：ÑÜ½óê 
£í¿ñ¢ÖÜïöñú [2] £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ çóëí£Ü (1) Ñ¿　 ÜäóïÜ ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. どí¡, Öíäëó¡¿íÑ, ïöëÜ½ ïöíöÜëí 
ïóïöñ½ó ぢぶ-んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Üöëó½í．½Ü 　¡: 
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 (2) 

ぎ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí £ÖíúÑñ½Ü £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 çóëí£Ü: 
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ぞí ëóï. 1 ÖíçñÑñÖ： ïöíöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ぢぶ-んが Ñ¿　 £í¡ÜÖÜ ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 U const
f
  £ 

ÜëíêÜçíÖÖ　½ (¡ëóç： 1) ： ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 (¡ëóç： 2) Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 

  
づóïÜÖÜ¡ 1 –  でöíöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ぢぶ-んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ： ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 

Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 
 

んÖí¿：£ ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ £ëÜß¿ñÖóú Öí ÜïÖÜç： Öó¢ôñÖíçñÑñÖóê ïä：çç：ÑÖÜüñÖá. 
でÜ½íëÖ： çöëíöó Ü ÑçóÇÜÖ：: 

 
1 Ö

Ö Ö
Ö

P P 


 
   

 
. (4) 

ぜñêíÖ：ôÖ： çöëíöó äëóú½ñ½Ü ë：çÖó½ó 10 % ç：Ñ ïÜ½íëÖóê çöëíö. 
げíÇí¿áÖ： çöëíöó ëÜ£ëíêÜ．½Ü 　¡: 

 2 2 2
1 1 2 23( ) 0,1 .£íÇ ÖP I r I r I r P       (5) 

やÖÑÜ¡öóçÖóú Üä：ë ëÜöÜëí: 
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ん¡öóçÖóú Üä：ë ëÜöÜëí: 
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 (7) 

とÜñâ：î：．Öö äÜöÜ¢ÖÜïö：: 

 2 2

1 2

( ) ( )
cos ( ) cos(atan .

( ) ( )
I I x I

I
I I R I

 


 


 

    
 

 (8) 

ぞí ëóï. 2-3 ÖíçñÑñÖ： ñÖñëÇñöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ぢぶ-んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ (¡ëóç： 1) ： ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 

(¡ëóç： 2) Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Ñ¿　 £í¡ÜÖÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 U const
f
 . 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâ：¡ £í¿ñ¢ÖÜïö： cos ( )f P   
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づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâ：¡ £í¿ñ¢ÖÜïö： ( )f P   

 
が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½ó ぢぶ-んが ßÜ¿í çó¡ÜëóïöíÖí 3-ê âí£Öí ½ÜÑñ¿á, 　¡í 

ÑÜ£çÜ¿　． £ çóïÜ¡Ü0 öÜôÖ：ïö0 ： ÑÜïöÜç：ëÖ：ïö0 ïÜÑóöó äëÜ äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó, àÜ ç：ÑßÜçí0öáï　 Ü ïóïöñ½：. 
ぞñÑÜ¿：¡Ü½ öí¡Ü； ïóïöñ½ó ． ；； ÇëÜ½：£Ñ¡：ïöá ： ï¡¿íÑÖ：ïöá äëó ëÜ£ëíêÜÖ¡íê ôñëñ£ çñ¿ó¡Ü ¡：¿á¡：ïöá Öñ¿：Ö：úÖóê 
ë：çÖ　Öá [1]. 

ぞí ëóï. 4-6 ÖíçñÑñÖ： ÑóÖí½：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ぢぶ-んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ (¡ëóç： 1) ： ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 
(¡ëóç： 2) Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 
 

  

づóïÜÖÜ¡ 4 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí んが づóïÜÖÜ¡ 5 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ½Ü½ñÖöÜ んが 
 

 
ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëíêÜÖÜ¡ ： íÖí¿：£ ïöíöóôÖóê ： ñÖñëÇñöóôÖóê 

êíëí¡öñëóïöó¡ äÜ¡í£íç, àÜ Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 
çä¿óçí． Öí äíëí½ñöëó ïóïöñ½ó ぢぶ-んが ： äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½：Öó ；； 
êíëí¡öñëóïöó¡. 

づÜ£ëíêÜÖ¡Üç： ÑíÖ： äÜ¡í£Ü0öá, àÜ ÜëíêÜçíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： 
¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Öíúß：¿áü ïÜöö．çÜ çä¿óçí． Öí £½：ÖÜ 
½ñêíÖ：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡, ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí, ïöëÜ½Ü 
Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, ïÜ½íëÖóê çöëíö. 

づñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ïç：Ñôíöá äëÜ ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá 
çëíêÜçíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 äëó 
ëÜ£ëíêÜÖ¡íê êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½ó ぢぶ-んが. ゑëíêÜçíÖÖ　 ¡ëóçÜ； 
Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ç ÑóÖí½：ôÖ：ú ½ÜÑñ¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 
£ÖíôÖÜ ä：ÑçóàÜ． íÑñ¡çíöÖ：ïöá ç：ÑÜßëí¢ñÖÖ　 ëñí¿áÖóê â：£óôÖóê 
äëÜîñï：ç, àÜ äëÜö：¡í0öá ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖíê. 
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づóïÜÖÜ¡ 6 – げí¿ñ¢Ö：ïöá üçóÑ¡Üïö： んが 
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んぞんずやげ ぜぎどだがやゑ ぜやぞやぜやげんぴやゆ ゑどづんど ゑ でどんずや  
ゑ んでごぞびづだぞぞだぜば ぶんでどだどぞだ-づぎゎばずぽだゑんぞだぜば ぎずぎとどづだぢづごゑだがや 

だÇíëá ゑ.だ., ¡.ö.Ö., ÑÜîñÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: vitulja_saue@mail.ru 

 
ゑïöÜä. ぎÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　, í ïí½ñ, ëÜ£äÜÑ：¿ ： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Üï：ê çóÑ：ç ñÖñëÇ：； ． ç ÜïöíÖÖ：ú ôíï ÜÑÖó½ ：£ 

ÜïÖÜçÖóê Öíäë　½¡：ç öñêÖ：ôÖÜ； äÜ¿：öó¡ó Ü çï：ê ëÜ£çóÖñÖóê ¡ëí；Öíê ïç：öÜ. ぴñ äÜç’　£íÖÜ, äÜ-äñëüñ, £ Üß½ñ¢ñÖ：ïö0 
： Öñ ç：ÑÖÜç¿0çíÖ：ïö0 çï：ê ÜïÖÜçÖóê ëñïÜëï：ç, í äÜ ÑëÜÇñ, £ ßñ£äñëñëçÖÜ £ëÜïöí0ôÜ0 ï¡¿íÑÖ：ïö0 ；ê çóÑÜßÜö¡Ü ： 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ çíëö：ïö0. 

ぎÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 £çÜÑóöáï　 ÑÜ £Öó¢ñÖÖ　 Öñ¡ÜëóïÖóê çöëíö ñÖñëÇ：；. んÖí¿：£ ïöëÜ¡öÜëó çöëíö Ü ïâñë： 
çóëÜßÖóîöçí, ëÜ£äÜÑ：¿Ü ： ïäÜ¢óçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； äÜ¡í£Ü．, àÜ çó£Öíôí¿áÖí ÑÜ¿　 çöëíö – ÑÜ 90 % - äëóäíÑí． 
Öí ïâñëÜ ñÖñëÇÜïäÜ¢óçíÖÖ　. 

ゑ ëÜ£çóÖñÖóê ¡ëí；Öíê ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：　 ï¡¿íÑí． ß¿ó£á¡Ü 20 % ç：Ñ Üï：．； çóöëíöó ñÖñëÇ：；. だïÖÜçÖó½ ïäÜ¢óçíôñ½ 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ． ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ (ß：¿áü Ö：¢ 60 %). ゑ £ç’　£¡Ü £ îó½ Öí ÖáÜÇÜ ïäë　½ÜçíÖÜ ÇÜ¿ÜçÖí ÜçíÇí ä：Ñ ôíï 
ëÜ£ëÜß¡ó £íêÜÑ：ç £ ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. んÖí¿：£ ½ñöÜÑ：ç ½：Ö：½：£íî：； çöëíö ç ïöí¿： ç íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜ½Ü 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢóöíÖÖ　 çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： んが, 　¡ñ ． ÑÜïóöá çí¢¿óçó½ äëó 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëÜîñï：ç, àÜ ½í0öá ½：ïîñ ç ½íüóÖ：, ÑÜ öñäñë：üÖáÜÇÜ ôíïÜ àñ Öñ ÑÜ ¡：Öî　 çóë：üñÖñ. ゑ ë　Ñ： äëíîá 
[3-21] îáÜ½Ü äóöíÖÖ0 äëóÑ：¿　．öáï　 £ÖíôÖí ÜçíÇí, ÜÑÖí¡, ï¡¿íÑÖ：ïöá â：£óôÖóê äëÜîñï：ç, 　¡： ç：ÑßÜçí0öáï　 ç 
ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖ：ú ïöí¿：, í ïí½ñ ；； ÖíïóôñÖÖ　, 　çóàñ çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç, £½：Öí ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ç äëÜîñï： 
ÑÜçÇÜöëóçí¿Ü； ñ¡ïä¿Üíöíî：；, í öí¡Ü¢ Ü êÜÑ： ëñ½ÜÖöÖóê Üäñëíî：ú, £½ÜüÜ． ÑÜï¿：ÑÖó¡：ç £ÖÜçÜ çñëöíöóï　 ÑÜ î：．； 
£íÑíô：.  

ゑó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： ½Ü¢¿óçÜ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê, äÜ¿áÜçóê ½ñöÜÑ：ç, ñ½ä：ëóôÖóê 
£í¿ñ¢ÖÜïöñú, ½ÜÑñ¿ñú, 　¡： ßí£Ü0öáï　 Öí íÖí¿：£： ïêñ½ £í½：àñÖÖ　, ëÜ£Ç¿　ÖÜöóê ç ëÜßÜöíê [2-10], 　¡： ç ß：¿áüÜïö： 
çóäíÑ¡：ç ¿ñ¢íöá ç ÜïÖÜç： ïóïöñ½ ½：Ö：½：£íî：； çöëíö ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí [1,5,12,13]. だÑÖ：．0 £ Öóê ． 
ïóïöñ½í Üäëíç¿：ÖÖ　, 　¡í ÜïÖÜçíÖí Öí çó£ÖíôñÖÖ： Üäöó½í¿áÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü [5]. ぢ：Ñ ôíï ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 
ÑíÖó½ó £íÑíÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó ． üçóÑ¡：ïöá   ： ½Ü½ñÖö M . どÜ½Ü £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½Ü Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 0I  ： äÜöÜ¡Ü 
ぱ  ． öó½ó £½：ÖÖó½ó, 　¡： ÑÜ£çÜ¿　0öá £½：Ö0çíöó çöëíöó äëó £íÑíÖóê £ÖíôñÖÖ　ê   ： M . げç’　£Ü¡ ½：¢ îó½ó 
çñ¿óôóÖí½ó çó£Öíôí．öáï　 ¡ëóçÜ0 Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 

げÇ：ÑÖÜ ÑÜ Ü½Üçó ½：Ö：½Ü½Ü çöëíö çó£Öíôí．öáï　 Üäöó½í¿áÖóú äÜö：¡: 

 
**cö*ç

*v
*Üäö* kk

k
Iぱ


 2 .     (1) 

ぢÜ £ÖíôñÖÖ0 Üäöぱ*  ëÜ£ëíêÜçÜ．öáï　 £ÖíôñÖÖ　 Üäöó½í¿áÖÜ； ÖíäëÜÇó: 

********Üäö zIfぱZIEU 1111   . (2) 
が¿　 Üöëó½íÖÖ　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü äÜöÜôÖñ £ÖíôñÖÖ　 ÖíäëÜÇó äÜë：çÖ0．öáï　 £ ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçó½ *ÜäöU , 

äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó çóÑí． ÖñÜßê：ÑÖÜ ÖíäëÜÇÜ ü¿　êÜ½ £½：Öó ；； í½ä¿：öÜÑó ： ôíïöÜöó Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖÜÇÜ 
Üäöó½í¿áÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü. 

ゑ：ÑÖÜïÖñ £ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： £Ç：ÑÖÜ ÑÜ ÑíÖÜÇÜ ½ñöÜÑí çó£Öíôí．öáï　 ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½: 
  

 

Ö

Öïö
ïö P

Pk




 .

* , (3) 

 
Ññ ÖP  - ÖÜ½：Öí¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 £íÇí¿áÖóê çöëíö ÑçóÇÜÖí, ÖïöP .  - ÖÜ½：Öí¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： んが. 

 vc PPP   , (4) 
 2

***ïö*ïö ぱfkP   , (5) 
Ññ cP  - äÜïö：úÖ： çöëíöó ÑçóÇÜÖí, 　¡： Öñ £í¿ñ¢íöá ç：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, àÜ ç¡¿0ôí0öá çöëíöó ç ïöí¿： ： ½ñêíÖ：ôÖ： 
çöëíöó; vP  - £½：ÖÖ： çöëíöó, 　¡： çó£Öíôí0öáï　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ ÑçóÇÜÖí ： ï¡¿íÑí0öáï　 £ çöëíö ç Üß½Üö¡íê ïöíöÜëí 
： ëÜöÜëí; 5121 ,,   - äÜ¡í£Öó¡, 　¡óú £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ½íë¡ó ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿：; ぱ , f  - í½ä¿：öÜÑí ： ôíïöÜöí 
£½：Öó äÜöÜ¡Ü. 

だÑÖí¡ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ÑíÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ Öñ çëíêÜçÜ．öáï　 Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, öí¡ 　¡ äëó 
ëÜßÜö： ÑçóÇÜÖí Öí ；； Öñ¿：Ö：úÖ：ú Ñ：¿　Öî： £ÖíôÖÜ Üï¡¿íÑÖ0．öáï　 íÖí¿：£ Ü½Üç ：ïÖÜçíÖÖ　 ½：Ö：½Ü½Ü çöëíö. 
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やïÖÜ． ä：Ñê：Ñ, 　¡óú ÜëíêÜçÜ． ÖíïóôñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ¡Ü¿í [1]. ぞñ¿：Ö：úÖí êíëí¡öñëóïöó¡í äëñÑïöíç¿　．öáï　 
ë：çÖ　ÖÖ　½ )i(f 00  . げí¡ÜÖ Üäëíç¿：ÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö ÜäóïÜ．öáï　 ë：çÖ　ÖÖ　½ó: 
 

)kk(Xk))F2(XX)(XX(

)kk(LkF
2
ÖÜ½çp

2
0ÖÜ½2

1
c2020

*çÇ*
2
0ÖÜ½2

1
c

Üäö





 







 (6) 

 
)i(

)(
M *0*

ÖÜ½

Üäö

Üäö

ÖÜ½
Üäö

2
0

2

2 






 , (7) 

Ññ *0i  - çíë：úÜçíÖí çñ¿óôóÖí, ck , Çk , çk , Ñk  - ¡Üñâ：î：．Ööó, 　¡： êíëí¡öñëó£Ü0öá äóöÜ½Ü çíÇÜ ï¡¿íÑÜçóê 
ïÜ½íëÖóê çöëíö – çöëíö ç Üß½Üöî： ïöíöÜëí Öí Ç：ïöñëñ£óï, ç：Ñ çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç, ÑÜÑíö¡Üçóê çöëíö – äÜ 
ç：ÑÖÜüñÖÖ0 ÑÜ äÜöÜ¢ÖÜïö： çöëíö Ü ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½：, 0X  - ：ÖÑÜ¡öóçÖóú Üä：ë, 　¡óú £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ÖíïóôñÖÖ　 
ÑçóÇÜÖí, 2X  - ：ÖÑÜ¡öóçÖóú Üä：ë ëÜ£ï：　ÖÖ　 ëÜöÜëí, ÖÜ½2  - ¡Üñâ：î：．Öö, 　¡óú £í¿ñ¢óöá ç：Ñ íßïÜ¿0öÖÜÇÜ 
¡Üç£íÖÖ　, F  - ÑÜäÜ½：¢Öí âÜÖ¡î：　. 
 2-2

22 R ÖÜ½ÖÜ½   , (8) 

 1
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*0*0
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*0*0 )()(
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i
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, (9) 
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 . (10) 

だäöó½í¿áÖ： çöëíöó ÑçóÇÜÖí: 
 232

0
2
2

2
1 *½ñê*ÜäöÜäö*Üäö*çcÜäöpÜäöÑc*Ñç.Üäö k)))((kk(iki)k(kP    (11)

 
づñ½ÜÖöÖ： Üäñëíî：；, í öí¡Ü¢ úÜÇÜ ÑÜçÇÜöëóçí¿í ñ¡ïä¿Üíöíî：　 çä¿óçí0öá Öí 　¡：ïöá ïöí¿：, àÜ ïäëóôóÖ　． £í 

ïÜßÜ0 £½：ÖÜ âÜë½ó ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. がíÖóú ½ñöÜÑ Öñ çëíêÜçÜ． îñú âí¡ö, öÜ½Ü ÖñäëóúÖ　öÖóú Ñ¿　 öÜôÖÜÇÜ 
çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö, 　¡： çóÖó¡í0öá ç ïöí¿： んが. 

ゑ [24] ÖíçñÑñÖ： Ü½Üçó, 　¡： êíëí¡öñëó£Ü0öá ëñ¢ó½ ½：Ö：½：£íî：； çöëíö んが. でöëÜ½ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ÖíçñÑñÖóú 
âÜÖ¡î：．0 çóÑÜ: 
 )(i 2   . (12) 

ぎ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖ： çöëíöó: 
 

)()( .
2

12

2

1 

 Ü£~½p  , (13) 

Ññ Ö~½~½ PPp    - ç：ÑÖÜïÖ： ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖ： çöëíöó, 211 ~~    - ¡Üñâ：î：．Öö £½：ÖÖóê çöëíö ç ½：Ñ： ïöíöÜëí 

： ëÜöÜëí ç：Ñ ïöëÜ½Ü 2I , 2
..1 )(  çcÇc   - ¡Üñâ：î：．Öö çöëíö ç ïöí¿： ïöíöÜëí Öí Ç：ïöñëñ£óï ： ç：Ñ çóêëÜçóê 

ïöëÜ½：ç, 1~ , 2~ , 0~ , Çc. , çc.  - ¡Üñâ：î：．Ööó, äÜïö：úÖ： Ñ¿　 ÑíÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ： êíëí¡öñëó£Ü0öá ç：ÑÖÜïÖÜ 
çñ¿óôÖÜ Ü¡ëñ½óê ï¡¿íÑÜçóê ÖÜ½：Öí¿áÖóê çöëíö. げÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç ç ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç ¿ñ¢íöá ç Ñ：íäí£ÜÖíê 

32.028.01 ~ , 12 ~~   , 06.002.00 ~ , 19.022.0..  çcÇc  . 
ゑöëíöó ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　 　¡ âÜÖ¡î：； ç：Ñ öëáÜê £½：ÖÖóê – ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí  , äÜöÜ¡Ü   ： ôíïöÜöó  . 
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. (14) 

げÇ：ÑÖÜ ÑÜ ÑíÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ çöëíöó ç ïöí¿： ： çöëíöó ç：Ñ ïöëÜ½Ü Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 äëóú½í0öáï　 £í¿ñ¢Öó½ó ç：Ñ 
äÜöÜ¡Ü   ： ôíïöÜöó   Ü ç：ÑÖÜïÖóê ÜÑóÖóî　ê: 
   ,)()( 1.

2
1 SÜ£  . (15) 

ぢÜê：ÑÖí çöëíö äÜ äÜöÜ¡Ü 





 )( ~½p
 ççí¢í．öáï　 ．ÑóÖÜ0 Ü½ÜçÜ0 ½：Ö：½：£íî：； ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê çöëíö ÑçóÇÜÖí, 

　¡óú äëíî0．. 
が¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 £ ½：Ö：½：£íî：．0 äÜçÖóê çöëíö çó£Öíôó½Ü ；ê 　¡: 

 
n

.
2

22

2
)()(2 




 ½Ü£p  , (16) 
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ゑöëíöó Öí £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ： ½ñêíÖ：ôÖ： ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½: 
   n

.
2

22 )()(,  ½Ü£S  . (17) 

ゑ £ç’　£¡Ü £ öó½, àÜ ½ñêíÖ：ôÖ： çöëíöó n ½  Öñ £í¿ñ¢íöá ç：Ñ äÜöÜ¡Ü, öÜ: 
   )()(, .

2
2  Ü£çS  . (18) 

ば½ÜçÜ0 ：ïÖÜçíÖÖ　 ½：Ö：½Ü½Ü ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê çöëíö ßÜÑñ: 
 

3

2

1
1 2),(










S , (19) 

äÜçÖóê çöëíö: 
 

3

2

22),(









 çS . (20) 

ゑóïÖÜç¡ó. んÖí¿：£ ：ïÖÜ0ôóê ½ñöÜÑ：ç ½：Ö：½：£íî：； çöëíö ç ïöí¿： んが ÑÜ£çÜ¿　． £ëÜßóöó ÖíïöÜäÖ： çóïÖÜç¡ó: 
- ß：¿áü：ïöá ç：ÑÜ½óê ½ñöÜÑ：ç [5, 12, 13] Öñ çëíêÜçÜ0öá Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Ü £ç’　£¡Ü £： 

ï¡¿íÑÖ：ïö0 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ íäíëíöÜ. だÑÖí¡, ëÜßÜöí ÑçóÇÜÖí, Ü ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç, äëÜêÜÑóöá £í ；； ¡Ü¿：ÖÜ½ ： 
ïöíÖÜçóöá Öíúß：¿áüÜ £íî：¡íç¿ñÖ：ïöá; 

- ：ïÖÜ． ½ñöÜÑ [1], 　¡óú ÜëíêÜçÜ． Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá êíëí¡öñëóïöó¡ó Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, í¿ñ ç：Ö Öñ ç¡¿0ôí． ç ïñßñ 
ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ；； £½：Öó Ü êÜÑ： ÑÜçÇÜöëóçí¿Ü； ñ¡ïä¿Üíöíî：； íßÜ Ü ëñ£Ü¿áöíö： ëñ½ÜÖöÜ ÑçóÇÜÖí; 

- Öó£¡í ½ñöÜÑ：ç äÜ ½：Ö：½：£íî：； çöëíö ç¡¿0ôí． ç ïñßñ ½ÜÑñ¿á çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ 
ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜÇÜ ÜäÜëÜ ¡ÜÖöÜëÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, àÜ, 　¡ ßÜ¿Ü ç¡í£íÖÜ ëíÖ：üñ, äëóçÜÑóöá ÑÜ äÜêóßÜ¡ Ü 
ëÜ£ëíêÜÖ¡íê ： 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, Öñäëíçó¿áÖ：ú ÖíïöëÜúî： ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　; 

- çöëíöó ç ïöí¿： çó£Öíôí0öáï　 £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÖÜ½：Öí¿áÖóê ÑíÖóê ÑçóÇÜÖí, í öí¡Ü¢ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
¡Üñâ：î：．Öö：ç, 　¡： £í¿ñ¢íöá ç：Ñ ç¿íïöóçÜïöñú ïöí¿：, àÜ çÖÜïóöá äñçÖÜ äÜêóß¡Ü Ü ëÜßÜöÜ ïóïöñ½ó. 

ば £ç’　£¡Ü £ îó½ çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá Ü ëÜ£ëÜßî： ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　, 　¡í ÜïÜÖñ ÖñÑÜ¿：¡ó ：ïÖÜ0ôóê ïóïöñ½ ： 
ßÜÑñ çëíêÜçÜçíöó â：£óôÖ： äëÜîñïó, 　¡： äëÜö：¡í0öá Ü ÑçóÇÜÖ：. 
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だÇíëá ゑ.だ., ¡.ö.Ö., ÑÜîñÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: vitulja_saue@mail.ru 
 

ゑïöÜä. ば öñäñë：üÖ：ú ôíï ñâñ¡öóçÖñ Üäëíç¿：ÖÖ　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ äëÜîñïÜ½ £íßñ£äñôÜ． ëñÇÜ¿áÜçíÖóú 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ Öí ÜïÖÜç： íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. ぷóëÜ¡ñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 Üöëó½í¿ó ïóïöñ½ó «äñëñöçÜë0çíô 
ôíïöÜöó – íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ» (ぢぶ-んが), 　¡： ÑÜ£çÜ¿　0öá ëñÇÜ¿0çíöó üçóÑ¡：ïöá ç üóëÜ¡Ü½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： [1].  

がÜïóöá çí¢¿óçó½ äóöíÖÖ　½ Öí ïáÜÇÜÑÖ： ． ñÖñëÇÜëñïÜëïÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 Ü çóëÜßÖóôÜ½Ü äëÜîñï：. がÜ äÜÖ　öö　 
ñÖñëÇÜëñïÜëïÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 çêÜÑ　öá öëó ï¡¿íÑÜç：: ñÖñëÇÜïäÜ¢óçíÖÖ　, ñÖñëÇÜçó¡ÜëóïöíÖÖ　 ： ñÖñëÇÜ¡ñëÜçíÖÖ　 [2].  

ぎÖñëÇÜïäÜ¢óçíÖÖ　 – äëÜîñï âÜë½ÜçíÖÖ　 ï¡¿íÑÜçóê äÜöÜ¢ÖÜïö： Öí çêÜÑ： Ñ¢ñëñ¿í ¢óç¿ñÖÖ　 íßÜ 
äñëñöçÜë0çíôí ä：Ñ ôíï ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. ぎÖñëÇÜçó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜ¡í£Ü． ñâñ¡öóçÖ：ïöá 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïö：, 　¡í ：Ññ Öí çí¿ ëÜßÜôÜ； ½íüóÖó ：£ ½ñëñ¢：. ぴñú äÜ¡í£Öó¡ êíëí¡öñëó£Ü． ëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö, 
　¡： çó£Öíôí0öá ëÜßÜôóú ëñ¢ó½ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí, úÜÇÜ öñ½äñëíöÜëÜ ： ÖíÑ：úÖ：ïöá. がÜ ñÖñëÇÜ¡ñëÜçíÖÖ　 ç：ÑÖÜï　öá 
Üäëíç¿：ÖÖ　 äñëñëÜ£äÜÑ：¿Ü½ çöëíö ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê ÑçóÇÜÖíê. 

ぞíÑ：úÖ：ïöá ： ä：ÑçóàñÖÖ　 ïöëÜ¡Ü ï¿Ü¢ßó íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ． çí¢¿óçó½ äóöíÖÖ　½ ä：Ñ ôíï ；ê çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
ç ëñÇÜ¿áÜçíÖÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：. がÜ ÜÑÖ：．； £ ÜïÖÜçÖóê äëóôóÖ çóêÜÑÜ ：£ ¿íÑÜ ÑçóÇÜÖ：ç ï¿：Ñ ç：ÑÖñïöó äëÜßóöö　 
：£Ü¿　î：； Üß½Üö¡ó, àÜ £Ü½Üç¿ñÖÜ ；； öñä¿Üçó½ ïöíë：ÖÖ　½. ぞí äñëñÇë：ç ：£Ü¿　î：； £ÖíôÖÜ çä¿óçí0öá çöëíöó ç ïöí¿： 
ÑçóÇÜÖí. げÇ：ÑÖÜ ÑÜ «äëíçó¿í çÜïá½ó ÇëíÑÜï：ç» [6] ä：ÑçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó Üß½Üö¡ó Öí ¡Ü¢Ö： ç：ï：½ ÇëíÑÜï：ç 
ï¡ÜëÜôÜ． ïöëÜ¡ ï¿Ü¢ßó ：£Ü¿　î：； çÑç：ô：. é¡ ç：ÑÜ½Ü, Çë：0ô： çöëíöó, 　¡： çä¿óçí0öá Öí öñ½äñëíöÜëÖóú ëñ¢ó½ 
：£Ü¿　î：；, îñ çöëíöó ç ½：Ñ： ： ïöí¿： ïöíöÜëí んが. é¡àÜ çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ½：Ñ： ïöíöÜëí Öñ çó¡¿ó¡í． £ÖíôÖóê 
öëÜÑÖÜà：ç, öÜ äóöíÖÖ　 çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： äÜöëñßÜ． ß：¿áü Ññöí¿áÖÜÇÜ ëÜ£Ç¿　ÑÜ. 

がÜ öñäñë：üÖáÜÇÜ ôíïÜ ç：ÑïÜöÖ： ä：ÑêÜÑó, Öí ÜïÖÜç： 　¡óê ½Ü¢Üöá ßÜöó çó£ÖíôñÖ： çöëíöó ç ïöí¿： ç £í¿ñ¢ÖÜïö： 
ç：Ñ ；； ïöÜäñÖ0 ÖíïóôñÖÖ　 äëó äÜïö：úÖ：ú íßÜ £½：ÖÖ：ú ôíïöÜö： ¢óç¿ñÖÖ　. ゑ Ññ　¡：ú ½：ë： îñ äÜ　ïÖ0．öáï　 öó½ âí¡öÜ½, 
àÜ ç：ÑÜ½： Üî：Ö¡ó ½í0öá öñÜëñöóôÖÜ ßí£Ü, 　¡í âÜë½Üçí¿íïá ßíÇíöÜ ëÜ¡：ç öÜ½Ü öí ççí¢í¿í ç：ÑÜ½ó½ó öí¡： 
äíëí½ñöëó, 　¡ ：ÖÑÜ¡î：　 ： ôíïöÜöí. ぢëó îáÜ½Ü £ëÜ£Ü½：¿Ü, àÜ ïóÇÖí¿ ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 ½Ü¢ñ ½íöó ï¡¿íÑÖÜ âÜë½Ü 
- £ ÜÑÖÜÇÜ ßÜ¡Ü, í ï ：ÖüÜÇÜ – ：ÖÑÜ¡î：　 ç ïöí¿áÖÜ½Ü ÜïñëÑ： Ü ÖíïóôñÖÜ½Ü ïöíÖ： Öíç：öá äëó ïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖ：ú ÖíäëÜ£： 
½í． ï¡¿íÑÖóú Çíë½ÜÖ：ôÖóú ï¡¿íÑ. ゑ ôíïöÜöÖÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ： ÖíïóôñÖÖ　 – £í¡ÜÖÜ½：ëÖñ 　çóàñ, 　¡ñ çóÖó¡í． ä：Ñ ôíï 
ëñí¿：£íî：； ñ¡ïöëñ½í¿áÖóê ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖóê êíëí¡öñëóïöó¡, ：, Öíïí½äñëñÑ, ¡ëóöóôÖÜÇÜ ： äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ.   

で¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ Öñ ½Ü¢Öí ïöçñëÑ¢Üçíöó, àÜ ñ¡ïöëñ½í¿áÖ： ëñ¢ó½ó んが – îñ ½í¿Ü£ÖíôÜà： ëñ¢ó½ó, ；ê 
öëóçí¿：ïöá Öñçñ¿ó¡í, çÖíï¿：ÑÜ¡ ôÜÇÜ öñä¿Üçóú ëñ¢ó½ ÑçóÇÜÖí Öñ äÜëÜüÜ．öáï　. ぜÜ¢Öí ïöçñëÑ¢Üçíöó, ëñí¿：£íî：　 
ñ¡ïöëñ½í¿áÖóê ëñ¢ó½：ç – ÜÑóÖ £ Öíäë　½：ç ëÜ£çóö¡Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç î：¿Ü½Ü. とë：½ îáÜÇÜ, ï¿：Ñ ½íöó Öí Üçí£：, àÜ 
Ñ¿　 î：¿：ïÖÜïö： ：£Ü¿　î：； çí¢¿óçí Öñ ÜïñëñÑÖñÖí öñ½äñëíöÜëí ÑçóÇÜÖí, í, Öíïí½äñëñÑ, öñ½äñëíöÜëí ： ；； äñëñäíÑó 
ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ ：£Ü¿　î：úÖÜÇÜ ½íöñë：í¿Ü, ßÜ öñ½äñëíöÜëí, Öíäëó¡¿íÑ, ïöí¿： ÑçóÇÜÖí ： öñ½äñëíöÜëí ：£Ü¿　î：； ç 
ëñ¢ó½íê, 　¡： êíëí¡öñëó£Ü0öáï　 çóïÜ¡ó½ó ÑóÖí½：ôÖó½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó – îñ Öñ ÜÑÖñ ú öñ¢ ïí½ñ. 

ぞñ ï¿：Ñ çó¡¿0ôíöó ： öÜú âí¡ö, àÜ äëÜß¿ñ½í äñëñëÜ£äÜÑ：¿Ü çöëíö Ü ÑçóÇÜÖ： – îñ äëÜß¿ñ½í ÖíÑ：úÖÜïö： 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó. ぢëó îáÜ½Ü äóöíÖÖ　 äñëñëÜ£äÜÑ：¿Ü ： ¡ñëÜçíÖÖ　 çöëíöí½ó ½í0öá ï¡¿íÑÖÜ ïöëÜ¡öÜëÜ: îñ 
äñëñëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö ½：¢ ïöíöÜëÜ½ ： ëÜöÜëÜ½, äñëñëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö ½：¢ ÜïÖÜçÖó½ó ï¡¿íÑÜçó½ó çöëíö ç ½：Ñ： ： ïöí¿：, 
äñëñëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö ç ïöí¿： ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí ： ö.ä. 

ば £ç’　£¡Ü £ îó½ çí¢¿óçÜ, äÜ äñëüñ, çó£Öíôóöó ïöíÖ îáÜÇÜ äóöíÖÖ　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 íÖí¿：£Ü ¿：öñëíöÜëÖóê 
Ñ¢ñëñ¿, í äÜ ÑëÜÇñ, çó£Öíôóöó ëíî：ÜÖí¿áÖ： ü¿　êó äÜßÜÑÜçó ïóïöñ½ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ: 

 ½：Ö：½：£íî：； £íÇí¿áÖóê Çë：0ôóê çöëíö ç ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ：; 
 äñëñëÜ£äÜÑ：¿Ü çöëíö ½：¢ ïöíöÜëÜ½ ： ëÜöÜëÜ½; 
 ¡ÜÖöëÜ¿0 ñÖñëÇñöóôÖÜÇÜ ïöíÖÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó 　¡ äñëñöçÜë0çíôí ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； ç 

½ñêíÖ：ôÖÜ. 
んÖí¿：£ ：ïÖÜ0ôóê ½ñöÜÑ：ç ½：Ö：½：£íî：； çöëíö ç ïöí¿： んが ÑÜ£çÜ¿　． £ëÜßóöó ÖíïöÜäÖ： çóïÖÜç¡ó: 

 ß：¿áü：ïöá ç：ÑÜ½óê ½ñöÜÑ：ç [3, 5, 7] Öñ çëíêÜçÜ0öá Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Ü £ç’　£¡Ü £： 
ï¡¿íÑÖ：ïö0 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ íäíëíöÜ. だÑÖí¡, ëÜßÜöí ÑçóÇÜÖí, Ü ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç äëÜêÜÑóöá £í ；； 
¡Ü¿：ÖÜ½ ： ïöíÖÜçóöá Öíúß：¿áüóú ：Ööñëñï; 

 ：ïÖÜ． ½ñöÜÑ [1], 　¡óú ÜëíêÜçÜ． Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá êíëí¡öñëóïöó¡ó Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, í¿ñ ç：Ö Öñ ç¡¿0ôí． ç 
ïñßñ ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ；； £½：Öó Ü êÜÑ： ÑÜçÇÜöëóçí¿Ü； ñ¡ïä¿Üíöíî：； íßÜ Ü ëñ£Ü¿áöíö： ëñ½ÜÖöÜ ÑçóÇÜÖí; 

 Öó£¡í ½ñöÜÑ：ç äÜ ½：Ö：½：£íî：； çöëíö ç¡¿0ôí． ç ïñßñ ½ÜÑñ¿á çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ 
ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜÇÜ ÜäÜëÜ ¡ÜÖöÜëÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, àÜ, 　¡ ßÜ¿Ü ç¡í£íÖÜ ëíÖ：üñ, äëóçÜÑóöá ÑÜ äÜêóßÜ¡ Ü 
ëÜ£ëíêÜÖ¡íê ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, Öñäëíçó¿áÖ：ú ÖíïöëÜúî： ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　; 

 çöëíöó ç ïöí¿： çó£Öíôí0öáï　 £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÖÜ½：Öí¿áÖóê ÑíÖóê ÑçóÇÜÖí, í öí¡Ü¢ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
¡Üñâ：î：．Öö：ç, 　¡： £í¿ñ¢íöá ç：Ñ ç¿íïöóçÜïöñú ïöí¿：, àÜ çÖÜïóöá äñçÖÜ äÜêóß¡Ü Ü ëÜßÜöÜ ïóïöñ½ó. 

ば £ç’　£¡Ü £ îó½ çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá Ü ëÜ£ëÜßî： ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　, 　¡í ÜïÜÖñ ÖñÑÜ¿：¡ó ：ïÖÜ0ôóê ïóïöñ½ ： 
ßÜÑñ çëíêÜçÜçíöó â：£óôÖ： äëÜîñïó, 　¡： äëÜö：¡í0öá Ü ÑçóÇÜÖ：. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だß‾ëÜÖöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 çöëíöí½ó ç ïöí¿： んが ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑ ÜïÖÜçÜ ïöëÜ¡öÜëó ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖó½ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ (âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1)  äÜ¡¿íÑñÖóú ½ñöÜÑ çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： Öí 
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ÜïÖÜç： ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜ； ñ.ë.ï., àÜ ÑÜ£çÜ¿　． çëíêÜçÜçíöó çóà： Çíë½ÜÖ：úÖ： ïöëÜ½Ü [4]. げíäëÜäÜÖÜçíÖí ïóïöñ½í 
Üäëíç¿：ÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿　． Üäöó½：£Üçíöó çöëíöó, £ßñë：Çí0ôó ÖñÜßê：ÑÖÜ üçóÑ¡：ïöá ÑçóÇÜÖí ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ½Ü äëÜîñï：, 
àÜ £íßñ£äñôÜ． ñâñ¡öóçÖ：ïöá çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïö： ü¿　êÜ½ ëÜ£äÜÑ：¿Ü çöëíö. 

づÜßÜöí ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 (ëóï. 1) äÜ¿　Çí． Ü çó£ÖíôñÖÖ： Çë：0ôóê çöëíö ÑçóÇÜÖí, í ïí½ñ, çöëíö ç ïöí¿： ïöíöÜëí 
： çöëíö Ü ½：Ñ：, çóß：ë ；ê Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 £ ÑÜöëó½íÖÖ　½ ÖñÜßê：ÑÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ぢぶ-んが 

£ ¡ÜÖöÜëÜ½ ¡Üëñ¡î：； £í ïöíÖÜ½ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿：  
 

づÜßÜöí ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ÜäóïÜ．öáï　 ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½. でóÇÖí¿ó £ Ñíöôó¡：ç ïöëÜ½Ü (がで) ： ÖíäëÜÇó (がぞ) 
ÖíÑêÜÑ　öá Öí íÖí¿ÜÇÜ-îóâëÜçóú äñëñöçÜë0çíô (んぴぢ). づñ£Ü¿áöíöÜ½ äñëñöçÜëñÖÖ　 ． îóâëÜç： ïóÇÖí¿ó ïöëÜ½Ü ： 
ÖíäëÜÇó, 　¡： äÜÑí0öáï　 Öí ß¿Ü¡ づぱ Ñ¿　 ëÜ£¡¿íÑíÖÖ　 Ü ë　Ñ ぱÜë’． ： Üöëó½íÖÖ　 ；ê Çíë½ÜÖ：ôÖóê ï¡¿íÑÜçóê. 
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Ññ   - ÖÜ½：Öí¿áÖí ôíïöÜöí ïóÇÖí¿Ü ïöëÜ½Ü ： ÖíäëÜÇó: Öf 2 ,   - ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖ：¡ó Ñ¿　 £íÑíÖÜ； ôíïöÜöó: 
....5,3,1  

ゎíë½ÜÖ：úÖ： ï¡¿íÑÜç： Üöëó½íÖóê ïóÇÖí¿：ç çó£Öíôí0öáï　 　¡: 
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 , (3) dtttU

ど
U

ど
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)cos()(1 




 , (4) 

Ññ ど  - äñë：ÜÑ £½：Öó ïóÇÖí¿Ü. 
だöëó½íÖ： çñ¿óôóÖó Çíë½ÜÖ：¡ ïöëÜ½Ü ： ÖíäëÜÇó ． çê：ÑÖó½ó ïóÇÖí¿í½ó Ñ¿　 ß¿Ü¡í çó£ÖíôñÖÖ　 ÖíçñÑñÖÜ； ñ.ë.ï. 

E   (ゐゑぎ). が¿　 îáÜÇÜ, £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ äíëí½ñöë：ç ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　, ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 Çíë½ÜÖ：úÖ： ï¡¿íÑÜç： 
ïöëÜ½：ç ëÜöÜëí ： Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 £Ç：ÑÖÜ ÑÜ çóëí£：ç (5-6) ： ÑÜÑíö¡Üçí ñ.ë.ï., 　¡í çó¡¿ó¡íÖí Öí　çÖ：ïö0 Öñ¿：Ö：úÖÜÇÜ 
ñ¿ñ½ñÖöí ç ïêñ½： £í½：àñÖÖ　, £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ çóëí£Ü (7). ぞí ÜïÖÜç： ½íöñ½íöóôÖÜ； £í¿ñ¢ÖÜïö： (8) çó£Öíôí．öáï　 
ÑÜÑíö¡Üçí ñ.ë.ï. ÑçóÇÜÖí. 
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222
3

22
1

2 3  EEEE   .     (8) 
ゐ¿Ü¡ (ゐゑで) çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： £Ç：ÑÖÜ £ £í¿ñ¢Ö：ïö0 (9). 

2EcPcö  ,       (9) 
Ññ c  - íäëÜ¡ïó½íî：úÖóú ¡Üñâ：î：．Öö, ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ 　¡ÜÇÜ çó¡ÜÖÜ．öáï　 Öí ÜïÖÜç： äÜßÜÑÜçó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ； 
£í¿ñ¢ÖÜïö： çöëíö ç ïöí¿： ç：Ñ ÑÜÑíö¡ÜçÜ； ñ.ë.ï. 

げí¿ñ¢Ö：ïöá )( 2EfPcö   ． äë　½Ü¿：Ö：úÖÜ0 [4], öÜ½Ü Ñ¿　 ；； äÜßÜÑÜçó ÑÜïöíöÖáÜ ÑçÜê çó½：ë：ç. が¿　 îáÜÇÜ 
äëÜçÜÑóöáï　 ÑÜï¿：Ñ ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ, ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 £ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ïöí¿： 1cöP  ： 2cöP  öí çó£Öíôí0öáï　 

ç：ÑäÜç：ÑÖ： ；½ £ÖíôñÖÖ　 ÑÜÑíö¡ÜçÜ； ñ.ë.ï. 2
1E   ： 2

2E  . 

げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ äë　½Ü¿：Ö：úÖÜïö： £í¿ñ¢ÖÜïö： )( 2EfPcö   ¡Üñâ：î：．Öö c  çó£Öíôí．½Ü 　¡: 

   22

2
2

1

1

E

P
arctg

E

P
arctgc cöcö





 . 

ゐ¿Ü¡ çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö ç ½：Ñ： (ゐゑぜ) çó¡ÜÖíÖóú Öí ÜïÖÜç： ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü £í ½íöñ½íöóôÖÜ0 £í¿ñ¢Ö：ïö0: 
 CCBBAACCBBAA½ RIRIRIRIRIRIP 2

2
22

2
22

2
21

2
11

2
11

2
1  ,   (10) 

Ññ AI1 , BI1 , CI1 , AI 2 , BI 2 , CI 2 - ïöëÜ½ó ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí ç：ÑäÜç：ÑÖÜ âí£ ん, ゑ, で. 
ゎë：0ôó çöëíöó çó£Öíôí0öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ïÜ½ÜçíÖÖ　 çöëíö ç ½：Ñ： ： ïöí¿： ÑçóÇÜÖí: 

 ½cöÇ PPP   .      (11) 
ゐ¿Ü¡ Üßôóï¿0çí¿áÖÜÇÜ ½ÜÑÜ¿　 (だぜ) çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 Ñ¿　 ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äÜöÜôÖóê £ÖíôñÖá ïóïöñ½ó, öí¡óê 　¡, 

Öíäëó¡¿íÑ, ïöëÜ½, äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ： ö.ä. ゎë：0ôó çöëíöó äÜïöÜäí0öá Öí ß¿Ü¡ âÜë½ÜçíÖá ë：üñÖá (ゐぱづ), 　¡óú Öí 
ÜïÖÜç： äÜöÜôÖóê £ÖíôñÖá üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí, úÜÇÜ ïöëÜ½Ü, äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 çó£Öíôí． ½Ü¢¿óç：ïöá ½：Ö：½：£íî：； 
çöëíö ÑçóÇÜÖí. げíÑíôí ゐぱづ – ïâÜë½Üçíöó öí¡ñ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, àÜß äëó £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ： üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí  , 
　¡óú çó£Öíôí．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Ñíçíôí üçóÑ¡Üïö： (がぷ), £íßñ£äñôóöó ½：Ö：½í¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 Çë：0ôóê çöëíö ÇP . 
ぞí çóêÜÑ： ß¿Ü¡Ü âÜë½Ü．öáï　 Üäöó½í¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, 　¡ñ äÜÑí．öáï　 Öí ïóïöñ½Ü Üäëíç¿：ÖÖ　 (でば) 
Ñ¿　 âÜë½ÜçíÖÖ　 ¡ñëÜ0ôÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü, àÜ ßÜÑñ äÜïöÜäíöó Öí äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó. 

ぢÜßÜÑÜçí ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½ñöÜÑÜ ÜëíêÜçíÖÖ　 
çöëíö ç ïöí¿： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÑÜÑíö¡ÜçÜ； ñ.ë.ï. ÑÜ£çÜ¿óöá ÜëíêÜçíöó Çíë½ÜÖ：ôÖóú ï¡¿íÑ ïöëÜ½Ü ： ñ.ë.ï. äëó 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü çöëíö ç ïöí¿：, 　¡： £½：Ö00öáï　 Ü ëñ£Ü¿áöíö： £½：Öó ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ïöí¿： ïöíöÜëí んが. どÜôÖ：ïöá Ü 
çó£ÖíôñÖÖ： çöëíö ç ïöí¿： んが, £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çóàóê Çíë½ÜÖ：ôÖóê ï¡¿íÑÜçóê ñ.ë.ï., 　¡： £’　ç¿　0öáï　 Ü ëñ£Ü¿áöíö： 
Öí　çÖÜïö： Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ç ïêñ½： £í½：àñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí, ÑÜ£çÜ¿óöá ï¡Üëñ¡öÜçíöó öñ½äñëíöÜëÖóú ëñ¢ó½ ÑçóÇÜÖí, àÜ, 
ç ïçÜ0 ôñëÇÜ, ä：Ñçóàóöá ïöëÜ¡ ï¿Ü¢ßó んが Ü ï¡¿íÑ： ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぞñ Ñóç¿　ôóïá Öí çñ¿ó¡Ü ¡：¿á¡：ïöá ëÜß：ö Ü Çí¿Ü£： äÜßÜÑÜçó ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö 
ç ïöí¿：, Öñ ：ïÖÜ． ．ÑóÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ, 　¡óú ÑÜ£çÜ¿óç ßó ÜÑÖÜ£ÖíôÖÜ ÜëíêÜçíöó ö： â：£óôÖ： 　çóàí, àÜ ïäÜïöñë：Çí0öáï　 
ç ïöí¿： ïöíöÜëí んが. ば £ç’　£¡Ü £ îó½, ç：ÑÜ½： £ ¿：öñëíöÜëÖóê Ñ¢ñëñ¿ ½ñöÜÑó äÜßÜÑÜçó ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 £í 
½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö Öñ äÜ£ßíç¿ñÖ： ç：Ñ½：ôñÖóê Ü ëÜßÜö： ÖñÑÜ¿：¡：ç. ば êÜÑ： íÖí¿：£Ü çóÑ：¿ñÖóú ½ñöÜÑ çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö 
ç ïöí¿：, 　¡óú çëíêÜçÜ． Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, í öí¡Ü¢ ；； £½：ÖÜ ç ëñ£Ü¿áöíö： ÑÜçÇÜöëóçí¿Ü； 
ñ¡ïä¿Üíöíî：； ： ëñ½ÜÖöÖóê Üäñëíî：ú, àÜ ÑÜ£çÜ¿ó¿Ü £íäëÜäÜÖÜçíöó ïöëÜ¡öÜëÜ ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ 
ïöíÖÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿：. 
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ぜだがぎずぽ んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎんどぎずé で ばぶまどだぜ ぢだどぎづぽ ゑ でどんずご でどんどだづん 
ご づだどだづん, ぞんでぼべぎぞごé ご ぢだゑぎづびぞだでどぞだゎだ Äぱぱぎとどん 

だÖÜü¡Ü ゑ.ゑ., ¡íÖÑ. âó£.-½íö. ÖíÜ¡, ÑÜî., ゎÜÖöíëá ぜ.ぞ., íïäóëíÖö, づÜÑóôñÖ¡Ü ご.ゑ., ½íÇóïöë 
ぢÜ¿öíçï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ùëó　 とÜÖÑëíö0¡í 
E-mail: amaneshi@yandex.ru 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑ [1] äëñÑ¿Ü¢ñÖí ßñ£óöñëíîóÜÖÖí　 ÑóÖí½óôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 (んが) ï ÜôñöÜ½ 
äÜöñëá ç ïöí¿ó, Öíï▲àñÖó　 ó äÜçñëêÖÜïöÖÜÇÜ ~ââñ¡öí Öí ßí£ñ ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ぢíë¡í-ゎÜëñçí ï 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó ¡ÜÖöÜëí½ó çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ó Çóïöñëñ£óïí ç îñäó ïöíöÜëí. ばôñö äÜöñëá ç ïöí¿ó ïöíöÜëí ç 
Ü¡í£íÖÖÜú ëíßÜöñ äëÜçÜÑóöï　 äÜöñ½ ççñÑñÖó　 ÑçÜê äÜïöÜ　ÖÖ▲ê ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ç îñäó çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ó 
Çóïöñëñ£óïí, ¡ÜöÜë▲ñ ÜäëñÑñ¿　0öï　 ó£ ÑçÜê Üä▲öÜç êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí, äëÜçñÑñÖÖ▲ê Öí ëí£Ö▲ê ôíïöÜöíê äóöíÖó　 
んが, í Öíï▲àñÖóñ ïöí¿ó Üôóö▲çíñöï　 £íçóïó½Üïöá0 ¡Ü~ââóîóñÖöí ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó mL  Üö äÜöÜ¡í 
ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó m . Äöí ½ÜÑñ¿á Öñ Üôóö▲çíñö äÜöñëó ç ïöí¿ó ëÜöÜëí んが ó, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ßÜÑñö Ñíçíöá 
ïÜàñïöçñÖÖ▲ñ Üüóß¡ó ç äÜï¡Üç▲ê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲ んが ó äëó ëíßÜöñ ï ßÜ¿áüó½ó ï¡Ü¿á¢ñÖó　½ó. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ÑóÖí½óôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó んが, ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜú ç Ñóíäí£ÜÖñ ï¡Ü¿á¢ñÖó　 10  S .  
ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. とëÜ½ñ äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖóú, äëóÖ　ö▲ê ç [1], äëóÖó½íñ½ öí¡óñ 

äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖó　: 
- äÜöñëó ç ïöí¿ó ëÜöÜëí Üôóö▲çí0öï　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó ¡ÜÖöÜëí½ó çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ó Çóïöñëñ£óïí ç ëÜöÜëñ 

んが; 
- Üßàóú çñ¡öÜë ç£íó½ÜäÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖó　 m  んが 　ç¿　ñöï　 çñ¡öÜëÖÜú ïÜ½½Üú ç£íó½ÜäÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖó　 

ïöíöÜëí sm  ó ëÜöÜëí rm : 
      rmsmm  ,     (1) 
¡ÜöÜë▲½ Üöçñôí0ö ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ öÜ¡ó ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí: 
      rmsmm III  .      (2) 
でêñ½í £í½ñàñÖó　 んが äëóçñÑñÖí Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 - ど-Üßëí£Öí　 ~¡çóçí¿ñÖöÖí　 ïêñ½í £í½ñàñÖó　 んが ï とげ ëÜöÜëÜ½ 

 
ぞí ~¡çóçí¿ñÖöÖÜú ïêñ½ñ £í½ñàñÖó　 んが ó£Üßëí¢ñÖÜ öëó ¡ÜÖöÜëí, ¡ÜöÜë▲ñ Üöçñôí0ö £í äÜöñëó Üö Çóïöñëñ£óïí 

( rÇsÇ II , ), ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó ( rösö II , ) ó çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ( rçsç II , ) ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. ばôñö 
~öóê 　ç¿ñÖóú Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ï ßÜ¿áüñú öÜôÖÜïöá0 ÜäëñÑñ¿óöá äíëí½ñöë▲ äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ÑçóÇíöñ¿ñ 
äëó äë　½Ü½ äÜï¡ñ. 

でóïöñ½í ÜëíçÖñÖóú ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ ëíçÖÜçñïó　 çïñê ¡ÜÖöÜëÜç, ÜëíçÖñÖóñ öÜ¡Üç ó ÜëíçÖñÖóñ Ñçó¢ñÖó　 んが ï 
とげ ëÜöÜëÜ½ ó½ñ0ö çóÑ: 
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ÇÑñ sU  - çñ¡öÜë Öíäë　¢ñÖó　 ïöíöÜëí; mrs III ,,  - çñ¡öÜë▲ öÜ¡Üç ïöíöÜëí, ëÜöÜëí ó ¡ÜÖöÜëí ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó; 

mrs  ,,  - çñ¡öÜë▲ äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖó　 ïöíöÜëí, ëÜöÜëí ó ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó; rs RR ,  - í¡öóçÖ▲ñ âí£Ö▲ñ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí; rçsç RR ,  - í¡öóçÖ▲ñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ~¡çóçí¿ñÖöÖ▲ê ¡ÜÖöÜëÜç çóêëñç▲ê öÜ¡Üç 
ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí, ¡ÜöÜë▲ñ Üôóö▲çí0ö äÜöñëó Üö çóêëñç▲ê öÜ¡Üç; mrs LLL ,,  - äÜ¿Ö▲ñ óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ¡ÜÖöÜëÜç 
ïöíöÜëí, ëÜöÜëí ó ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó; Çç II ,  - Üßàóñ öÜ¡ó ¡ÜÖöÜëÜç çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ó Çóïöñëñ£óïí んが; rçsç II ,  - 
çñ¡öÜë▲ çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ¡ÜÖöÜëÜç ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí; rÇsÇ II ,  - çñ¡öÜë▲ öÜ¡Üç ¡ÜÖöÜëÜç Çóïöñëñ£óïí ïöíöÜëí ó 

ëÜöÜëí; r  - ~¿ñ¡öëóôñï¡í　 ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá ëÜöÜëí ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ïöíöÜëí; p  - ¡Ü¿óôñïöçÜ äíë äÜ¿0ïÜç 

Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí; J  - ½Ü½ñÖö óÖñëîóó; M  - ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ú ½Ü½ñÖö んが; cM  - ïöíöóôñï¡óú ½Ü½ñÖö 
ÖíÇëÜ£¡ó. 

どÜ¡ó ¡ÜÖöÜëÜç Çóïöñëñ£óïí ó ç£íó½ÜóÖÑÜ¡îóó £íäóüñ½ ôñëñ£ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ïÜïöíç¿　0àóñ 
äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖó　: 
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ÇÑñ rÇsÇ KK ,  - äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ ¡Ü~ââóîóñÖö▲ äÜöñëá Üö Çóïöñëñ£óïí ç ïöíöÜëñ ó ëÜöÜëñ. ゑ ÜëíçÖñÖó　ê (3), (4) 
üöëóê äëóçñÑñÖó　 öÜ¡í ëÜöÜëí ¡ ïöíöÜëÜ ÜäÜàñÖ. 

ごï¡¿0ôó½ ó£ ïóïöñ½▲ ÜëíçÖñÖóú (3) öÜ¡ ¡ÜÖöÜëí çóêëñç▲ê öÜ¡Üç, ïäëÜñ¡öóëÜñ½ ÜëíçÖñÖóñ Öí Üïó u  ó v  
ÜëöÜÇÜÖí¿áÖÜú ïóïöñ½▲ ¡ÜÜëÑóÖíö, ¡ÜöÜëí　 çëíàíñöï　 ï äëÜó£çÜ¿áÖÜú ï¡ÜëÜïöá0 k  ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ïöíöÜëí んが, 
ó £íäóüñ½ ïóïöñ½Ü ÜëíçÖñÖóú ç ¡íÖÜÖóôñï¡Ü½ çóÑñ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ äñëñ½ñÖÖ▲ê: 
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でóïöñ½í Ññç　öó ÜëíçÖñÖóú (5) ï Ññç　öá0 Öñó£çñïöÖ▲½ó ëñüí¿íïá Öí ぢぎだぜ Ñ¿　 ÑçóÇíöñ¿　 4ん 250S4ば3, äëó 

~öÜ½ ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ äÜöñëá Ñ¿　 ïöíöÜëí ëíçÖ▲ [1]: 
.706,0;288 ゎÖKだ½R sÇsç   

ぢÜïöÜ　ÖÖ▲ñ äÜöñëó ç ëÜöÜëñ ç▲ëí¢í0öï　 ôñëñ£ äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ äÜöñëó ç ïöíöÜëñ ó ëíçÖ▲: 
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K   - ¡Ü~ââóîóñÖö ÜöÖÜüñÖó　 Üßéñ½Üç ïöí¿ó ëÜöÜëí rV  ó ïöíöÜëí sV ; S - ï¡Ü¿á¢ñÖóñ ëÜöÜëí んが. 
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げÖíôñÖóñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóú rs RR , , óÖÑÜ¡öóçÖÜïöñú mrs LLL ,,  Ñ¿　 ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ó 657,0VK  
ÑçóÇíöñ¿　 4ん 250S4ば3 ÜäëñÑñ¿　¿óïá äÜ ¡íöí¿Ü¢Ö▲½ ÑíÖÖ▲½ [2], í £íçóïó½Üïöó    ,, ssmm ILL    ,sr IL  

   22 , fLfR rr   ç£　ö▲ñ ó£ ëíßÜö▲ [1]. 
 

 
í) 

 
ß) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñêÜÑÖÜú äëÜîñïï ï¡ÜëÜïöó n(t) äëó U = 220 ゑ ó f1 = 50 ゎî 
 

ゑ▲çÜÑ▲. づñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí äë　½ÜÇÜ äÜï¡í ÖñÖíÇëÜ¢ñÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 Öí 
ëóï. 2 äÜ¡í£í¿ó ôöÜ Üôñö äÜöñëá ç ïöí¿ó んが, Öíï▲àñÖó　 ó ~ââñ¡öí ç▲öñïÖñÖó　 ïÜàñïöçñÖÖÜ ç¿ó　0ö Öí 
äÜ¡í£íöñ¿ó äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí. ご£ ïëíçÖñÖó　 äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê çóÑÖÜ, ôöÜ Üô、ö äÜöñëá ç ïöíöÜëñ ó ëÜöÜëñ 
んが, Öíï▲àñÖó　 ó äÜçñëêÖÜïöÖÜÇÜ ~ââñ¡öí Üçñ¿óôóçí0ö çëñ½　 äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí Öí 0,3 ïñ¡ÜÖÑ▲. 

づí£ëíßÜöíÖÖí　 ÑóÖí½óôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á んが, ¡ëÜ½ñ ëíïôñöí ÑóÖí½óôñï¡óê äíëí½ñöëÜç んが äëó äëÜó£çÜ¿áÖ▲ê 
ï¡Ü¿á¢ñÖó　ê, ½Ü¢ñö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 ï ÜôñßÖÜú îñ¿á0 Ñ¿　 ÜÇ¿Üß¿ñÖÖÜÇÜ ó£ÜôñÖó　 âó£ó¡ó ëíßÜö▲ んが, Öíäëó½ñë, 
ó£ÜôñÖóñ ç¿ó　Öó　 ÖíÇëÜ£¡ó Öí ÜëóñÖöíîó0 ½íÇÖóöÖ▲ê Üïñú ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí ó ÜÇ¿í ½ñ¢ÑÜ äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖó　½ó 
ïöíöÜëí sm  ó ëÜöÜëí rm . 
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½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿：, ççñÑñÖÖ　 ¿：Öñíëó£Ü0ôóê £çÜëÜöÖóê öí/íßÜ ÑÜÑíö¡Üçóê ¡Ü½äñÖïÜ0ôóê £ç'　£¡：ç, ñâñ¡öóçÖ：ïöá 
　¡óê £í¿ñ¢óöá ç：Ñ öÜôÖóê £ÖíôñÖá äíëí½ñöë：ç ： ¡ÜÜëÑóÖíö ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí [1]. ゑ ëí£： ；ê ç：Ñêó¿ñÖÖ　 ç：Ñ ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçóê 
£ÖíôñÖá 　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜÇ：ëüÜ．öáï　. ゑ¡í£íÖÜ äëÜß¿ñ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½Ü¢Öí çóë：üóöó Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； 
£çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó ç äÜ．ÑÖíÖÖ： £ ½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç ½óöö．çóê £ÖíôñÖá ñÖñëÇ：ú. だöëó½íÖ： 
£í¡ÜÖó ¡ñëÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ0öá ÑóÖí½：ôÖÜ Ññ¡Ü½äÜ£óî：0 ç£í．½Ü£ç’　£íÖÜ； ïóïöñ½ó öí ÖíÑí0öá ；ú ç¿íïöóçÜïöñú ï¿íß¡Ü； 
ôÜö¿óçÜïö： ÑÜ äíëí½ñöëóôÖóê ú ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê £ßÜëñÖá, àÜ ÜßÜ½Üç¿0． ；ê äëí¡öóôÖÜ ëñí¿：£íî：0. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 　¡Üïö： ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0  íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ç Ü½Üçíê äíëí½ñöëóôÖóê £ßÜëñÖá ü¿　êÜ½ ïóÖöñ£Ü £í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê 
£íÑíô ÑóÖí½：¡ó ç äÜ．ÑÖíÖÖ： £ ½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç ½óöö．çóê £ÖíôñÖá ñÖñëÇ：ú [2, 3]. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. がóÖí½：ôÖí ½ÜÑñ¿á íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜöó½ ëÜöÜëÜ½ Ü 
ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö ïöíöÜëí (a-b) ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ëÜöÜëí ÜäóïÜ．öáï　 ÖíïöÜäÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 ë：çÖ　Öá [1]: 
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  – äíëí½ñöëó ÑóÖí½：ôÖÜ； ½ÜÑñ¿：; np  – ôóï¿Ü äíë äÜ¿0ï：ç; mL  – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá 

Öí½íÇÖ：ôÜ0ôÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ;   – ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá; cM  – ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　; 
1a
u , 

1b
u  – ¡Ü½äÜÖñÖöó çñ¡öÜëí 

ÖíäëÜÇó  ïöíöÜëí; 1ai , 1bi  – ¡Ü½äÜÖñÖöó çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí; 2a , 2b  – ¡Ü½äÜÖñÖöó çñ¡öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 

ëÜöÜëí; J  – ½Ü½ñÖö ：Öñëî：； ÑçóÇÜÖí; 1L , 2L  – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá ïöíöÜëí öí ëÜöÜëí. 
ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ (んが) äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 1. ゑÜÖí 

½：ïöóöá Ñíöôó¡ ïöëÜ½Ü がで, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0  　¡ÜÇÜ çó½：ë00öáï　 öëó £½：ÖÖ： ïöëÜ½ó ai , bi , ci  ç âí£íê Üß½Üö¡ó, àÜ Ü 
äñëñöçÜë0çíô： âí£ ぢぱ2 äñëñëíêÜçÜ0öáï　 ç ñ¡ç：çí¿ñÖöÖ： ÑçÜâí£Ö： £½：ÖÖ： ïöëÜ½ó ÖñëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó (a-b). でäÜïöñë：Çíô 
¡Ü½äÜÖñÖö：ç  äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 でぢ 　ç¿　． ïÜßÜ0 ïóïöñ½Ü ôñöçñëöÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü öí ½í． çóÑ ½ÜÑñ¿： ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜ； 

ïóïöñ½ó んが [5]. ば çñ¡öÜë-â：¿áöë： ゑぱ ïóÇÖí¿ó でぢ 2ˆ a , 2ˆ b  £ öëóâí£ÖÜ； ïóïöñ½ó  äñëñëíêÜçÜ0öáï　 Ü ñ¡ç：çí¿ñÖöÖ： 
ïóÇÖí¿ó ÑçÜâí£ÖÜ； ÖñëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö (a-b) öí Üßôóï¿00öáï　 Üî：Ö0çíÖóú ½ÜÑÜ¿á äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ： 
öëóÇÜÖÜ½ñöëóôÖ： âÜÖ¡î：；. でóÇÖí¿ Üî：Ö0çí¿áÖÜÇÜ ½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 　¡ ïóÇÖí¿ ç：Ñ’．½ÖÜÇÜ 
£çÜëÜöÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü ç £í½¡ÖÜöÜ½Ü ¡ÜÖöÜë： ¡ñëÜçíÖÖ　 £ ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 づぢ. ゑêÜÑÜ½ ëñÇÜ¿　öÜëí ． 
äÜêóß¡í ½：¢ £íÑíÖó½ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　½ |ね2|* öí úÜÇÜ Üî：Ö0çí¿áÖó½ £ÖíôñÖÖ　½ |ね2|. ゑóêÜÑÜ½ ëñÇÜ¿　öÜëí ． ïóÇÖí¿ 
£íçÑíÖÖ　 ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü i1d, äëÜäÜëî：úÖÜ； äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ0.  

どëóÇÜÖÜ½ñöëóôÖ： âÜÖ¡î：； ï¿Ü¢íöá Ñ¿　 äñëñêÜÑÜ £ ÖñëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö (a-b) ÑÜ ëÜêÜ½Ü； (d-q) ： Öíçäí¡ó, 
£Ü¡ëñ½í ç äñëñöçÜë0çíô： ¡ÜÜëÑóÖíö ぢと2 £Ñ：úïÖ0．öáï　 äñëñöçÜëñÖÖ　 ïöëÜ½：ç ÑÜ ëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö. ぢ：ï¿　 
ôÜÇÜ ïöëÜ½ó ½í0öá £ëÜôÖÜ Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 âÜë½Ü ïóÇÖí¿：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. ゑóêÜÑÜ½ ëñÇÜ¿　öÜëí 
ïöëÜ½Ü づで1 ． ïóÇÖí¿ ï¡¿íÑÜçÜ； ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　. ば äñëñöçÜë0çíô： ¡ÜÜëÑóÖíö ぢと1 £Ñ：úïÖ0．öáï　 äñëñçÜÑ ¡ñëÜ0ôóê 
ÖíäëÜÇ £ ëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö  (d-q) ç ÖñëÜêÜ½Ü (a-b). だÑñë¢íÖ： ÖíäëÜÇó Ü âÜë½： ïóÇÖí¿：ç £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £í 
ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äñëñöçÜë0çíôí âí£ ぢぱ1 äñëñëíêÜçÜ0öáï　 ç ñ¡ç：çí¿ñÖöÖ： öëóâí£Ö： ÖíäëÜÇó ¡ñëÜçíÖÖ　 ïó¿Üçó½ 
äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó. ぢëñÑïöíç¿ñÖí ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ½：ïöóöá ëñÇÜ¿　öÜë üçóÑ¡Üïö： づぷ,  ä：ï¿　 　¡ÜÇÜ 
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çó¡ÜÖÜ．öáï　 Üäñëíî：　 Ñ：¿ñÖÖ　 Öí Üî：Ö0çíÖÜ çñ¿óôóÖÜ ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, öÜ½Ü Ñ¿　 ¡Üëñ¡öÖÜ； ëÜßÜöó 
ïóïöñ½ó ïäÜôíö¡Ü ç¡¿0ôí．öáï　 ¡ÜÖöÜë ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　½ ÑÜ çóêÜÑÜ Öí Üïöí¿ñÖñ £ÖíôñÖÖ　. ゑï： ¡ÜÜëÑóÖíöÖ： 
äñëñöçÜëñÖÖ　 £Ñ：úïÖ00öáï　 £í öëíÑóî：úÖó½ó âÜë½Ü¿í½ó. だïÜß¿óç：ïö0 âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖÜ； ïêñ½ó ． ç：ÑïÜöÖ：ïöá ß¿Ü¡：ç 
¡Ü½äñÖïíî：； ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê £ßÜëñÖá, ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ç 　¡óê ç：Ñäí¿í ç ëñ£Ü¿áöíö： £íïöÜïÜçíÖÖ　 £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； ¡ÜÖîñäî：；. 
でóÖöñ£ ëñÇÜ¿　öÜë：ç äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, üçóÑ¡Üïö： öí ïöëÜ½：ç £Ñ：úïÖñÖÜ Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó ç 
ïäÜ¿ÜôñÖÖ： £ ½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç, àÜ êíëí¡öñëó£Ü0öá ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ëÜêÜ [4]. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 

ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ (1) ½ÜÑÜ¿á  ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 |ね2| £ç’　£íÖóú £ ï¡¿íÑÜçÜ0 ïöëÜ½Ü i1d ÑóÖí½：ôÖÜ0 ¿íÖ¡Ü0   
äñëüÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. とÜ½äÜÖñÖöí ïöëÜ½Ü i1d £ç’　£íÖí £ ï¡¿íÑÜçÜ0 ÖíäëÜÇó ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖÜ0 ¿íÖ¡Ü0 äñëüÜÇÜ 
äÜë　Ñ¡Ü. ゑ ¡ÜÖöÜë： öí¡Ü¢ äëóïÜöÖ： ¡ÜÜëÑóÖíöó £ßÜëñÖÖ　, ÜßÜ½Üç¿ñÖ： Ñ：．0 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 |ね2|, öÜ½Ü Ñ¿　 ；ê 
¡Ü½äñÖïíî：； ë：çÖ　ÖÖ　 ßí¢íÖÜ； 　¡Üïö： äÜçóÖÖÜ ßÜöó íïöíöóôÖó½ ú ½Ü¢ñ ½íöó äñëüóú äÜë　ÑÜ¡. げÇ：ÑÖÜ ÑÜ ç¡í£íÖóê 
çó½ÜÇ Üöëó½íÖÜ ïöëÜ¡öÜëÜ ëñÇÜ¿　öÜë：ç づぢ, づで öí づぷ, äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóï. 2, Ññ: k  - ¡Üñâ：î：．Öö ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜëí. 

づ：çÖ　ÖÖ　 ßí¢íÖÜ； 　¡Üïö： ¡ñëÜçíÖÖ　 £í½¡ÖÜöÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ ½í． çóÑ [4]: 

 1
* *

0 0z z x x       , (2) 
Ññ g0 öí く1 – ¡Üñâ：î：．Ööó 　¡： çó£Öíôí0öá êíëí¡öñë öí öëóçí¿：ïöá äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ; z  - çóê：ÑÖí ¡ÜÜëÑóÖíöí äëó 

ëÜï： äÜ £íÑíÖ：ú öëí．¡öÜë：； x*.  
é¡ çóÑÖÜ £ ëóïÜÖ¡Ü, äíëí½ñöëó ëñÇÜ¿　öÜë：ç Öñ £í¿ñ¢íöá ç：Ñ äíëí½ñöë：ç Üß’．¡öÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 (1), àÜ £íßñ£äñôÜ． ï¿íß¡Ü 

ôÜö¿óç：ïöá ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑçóÇÜÖÜ½ ÑÜ £½：Öó  äíëí½ñöë：ç. 
げß：¿áüñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Ööí ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜëí £½ñÖüÜ． ÑóÖí½：ôÖÜ äÜêóß¡Ü ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öí Öñ äëó£çÜÑóöá ÑÜ 

çöëíöó ïö：ú¡Üïö： ïóïöñ½ó. ぢñëñçíÇÜ0 äëñÑïöíç¿ñÖÜ； ïöëÜ¡öÜëó ëñÇÜ¿　öÜë：ç ． öí¡Ü¢ ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÑóâñëñÖî：úÖóê ¿íÖÜ¡. 

 
 
 
 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëñÑïöíç¿ñÖÜ； ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 äëÜçñÑñÖÜ ü¿　êÜ½ ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äëó Ñ：； äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ £ßÜëñÖÖ　 Ü çóÇ¿　Ñ： £ß：¿áüñÖÖ　 ú £½ñÖüñÖÖ　 çÑçÜ． í¡öóçÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ 
ÜäÜëÜ Üß½Üö¡ó ëÜöÜëí 2R  íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜöó½ ëÜöÜëÜ½, àÜ ½í． ÖíïöÜäÖ： ÑíÖ：: öóä 4A90L2Y3; 

PÖ=3 ¡ゑö,  =300 ëíÑ/ï, 1U  =380 ゑ, 1f  =50 ゎî – ÖÜ½：Öí¿áÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá, ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá, ¿：Ö：úÖí ÖíäëÜÇí öí 

ôíïöÜöí ÖíäëÜÇó; 1R =2,577 だ½, 2R =1,682 だ½ – í¡öóçÖóú Üä：ë ïöíöÜëí öí äëóçñÑñÖÜÇÜ ëÜöÜëí; 1L =0,394 ゎÖ, 

2L =0,399 ゎÖ – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá ïöíöÜëí öí äëóçñÑñÖí ëÜöÜëí; mL =0,387 ゎÖ – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá Öí½íÇÖ：ôÜ0ôÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ. 
づñÇÜ¿　öÜëó ½í0öá ÖíïöÜäÖ： äíëí½ñöëó: ëñÇÜ¿　öÜë äÜöÜ¡Ü づぢ: g0ね=50, kね=100, tn=0,06 ï; ëñÇÜ¿　öÜë ïöëÜ½Ü づで1: g0id 
=1000, kid =500, tn =0,003 ï; ëñÇÜ¿　öÜë üçóÑ¡Üïö： づぷ: g0w =100, kw =1, tn=0,03 ï; ëñÇÜ¿　öÜë ïöëÜ½Ü づで2: g0iq =1000, kiq 
=500, tn =0,003 ï.  

が¿　 ¡Üëñ¡öÖÜ； ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ïäÜôíö¡Ü ç¡¿0ôí．öáï　 ¡ÜÖöÜë ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　½ ÑÜ çóêÜÑÜ Öí Üïöí¿ñÖñ 
£ÖíôñÖÖ　, ßÜ Öí çóêÜÑ： ëñÇÜ¿　öÜëí üçóÑ¡Üïö： づぷ çó¡ÜÖÜ．öáï　 Üäñëíî：　 Ñ：¿ñÖÖ　 Öí çñ¿óôóÖÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　. ぞí 
ëóï. 3. äëñÑïöíç¿ñÖÜ äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó üçóÑ¡Üïö：, äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí öí ；ê äÜêóßÜ¡ Ñ¿　 öëáÜê £ÖíôñÖá 
í¡öóçÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÜäÜëÜ Üß½Üö¡ó ëÜöÜëí: 1,682 だ½ (äíïäÜëöÖñ); 0,841 だ½ (çÑç：ô： ½ñÖüñ äíïäÜëöÖÜÇÜ); 3,364 だ½ 
(çÑç：ô： ß：¿áüñ äíïäÜëöÖÜÇÜ). だî：Ö¡í çä¿óçÜ £½：Öó ÜäÜëÜ Öí 　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　 äëÜçñÑñÖí Öí Öó£á¡：ú üçóÑ¡Üïö： (ç 
üñïöñëÜ ½ñÖü：ú £í ÖÜ½：Öí¿áÖÜ), ¡Ü¿ó ÖñÇíöóçÖ： Öíï¿：Ñ¡ó äëÜ　ç¿　．öáï　 Öíúß：¿áüñ. ぞí ëóï. 3í öí ëóï. 3ç äÜ¡í£íÖÜ 

づóïÜÖÜ¡ 2 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ëñÇÜ¿　öÜë：ç 
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äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó üçóÑ¡Üïö： ÑÜ çóêÜÑÜ Öí Üïöí¿ñÖñ £ÖíôñÖÖ　 50 ëíÑ/ï öí äÜêóß¡ó ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： äëó Öí¡óÑíÖÖ： 
Öí 3,5 ï äëÜîñïÜ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Ü çóÇ¿　Ñ： ïöíöóôÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ 10 ぞ½.  ぞí ëóï. 3ß öí ëóï. 3Ç äÜ¡í£íÖÜ 
äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó Üî：Ö0çíÖÜÇÜ öí £íÑíÖÜÇÜ ½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ú äÜêóß¡ó ½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 
ëÜöÜëí. 

ぢ：ï¿　 Öí¡óÑíÖÖ　 ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 çóÖó¡í． ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í äÜ üçóÑ¡Üïö： ∆Ñの½íê=10% (の*=50 ëíÑ/ï). 
でöíöóôÖí äÜêóß¡í ½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí äëó R2=0,841 だ½ ïöíÖÜçóöá ∆c|ね2|=0,2 %, í äëó R2=3,36 だ½ 
ÑÜë：çÖ0． ∆ï|ね2|=0,5 % ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí |ね2|=0,988 ゑß; ç：Ñêó¿ñÖÖ　 í¡öóçÖÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö： äëó R2=0,841 だ½ ïöíÖÜçóöá ∆づ=7 %, í äëó R2=3,364 だ½ ÑÜë：çÖ0． ∆づ=14 % ç：Ñ £ÖíôñÖÖ　 づ=824 ゑö äëó 
äíïäÜëöÖÜ½Ü R2=1,682 だ½. 

ぢ：Ñ ôíï ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 ïóïöñ½Ü0 £íçÑíÖÖ　 £’　ç¿　．öáï　 ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í ½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí 
∆Ñ|ね2|=21,8 % äëó R2=0,841 だ½, í äëó R2=3,364 だ½ äÜêóß¡í ÑÜë：çÖ0． ∆Ñ|ね2| =27,7 % ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 
½ÜÑÜ¿　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí |ね2|=0.988 ゑß. 

ぞí ëóï. 3Ñ) £Üßëí¢ñÖÜ äñëñê：ÑÖóú äëÜîñï ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí, í Öí ëóï. 4ñ) – í¡öóçÖÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： 
ÑçóÇÜÖí. ぢëñÑïöíç¿ñÖÖ　 Çëíâ：¡：ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê öí ½ñêíÖ：ôÖóê £½：ÖÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÑÜ£çÜ¿　． ïä：çïöíçóöó 
ñâñ¡öóçÖ：ïöá ëÜßÜöó Üöëó½íÖóê £í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 £ öëíÑóî：úÖó½ó. 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâ：¡ó £½：Öó ½Ü½ñÖöÜ, í¡öóçÖÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ,üçóÑ¡Üïö：, 

äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 öí ；ê äÜêóßÜ¡ 

ゑóïÖÜç¡ó. ぞíÜ¡Üçí öí äëí¡öóôÖí £Öíôó½：ïöá ëñ£Ü¿áöíö：ç äÜ¿　Çí． ç äÜßÜÑÜç： £í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ßñ£ Ññöí¿áÖÜ； 
½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Üß’．¡ö：ç ¡ñëÜçíÖÖ　, 　¡： £íäóïÜ．öáï　 ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ äÜ çóÑÜ ë：çÖ　ÖÖ　 Üß’．¡öí öí ë：çÖ　ÖÖ0 
ßí¢íÖÜ； 　¡Üïö： ¡ñëÜçíÖÖ　 ßñ£ çóë：üñÖÖ　 Üäöó½：£íî：úÖÜ； £íÑíô： ç öëíÑóî：úÖÜ½Ü ëÜ£Ü½：ÖÖ：. ぢëÜïöÜöÜ äëí¡öóôÖÜ； 
ëñí¿：£íî：； äëñÑïöíç¿ñÖóê £í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ÜßÜ½Üç¿0． ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÑóâñëñÖî：úÖóê ¿íÖÜ¡ öí £ßñëñ¢ñÖÖ　 ïö：ú¡Üïö： 
ïóïöñ½ó äëó ÖñÜß½ñ¢ñÖÜ½Ü ä：ÑçóàñÖÖ： ¡Üñâ：î：．Ööí ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜë：ç. 

でóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． íïöíöóôÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 ：£ £íÑíÖó½ó ÑóÖí½：ôÖó½ó äÜ¡í£Öó¡í½ó äëó 
äíëí½ñöëóôÖÜ½Ü £ßÜëñÖÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： ôÜöóëó¡ëíöÖÜ； £½：Öó í¡öóçÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÜäÜëÜ ëÜöÜëí. 
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でごでどぎぜん ゑぎとどだづぞだゎだ とぎづばゑんぞぞé ぷゑごがとやでどù んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎばぞん 
ぞん だでぞだゑや とだぞぴぎぢぴやゆ げゑだづだどぞごび げんがんぶ がごぞんぜやとご 

だïöëÜçñëêÜç ぜ.é., ¡.ö.Ö., ÑÜî., で¿íçÜöïá¡í づ.ゑ., ½íÇ：ïöëíÖö. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó "とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö" 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ぢëí¡öóôÖñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 £í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ¡ÜÜëÑóÖíöí½ó ç£í．½Ü£ç’　£íÖóê öí Öñ¿：Ö：úÖóê 

ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½, Üöëó½íÖóê Öí ÜïÖÜç： ¡¿íïóôÖóê ½ñöÜÑ：ç öñÜë：； íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, äÜç’　£íÖÜ 
£ ÖñÜßê：ÑÖ：ïö0 ½íöó äÜçÖÜ öí ÑÜïöÜç：ëÖÜ ：ÖâÜë½íî：0 äëÜ ïöëÜ¡öÜëÜ öí äíëí½ñöëó Üß’．¡öÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, ßÜ £í 
ïçÜ．0 äëóëÜÑÜ0 î： £í¡ÜÖó ． ¡Ü½äñÖïíî：úÖÜÇÜ çóÑÜ. げíßñ£äñôñÖÖ　 £íÑíÖÜ； 　¡Üïö： ¡ñëÜçíÖÖ　 öí¡ó½ó ïóïöñ½í½ó ç 
Ü½Üçíê £½：Öó äíëí½ñöë：ç Üß’．¡ö：ç äÜöëñßÜ． ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ïäñî：í¿áÖóê ¡Ü½äñÖïÜ0ôóê ¿íÖÜ¡, 
í¿ÇÜëóö½：ç íÑíäöíî：； öí ：ÑñÖöóâ：¡íî：；, àÜ ïÜöö．çÜ ä：ÑçóàÜ． ï¡¿íÑÖ：ïöá, ÇëÜ½：£Ñ¡：ïöá öí çíëö：ïöá ïóïöñ½. 
どóäÜçó½ äëó¡¿íÑÜ½ ． öëíÑóî：úÖ： ïóïöñ½ó ï¡í¿　ëÖÜÇÜ öí çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½. づí£Ü½ £ 
öó½ ïöçÜë00öáï　 í¿ÇÜëóö½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó ç äÜ．ÑÖíÖÖ： £ 
½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç ½óöö．çóê £ÖíôñÖá ñÖñëÇ：ú [1-3], £Ü¡ëñ½í ç [4], äëñÑïöíç¿ñÖí ïóïöñ½í 
çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, àÜ £íßñ£äñôÜ． ï¿íß¡Ü ôÜö¿óç：ïöá  äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： 
¡ñëÜçíÖÖ　 ÑÜ £½：Öó äíëí½ñöë：ç ÑçóÇÜÖí. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぜñöÜ0 ëÜßÜöó ．  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çä¿óçÜ £½：Öó ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Öí äÜ¡í£Öó¡ó 
　¡Üïö： ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0  íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ, äÜßÜÑÜçíÖÜ； Öí  ÜïÖÜç： 
¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó [4].  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëñÑïöíç¿ñÖÜ； ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 
äëÜçñÑñÖÜ ü¿　êÜ½ ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äëó Ñ：； äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ £ßÜëñÖÖ　 Ü çóÇ¿　Ñ： £ß：¿áüñÖÖ　 ú 
£½ñÖüñÖÖ　 çÑçÜ． ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½ ëÜöÜëÜ½, àÜ 
½í． ÖíïöÜäÖ： ÑíÖ：: öóä 4A90L2Y3; PÖ=3 ¡ゑö,  =300 ëíÑ/ï, 

1U 
=380 ゑ, 

1f 
=50 ゎî – ÖÜ½：Öí¿áÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá, 

¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá, ¿：Ö：úÖí ÖíäëÜÇí öí ôíïöÜöí ÖíäëÜÇó; 
1R =2,577 だ½, 2R =1,682 だ½ – í¡öóçÖóú Üä：ë ïöíöÜëí öí 

äëóçñÑñÖÜÇÜ ëÜöÜëí; 1L =0,394 ゎÖ, 2L =0,399 ゎÖ – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá ïöíöÜëí öí äëóçñÑñÖí ëÜöÜëí; mL =0,387 ゎÖ – 
：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá Öí½íÇÖ：ôÜ0ôÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ. 

づñÇÜ¿　öÜëó ½í0öá ÖíïöÜäÖ： äíëí½ñöëó: ëñÇÜ¿　öÜë äÜöÜ¡Ü づぢ: 0 =50, k =100, tn=0,06 ï; ëñÇÜ¿　öÜë ïöëÜ½Ü 

づで1: 0id =1000, idk =500, tn=0,003 ï; ëñÇÜ¿　öÜë üçóÑ¡Üïö： づぷ: 0 =100, k =1, tn=0,03 ï; ëñÇÜ¿　öÜë ïöëÜ½Ü 

づで2: 0iq =1000, iqk =500, tn=0,003 ï.  

が¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 £íïöÜïÜçÜçí¿íïá äÜï¿：ÑÜçÖ：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 1. ぢ：ï¿　 çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ç：ÑäëíîáÜçÜ．öáï　 £íÑíÖí öëí．¡öÜë：　 üçóÑ¡Üïö： äñëüÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü £ äñëüÜ0 
äÜê：ÑÖÜ0 200 ëíÑ/ï. ゑ äëÜîñï： ëÜßÜöó Öí Üïöí¿ñÖ：ú üçóÑ¡Üïö： ÑÜ ÑçóÇÜÖí äëó¡¿íÑí．öáï　 öí £Ö：½í．öáï　 
ÖÜ½：Öí¿áÖóú ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 (ぜÖ =10 ぞ½).  
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づóïÜÖÜ¡ 1 –  げíÑíÖ： öëí．¡öÜë：； üçóÑ¡Üïö： öí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, äëÜâ：¿á ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

が¿　 ¡Üëñ¡öÖÜ； ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ïäÜôíö¡Ü ç¡¿0ôí．öáï　 ¡ÜÖöÜë ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　½ ÑÜ çóêÜÑÜ Öí 
Üïöí¿ñÖñ £ÖíôñÖÖ　, ßÜ Öí çóêÜÑ： ëñÇÜ¿　öÜëí üçóÑ¡Üïö： づぷ çó¡ÜÖÜ．öáï　 Üäñëíî：　 Ñ：¿ñÖÖ　 Öí çñ¿óôóÖÜ 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　. 

ぞí ëóï.2 äëñÑïöíç¿ñÖÜ äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó  ½ÜÑÜ¿　 ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí, Öí ëóï.3 äëñÑïöíç¿ñÖÜ äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó 
äÜêóßÜ¡ ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖö：ç ÑçóÇÜÖí   Ñ¿　 öëáÜê £ÖíôñÖá ½Ü½ñÖö：ç ：Öñëî：；: 

 1) J= 0,0035 ¡Ç·½2 (äíïäÜëöÖñ); 
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 2) J= 0,00175 ¡Ç·½2  (çÑç：ô： ½ñÖüñ äíïäÜëöÖÜÇÜ);  
 3) J=0,007 ¡Ç·½2  (çÑç：ô： ß：¿áüñ äíïäÜëöÖÜÇÜ). 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ½ÜÑÜ¿　 ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí 
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づóïÜÖÜ¡ 3 –  ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äÜêóß¡ó ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí 

äëó ë：£Öóê £ÖíôñÖÖ　ê ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； 

 é¡ çóÑÖÜ £ ëóï. 2 öí ëóï. 3 £½：Öí ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； Öñ £Ñ：úïÖ0． ïÜöö．çÜÇÜ çä¿óçÜ Öí 　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　. でóïöñ½í 
£íßñ£äñôÜ． íïöíöóôÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ Ü½Üç ïóÖöñ£Ü. だïÖÜçÖ： äíëí½ñöëó Çëíâ：¡：ç äñëñê：ÑÖóê 
äëÜîñï：ç äÜêóß¡ó ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí äëó ë：£Öóê £ÖíôñÖÖ　ê ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； 
£çñÑñÖÜ ÑÜ öíß¿. 1.  
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どíß¿óî　 1 – ぢÜêóß¡ó çó½：ë0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí 

ぢíëí½ñöë JÖ 0,5JÖ 2 JÖ 
ぜí¡ïó½í¿áÖí ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í äÜ üçóÑ¡Üïö： äëó ëÜ£ÇÜÖ：, 
ëíÑ/ï -1,33 -1,33 -1,33 

ぜí¡ïó½í¿áÖí ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í äÜ üçóÑ¡Üïö： äëó 
Öí¡óÑíÖÖ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, ëíÑ/ï -6,1 -8 -4,75 

ぢ：¡Üçñ £ÖíôñÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ äëó Öí¡óÑíÖÖ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, ぞ½ 13,12 13,82 13,5 

がóÖí½：ôÖóú ½Ü½ñÖö äëó ëÜ£ÇÜÖ：, ぞ½ 0,7 0,35 1,4 

é¡ çóÑÖÜ £ öíß¿. 1 öí Çëíâ：¡：ç äëóçñÑñÖóê Öí ëóï. 3, ïÜöö．çñ Ñ¿　 öëíÑóî：úÖÜ； ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 
äíëí½ñöëóôÖñ £ßÜëñÖÖ　 Ü çóÇ¿　Ñ： ôÜöóëó¡ëíöÖÜ； £½：Öó ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； äëí¡öóôÖÜ Öñ çä¿óçí． Öí 　¡：ïöá 
¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. ぢëñÑïöíç¿ñÖí ïóïöñ½í çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． 
¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 ÑçóÇÜÖí ç Ü½Üçíê äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ £ßÜëñÖÖ　 ßñ£ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ßÜÑá-　¡óê ÑÜÑíö¡Üçóê 
ïóïöñ½ ¡Ü½äñÖïíî：；, íÑíäöíî：； ôó ：ÑñÖöóâ：¡íî：；. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑ ëÜßÜö： äëñÑïöíç¿ñÖÜ ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ç Ü½Üçíê  äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ £ßÜëñÖÖ　 Ü çóÇ¿　Ñ： £½：Öó ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó. 
げí¡ÜÖó ¡ñëÜçíÖÖ　 ¡ÜÜëÑóÖíöí½ó ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, àÜ 
çäñëüñ ïóÖöñ£ÜçíÖÜ ç [2-4] Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó ç äÜ．ÑÖíÖÖ： £ ½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê 
âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç ñÖñëÇ：ú, ÑÜ£çÜ¿ó¿ó Üöëó½íöó çóïÜ¡Ü 　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　 ç ïöíöóôÖÜ½Ü ëñ¢ó½： öí ä：Ñ ôíï äñëñê：ÑÖóê 
äëÜîñï：ç ç Ü½Üçíê £½：Öó äíëí½ñöë：ç ÑçóÇÜÖí öí ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê £ßÜëñÖá ßñ£ £íïöÜïÜçíÖÖ　 öëíÑóî：úÖóê ÇëÜ½：£Ñ¡óê 
í¿ÇÜëóö½：ç íÑíäöóçÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ôó ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äíëí½ñöë：ç. ぢëÜïöÜöí äëí¡öóôÖÜ； ëñí¿：£íî：； äëñÑïöíç¿ñÖóê 
£í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ÜßÜ½Üç¿ñÖí ç：ÑïÜöÖ：ïö0 ÑóâñëñÖî：úÖóê ¿íÖÜ¡ öí £ßñëñ¢ñÖÖ　½ ïö：ú¡Üïö： ïóïöñ½ó äëó 
ÖñÜß½ñ¢ñÖÜ½Ü ä：ÑçóàñÖÖ： ¡Üñâ：î：．Ööí ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜë：ç. 

é¡ çóÑÖÜ £ äëóçñÑñÖóê Çëíâ：¡：ç äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç, £½：Öí ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； Öñ £Ñ：úïÖ0． ïÜöö．çÜÇÜ çä¿óçÜ Öí 
　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　 öí úÜÇÜ ïö：ú¡：ïöá. でóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． íïöíöóôÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 ：£ £íÑíÖó½ó 
ÑóÖí½：ôÖó½ó äÜ¡í£Öó¡í½ó äëó äíëí½ñöëóôÖÜ½Ü £ßÜëñÖÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： ôÜöóëó¡ëíöÖÜ； £½：Öó ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； 
½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó. 
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でごでどぎぜん ゑぎとどだづぞだゎだ とぎづばゑんぞぞé  
ぷゑごがとやでどù ずやぞやざぞだゎだ んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎばぞん 

だïöëÜçñëêÜç ぜ.é., ÑÜî.; éëñ½Üç だ.や., ½íÇ：ïöëíÖö 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó «とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö» 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 
 
 ゑïöÜä. ゑí¢¿óçó½ íïäñ¡öÜ½ ç ¡ñëÜçíÖÖ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ó Üß’．¡öí½ó ． äëÜß¿ñ½í £íßñ£äñôñÖÖ　 £íÑíÖÜ； 　¡Üïö： 
¡ñëÜçíÖÖ　 £í Öí　çÖÜïö： äíëí½ñöëóôÖóê £ßÜëñÖá ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí íßÜ ¢ 
Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　 [1]. づ：çÖÜïó¿áÖÜ0 ． äëÜß¿ñ½í £½ñÖüñÖÖ　 çöëíö ñÖñëÇ：； Öí ü¿　êÜ ；； äñëñöçÜëñÖÖ　 ÑÜ ëÜßÜôÜÇÜ 
ÜëÇíÖÜ ½ñêíÖ：£½Ü. ゑ öí¡óê çóäíÑ¡íê ÑÜî：¿áÖó½ ． çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £ 
ßñ£¡ÜÖöí¡öÖó½ó çó¡ÜÖíçôó½ó äëóïöëÜ　½ó [2].  

ぜñöí. ぜñöÜ0 ëÜßÜöó ． ä：ÑçóàñÖÖ　 　¡Üïö： ¡ñëÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ £ äÜïöÜäí¿áÖó½ ëÜêÜ½ ü¿　êÜ½ ëÜ£ëÜß¡ó 
ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 ¿：Ö：úÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (ずんが) ç Ü½Üçíê äíëí½ñöëóôÖóê öí 
¡ÜÜëÑóÖíöÖóê £ßÜëñÖá Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó ç ïäÜ¿ÜôñÖÖ： £ ½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê 
âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç, àÜ êíëí¡öñëó£Ü0öá ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ëÜêÜ [3]. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づ：çÖ　ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ë：çÖÜçíÇó Ñ¿　 ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö äñëçóÖÖÜÇÜ 
ñ¿ñ½ñÖöí ずんが  (a-b) ½í0öá çóÇ¿　Ñ (1) [3] 

           

( )
( ) ( )
1 11 1

( )
( ) ( ) ( )
2 22 2 2

;

.

a b
a b a b

a b
a b a b a b

u R i

u R i J



  


 


  

  

     





  

   
         (1) 

 
 ぢÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 çó£Öíôí0öáï　 ÖíïöÜäÖó½ó ë：çÖÜïö　½ó 

      1 1 2 2 2 11 2; .m mL i L i L i L i        
     

          (2) 
 ぢÜ¡¿íÑí0ôó, àÜ ñ¿ñ¡öëóôÖñ ¡Ü¿Ü çöÜëóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí ． ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½, ë：çÖ　ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； 
ë：çÖÜçíÇó äñëñäóïÜ．öáï　 ç ÖíïöÜäÖÜ½Ü çóÇ¿　Ñ： 

            

11 1 1

2 22 2

;

0 .

u R i

R i J



  

  

     





  

  
            (3) 

げ ÑëÜÇÜÇÜ ë：çÖ　ÖÖ　 (3) çñ¡öÜë ïöëÜ½Ü ÑÜë：çÖ0． 

             1
2 2 12 ;mi L L i   
  

            (4) 

ぢ：Ñïöíçóçüó (4) ç äñëüñ ë：çÖ　ÖÖ　  (2), Üöëó½Ü．öáï　 

            1 1 2
2 1 2 11 2 ;m mL L L L L i        

  
          (5) 

げ ë：çÖ　ÖÖ　 (5) çñ¡öÜë äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 çöÜëóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí ïöíÖÜçóöá 

           1 1 2 1
2 2 1 2 12 1 ;m m mL L L L L L L i           

  
        (6) 

ぢÜ¡¿íÑí．öáï　, àÜ 2 1
1 2mL L L    . 

げ äñëüÜÇÜ ë：çÖ　ÖÖ　 (2) çóëí£ Ñ¿　 çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü çöÜëóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí 

               1
2 2 1 11 ;mi R L L i    
  

           (7) 

ゑ ÑëÜÇñ ë：çÖ　ÖÖ　 (3) ä：Ñïöíç¿　．öáï　 (6) ： (7) 

      
   1 1 1

2 1 1 2 1 2 11 1 10 ;m m mR L L i L L i J L L i        
                  

 

      

   
  (8) 

げ ë：çÖ　ÖÖ　 (8) £íäóïÜ．öáï　 ÑóâñëñÖî：í¿áÖñ ë：çÖ　ÖÖ　 Ñ¿　 çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü äñëçóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí 

         1 1 1 1
1 2 2 1 11 ;i J R R i J u                         
   

     (9) 

ぢñëüñ ë：çÖ　ÖÖ　 (3) öí ë：çÖ　ÖÖ　 (9) £íäóïÜ．öáï　 Ü ï¡í¿　ëÖ：ú âÜë½： ： ÑÜäÜçÖ0． ïóïöñ½Ü ÑóâñëñÖî：í¿áÖóê 
ë：çÖ　Öá ÑóÖí½：¡ó üçóÑ¡Üïö： öí £Üïó¿¿　, àÜ ïöçÜë00öáï　 äñëçóÖÖó½ ñ¿ñ½ñÖöÜ½ ずんが [1,3]  

     
   1 1 1 1 11

1 , ;
4 4

T
c b a a b

z zV F F F i J i i
m
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1 1 1 1
1 1 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 2 2 1 1 1 1

;

;

a b a a b a

b a b b a b

i i R R i u

i i R R i u

         

         

   

   

               

              





       

   (10) 

        

1 1 1 1 1 1 1 1; ;a a a b b bR i u R i u        
 

 
Ññ: F – £Üïó¿¿　; V – üçóÑ¡：ïöá üöíßó; ：1 – ïöëÜ½ ç Üß½Üöî： äñëçóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí; k – äÜ¿0ïÖóú ëÜ£äÜÑ：¿; z – 
ôóï¿Ü äÜ¿0ï：ç; 
 ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　, ï¡¿íÑñÖí Öí ÜïÖÜç： ÑçÜêâí£ÖÜ；  ½ÜÑñ¿： ずんが  £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 1.  

 
 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 
 

ば çñ¡öÜë-â：¿áöë： ゑぱ £ ïóÇÖí¿：ç ね1a, ね1b çóÑ：¿　0öáï　 ½ÜÑÜ¿á äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äñëçóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí öí 
öëóÇÜÖÜ½ñöëóôÖ： âÜÖ¡î：； 

            

2 2
1 1 1 ;a b   


                         (11) 

       0 1 1 0 1 1cos , sin ;a b      
 

                  (12) 

Ññ: i0 – ¡Üö ½：¢ ½íÇÖ：öÖÜ0 ç：ïï0 âí£ó ん öí çñ¡öÜëÜ½ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äñëçóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí ゐゑぢ. げíÑíÖñ 
£ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äëóú½í．öáï　 ë：çÖó½ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü £ÖíôñÖÖ0, àÜ Üßôóï¿0．öáï　 £í çóëí£Ü½  

           12 2Ö âÖ ÖU f                          (13) 
 ぢëó äñëñêÜÑ： ÑÜ ïóÖêëÜÖÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö (u-v), àÜ Üßñëöí．öáï　 £： üçóÑ¡：ïö0 の0, ïÜ½：àí．öáï　 çñ¡öÜë 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　  £ ç：ïï0  u  

             1 1 1lim ut
  


 

 
                       (14) 

 ゑ äñëñöçÜë0çíô： ¡ÜÜëÑóÖíö £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÜäñëíöÜëí 0Je 
  £Ñ：úïÖ0．öáï　 äñëñöçÜëñÖÖ　 ïöëÜ½：ç ÑÜ 

ëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö £í çóëí£í½ó 

      1 1 0 1 0 1 1 0 1 0cos sin , sin cos ;u a b v a bi i i i i i                        (15) 
どñäñë ïöëÜ½ó ½í0öá £ëÜôÖÜ Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 âÜë½Ü ïóÇÖí¿：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü [1]. 

で¡¿íÑÜçí ïöëÜ½Ü i1v çó£Öíôí． çñ¿óôóÖÜ £Üïó¿¿　  äëó Ü½Üç： ïöíß：¿：£íî：； äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äñëçóÖÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí 
ずんが, |ね1| = const. げíÑíÖñ £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½Ü (16) Üßôóï¿0．öáï　 ç £íÑíöôó¡Ü ïöëÜ½Ü げで Öí ÜïÖÜç： £íÑíÖÜÇÜ £Üïó¿¿　 
F* öí äÜöÜôÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 |ね1| 

             
* *
1 14vi F z    


                        (16) 

ゑóêÜÑÜ½ ëñÇÜ¿　öÜëí ïöëÜ½Ü づで ． ïóÇÖí¿ ï¡¿íÑÜçÜ； ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 ずんが U1v, äëÜäÜëî：úÖÜ； £Üïó¿¿0 Ü 
üöíß： äëÜ¡íöÜ. ゑ äñëñöçÜë0çíô： ¡ÜÜëÑóÖíö £ ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÜäñëíöÜëí 0Je   £Ñ：úïÖ0．öáï　 äñëñê：Ñ ¡ñëÜ0ôóê ÖíäëÜÇ 
£ ëÜêÜ½Ü； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö (u-v) ç ÖñëÜêÜ½Ü (a-b) £í £í¿ñ¢Ö：ïö0              
      1 1 0 1 0 1 1 0 1 0cos sin ; sin cos .a u v b u vu u u u u u                          (17) 

でóÇÖí¿ Öí çóêÜÑ： ëñÇÜ¿　öÜëí üçóÑ¡Üïö： づぷ ． £íçÑíÖÖ　½ £Üïó¿¿　, 　¡ñ £íßñ£äñôÜçíöó½ñ ä：Ñöëó½íÖÖ　 
üçóÑ¡Üïö： äÜ¿　 ずんが Öí £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ：. が¿　 ¡Üëñ¡öÖÜ； ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ïäÜôíö¡Ü ç¡¿0ôí．öáï　 ¡ÜÖöÜë ¡ñëÜçíÖÖ　 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　½ ÑÜ çóêÜÑÜ úÜÇÜ Öí Üïöí¿ñÖñ £ÖíôñÖÖ　 (£Ç：ÑÖÜ 16 |ね| ≠ 0). 

でóÖöñ£ ëñÇÜ¿　öÜë：ç üçóÑ¡Üïö：, äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 öí ïöëÜ½Ü £Ñ：úïÖñÖÜ Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖóê £íÑíô 
ÑóÖí½：¡ó ç ïäÜ¿ÜôñÖÖ： £ ½：Ö：½：£íî：．0 ¿Ü¡í¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç, àÜ êíëí¡öñëó£Ü0öá ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 ñÖñëÇ：； 
ëÜêÜ [1,3]. げÇ：ÑÖÜ £ çó½ÜÇí½ó, àÜ çó£Öíôí0öáï　 î：．0 ¡ÜÖîñäî：．0, Üöëó½íÖÜ ïöëÜ¡öÜëÜ ëñÇÜ¿　öÜë：ç づぷ äÜ¡í£íÖÜ 
Öí ëóï. 2í, づぢ öí づで (ëóï. 2ß) Ññ: k – ¡Üñâ：î：．Öö ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜëí; g0, g1 – ¡Üñâ：î：．Ööó ßí¢íÖÜÇÜ ë：çÖ　ÖÖ　 
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£í½¡ÖÜöÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ ¡ñëÜçíÖÖ　  *
1 0 0z z z x      , 　¡： çïöíÖÜç¿00öá £íÑíÖÜ 　¡：ïöá. ぢíëí½ñöëó ëñÇÜ¿　öÜë：ç Öñ 

£í¿ñ¢íöá ç：Ñ äíëí½ñöë：ç Üß’．¡öÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, àÜ £íßñ£äñôÜ． ï¿íß¡Ü ôÜö¿óç：ïöá ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 
üçóÑ¡：ïö0 ずんが, Öíäëó¡¿íÑ, ÑÜ £½：Öó ïÜëöí½ñÖöÜ äëÜ¡íöÜ.  

 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – でöëÜ¡öÜëÖ： ïêñ½ó ëñÇÜ¿　öÜë：ç 

 
がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ïóïöñ½ó äëÜçñÑñÖÜ ü¿　êÜ½ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 Öí äëó¡¿íÑ： äëÜ¡íöÖÜÇÜ ïöíÖÜ üöíßó £ 

í¿0½：Ö：0. ずんが ½í． ÖíïöÜäÖ： äíëí½ñöëó: FÖ=9770 ぞ – ÖÜ½：Öí¿áÖñ £Üïó¿¿　; VÖ=10 ½/ï – ÖÜ½：Öí¿áÖí üçóÑ¡：ïöá 
üöíßó; k = 222 ½½  – äÜ¿0ïÖóú ëÜ£äÜÑ：¿; U1Ö=380 ゑ – ÖÜ½：Öí¿áÖí öëóâí£Öí ¿：Ö：úÖí ÖíäëÜÇí; f1Ö=28 ゎî – 
ÖÜ½：Öí¿áÖí ôíïöÜöí ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　; R1=0,051 だ½ – ñ¿ñ¡öëóôÖóú Üä：ë Üß½Üö¡ó; L1=0,0016 ゎÖ – ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá 
Üß½Üö¡ó; R2=0,022 だ½ – äëóçñÑñÖóú ñ¿ñ¡öëóôÖóú Üä：ë üöíßó; L2=0,00157 ゎÖ – äëóçñÑñÖí ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá üöíßó. 
ぢíëí½ñöëó づぷ: £íÑíÖÜ ë：çÖó½ó g0 = 13, k =3000; づぢ: g0 = 1000, g1 = 90, k = 200; づで: g0 = 12000, g1= 220, k =200. 
 ぞí ëóï. 3í äÜ¡í£íÖÜ äëÜ½íïüöíßÜçíÖ： äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 (psi), £Üïó¿¿　 (F) öí ïöëÜ½Ü 
ïöíöÜëí(I1) äëó ëÜ£ÇÜÖ： ÑÜ Üïöí¿ñÖÜ； üçóÑ¡Üïö：, Öí¡óÑíÖÖ： öí ï¡óÑíÖÖ： ïöÜä：ÖôíöÜÇÜ ïöíöóôÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 
Fc = 9000 ぞ öí ïäÜç：¿áÖñÖÖ： ÑÜ äÜçÖÜ； £ÜäóÖ¡ó. ぞí ëóï. 3ß äëñÑïöíç¿ñÖóú äñëñê：ÑÖóú äëÜîñï £í üçóÑ¡：ïö0 (V), 
öíêÜÇëí½í £íçÑíÖÖ　 üóÑ¡Üïö： (Vr) ： ïöíöóôÖñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Fc (ç ½íïüöíß：), àÜ Ñ：． Öí äëÜ½：¢¡Ü ôíïÜ  0,7 ≤ t ≤ 
1,3 c. Cóïöñ½í çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． íïöíöóôÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0. ぢñëñê：ÑÖóú äëÜîñï üçóÑ¡Üïö： 
ずんが £í ôíï ß¿ó£á¡Ü 0,2 ï, £ äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　½ ½ñÖüñ 2%; £Üïó¿¿　 – £í ôíï 0,3 ï. £ äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　½ ß¿ó£á¡Ü 
40%. げíçÑ　¡ó ÜïÜß¿óç：ú ïöëÜ¡öÜë： ëñÇÜ¿　öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ä：Ñöëó½Ü．öáï　 Öí £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ： ½íú¢ñ ßñ£ 
ïäÜöçÜëñÖá äëó Öí　çÖ：ïö： ç ïóïöñ½： 　¡ äíëí½ñöëóôÖóê, öí¡ ： ïöíöóôÖóê Ñ：ú.   

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖí ïóïöñ½í çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £Üïó¿¿　½ ずんが ：£ ïóÖöñ£ÜçíÖó½ó Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； 
£çÜëÜöÖóê £íÑíô ÑóÖí½：¡ó ëñÇÜ¿　öÜëí½ó äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 öí ïöëÜ½Ü £íßñ£äñôÜ． £íÑíÖÜ 　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　 
üçóÑ¡：ïö0 öí ï¿íß¡Ü ôÜö¿óç：ïöá ÑÜ £½：Öó äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí.   

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ぢÜäÜçóô ぜ.ゎ., だïöëÜçñëêÜç ぜ.é. でóïöñ½í çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £Üïó¿¿　½ Ü üöíß： äëÜ¡íöÜ Öí ÜïÖÜç： 
ßñ£¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ çó¡ÜÖíçôÜÇÜ äëóïöëÜ0 // ゑ：ïÖó¡ ぞどば „びぢや”. – びíë¡：ç: ぞどば “びぢや”, 2008. – ヽ 30. – で. 394-396. 
2. ゐíë▲¡óÖ と.と. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲ ï ëí£Ü½¡ÖÜö▲½ ½íÇÖóöÜäëÜçÜÑÜ½. – ばâí: ó£Ñ. ばâó½ï¡ÜÇÜ ÜëÑñÖí 
ずñÖóÖí íçóíîóÜÖÖÜÇÜ óÖïöóöÜöí ó½. でñëÇÜ だëÑ¢ÜÖó¡óÑ£ñ, 1985. – 84 ï. 
3. だïöëÜçñëêÜç ぜ.é., でóÇí．ç だ.ず., ゐÜëó¡ ぜ.ぢ. ばÖ：çñëïí¿áÖí ïóïöñ½í çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí Öí ÜïÖÜç： ¡ÜÖîñäî：； £çÜëÜöÖÜ； £íÑíô： ÑóÖí½：¡ó äëó ½：Ö：½：£íî：； ¿Ü¡í¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç 
½óöö．çóê £ÖíôñÖá ñÖñëÇ：ú ëÜêÜ // ゑ：ïÖó¡ とがぢば ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ. ゑóäÜï¡ 3/2009 (56). ぶíïöóÖí 2 
– で.31-34. 

)a )ß
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がごでとづぎどぞござ づぎゎばずéどだづ ぢだずだぐぎぞぞé ぎずぎとどづだぢづごゑだがん げ 
ぢやがぢだづéがとだゑんぞだù でどづばとどばづだù 

ぢëóú½í¡ ゐ.や., ¡.ö.Ö,  ïö. çó¡¿íÑíô, ゎí½íÖ ù.で., ïöÜÑñÖö 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó “とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö” 
E-mail: bp-08@ukr.net 

 
ゑïöÜä. ぞí ïáÜÇÜÑÖ： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ïóïöñ½ó (ぎぜで) ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　½ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Ü  ëÜßÜöíê, 

½ñöí¿ÜÜßëÜßÖóê çñëïöíöíê,  äëÜ¡íöÖóê ïöíÖíê, ¿：öí¡íê, öñ¿ñï¡Üäíê, íÖöñÖíê ： ö.ä. [1]. どëíÑóî：úÖÜ 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 (でんづ)  ßÜÑÜ0öáï　 £í äëóÖîóäÜ½ ä：ÑäÜë　Ñ¡ÜçíÖÜÇÜ 
¡ñëÜçíÖÖ　. げÜ¡ëñ½í  ¡Ü½ä¿ñ¡öÖóú ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ £ ¡ÜÖöÜëí½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ïöëÜ½Ü öí üçóÑ¡Üïö：, àÜ 
Öí¿íüöÜçíÖ： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ Öí  ½ÜÑÜ¿áÖóú Üäöó½Ü½ (ぜだ) öí ïó½ñöëóôÖóú Üäöó½Ü½ (でだ), ÑÜäÜçÖ0．öáï　 ¡ÜÖöÜëÜ½ 
¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 £ Öí¿íüöÜçíÖÖ　½ Öí ぜだ. が¿　 öí¡ÜÇÜ ¡¿íïÜ ïóïöñ½ ç [2] ïóÖöñ£ÜçíÖÜ ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖóú 
ëñÇÜ¿　öÜë äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 (ぜづぢ) öí äÜ¡í£íÖÜ, àÜ ç：Ö ½í． äñçÖ： äñëñçíÇó äñëñÑ öëíÑóî：úÖó½ ëñÇÜ¿　öÜëÜ½. ぴñú 
ëñÇÜ¿　öÜë ．  ÖñäñëñëçÖó½. ぢëÜöñ ïÜôíïÖ： でんづ çóïÜ¡Ü； 　¡Üïö： ëñí¿：£Ü0öáï　 Öí ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖ：ú ñ¿ñ½ñÖöÖ：ú 
ßí£：, Ññ ：ÖâÜë½íî：　 ÜßëÜß¿　．öáï　 ç îóâëÜçÜ½Ü çóÇ¿　Ñ：. ゑ îáÜ½Ü £ç’　£¡Ü çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá äÜßÜÑÜçó 
Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ íÖí¿ÜÇí ぜづぢ Ñ¿　 ½Ü¢¿óçÜïö： úÜÇÜ ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ； äëÜÇëí½ÖÜ； ëñí¿：£íî：；. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢÜßÜÑÜçí öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ çíë：íÖöÜ ぜづぢ äëó Üöëó½íÖÖ： úÜÇÜ ÜäóïÜ ç íÖí¿：öóôÖ：ú 
âÜë½：. 

ぜíöñë：í¿ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ば£íÇí¿áÖñÖí ïöëÜ¡öÜëí でんづ  äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1, Ññ  ,    – 

¡ÜöÜç： íßÜ ¿：Ö：úÖ： üçóÑ¡：ïöá öí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで; * , *  – £íçÑíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： öí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; i  – 
äÜ½ó¿¡í ïóïöñ½ó; HM  – ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí;   W p  – äñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　 (ぢぱ) £í½¡ÖñÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí 

ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö：;  rW p  – ぢぱ ëñÇÜ¿　öÜëí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　; p d dt ; k  – ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： Ñíçíôí 
äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. é¡àÜ ¡ÜÖöÜë ïöëÜ½Ü Öí¿íüöÜçíöó Öí ぜだ, í   ¡ÜÖöÜë üçóÑ¡Üïö：  – Öí でだ,  öÜ,  £Ç：ÑÖÜ £  [1],  ÜïöíÖÖ：ú  
ç £í½¡ÖñÖÜ½Ü ïöíÖ： ½Ü¢Öí Üäóïíöó ぢぱ:  

     1 3 3 2 28 1 64 32 8 1W p k T p T p T p T p     
     ,   (1) 

Ññ T   –  ½í¿í Öñ¡Ü½äñÖïÜçíÖí ïöí¿í ôíïÜ  Ü ¡ÜÖöÜë： ïöëÜ½Ü; k  – ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： Ñíçíôí üçóÑ¡Üïö：.  が¿　 
öí¡óê ïóïöñ½ ç [2] £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖóú ëñÇÜ¿　öÜë äÜ¿Ü¢ñÖÖ　, àÜ ÜäóïÜ．öáï　 ぢぱ  

 
 

   

2 216 4 1

8 1 1

r
r

k T p T p
W p

T p bT p

 

 

 


 
,     (2) 

Ññ 8rk k T k    – ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： ëñÇÜ¿　öÜëí, 

í äíëí½ñöë b   çóßóëí．öáï　  Ü äëÜîñï： ïóÖöñ£Ü ç 
½ñ¢íê 0,1 1, 2b  . だïÜß¿óç：ïö0 îáÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí ． 
öñ, àÜ äÜ¿：ÖÜ½ 2-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü Ü ôóïñ¿áÖó¡Ü ぢぱ (2) 
ïä：çäíÑí． £ ÜÑÖó½ ：£ ïä：ç½ÖÜ¢Öó¡：ç £Öí½ñÖÖó¡í ぢぱ 
(1). どÜ½Ü, £íçÑ　¡ó ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ0 ：ÑñÖöóôÖóê 
äÜ¿：ÖÜ½：ç, £í½¡ÖÜöí でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 
ÜäóïÜçíöó½ñöáï　 ¡Ü½äí¡öÖÜ0 ぢぱ 3-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü: 

  1 3 3 2 232 32 8 8 1W k bT p b T p T p    
        (3) 

é¡ äÜ¡í£í¿ó äëÜçñÑñÖ： ç [2] ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, でんづ £ ぢぱ 
(3) ½í． äÜ¿：äüñÖ： ÑóÖí½：ôÖ： öí ïöíöóôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： £ öëíÑóî：úÖÜ0 ïóïöñ½Ü0. 

げÖíúÑñ½Ü Ñóï¡ëñöÖóú íÖí¿ÜÇ ëñÇÜ¿　öÜëí (2). が¿　 îáÜÇÜ  çó£Öíôó½Ü úÜÇÜ Ñóï¡ëñöÖÜ äñëñÑíöÖÜ âÜÖ¡î：0 
(がぢぱ) £ çëíêÜçíÖÖ　½ ñ¡ïöëíäÜ¿　öÜëí ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü £í çóëí£Ü½: 

      11rW z = z z Z F p  ,     (4) 
Ññ 0pTz e ,  0T  –  öí¡ö ¡çíÖöÜçíÖÖ　,    rF p W p p ,   Z F p  - z –äñëñöçÜëñÖÖ　 âÜÖ¡î：；  F p . ゑ ÖíüÜ½Ü 
çóäíÑ¡Ü £Ç：ÑÖÜ £ (2) öí (4):  

   
 

 
   

2 216 4 1

8 1 1

rk T p T pB p
F p

A p p T p bT p

 

 

 
 

 
.     (5) 

げÖíúÑñ½Ü z –äñëñöçÜëñÖÖ　     F z Z F p  £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 âÜë½Ü¿ ëÜ£¡¿íÑíÖÖ　 [3]. が¿　 çóäíÑ¡Ü äëÜïöóê 

äÜ¿0ï：ç  F p  ；； z –äñëñöçÜëñÖÖ　 çó£Öíôíöó½ñöáï　 £í âÜë½Ü¿Ü0: 

 rW p  の pW
1
p

k

HM

* i *の の 

づóïÜÖÜ¡ 1 –  でöëÜ¡öÜëí でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで
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 ,      (6) 

Ññ  1,ip i n  – äÜ¿0ïó  F p . ゑ ÖíüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü äÜ¿0ïó  F p  äëÜïö：. ゑÜÖó ÑÜë：çÖ00öá: 

1 2 30, 1 8 , 1p p T p bT      . ぢÜê：ÑÖí ç：Ñ  A p  ÑÜë：çÖ0．:  

   2 224 2 8 1A p dA dp bT p b T p       .      
どñäñë £í âÜë½Ü¿Ü0 (6) Üöëó½í．½Ü: 

 
       0 0

2

1 81 1

1 6 4 16
1 8 1 8 1

r T T T bT
b bF z k

z b z e b b z e    

 
  

   
     

 

.   (7) 

がí¿：, ä：Ñïöíçóçüó (7) ç (4) öí £ëÜßóçüó ç：ÑäÜç：ÑÖ： äñëñöçÜëñÖÖ　, Üöëó½í．½Ü  がぢぱ ëñÇÜ¿　öÜëí Ü çóÇ¿　Ñ：:  

 
 2

0 1 2
2

0 1 2

r
r

k b z b z b
W z

a z a z a

 


 
,      (8) 

Ññ 0 2b b ;      2 2 2

1 1 2

16 10 16 4 2 8b b b d b d b b b b           ;  

     2 2 2
2 1 2 1 28 16 4 6 8b b b d d b b d bd b b         

; 0 1a  ; 1 1 2a d d   ; 2 1 2a d d ; 0 8
1

T Td e  ; 
0

2
T bTd e  . ぞí ëóï. 2 £Üßëí¢ñÖí ïöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í Ñóï¡ëñöÖÜ； でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで, Ññ やぎ – ：½äÜ¿áïÖóú 

ñ¿ñ½ñÖö; ぱ – 
â：¡ïíöÜë. が¿　 

äÜë：çÖ　ÖÖ　 
ÑóÖí½：ôÖóê 

ç¿íïöóçÜïöñú 
ÖñäñëñëçÖÜ； öí 
Ñóï¡ëñöÖÜ； でんづ 
ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÜ ；ê 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äëó 

0,005T c  , 

0 0,003T c . ぞí 
ëóï. 3 äëñÑïöíç¿ñÖ： äñëñê：ÑÖ： âÜÖ¡î：； ïóïöñ½ äëó 
ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖÜ½Ü £íçÑíÖÖ： ç：Ñ ÖÜ¿　 ÑÜ 1ëíÑ  . どÜö ¡ëóç： 1, 
2 Öí¿ñ¢íöá ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÖñäñëñëçÖ：ú öí Ñóï¡ëñöÖ：ú ïóïöñ½í½ äëó 

1, 2b  . é¡ ßíôó½Ü, ëÜ£ß：¢Ö：ïöá ½：¢ îó½ó ¡ëóçó½ó ． ÑÜïóöá 
½í¿Ü0, í £Öíôóöá êíëí¡öñëóïöó¡ó Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ öí ÖñäñëñëçÖÜÇÜ 
ぜづぢ ． ß¿ó£á¡ó½ó. ぢÜë：çÖ00ôó ¡ëóç： 3, 4, 　¡： ． äñëñê：ÑÖó½ó 
âÜÖ¡î：　½ó Ñóï¡ëñöÖÜ； でんづ äëó 0,6b   öí 0, 2b   ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, 
ßíôó½Ü, àÜ ëÜ£ß：¢Ö：ïöá ½：¢ Öó½ó öí ¡ëóçÜ0 1 £ëÜïöí． äëó 
£½ñÖüñÖÖ： äíëí½ñöëí b  ëñÇÜ¿　öÜëí.  

ゑóïÖÜç¡ó. だöëó½íÖÜ Üäóï Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ íÖí¿ÜÇÜ ぜづぢ ç 
íÖí¿：öóôÖÜ½Ü çóÇ¿　Ñ：, 　¡óú ½Ü¢ñ £íïöÜïÜçÜçíöóï　 Ñ¿　 íÖí¿：£Ü öí 
ïóÖöñ£Ü îóâëÜçóê でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで. ゑó　ç¿ñÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá 
ëÜ£ß：¢ÖÜïö： ½：¢ äñëñê：ÑÖó½ó âÜÖ¡î：　½ó Ñóï¡ëñöÖÜ； öí 
ÖñäñëñëçÖÜ； ïóïöñ½ ç：Ñ äíëí½ñöëí b  ëñÇÜ¿　öÜëí.  ゑïöíÖÜç¿ñÖÜ, 
àÜ êíëí¡öñë î：．； £í¿ñ¢ÖÜïö： ． £çÜëÜöÖó½, í ；； ¡：¿á¡：ïÖí ïöÜëÜÖí 
äÜöëñßÜ． Ü¡ëñ½ÜÇÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. 
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Вступ.  На сьогодні електромеханічні системи (ЕМС) керування положенням мають широке застосування у 
промисловості [1, 2]. Зокрема, такі системи використовуються у маніпуляторах, роботах, металообробних 
верстатах,  прокатних станах, телескопах, антенах і т.д. Промислові системи регулювання положення в 
основному будуються за принципами підпорядкованого керування. Зокрема  комплектний електропривод з 
контурами регулювання струму та швидкості, що налаштовані відповідно на  модульний оптимум (МО) та 
симетричний оптимум (СО), доповнюється контуром керування положення з налаштуванням регулятора на МО 
[2]. При цьому сучасні регулятори положення в основному реалізуються на мікропроцесорній елементній базі, 
зважаючи на відомі переваги такої реалізації [3, 4]. Звідси виникає необхідність в побудові та дослідженні 
цифрової системи автоматичного регулювання (САР) положення  зазначеного вище типу, чому і присвячена 
дана робота.  
Мета роботи. Отримання дискретної передаточної функції зведеного об’єкта керування, дослідження 

динамічних властивостей та стійкості цифрової електромеханічної системи регулювання положення. 
Матеріал і результати дослідження. Структурна схема САР  положення  представлена на рис. 1, де ω , ϕ  

– кутові або лінійні швидкість та положення ЕМС; *ω , *ϕ  – завдання швидкості та положення; ε  – помилка 

системи; HM  – момент навантаження двигуна; ( )W pω  – передатна функція (ПФ) замкненого контуру 

регулювання швидкості; ( )rW p , ( )fW p  – ПФ регулятора положення та фільтра; kϕ  – коефіцієнт передачі 

давача положення. 

                        

( )rW p
1

p

kϕ

HM

*ϕ *ω ω ϕ

−
( )fW p

ε
( )ωW p

 
Якщо контур струму налаштувати на МО, а контур швидкості  – на СО,  то,  згідно з  [1],  останній  в 

замкненому стані можна описати ПФ: 

( )
( )1

3 3 2 2

8 1

64 32 8 1

k T p
W p

T p T p T p

ω µ
ω

µ µ µ

− +
=

+ + +
,      (1) 

де Tµ   –  мала некомпенсована стала часу  у контурі струму; kω  – коефіцієнт передачі давача швидкості. 

Наявність нуля в ПФ (1) призводить до перерегулювання в реакції на стрибок завдання біля 43 %. Для його  
зменшення часто застосовують фільтр 1-го порядку з ПФ: 

( )( ) 1 8 1fW p T pµ= + .      (2) 

Тоді, для налаштування контуру регулювання положення на МО, згідно з [2], ПФ регулятора має бути: 
( )r rW p k= ,        (3) 

де 16rk k T kω µ ϕ=  – коефіцієнт передачі регулятора. Структурна схема цифрової системи регулювання 

положення представлена  на рис. 2. У цій схемі ІЕ – імпульсний елемент; Ф – фіксатор (екстраполятор 

нульового порядку). ( )D z – дискретна передатна функція (ДПФ)  регулятора положення;  0pT
z e= , 0T -такт 

квантування. У нашому випадку:  
( ) rD z k= .      (4) 

ДПФ зведеного об’єкта керування з урахуванням фіксатора нульового порядку визначиться як: 
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( )D z ( )ω pW
1

p

kϕ

HM

*ϕ ε *ω ω ϕ01 T p
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p
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IE IE

Ф

−
( )f pW

 

( )
0

1
2 2 2

1 1 1 1
( ) ( )

(4 1)(16 4 1))

T p

o f

e z
W p Z W p W p k Z

p p z p T p T p T p
ω ω

µ µ µ

−
−

  − −   
= =   

+ + +      

,  (5) 

де { }Z • – операція визначення z –перетворення. Подамо вираз в дужках (5) у вигляді суми простих дробів:   

2 3 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

8 16 64 161 1

4 1(4 1)(16 4 1) 16 4 1

3 1

8 4 4 8 81
4 .

1 3 1 3 1 3
4

8 8 8 8

T T T p T

p T pp T p T p T p p T p T p

p
T T T T T

T
p p p

p pT
T T T T

µ µ µ µ

µµ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ
µ

µ
µ µ µ µ

− +
= + + + =

++ + + + +

+
−

= + + + +
       +

+ + + +       
       
          

(6) 

Для (6) використаємо дані таблиці  z –перетворень [4]. Тоді дістанемо ДПФ об’єкта керування як: 

( )
2

1 0
2 2 2

8 4 41
4

1 3( 1) 2 2
o

T z T z TT zz zb z zc
W p k T

z z z az z zc a z zc a

µ µ µ
ω µ
−  −− −

= + + + + 
 − −− − + − + 

, 

або, після спрощення: 
3 2 1

0 1 2 3
4 3 2

0 1 2 3 4

( )o

a z a z a z a
W z

b z b z b z b z b

+ + +
=

+ + + +
 ,     (7) 

де  
2 2

0 1 2 33; (3 6 3); 6 6 6 ; (3 3 6 ); 4 3 ;b b a c b a c ac b a a ac b a= = − + + = + + = − + + =  
1

0 0(3 24 12 12 4 3 );a k T T T a T c T bω µ µ µ µ
−= − + + +  

1
1 0 0(24 12 3 24 6 36 8 3 4 3 );a k T T a T a T c T c T ac T b T abω µ µ µ µ µ µ

−= − − + − − − −  

1 2
2 0 0(24 12 3 36 24 6 4 3 8 3 );a k T a T a T a T c T ac T ac T b T abω µ µ µ µ µ µ

−= − + − + + + +  

1 2 2
3 0(12 3 24 12 4 3 );a k T a T a T a T ac T abω µ µ µ µ

−= − − + −  

0 4T T
a e µ−

= , ( )0 8
0sin 3 8

T T
b e T Tµ

µ
−

= , ( )0 8
0cos 3 8

T T
c e T Tµ

µ
−

= . 

Отже ми отримали ДПФ (7) в аналітичному вигляді, яка може застосовуватися для аналізу та синтезу 
цифрових САР положення ЕМС. Запишемо ДПФ розімкнутої системи, виходячи із рис. 2, (4) та (5).  Матимемо: 

                  ( ) ( )r oW z k W z kϕ= .                                                                                    (8)

 Тепер, враховуючи (7) та (8),  отримаємо ДПФ замкнутої системи:  
3 2 1

0 1 2 3
4 3 2

0 1 0 2 1 3 2 4 3

( ) ( )
( ) .

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
r o r

з

r r r r

k W z k a z a z a z a
W z

W z b z b k k a z b k k a z b k k a z b k k aϕ ϕ ϕ ϕ

+ + +
= =

+ + + + + + + + +
                  (9) 

Запишемо також характеристичне рівняння цифрової замкнутої системи, яке нам пригодиться нижче при 
дослідженні стійкості. Це рівняння отримаємо, прирівнявши знаменник (9) до нуля. 

( ) 4 3 2
0 1 0 2 1 3 2 4 3( ) ( ) ( ) ( ) 0r r r rH z b z b k k a z b k k a z b k k a z b k k aϕ ϕ ϕ ϕ= + + + + + + + + = .                             (10) 

Для оцінювання динамічних властивостей цифрової САР слід вибрати такт квантування 0T . Скористаємося 

для цього методом, що базується на теоремі Котельникова-Шенона [3]. Згідно з ним такт квантування 
визначається за формулою:  
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0 03T π ω≤ ,                                                                                               (11) 

де частота 0ω  визначається за амплітудно-частотною характеристикою ( )A ω  розімкнутої неперервної системи 

з  рівняння ( )0 0,1A ω = . В системі MATLAB зручно будувати логарифмічні амплітудно-частотні 

характеристики (ЛАХ) ланок та систем автоматичного керування. В логарифмічному масштабі умова 

визначення 0ω  матиме вигляд ( )0lg 20A дБω = − . Побудувавши ЛАХ  для ( ) 1( ) ( )r fW p k k W p W p pϕ ω
−=  при 

0,01 ,T cµ =  маємо 1
0 30 cω −= . Тепер за (11) отримаємо рекомендоване значення такту квантування 

0 0,03T c= .      Для оцінювання динамічних властивостей проведемо моделювання замкнутих неперервної та 

дискретної САР положення ЕМС. На рис. 3 представлені перехідні функції систем при стрибкоподібному 

завданні від нуля до 1радϕ∗ = , де крива 1 відповідає  неперервній, а крива 2 – дискретній САР. Порівнюючи ці 

криві, можна зазначити, що розбіжність між ними є невеликою.  

Далі були проведені розрахунки залежності рекомендованого значення ( )0T f Tµ=  за описаною вище 

методикою, що ґрунтується на теоремі Котельникова-Шенона. Отримана залежність представлена на рис. 4 
(крива 1).  

Наступним кроком було  дослідження стійкості замкнутої цифрової САР положення. Тут застосовувався 
кореневий метод визначення стійкості. Згідно з  цим методом , дискретна САР n -го порядку буде стійкою, 

якщо всі корені  iz  її характеристичного рівняння будуть 1iz < ,  ( )1,i n= . Розв’язуючи рівняння (10), була 

отримана залежність максимально допустимого в стійкій дискретній системі значення 0T   від Tµ , яка  

представлена на рис. 4 (крива 2). 

Висновки. Для замкнутого за швидкістю електропривода підпорядкованої структури при стандартних 
налаштуваннях контурів отримано ДПФ в аналітичному вигляді, яка може застосовуватися для аналізу та 
синтезу цифрових САР положення ЕМС. Досліджено перехідні процеси та отримано залежності для 
рекомендованого та максимально допустимого з умови стійкості дискретної САР  такту квантування від малої 
сталої часу у контурі струму. 
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Рисунок 3 – Перехідні процеси в неперервній та 

дискретній системах 
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Рисунок 4 – Залежності такту квантування 

дискретної САР від µT  
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ゑïöÜä. ぞí ïáÜÇÜÑÖ： ïóïöñ½í MATLAB üóëÜ¡Ü çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ç ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　ê öí ç Öíçôí¿áÖÜ½Ü 

äëÜîñï： äëó çóçôñÖÖ： ßíÇíöáÜê Ñóïîóä¿：Ö [1]. げÜ¡ëñ½í öóê Ñóïîóä¿：Ö, àÜ ïöÜïÜ0öáï　 öñÜë：； ïóïöñ½ 
íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 (でんと). é¡ ç：ÑÜ½Ü, ½ñöÜÑó ¡¿íïóôÖÜ； öñÜë：； ¿：Ö：úÖóê でんと ç ïñëñÑÜçóà： MATLAB 
ëñí¿：£ÜçíÖ： äÜçÖ：ïö0 íßÜ ½íú¢ñ äÜçÖ：ïö0. ぢëÜöñ ½ñöÜÑó öñÜë：； Öñ¿：Ö：úÖóê でんと [2, 3] ç ïóïöñ½： MATLAB Öí 
ïáÜÇÜÑÖ： äëñÑïöíç¿ñÖ： ：ïöÜöÖÜ ½ñÖüÜ0 ½：ëÜ0, àÜ çó½íÇí． äÜ¿：äüñÖÖ　 îáÜÇÜ ïöíÖÜçóàí.  

ぜñöí ëÜßÜöó. ぜñöÜ0 ëÜßÜöó ． ïöçÜëñÖÖ　 ç ïñëñÑÜçóà： MATLAB äëÜÇëí½ó, 　¡í çó£Öíôí． íßïÜ¿0öÖÜ 
ïö：ú¡：ïöá Öñ¿：Ö：úÖóê でんと £í ¡ëóöñë：．½ ゑ.ぜ. ぢóäÜçí.  

ぜíöñë：í¿ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢëó ÖíäóïíÖÖ： äëÜÇëí½ó ßÜ¿Ü Üß½ñ¢ñÖÜ ¡¿íï ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖóê ïóïöñ½ öí¡ó½ó, Ññ 
Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ． ÜÑÖÜ£ÖíôÖó½ó, í ¿：Ö：úÖ： ôíïöóÖó ． ïö：ú¡ó½ó. ぴñ ÑÜ£çÜ¿ó¿Ü Öñ ëÜ£Ç¿　Ñíöó çíë：íÖö ¿：Ö：úÖóê ôíïöóÖ 
ïóïöñ½ £ ÖÜ¿áÜçó½ó öí äëíçó½ó äÜ¿0ïí½ó, Ññ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ¡ëóöñë：0 çó½íÇí． ççñÑñÖÖ　 â：¡öóçÖÜÇÜ £çÜëÜöÖÜÇÜ 
£ç’　£¡Ü [1]. ば ä：ÑïÜ½¡Ü £í£ÖíôñÖñ Üß½ñ¢ñÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿ó¿Ü ïäëÜïöóöó äëÜÇëí½Ü, £çí¢í0ôó Öí öñ, àÜ îñ ；； äñëüí 
çñëï：　. 

ぱÜë½Ü¿0çíÖÖ　 ¡ëóöñë：0 ． ÖíïöÜäÖó½ [2]: Öñ¿：Ö：úÖí ïóïöñ½í íßïÜ¿0öÖÜ ïö：ú¡í, 　¡àÜ ç ä¿ÜàóÖ： 
½ÜÑóâ：¡ÜçíÖÜ； ôíïöÜöÖÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó ¿：Ö：úÖÜ； ôíïöóÖó  *

¿W j U jV    ½Ü¢Öí äëÜçñïöó äë　½Ü ぢóäÜçí 
öí¡, àÜß ¡ëóçí ぢóäÜçí ßÜ¿í äëíçÜëÜô ç：Ñ Öñ；. ぢëó îáÜ½Ü ¡ëóçí ぢóäÜçí Üöëó½Ü．öáï　 ：£ £çóôíúÖÜ； í½ä¿：öÜÑÖÜ-
âí£ÜçÜ； ôíïöÜöÖÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó ¿：Ö：úÖÜ； ôíïöóÖó  ¿W j  äëó äñëñ½ÖÜ¢ñÖÖ： ；； Ü　çÖÜ； ôíïöóÖó Öí ôíïöÜöÜ 
 . ん äë　½Ü0 ぢóäÜçí ． äë　½í, àÜ äëÜêÜÑóöá ôñëñ£ öÜô¡Ü £ íßïîóïÜ0 1 k , Ññ ¡Üñâ：î：．Öö k  £íÑí． ïñ¡öÜë 

 0,S k  ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 ¡¿íïÜ Öñ¿：Ö：úÖÜïöñú. 
ん¿ÇÜëóö½ äëÜÇëí½ó âÜÖ¡î：ÜÖÜ． ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½. ば ß¿Üî： 1 ççÜÑ　öáï　 çóê：ÑÖ： ÑíÖ：: äñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　  

¿：Ö：úÖÜ； ôíïöóÖó  ¿W p  öí ¡Üñâ：î：．Öö k . ゑ ß¿Üî： 2 çó£Öíôí．öáï　 Ñ：úïÖí ôíïöóÖí ôíïöÜöÖÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó 

   Re ¿U W j     . ゑ ß¿Üî： 3 çó£Öíôí．öáï　 ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖí Ü　çÖí ôíïöóÖí äñëñÑíöÜôÖÜ； âÜÖ¡î：； 

   * Im ¿V W j      . がí¿： Ü ß¿Üî： 4 ÜëÇíÖ：£Ü．öáï　 îó¡¿ Üßôóï¿ñÖá £í ôíïöÜöÜ0 äëó £½：Ö：   ç：Ñ min  ÑÜ 

max  . ぢëó çó¡ÜÖíÖÖ： Ü½Üçó    1U k    ç ß¿Üî： 5 äñëñêÜÑó½Ü ÑÜ ß¿Ü¡Ü 6, í ç äëÜöó¿ñ¢ÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü - ÑÜ 

ß¿Ü¡Ü 7. ゑ ß¿Üî： 6 Üßôóï¿0．öáï　 ¡Üö   £í âÜë½Ü¿Ü0   1arctg V U k   . ぢëó çó¡ÜÖíÖÖ： Ü½Üçó   0V    ç 
ß¿Üî： 7 äñëñêÜÑó½Ü ÑÜ ß¿Ü¡Ü 8, í ç äëÜöó¿ñ¢ÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü - ÑÜ ß¿Ü¡Ü 9, Ññ ¡Üö   Üßôóï¿0．öáï　 £í âÜë½Ü¿í½ó 

  1arctg V U k     öí   1arctg V U k     ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. ば ß¿Üî： 10 çó£Öíôí．öáï　 ½í¡ïó½í¿áÖñ 

max  öí ½：Ö：½í¿áÖñ min  £ÖíôñÖÖ　 ¡Üöí  . é¡àÜ ç ß¿Üî： 11 çó¡ÜÖÜ．öáï　 Ü½Üçí max min    , öÜ 
äñëñêÜÑó½Ü ÑÜ ß¿Ü¡Ü 12, Ññ ßÜÑÜ．öáï　 Çëíâ：¡ £ ¡ëóçÜ0 öí äë　½Ü0 ぢóäÜçí, í öí¡Ü¢ çóçÜÑóöáï　 äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖ　 
"んßïÜ¿0öÖí ïö：ú¡：ïöá ïóïöñ½ó ä：ÑöçñëÑ¢Ü．öáï　". ば äëÜöóçÖÜ½Ü ëí£： äñëñêÜÑó½Ü ÑÜ ß¿Ü¡Ü 13, Ññ ßÜÑÜ．öáï　 
Çëíâ：¡ £ ¡ëóçÜ0 öí äë　½Ü0 ぢóäÜçí, í öí¡Ü¢ çóçÜÑóöáï　 äÜç：ÑÜ½¿ñÖÖ　 "んßïÜ¿0öÖí ïö：ú¡：ïöá ïóïöñ½ó Öñ 
ä：ÑöçñëÑ¢Ü．öáï　".  

づÜ£Ç¿　Öñ½Ü äëó¡¿íÑ âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 äëÜÇëí½ó ëñí¿：£íî：； ¡ëóöñë：0 ぢóäÜçí. げ î：．0 ½ñöÜ0 çó£Öíôó½Ü Ü½Üçó 
íßïÜ¿0öÖÜ； ïö：ú¡Üïö： Ñ¿　 Öñ¿：Ö：úÖÜ； ïóïöñ½ó, ïöëÜ¡öÜëí 　¡Ü； £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 1.  

0
2 2 2 2

1 1 1 2 2 2( 2 1)( 2 1)

k
T p T p T p T p    
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ぢíëí½ñöëó でんと ÑÜë：çÖ00öá: 1 2 1 2 05 ; 1,25 ; 0,5; 0,05; 4.ど ï ど ï k       
ぢëó 0,5k   äëÜÇëí½½í ä：ÑöçñëÑ¢Ü． íßïÜ¿0öÖÜ ïö：ú¡：ïöá ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ； Öñ¿：Ö：úÖÜ； でんと. ゑóÇ¿　Ñ Ñ：í¿ÜÇÜçóê 

ç：¡ÜÖ Ñ¿　 îáÜÇÜ çóäíÑ¡Ü £Üßëí¢ñÖÜ Öí ëóï.2. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 - ゑóÇ¿　Ñ Ñ：í¿ÜÇÜçÜÇÜ ç：¡Öí äëó 
ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ： íßïÜ¿0öÖÜ； ïö：ú¡Üïö： 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ゑóÇ¿　Ñ Ñ：í¿ÜÇÜçÜÇÜ ç：¡Öí äëó Öñ 
ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ： íßïÜ¿0öÖÜ； ïö：ú¡Üïö： 

 
ぢëó 1k   äëÜÇëí½½í Öñ ä：ÑöçñëÑ¢Ü． íßïÜ¿0öÖÜ 

ïö：ú¡：ïöá ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ； Öñ¿：Ö：úÖÜ； でんと. ゑóÇ¿　Ñ 
Ñ：í¿ÜÇÜçóê ç：¡ÜÖ Ñ¿　 îáÜÇÜ çóäíÑ¡Ü £Üßëí¢ñÖÜ Öí ëóï.3. 
ゐ¿Ü¡-ïêñ½í í¿ÇÜëóö½Ü äëÜÇëí½ó äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 4. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑ ïñëñÑÜçóà： MATLAB ÖíäóïíÖí 
äëÜÇëí½í Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 íßïÜ¿0öÖÜ； ïö：ú¡Üïö： 
Öñ¿：Ö：úÖóê でんと £í ¡ëóöñë：．½ ゑ.ぜ. ぢóäÜçí. ぴ　 
äëÜÇëí½í ½Ü¢ñ ßÜöó ¡ÜëóïÖÜ0 　¡ Ñ¿　 Öíçôí¿áÖÜÇÜ 
äëÜîñïÜ, öí¡ ： Ñ¿　 ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá Ü ç：ÑäÜç：ÑÖóê 
Çí¿Ü£　ê. 

ぢÜôíöÜ¡

1. ゑçñÑñÖÖ　  

2. 

3.

4.

5.

7.

6. づÜ£ëíêÜÖÜ¡ 9. づÜ£ëíêÜÖÜ¡8. づÜ£ëíêÜÖÜ¡

10. ゑóß：ë

11.

12. でö：ú¡：ïöá ïóïöñ½ó
ä：ÑöçñëÑ¢Ü．öáï　

13. でö：ú¡：ïöá ïóïöñ½ó Öñ 
ä：ÑöçñëÑ¢Ü．öáï　

と：Öñîá

 ,¿W p k

   Re ¿U W j    

   * Im ¿V W j     

   1U k  

0.01..100 

  0V  

 

max min; 

max min   

ぞ：

どí¡

どí¡

ぞ：

ぞ：どí¡

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – ゐ¿Ü¡-ïêñ½í í¿ÇÜëóö½Ü äëÜÇëí½ó  
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СИНТЕЗ КОМБІНОВАНОГО МОДАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ 
РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Приймак Б.І., к.т.н, ст. викладач, Федіна В.П., магістрант,  Денисюк С.А., магістрант 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
E-mail: bp-08@ukr.net 
 
Вступ.  Векторне керування асинхронними двигунами (АД), як відомо [1], ґрунтується на декомпозиції 

об’єкта керування  та побудові двох автономних систем автоматичного регулювання (САР): САР швидкості 
(положення) та САР потокозчеплення ротора двигуна. В енергоощадних АЕП магнітний потік двигуна не 
стабілізується на номінальному рівні, як це має місце у звичайних приводах без енергозаощадження, а 
підтримується на оптимальному для кожного значення момента навантаження та швидкості двигуна рівні. 
Енергооптимальне значення потокозчеплення, яке визначається у підсистемі оптимізації енерговитрат [2], 
являється сигналом завдання для САР потокозчеплення ротора двигуна. До важливих характеристик цієї 
системи належить швидкодія, що пояснюється  двома причинами. Перша причина полягає у тому, що для 
зменшення динамічного відхилення швидкості двигуна потрібно якомога швидше відновлювати динамічний 
момент АД при накиді навантаження, якщо привод перед цим працював з малим навантаженням, а відповідно і 
з малим магнітним потоком. Друга причина полягає у тому, що в технологічних процесах з короткими 
інтервалами усталених режимів підвищення ефективності приводу вимагає зменшення часу мінімізації втрат, 
який значною мірою визначається швидкодією САР потокозчеплення ротора двигуна [2]. 

Враховуючи сказане, стає зрозумілою актуальність  задачі  побудови САР потокозчеплення ротора двигуна 
із значно вищою швидкодією, яку мають традиційні системи підпорядкованого регулювання, а також з 
достатньою робастністю до параметричних збурень. До перспективних альтернатив у цьому питанні можна 
віднести комбінований модальний  регулятор з компенсуванням мод (КМ-регулятор) [3]. 
Мета роботи. Метою цієї статті є синтез та дослідження цифрового КМ-регулятора модуля вектора 

потокозчеплення ротора асинхронного двигуна, призначеного для застосування у векторно-керованому 
енергоощадному  асинхронному електроприводі. 
Матеріал дослідження.  Для досліджень  використаємо АД з такими номінальними значеннями потужності, 

частоти обертання, фазної напруги та струму: 1500 ;nP Вт=  1413 / ;nn об хв=  220 ;nU В=  3.56 .nI А=  

Структурна схема цифрової САР  потокозчеплення ротора двигуна зображена на рис.1,  де rΨ , *
rΨ  – модуль 

вектора потокозчеплення ротора та сигнал його завдання;  ( )oW p′ – передатна функція (ПФ) зведеного об’єкта  

Рисунок 1 – Структурна схема САР потокозчеплення ротора з ПІ-регулятором 

 
керування (ОК) з врахуванням фіксатора; ( )regW z  – дискретна ПФ  регулятора потокозчеплення; 0T  – такт 

квантування за часом; 0T p
z e= – параметр z–перетворення; Kψ  – коефіцієнт зворотного зв’язку. Зведений ОК 

складається із  екстраполятора нульового порядку та двох аперіодичних ланок 1-го порядку. Перша з них 
описує замкнутий контур регулювання потокової складової вектора струму з пропорційно інтегральним (ПІ) 
регулятором, налаштованим на модульний оптимум [1], де Tµ   –  мала некомпенсована стала часу  у контурі 

струму; iK  – коефіцієнт зворотного зв’язку за струмом. Друга з цих ланок описує зв’язок між струмом та 

потокозчепленням,  де mL  – взаємна індуктивність між статором та ротором; rT – стала часу ротора. Параметри 

моделі мають наступні значення: 32 10 ; 0.374 ; 1; 1; 0.103 .m і rT c L Гн K K Т cµ ψ
−= ⋅ = = = =  Такт квантування 

вибрано рівним 0 0.003T c= . 

Проведемо синтез  ПІ-регулятора потокозчеплення і налаштуємо його на модульний оптимум [1]. Регулятор 
матиме ПФ:  

rψ ∗

−

0T 0T
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2 1
iK

T pµ + 1
m

r

L

T p +

Kψ



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

 

  
277

( ) ( )1 1ПI I П IW p K K K p p
−= + ,     (1) 

де коефіцієнти дорівнюватимуть 4 ; 4П r i m I i mK T K T L K K K T L Kµ ψ µ ψ= = . Дискретизувавши (1), 

отримаємо дискретну ПФ  ПІ-регулятора: 

( ) ( ) ( )34.43 33.42 1ПIW z z z= − − ,     (2) 

який служитиме нижче прототипом при порівнянні властивостей.  
Тепер проведемо синтез КМ-регулятора  для даної системи.  ПФ ОК, згідно з рис.1, має вигляд 

1 2( ) 2 (2 ) 1o i m r rW p K L T T p T T pµ µ
−= + + + .    (3)                       

Представимо опис ОК у вигляді рівнянь стану.  З  (3)  отримаємо систему рівнянь у формі Коші: 
1

.

1
;

2 2

1
.

i
d d

m
r r d

r r

K
I I u

T T

L
I

T T

µ µ

ψ ψ

−
= − +



 = − +


ɺ

ɺ

      (4) 

Запишемо для системи (4) векторно-матричні рівняння стану виду: 
; ,o o o o o o ou y= + =x Α x B C xɺ  

де 

1
0

2
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Щоб надати САР астатичних властивостей, введемо у коло  помилки  цифровий інтегратор. Рівняння стану 
розширеного ОК u= +x Αx Bɺ  матиме вигляд:  

( 1) 1 0 1 ( ) 0
( ),

( 1) ( )o o o o

v k v k
u k

k k

+       
= +       

       +       

     -

x 0     A x B

⋮

⋯⋯⋯⋯ ⋯⋮⋯⋯⋯ ⋯⋯ ⋯

⋮

 

де v(k) – вихід інтегратора помилки САР.  
Структурна схема дискретної системи керування з  КМ-регулятором зображена на рис.2.  Ця схема включає  

 

кола зворотного та прямого зв`язків. Для синтезу кіл  зворотного зв`язку будемо використовувати класичний 
метод модального керування [4], що дозволяє забезпечити бажане розташування коренів характеристичного 
рівняння замкнутої системи n-го порядку виду: 

1
1( ) ... ,n n

nH z z h z h−= + + +  

або,  іншими словами,  дозволяє розташовувати полюси (моди) дискретної ПФ  замкнутої системи бажаним 
чином. Для визначення матриці  K  коефіцієнтів регулятора стану  використаємо формулу Акермана  [5]: 

1[0...01] ( ),R
−=K Q H A  

де 1[ ... ]n
R

−=Q B AB A Β  - матриця керованості системи; 1
1( ) ... ;n n

nh h−= + + +H A A A I  I - одинична матриця. 

Застосовуючи цю формулу, одержимо матрицю коефіцієнтів зворотного зв`язку регулятора 1 0[ ].k= −K   K  

Що стосується визначення параметрів прямого зв`язку, то ми використаємо поліноміально-модальний підхід 

[3]. Він дозволяє за рахунок введення прямого зв`язку за завданням (рис.2) з 1 2
0 1 1( ) ... ;r r

rL z l z l z l− −
−= + + +  

1

z-1
1k OK

oK

L(z)

N(z)

o (k)xoy (k)

g(k) e(k) v(k) u(k)

Регулятор

−

w

oy

Рисунок 2 – Структура дискретної системи з КМ регулятором

−
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1( ) rN z z −=  одержати дискретну ПФ скомпенсованої системи у вигляді: 

1

( ) (1) ( )
( ) .

( ) (1) ( )
o

r

y z D B z
W z

g z B D z z
−

= = ×  

При цьому характеристичний поліном замкненої системи попередньо формується у вигляді добутку 

( ) ( ) ( ),H z C z D z=  де 1
1( ) ...r r

rC z z c z c−= + +  - поліном, що компенсується прямим звязком; r  - кількість 

компенсованих полюсів. Тоді коефіцієнти прямого зв`язку системи визначатимуться за формулою 

0 0 1(1) / (1); [1 ... (1)], 1,2,..., 1.i il D B l l c c C i r= = + + + − = −           

Результати моделювання для обох регуляторів при номінальних значеннях параметрів mL  та  rT  наведені на 

рис.3.  На цьому рисунку крива 1 – перехідна 
функція САР при використанні КМ-регулятора з 
параметрами ( )( )( )( ) 0.5 0.5 0.2 ;C z z z z= − − −  

( ) 1D z = ; r=3,     крива 2 – перехідна функція 

системи при використанні КМ-регулятора з 
параметрами ( ) ( )( ) 0.5 0.5 ;C z z z= − −  

( )( ) 0.2D z z= − ; r=2, крива 3 – перехідна функція 

САР при використанні ПІ-регулятора з ПФ (2). Були 
визначені такі показники якості перехідного 
процесу, як перерегулювання та час регулювання.   
Варіацій зазнавали  параметри rT  та mL . Отримані 

дані наведені в табл. 1.  
За рис.3 можна відмітити, що найтриваліший перехідний процес з  перерегулюванням відповідає 

застосуванню  ПІ-регулятора. При застосуванні КМ-регулятора швидкодія САР значно зростає, а характер 
перехідного процесу є аперіодичним. Для КМ-регулятора з r=2 час регулювання зменшується в 3 рази, а з r=3 – 
в 6 разів. При цьому в останньому випадку має місце фінітне керування, де перехідний процес закінчується за 
два такти квантування. Проте, з огляду на потребу забезпечення досить малої параметричної чутливості, за 
наведеними в табл.1 даними можна зазначити, що перевагу має КМ-регулятор  з r=2. 

Таблиця 1 – Показники якості системи  
Досліди 

0;

0
m

r

L

T

∆ =

∆ =
 

20%;

0
m

r

L

T

∆ = +

∆ =
 

20%;

0
m

r

L

T

∆ = −

∆ =
 

0;

30%
m

r

L

T

∆ =

∆ = +
 

0;

30%
m

r

L

T

∆ =

∆ = −
 Тип 

регуля-
тора 

,pt c  ,%σ  ,pt c  ,%σ  ,pt c  ,%σ  ,pt c  ,%σ  ,pt c  ,%σ  
ПІ 0.031 11.5 0.029 16.6 0.032 6.2 0.039 7.6 0.039 19.6 

КМ (r=3) 0.005 0 0.02 11.5 0.025 5.6 0.03 7.4 0.02 29.8 

КМ (r=2) 0.01 0 0.018 0 0.012 4.3 0.012 5.9 0.018 5.9 
 

Висновки.  Проведено синтез та дослідження КМ-регулятора  модуля вектора потокозчеплення ротора АД. 
Встановлено, що САР з КМ-регулятором  має  істотно вищу швидкодію ніж з традиційним ПІ-регулятор. 
Зменшення  часу регулювання тут може сягати  3-6 разів. Що стосується  параметричної робастності, то тут 
перевагу має  КМ-регулятор не з повним, а з частковим компенсуванням полюсів замкнутої системи. В нашому 
випадку з компенсуванням  двох полюсів із трьох можливих (r=2).    
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ゑïöÜä. だÑÖó½ ：£ ü¿　ê：ç ïöçÜëñÖÖ　 ïÜôíïÖÜ； ¿íßÜëíöÜëÖÜ； ßí£ó Ñ¿　 ä：ÑÇÜöÜç¡ó ïöÜÑñÖö：ç ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖóê 

ïäñî：í¿áÖÜïöñú ． ëÜ£ëÜß¡í ½í¿ÜÇíßíëóöÖóê Ñë：ßÖÜ½íïüöíßÖóê â：£óôÖóê ½ÜÑñ¿ñú äëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　. 
ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 öí¡ÜÇÜ ü¿　êÜ ÑÜ£çÜ¿　． ç Ññ　¡：ú ½：ë： £½ñÖüóöó ½íöñë：í¿áÖ： çóöëíöó Öí äÜßÜÑÜçÜ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ 
Üß¿íÑÖíÖÖ　. づÜ£½：àñÖÖ　 ½í¿ÜÇíßíëóöÖÜÇÜ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ Öí ëÜßÜôÜ½Ü ïöÜ¿： ÑÜï¿：ÑÖó¡í ÑÜ£çÜ¿　． 
ç：Ñ½Üçóöóïá ç：Ñ ÖñÜßê：ÑÖÜïö： ïäñî：í¿：£ÜçíÖóê äëó½：àñÖá ：£ ïó¿Üçó½ó ½ñëñ¢í½ó ¢óç¿ñÖÖ　. どí¡Ü¢ çóë：üÜ．öáï　 
äóöíÖÖ　 ßñ£äñ¡ó ëÜêÜ½óê ½ñêíÖ：ôÖóê ôíïöóÖ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ½：¡ëÜÑçóÇÜÖ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ öí £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü.  

ぜñöí ëÜßÜöó. だß‾ëÜÖöÜçíÖÖ　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ñë：ßÖÜ½íïüöíßÖóê â：£óôÖóê ½ÜÑñ¿ñú Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ 
¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí½ó Ü ëí½¡íê Öíçôí¿áÖÜÇÜ äëÜîñïÜ. 

ぜíöñë：í¿ó öí ëñ£Ü¿áöíö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. ぢëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ½：¡ëÜÑçóÇÜÖ：ç ：ïÖÜ0öá Ññ　¡： ÜïÜß¿óçÜïö：, äÜç’　£íÖ： 
£ ä：ÑçóàñÖó½ó ½Ü½ñÖöí½ó ÜäÜë：ç ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ, Öñçñ¿ó¡ó½ó äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖó½ó £ÑíöÖÜïö　½ó, Öó£á¡ó½ó 
£ÖíôñÖÖ　½ó ç：ÑÖÜïÖóê äÜï¡Üçóê ïöëÜ½：ç öí ：Öüñ. だÑÖí¡, £í£çóôíú, ；ê ÜïÖÜçÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó öí ç¿íïöóçÜïö： 
íÖí¿ÜÇ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡í½ ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ ½í¿Ü； öí ïñëñÑÖáÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. 

だÑÖ：．0 ：£ £íÑíô äÜßÜÑÜçó ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí½ó ． äÜ¡ëíàñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ £í 
ëíêÜÖÜ¡ ¡Ü½äñÖïíî：； çñ¿ó¡óê ïöí¿óê ôíïÜ Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　. ゑñ¿ó¡ó½ó ïöí¿ó½ó ôíïÜ Ü ¡ñëÜçíÖÜ½Ü 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ． ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖí Tm öí ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖí Te ïöí¿： ôíïÜ. だ¡ë：½ íßïÜ¿0öÖóê 
£ÖíôñÖá ïöí¿óê ôíïÜ Öí êíëí¡öñë äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç çä¿óçí． ；ê ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　. ゑ：ÑÜ½Ü, àÜ äëó 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ： 4Te > Tm äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó £í üçóÑ¡：ïö0 öí ½Ü½ñÖöÜ½ ½í0öá ¡Ü¿óçí¿áÖóú êíëí¡öñë,  
äëó 4Te < Tm äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ． íäñë：ÜÑóôÖó½ó 2-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü, í äëó 4Te << Tm ；ê ½Ü¢Öí ççí¢íöó 
íäñë：ÜÑóôÖó½ó äñëüÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü [1]. どÜ½Ü ÜÑÖó½ ：£ ¡¿0ôÜçóê äóöíÖá, àÜ ÜßÜ½Üç¿00öá ½Ü¢¿óç：ïöá 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ñë：ßÖÜ½íïüöíßÖóê íÖí¿ÜÇ：ç äëÜ½óï¿Üçóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç ． äóöíÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ïöí¿óê ôíïÜ öí 
；ê ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 Ü ½：¡ëÜÑçóÇÜÖíê ÑçóÇÜÖí½ ½í¿Ü； öí ïñëñÑÖáÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ ÑçóÇÜÖ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü (がぢで) ïñë：； 2ぢ ½í¿Ü； öí ïñëñÑÖáÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： çó　çó¿ó 
Ññ　¡： £í¡ÜÖÜ½：ëÖÜïö： [2]. どí¡ Ñ¿　 がぢで ½í¿Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ïöí¿： ôíïÜ £ÖíêÜÑ　öáï　 ç Ñ：íäí£ÜÖ： 
(0,02÷0,08)ï, äëóôÜ½Ü ß：¿áü： £ÖíôñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ ç：ÑäÜç：Ñí0öá ß：¿áüó½ £ÖíôñÖÖ　½ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； ¡ÜöÜçÜ； 
ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　. ゑ：Ñ ë：çÖ　 ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； ÖíäëÜÇó (110 ゑ, 220 ゑ, 440 ゑ) ç¡í£íÖ： ïöí¿： ôíïÜ ïÜöö．çÜ Öñ £í¿ñ¢íöá. 
ぎ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖ： ïöí¿： ôíïÜ £ÖíêÜÑ　öáï　 ç Ñ：íäí£ÜÖ： (0,005÷0,025) ï, öí £í£çóôíú ． ß：¿áüó½ó Ñ¿　 がぢで £ ß：¿áüó½ó 
£ÖíôñÖÖ　½ó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； ¡ÜöÜçÜ； ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　.  

が¿　 がぢで ïñëñÑÖáÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： Ñ¿　 ÖíäëÜÇ 110 ゑ öí 220 ゑ ïöí¿： ôíïÜ £ÖíêÜÑ　öáï　 Ü Ñ：íäí£ÜÖíê  
Te = (0,02÷0,04) ï, Tm = (0,01÷0,03) ï, äëóôÜ½Ü Ñ¿　 ß：¿áüóê £ÖíôñÖá ¡ÜöÜçÜ； ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ïäÜïöñë：Çí0öáï　 
½ñÖü： £ÖíôñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ. が¿　 がぢで £ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ0 ÖíäëÜÇÜ0 440 ゑ ïöí¿í ôíïÜ Tm = (0,035÷0,03) ï. が¿　 がぢで 
½í¿Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： ÖíäëÜÇ 110 ゑ öí 220 ゑ ． ïäëíçñÑ¿óçó½ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ 4Te ~ Tm, Ñ¿　 がぢで 
ïñëñÑÖáÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ÖíäëÜÇ 110 ゑ öí 220 ゑ – 4Te > Tm, í Ñ¿　 ÖíäëÜÇó 440 ゑ – 4Te < Tm. 

ゑó£Öíôí．½Ü äíëí½ñöëó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ [3] äÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ0 ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ (ぎぢ), àÜ äÜßÜÑÜçíÖóú £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½：¡ëÜÑçóÇÜÖ：ç öóäÜ がぢぜ-30-ぞ1-02 (UÖ = 27 ゑ;  
ぜÖ = 10 ½ぞ½; やÖ = 0,25 ん; In = 1,1 ん; nÖ = 2600 Üß/êç), £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 System Identification Toolbox (SIT) 
äëÜÇëí½ÖÜÇÜ äí¡ñöÜ MatLab [4].  

ぢí¡ñö SIT ½：ïöóöá £íïÜßó Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú ¿：Ö：úÖóê ÑóÖí½：ôÖóê Üß'．¡ö：ç Öí ÜïÖÜç： 
ïäÜïöñëñ¢ÜçíÖóê çê：ÑÖóê öí çóê：ÑÖóê ÑíÖóê. が¿　 îáÜÇÜ ç：Ö ½í． £ëÜôÖóú Çëíâ：ôÖóú ：Ööñëâñúï, àÜ ÑÜäÜ½íÇí． 
ÜëÇíÖ：£Üçíöó ÑíÖ： ： ïöçÜë0çíöó ½ÜÑñ¿： ßñ£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 âÜÖ¡î：ú ¡Ü½íÖÑÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó. ぜñöÜÑó 
：ÑñÖöóâ：¡íî：；, àÜ çêÜÑ　öá ç äí¡ñö, £íïöÜïÜçÖ： Ñ¿　 çóë：üñÖÖ　 üóëÜ¡ÜÇÜ ¡¿íïÜ £íçÑíÖá — ç：Ñ äëÜñ¡öÜçíÖÖ　 
ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ： ÜßëÜß¡ó ïóÇÖí¿：ç ÑÜ íÖí¿：£Ü ôíïÜçóê ë　Ñ：ç [4]. 

が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ Ü 　¡Üïö： çê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü Üßóëí．öáï　 ïóÇÖí¿ ÖíäëÜÇó 　¡Üë　, çóê：ÑÖÜÇÜ – ¡ÜöÜçí 
ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 (ëóï. 1). げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¡Ü½íÖÑó Estimate ½ñÖ0 Process Models ：ÖöñëâñúïÜ SIT Üöëó½Ü．½Ü 
äíëí½ñöëó ÜßëíÖÜ； äñëñÑíöÖÜ； âÜÖ¡î：；: 

  
2221 STSzetaT

ksG
ww 

 , (1) 

Ññ K = 7,259, Zeta = 0,96584, Tw = 0,12145.  
だî：Ö¡í íÑñ¡çíöÖÜïö： äÜßÜÑÜçíÖÜ； ç SIT ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： £Ñ：úïÖ00öáï　 £í ïñëñÑÖáÜ¡çíÑëíöóôÖó½ 

ç：Ñêó¿ñÖÖ　½ (でとゑ) ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ； ¡ëóçÜ； £ ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜ0 (ëóï. 2). 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ゑ：¡ÖÜ ç：£Üí¿：£íî：； çê：ÑÖÜÇÜ öí çóê：ÑÖÜÇÜ 

ïóÇÖí¿：ç Ü äí¡ñö： System Identification Toolbox 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゑ：¡ÖÜ ç：£Üí¿：£íî：； ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜÇÜ 

ç：ÑöçÜëñÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü Ü äí¡ñö： 
System Identification Toolbox  

 
でöëÜ¡öÜëí ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ：ÑñÖöóâ：¡íî：； ÜßëíÖí Ü çóÇ¿　Ñ： ¡Ü¿óçí¿áÖÜ； ¿íÖ¡ó (1), Üï¡：¿á¡ó £í ¡ñëÜ0ôó½ 

çä¿óçÜ½ がぢで Öñ£í¿ñ¢ÖÜÇÜ £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ÜäóïÜ．öáï　 äñëñÑíöÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 [1]: 
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Ññ kâ – ½íÇÖ：öÖóú äÜö：¡. 
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づÜ£ëíêÜçíÖ： äíëí½ñöëó ½í0öá ÖíïöÜäÖ： £ÖíôñÖÖ　: 
235,0mT ï,  063,0eT ï, 3104192,0 J  ¡Ç ½2, 83,2　L ゎÖ. でä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ 4Te ≈ Tm. 

どí¡ó½ ôóÖÜ½ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ £íßñ£äñôÜ． äëí¡öóôÖÜ íäñë：ÜÑóôÖóú ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü äñëñê：ÑÖóú 
äëÜîñï £í üçóÑ¡：ïö0. げÖíôñÖÖ　 ïöí¿óê ôíïÜ, 　¡： ． ß：¿áüó½ó £í ç：ÑäÜç：ÑÖ： ïöí¿： ôíïÜ がぢで ½í¿Ü； öí ïñëñÑÖáÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö： Öñ ． äñëñü¡ÜÑÜ0 Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　. ぞíçäí¡ó, öí¡： ïöí¿： ôíïÜ ÑÜ£çÜ¿　0öá 
çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ÖñÑÜëÜÇ： îóâëÜ-íÖí¿ÜÇÜç： äñëñöçÜë0çíô： (ぴんぢ) £ ôíïÜ½ äñëñöçÜëñÖÖ　 (10÷50) ½ï. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぢíëí½ñöëó ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê öí ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê äëÜîñï：ç, àÜ äëÜö：¡í0öá Ü ½：¡ëÜÑçóÇÜÖíê 
äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü Ü äñëñê：ÑÖóê ëñ¢ó½íê ÑÜ£çÜ¿　0öá çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó öóäÜç： ïöëÜ¡öÜëó ëñÇÜ¿　öÜë：ç öí ïóïöñ½ 
¡ñëÜçíÖá Ñ¿　 Öíçôí¿áÖÜÇÜ äëÜîñïÜ. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ БУКСУВАННЯ 
КОЛІСНИХ ПАР ТРАМВАЯ 

 
Проценко Д.П., аспірант, Чуба В.Д., студент 
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Вступ. Буксування коліс відносно рейок, призводить до погіршення тягово-зчіпних властивостей трамвая, 

підвищеного зносу бандажів і рейок та додаткових втрат електроенергії. Наявність системи виявлення 
буксування дозволяє попередити розвиток буксування за рахунок впливу на систему керування тяговим 
двигуном. Відомі системи виявлення буксування, в яких ознакою наявності буксування є різниця динамічних 
моментів колісних пар [1,2]. Недоліком наведених способів є важкість розрахунку опору руху по емпіричним 
формулам, значення якого входить в рівняння руху, і не враховуються додаткові фактори впливу на опір руху 
(температура навколишнього середовища, технічний стан рухомого складу, стан рейкового полотна та інше). 
Мета роботи. Розробити систему виявлення буксування з розрахунком динамічного зусилля колісної пари в 

якій визначається фактичне значення опору руху трамвая. 
Матеріал і результати дослідження.  Запропонована система виявлення буксування колісних пар трамвая в 

режимі тяги, в якій визначається швидкість прослизання коліс відносно рейок. На рис. 1 представлена 
функціональну схему системи виявлення буксування колісних пар трамвая. При русі трамвая робиться 
розрахунок динамічного зусилля кожної колісної пари, використовуючи рівняння руху [3]: 

an тn cnF F F= − ,                                       (1) 

де anF  – динамічне зусилля n - ної колісної 

пари; 
тnF  – тягове зусилля n - ної колісної 

пари; cnF  – сила опору руху колісної пари. 

Система виявлення буксування працює 
наступним чином. Сигнал струму з сенсора 
струму двигуна (ССД) надходить на вхід 
функціонального перетворювача 1 (ФП1), з 
виходу якого отримуємо сигнал 
пропорційний значенню тягового зусилля 
колісної пари, що розвиває двигун, який 

подається на перший вхід блока суматора (БС). Сигнал пропорційний силі опору колісної пари подається на 
другий вхід БС із знаком мінус, таким чином, на виході БС, згідно рівняння (1), формується сигнал динамічного 
зусилля. Визначення сили опору проводиться, коли спрацьовує блок фіксації вибігу (БФВ), тобто коли 
електропривод трамвая працює в режимі вибігу, при цьому сигнал швидкості відповідної колісної пари від 
сенсора швидкості (СШ) потрапляє на вхід функціонального перетворювача 2 (ФП2). Поточне значення опору 
руху з виходу ФП2  записується в пристрій запам’ятовування (ПЗ), враховуючи, що режим вибігу чергується з 
режимом тяги, будемо вважати, що в ПЗ міститься фактичне значення опору руху трамвая. Сигнал динамічного 
зусилля з виходу БС поступає на вхід функціонального перетворювача 3 (ФП3), з виходу якого, згідно рівняння 
(2), отримуємо сигнал швидкості руху, який подається на перший вхід блока порівняння (БП). 

 
an 2 anV C F dt= ⋅ ∫ . (2) 

На другий вхід БП подається сигнал швидкості від сенсора швидкості nV  відповідної колісної пари. В БП 

визначається значення швидкості прослизування snV  колісної пари згідно рівняння (3): 

 sn n anV V V= − . (3) 

Отримане значення швидкості прослизування порівнюється з пороговим значенням і якщо величина sV  

колісної пари відрізняється більше ніж на задану величину, то формується сигнал виявлення буксування на 
відповідній колісній парі, що відпрацьовується виконавчим механізмом (ВМ), який припиняє процес 
буксування. 
Висновки. Отже розроблена система виявлення буксування з розрахунком динамічного зусилля, яка 

підвищує достовірність визначення буксуючої колісної пари, завдяки розрахунку фактичного значення опору 
руху трамвая за методом різниці швидкостей в режимі вибігу. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема системи виявлення буксування 

колісних пар трамвая 
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ゑïöÜä. が¿　 çóë：üñÖÖ　 ï¡¿íÑÖóê £íÑíô íçöÜ½íöó£íî：； öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê äëÜîñï：ç, äëó£ÖíôñÖóê Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 
ç：ÑïöíÖ： ÑÜ Üß'．¡öÜ ： úÜÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 çó¡ÜëóïöÜçÜçí¿íï　 çñ¿ó¡í ¡：¿á¡：ïöá ç：ÑäÜç：ÑÖóê Ñíöôó¡：ç. だïÜß¿óçñ ½：ïîñ 
£íú½í0öá ßñ£¡ÜÖöí¡öÖ： ½ñöÜÑó ¡ÜÖöëÜ¿0 äëÜïöÜëÜçóê êíëí¡öñëóïöó¡ Üß'．¡ö：ç, Ññöí¿ñú ： çóëÜß：ç, 　¡： 
£íßñ£äñôÜ0öá ÑóïöíÖî：úÖóú ¡ÜÖöëÜ¿á ç ½íüóÖÜßÜÑÜçíÖÖ： ： äëó¿íÑÜßÜÑÜçíÖÖ： [1, 2], äëó ïóÖöñ£： ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： 
ÖÜçóê ½íöñë：í¿：ç [3, 4]. が¿　 ¡ÜÖöëÜ¿0 ëÜ£½：ë：ç ç ½：¡ëÜÖÖÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 äëó¿íÑó, ëÜßÜöí 　¡óê 
ÜïÖÜçíÖí Öí äëóÖîóä： ：ÖöñëâñëñÖî：； ïç：ö¿í.  

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ½ÜÑñ¿： ：ÖöñëâñëñÖî：úÖóê ïóÇÖí¿：ç. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. やÖöñëâñëñÖî：úÖ： ½ñöÜÑó ÑóïöíÖî：úÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿0 Üß’．¡ö：ç ßí£Ü0öáï　 

Öí íÖí¿：£： ëÜßÜöó ÑçÜêäëÜ½ñÖñçÜÇÜ ：ÖöñëâñëÜ½ñöëí. ゑ ÜïÖÜç： ëÜßÜöó ：ÖöñëâñëÜ½ñöëí ¿ñ¢óöá äëÜïöÜëÜçñ 
ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ　 äÜô¡í ïç：ö¿í £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÜäöóôÖÜÇÜ äëóïöëÜ0 £ ½ñöÜ0 Üöëó½íÖÖ　 ÑçÜê ¡ÜÇñëñÖöÖóê äëÜ½ñÖ：ç, 　¡： 
äëÜêÜÑ　öá ë：£Ö： ÜäöóôÖ： ü¿　êó, í äÜö：½ £çÜÑ　öáï　 ëí£Ü½ ： ïäÜïöñë：Çí．öáï　 ëñ£Ü¿áöíö ；ê ：ÖöñëâñëñÖî：； [5]. 

やïöÜöÖÜ ëÜ¿á äëó ë：üñÖÖ： 　¡ âÜÖÑí½ñÖöí¿áÖóê â：£óôÖóê £íÑíô, öí¡ ： ë：£Öóê £íÑíô öñêÖ：¡ó £：Çëíç 
：ÖöñëâñëÜ½ñöëÜ ぜíú¡ñ¿áïÜÖí. ぢëóÖîóäÜçí ïêñ½í çó½：ë0çíÖÖ　 ç：ÑïöíÖ： ： ¿：Ö：úÖÜÇÜ äñëñ½：àñÖÖ　 äëóçñÑñÖí Öí 
ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 –  でêñ½í çó½：ë0çíÖÖ　 ç：ÑïöíÖ： ： ¿：Ö：úÖÜÇÜ äñëñ½：àñÖÖ　 

ゑó½：ë0çí¿áÖí ïóïöñ½í ï¡¿íÑí．öáï　 ：£ ¿í£ñëí 1, ïç：ö¿ÜäÜÑ：¿0çíôí 2, ÜäÜëÖÜÇÜ ç：Ñßóçíôí 3, çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ 
ç：Ñßóçíôí 4, âÜöÜäëóú½íôí 5, ß¿Ü¡Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 ： ÜßëÜß¡ó ïóÇÖí¿Ü 6 . ぢëÜ½：Öá ïç：ö¿í ¿í£ñëí äëÜêÜÑóöá ôñëñ£ 
ïç：ö¿ÜäÜÑ：¿0çíô 2 ： ëÜ£Ñ：¿　．öáï　 Öí Ñçí äÜô¡ó, 　¡： Öíäëíç¿ñÖ： Öí ç：Ñßóçíô：. ぢÜö：½ äëÜ½ñÖ： ç：Ñßóçí0öáï　 ç：Ñ 
ç：Ñßóçíô：ç ： ôñëñ£ ïç：ö¿ÜäÜÑ：¿0çíô äÜöëíä¿　0öá Öí âÜöÜäëóú½íô Ññ çÜÖó Üß'．ÑÖÜ0öáï　 ： ：ÖöñëâñëÜ0öá [6]. 

づñ．ïöëÜçíÖí âÜöÜäëóú½íôñ½ ：ÖöñÖïóçÖ：ïöá ïç：ö¿í £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ë：£Öóî： ÑÜç¢óÖ ÜäöóôÖóê ü¿　ê：ç ÜßÜê 
äëÜ½ñÖ：ç L. ぢëóäÜïöó½Ü, àÜ ç 　¡óúïá ½Ü½ñÖö ôíïÜ ÜßóÑçí äëÜ½ñÖ：, ÜäÜëÖóú ： çó½：ë0çí¿áÖóú, £Üïöë：¿óï　 ç 
ÜÑÖí¡Üç：ú âí£：. ば îñú ½Ü½ñÖö ôíïÜ âÜöÜäëóú½íô £íëñ．ïöëÜ． ½í¡ïó½Ü½ ：ÖöñÖïóçÖÜïö： ïç：ö¿í. ん¿ñ 　¡àÜ Ññöí¿á 
ëí£Ü½ £ ç：Ñßóçíôñ½ 4 äÜôóÖí． ëÜêíöóï　 Öí Ññ　¡Ü çñ¿óôóÖÜ 〉L, ÑÜç¢óÖí çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ ü¿　êÜ L öñ¢ äÜôóÖí． 
½：Ö　öóï　. é¡ ö：¿á¡ó L £½：Öóöáï　 Öí äÜ¿ÜçóÖÜ ÑÜç¢óÖó êçó¿： ïç：ö¿í, 　¡ñ ÇñÖñëÜ．öáï　 ¿í£ñëÜ½, ï¡¿íÑíÖÖ　 
äëÜ½ñÖ：ç Ü âÜöÜäëóú½íô： ç：ÑßÜÑñöáï　 ç äëÜöóâí£： ： âÜöÜäëóú½íô £íëñ．ïöëÜ． ½：Ö：½í¿áÖñ çóäëÜ½：Ö0çíÖÖ　. 
ぢÜÑí¿áüí £½：Öí çñ¿óôóÖó äñëñ½：àñÖÖ　 L Öí äÜ¿ÜçóÖÜ ÑÜç¢óÖó êçó¿： £ÖÜçÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ â：¡ïíî：； ½í¡ïó½Ü½Ü 
：ÖöñÖïóçÖÜïö： ：ÖöñëâñëÜçíÖÜÇÜ ïç：ö¿í. 

どí¡ó½ ôóÖÜ½, äëó £½：Ö： L Öí そ/2 ：ÖöñÖïóçÖ：ïöá ïç：ö¿í Ü âÜöÜäëóú½íô： £½：Ö0．öáï　 ç：Ñ ½í¡ïó½Ü½Ü ÑÜ 
½：Ö：½Ü½Ü íßÜ Öíçäí¡ó. é¡àÜ äëó äñëñ½：àñÖÖ： ç：Ñßóçíôí £½：Öó¿óï　 N ëí£, îñ Ü£Öíôí．, àÜ Ññöí¿á (ïÜäÜëö) 
äñëñ½：ïöó¿íï　 Öí ç：ÑïöíÖá そN/2. ぶóï¿Ü N ä：ÑëíêÜçÜ． ñ¿ñ¡öëÜÖÖóú äëóïöë：ú 6. どí¡ó½ ôóÖÜ½, äñëñ½：àñÖÖ　 Ññöí¿： 
çó½：ë0．öáï　 ç ÑÜç¢óÖíê êçó¿á. 

ぢëó ï¡¿íÑíÖÖ： ÑçÜê ¡Ü¿óçíÖá £ í½ä¿：öÜÑí½ó 1a , 2a  ： âí£í½ó 1 , 2  ：ÖöñëâñëñÖî：úÖóú ïóÇÖí¿ çó£Öíôí．öáï　 
ë：çÖ　ÖÖ　½: 

        22211
2

2211
2

2211 sinasinacosacosajexpajexpas   , (1)  
Ññ  –¡Üñâ：î：．Öö äñëñöçÜëñÖÖ　. 

づñ£Ü¿áöÜ0ôí âí£í çó£Öíôóöáï　 ë：çÖ　ÖÖ　½: 

2211

2211
cosacosa
sinasinatg








      (2) 
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ぢëó â：¡ïÜçíÖóê £ÖíôñÖÖ　ê 1a , 2a   ：ÖöñëâñëñÖî：úÖóú ïóÇÖí¿ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ë：£Öóî： âí£ ：ÖöñëâñëÜ0ôóê êçó¿á, 
　¡í çó£Öíôí．öáï　 ç：ÑïöíÖÖ0 ÑÜ ¡ÜÖöëÜ¿áÜçíÖÜÇÜ Üß’．¡öÜ, çïöíÖÜç¿ñÖÜÇÜ Ü çó½：ë0çí¿áÖñ ä¿ñôñ ：ÖöñëâñëÜ½ñöëí. 

づ：£Öóî　 âí£ 21    ÑçÜê êçó¿á, ÜäÜëÖÜ； ： çó½：ë0çí¿áÖÜ；, 　¡： ½í0öá ÜäöóôÖÜ ë：£Öóî0 êÜÑÜ  , 
çó£Öíôí．öáï　 ë：çÖ　ÖÖ　½: 



  ii C2N22      (3) 

Ññ  –ÑÜç¢óÖí êçó¿：, iN – äÜë　ÑÜ¡ ：ÖöñëâñëñÖî：；, ,...1,0Ci  – î：¿óú äÜë　ÑÜ¡ ：ÖöñëâñëñÖî：；,  
10   – ÑëÜßÜçí ôíïöóÖí äÜë　Ñ¡Ü,  i2  . 

げ ë：çÖÜïö： (1), £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ (3) ： ç¿íïöóçÜïö： äñë：ÜÑóôÖÜïö： öëóÇÜÖÜ½ñöëóôÖóê âÜÖ¡î：ú Üöëó½í．½Ü 
cossss m0         (4) 

Ññ 0s , ms – ïÜäÜöÖ： äíëí½ñöëó, 0s  – âÜÖÜçí ï¡¿íÑÜçí, ms  – í½ä¿：öÜÑí ：ÖâÜë½íî：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ；. げíÑíôí äÜ¿　Çí． 
Ü çó£ÖíôñÖÖ： £ÖíôñÖá   íßÜ   ç (3) £í çó½：ë　Öó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó ïóÇÖí¿Ü s .  

ぢëó ÜßëÜßî： ：ÖöñëâñëñÖî：úÖóê ïóÇÖí¿：ç ÖñÜßê：ÑÖÜ çó£Öíôóöó ïÜäÜöÖ： äíëí½ñöëó íßÜ çó¡¿0ôóöó ；ê çä¿óç, 
çó¡ÜÖíöó Öñ¿：Ö：úÖñ äñëñöçÜëñÖÖ　, çó¡¿0ôóöó ÖñÜÑÖÜ£ÖíôÖ：ïöá ： Öñïö：ú¡：ïöá äëó çó½：ë0çíÖÖ： ë：£Öóî： âí£   
çïñëñÑóÖ： ÜÑÖÜÇÜ äñë：ÜÑÜ ïóÇÖí¿Ü (4) ： äëó çó£ÖíôñÖÖ： äÜçÖÜ； âí£ó ïóÇÖí¿Ü  . 

ぢëó ÑóïöíÖî：úÖÜ½Ü ¡ÜÖöëÜ¿： Üß'．¡ö：ç í½ä¿：öÜÑí ： âí£í çó½：ë0çí¿áÖÜ； êçó¿：, 　¡ äëíçó¿Ü, £½：Ö0．öáï　 £í¿ñ¢ÖÜ 
ç：Ñ äëÜïöÜëÜçóê ¡ÜÜëÑóÖíö ： ôíïÜ: )t,y,x(aa 11  , )t,y,x(11   . どÜ½Ü ë：çÖ：ïöá (4) ï¿：Ñ £íäóïíöó Ü çóÇ¿　Ñ： 

)t,y,x(ぱcos)t,y,x(s)t,y,x(s)t,y,x(s m0       (5) 
Ññ )t,y,x()t,y,x(ぱ   . げí¿ñ¢ÖÜïö： Ü¡ëñ½óê äíëí½ñöë：ç ç (5) ç：Ñ ¡ÜÜëÑóÖíö ： ôíïÜ, çó£Öíôí0öáï　 £½：ÖÜ0 
í½ä¿：öÜÑó ： âí£ó çó½：ë0çí¿áÖÜ； êçó¿： £ çëíêÜçíÖÖ　½ Öñ¿：Ö：úÖÜÇÜ äñëñöçÜëñÖÖ　 (1). ぜÜÑñ¿á (5) ÖÜïóöá ÑÜïóöá 
£íÇí¿áÖóú êíëí¡öñë ： Ñ¿　 äëí¡öóôÖÜÇÜ ；； £íïöÜïÜçíÖÖ　 äÜöë：ßÖÜ äëóúÖ　öó ÑÜÑíö¡Üç： ÑÜäÜàñÖÖ　. 

é¡àÜ ¡ÜÖöëÜ¿áÜçíÖóú Üß’．¡ö ． ÖñëÜêÜ½ó½, öÜ ç (5) ½Ü¢Öí ÜäÜïöóöó £í¿ñ¢Ö：ïöá ïóÇÖí¿Ü ç：Ñ ôíïÜ. ば ëí£： 
ä¿íçÖóê £½：Ö í½ä¿：öÜÑó ： âí£ó çó½：ë0çí¿áÖÜ； êçó¿： âÜÖÜçí ï¡¿íÑÜçí )y,x(s0  ： í½ä¿：öÜÑí ：ÖâÜë½íî：úÖÜ； 
ï¡¿íÑÜçÜ； )y,x(sm  ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　 　¡ âÜÖ¡î：；, 　¡： £½：Ö00öáï　 äÜç：¿áÖÜ ç äÜë：çÖ　ÖÖ： £ âÜÖ¡î：．0 )t,y,x(ぱcos , 
Ññ )y,x()yvxu(2)y,x(ぱ 00   – âí£Üçí âÜÖ¡î：　, 　¡í ½：ïöóöá ç ïÜß： äëÜïöÜëÜç： äíëí½ñöëó ôíïöÜöó 
：ÖöñëâñëñÖî：úÖóê ï½ÜÇ )v,u( 00  ç Öíäë　½¡íê )y,x(  ： ä¿íçÖ： ç：Ñêó¿ñÖÖ　 âí£ó )y,x( . 

づÜ£Ç¿　Öñ½Ü ÜÑÖÜçó½：ëÖóú çóäíÑÜ¡, ¡Ü¿ó ½ÜÑñ¿á ：ÖöñëâñëñÖî：úÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ½í． çóÑ: 
)x(ぱcos)x(s)x(s),x(s m0       (6) 

Ññ çñ¡öÜë äíëí½ñöë：ç   ½：ïöóöá ç ïÜß： ïÜäÜöÖ： äíëí½ñöëó, T
m0 )ぱ,s,s( . 

ぞñêíú âÜÖ¡î：； )x(s0 , )x(sm , )x(ぱ  　ç¿　0öáï　 Ññöñë½：ÖÜçíÖó½ó , äëóôÜ½Ü )x(s0 , )x(sm  £½：Ö00öáï　 
äÜç：¿áÖ：üñ Ö：¢ âÜÖ¡î：　 )x(ぱcos , 

)x(xu2)x(ぱ 0         (7) 
げíïöÜïÜ．½Ü ÑÜ ïóÇÖí¿Ü (6) Üäñëíî：0 äñëñöçÜëñÖÖ　 ぱÜë’．   )u(S),x(sF   ： çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó öñÜëñ½Ü äëÜ 

£ÇÜëö¡Ü, £íäóüñ½Ü ½ÜÑñ¿á ïóÇÖí¿Ü (6) ç ôíïöÜöÖ：ú Üß¿íïö： 
)u(S)u(SS)u(S cm0       (8) 

Ññ  
 )u(ぱcosF)u(Sc        (9)  

だôñçóÑÖÜ, çëíêÜçÜ0ôó àÜ ç (7) )x(  £½：Ö0．öáï　 äÜç：¿áÖ：üñ ç：Ñ ï¡¿íÑÜçÜ； xu2 0 , Üöëó½Ü．½Ü ïäñ¡öëí¿áÖñ 
äëñÑïöíç¿ñÖÖ　 ïóÇÖí¿Ü ëóï. 2.  

ぷóëóÖÜ ïäñ¡öëÜ ¡ÜëóïÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； (9) ½Ü¢Öí Üî：Öóöó, çóêÜÑ　ôó £ (7) ： ëÜ£Ç¿　Ñí0ôó ïóÇÖí¿ (6) 　¡ 
âí£Ü½ÜÑÜ¿áÜçíÖóú £ ½í¿ó½ ：ÖÑñ¡ïÜ½ ½ÜÑÜ¿　î：；. でäñ¡öë öí¡ÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü äÜÑ：ßÖóú ïäñ¡öëÜ í½ä¿：öÜÑÖÜ-
½ÜÑÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü, ： ïäñ¡öëí¿áÖí üóëóÖí ¡ÜëóïÖóê ï¡¿íÑÜçóê çó£Öíôí．öáï　 ç ëñ£Ü¿áöíö： äñëñöçÜëñÖÖ　 
ぱÜë’．  âÜÖ¡î：； )x( . 

ゑëíêÜçÜ0ôó ç¿íïöóç：ïöá ôíïöÜöÖÜ； ïó½ñöë：； äñëñöçÜëñÖÖ　 ぱÜë’．, ßíôó½Ü, àÜ ：ÖâÜë½íî：　 äëÜ âí£Üç： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ：ÖöñëâñëñÖî：úÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ½：ïöóöáï　 ç ¡Ü¢Ö：ú ïäñ¡öëí¿áÖ：ú ï¡¿íÑÜç：ú ç Üß¿íïö： £ÖíôñÖá 
ôíïöÜöó 0u . ぢëÜöñ çóÑ：¿óöó î： ï¡¿íÑÜç： ßñ£ ïäÜöçÜëñÖá ½Ü¢¿óçÜ Ü çóäíÑ¡Ü, ¡Ü¿ó üóëóÖí ïäñ¡öëÜ ÜÇóÖí0ôÜ； ： 
Ññç：íî：　 ôíïöÜöó ：ÖöñëâñëñÖî：úÖóê ï½ÜÇ ç ïÜ½： Öñ äñëñçóàÜ0öá £ÖíôñÖÖ　 0u . 

が¿　 Üßôóï¿ñÖÖ　 âí£ó )x(ぱ £Ç：ÑÖÜ (6), äÜöë：ßÖÜ ÜïÜÖÜöó âÜÖÜçÜ ï¡¿íÑÜçÜ )x(s0  ： £Öíúöó ïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖÜ 
ï¡¿íÑÜçÜ 

)x(ぱsin)x(s)x(s ms        (10) 
　¡í ç：ÑäÜç：Ñí． ÑëÜÇ：ú ï¡¿íÑÜç：ú ç (6), öÜßöÜ   

)x(ぱcos)x(s)x(s mc        (11) 
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どÜÑ： Üî：Ö¡í âí£ó ½Ü¢ñ ßÜÑñ äëñÑïöíç¿ñÖí Ü çóÇ¿　Ñ：: 











)x(s
)x(sarctg)x(ぱ

c

s      (12) 

で¡¿íÑÜç： (10) ： (11) ïöçÜë00öá ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖóú íÖí¿：öóôÖóú ïóÇÖí¿  
)x(js)x(s)x(z sc       (13) 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 –  ぱÜë½ÜçíÖÖ　 ïäñ¡öëí ：ÖöñëâñëñÖî：úÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü 

ば½Üçí íÖí¿：öóôÖÜïö： ïóÇÖí¿Ü (13) Ü£Öíôí．, àÜ úÜÇÜ ïäñ¡öë £ÜïñëñÑ¢ñÖóú ç Üß¿íïö： ¿óüñ ÑÜÑíöÖóê ôíïöÜö. 
ゑóÑ：¿　0ôó ¡ÜëóïÖ： ï¡¿íÑÜç： ëñ£Ü¿áöÜ0ôÜÇÜ ïäñ¡öëÜ ëóï. 2 ç ëíúÜÖ： ôíïöÜöó 0u  ： çó¡ÜÖíçüó Ñ¿　 Öóê £çÜëÜöÖñ 
äñëñöçÜëñÖÖ　 ぱÜë’． (ëóï. 3), Üöëó½í．½Ü íÖí¿：öóôÖóú ïóÇÖí¿ (13), íëÇÜ½ñÖöÜ½ 　¡ÜÇÜ ． üÜ¡íÖí âí£í (12).     

 
づóïÜÖÜ¡ 3 –  ゑ：ÑÖÜç¿ñÖÖ　 ïäë　¢ñÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ： âí£ó ：ÖöñëâñëñÖî：úÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü 

が¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　 öÜôÖÜïö： ç：ÑÖÜç¿ñÖÖ　 âí£ó ÑÜî：¿áÖÜ çó¡ÜÖíöó â：¿áöëíî：0 ¡ÜëóïÖÜ； Ñ：¿　Ö¡ó ïäñ¡öëÜ £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ Öí　çÖÜ； íäë：ÜëÖÜ； ：ÖâÜë½íî：； äëÜ âÜÖÜçÜ ï¡¿íÑÜçÜ ： "äëÜöó£ÇÜëö¡Ü" £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ íäë：ÜëÖÜ； 
：ÖâÜë½íî：； äëÜ ïäñ¡öë ÜÇóÖí0ôÜ；. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑ ëÜßÜö： ëÜ£ëÜß¿ñÖí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ：ÖöñëâñëñÖî：úÖóê ïóÇÖí¿：ç öí ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜ çóäíÑÜ¡ 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ÑíÖÜ； ½ÜÑñ¿： Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿0 ÖñëÜêÜ½ÜÇÜ Üß’．¡öÜ. ゑ äÜÑí¿áüÜ½Ü ßÜÑñ ÑÜï¿：Ñ¢Üçíöóïá öÜôÖ：ïöá 
ç：ÑöçÜëñÖÖ　 âí£ó £í ëíêÜÖÜ¡ â：¿áöëíî：； ¡ÜëóïÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü.   
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ゑçñÑñÖóñ. どë、êâí£Ö▲ñ íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó (んが) ï ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö▲½ ëÜöÜëÜ½ ½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó ÖíêÜÑ　ö 
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öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ßñ£ £Öíôóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ~ÖñëÇñöóôñï¡óê ó ½íöñëóí¿áÖ▲ê ëñïÜëïÜç. ばôñö çïñê 
äëÜöóçÜëñôóú ó öëñßÜçíÖóú äëó ïÜ£ÑíÖóó Üäöó½í¿áÖÜú ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ − ÜôñÖá ï¿Ü¢Ö▲ú ó ç 
ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç Öñëí£ëñüó½▲ú çÜäëÜï. ぢÜ~öÜ½Ü £íÑíôí ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ äëóïäÜïÜß¿ñÖó　 んが ¡ 
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ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. が¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 îñ¿ó ï¿ñÑÜñö ëñüóöá öí¡óñ £íÑíôó: 
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ïó¿ÜçÜú ïêñ½▲ Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 ÜÑÖÜâí£Ö▲½ íïóÖêëÜÖÖ▲½ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ½, í öí¡¢ñ ïêñ½▲ ß¿Ü¡í Üäëíç¿ñÖó　;  

− Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ïöíöóôñï¡óê ó ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½íê ëí£ëíßÜöíöá 
½íöñ½íöóôñï¡Ü0 ½ÜÑñ¿á ÑíÖÖÜÇÜ ÜïöëÜúïöçí; 

− ç▲äÜ¿Öóöá ëíïôñö ëíßÜôóê ó ½ñêíÖóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ÑçóÇíöñ¿　, ç £íçóïó½Üïöó Üö ëñ¢ó½í 
ëíßÜö▲. 

ぞñÑÜóïäÜ¿á£ÜçíÖóñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöñú ëñÇÜ¿óëÜçíÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç Ñ¿　 ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 ó 
íçöÜ½íöó£íîóó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äëÜîñïïÜç Üßéñ¡öóçÖÜ ½Ü¢ñö öÜë½Ü£óöá ëí£çóöóñ ïñ¿áï¡ÜêÜ£　úïöçñÖÖÜÇÜ 
äëÜó£çÜÑïöçí. がí¿áÖñúüññ ÜäëÜàñÖóñ ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 äëóçÜÑÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 äëñÑÜäëñÑñ¿　ñö 
äëó½ñÖñÖóñ çïñ ßÜ¿ññ äëÜïö▲ê ó ÜÑÜßÖ▲ê öóäÜç íïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ í¡öÜí¿áÖ▲½ 
ñïöá ó£ÜôñÖóñ ÜÑÖÜâí£Ö▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú, öí¡ ¡í¡ ÜÖó ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç ïÜêëíÖ　0ö ÜïÖÜçÖ▲ñ 
ïçÜúïöçí öëñêâí£Ö▲ê, í ç ë　Ññ ï¿Üôíñç ó½ñ0ö äëñó½Üàñïöçí. ÄöÜ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äëÜïöÜöÜú ÜÑÖÜâí£Ö▲ê 
íïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú, öñêÖóôñï¡ó½ó çÜ£½Ü¢ÖÜïö　½ó óê ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äëó äóöíÖóó Üö ÜÑÖÜâí£ÖÜú 
ïñöó. 

だÑÖó½ ó£ äÜöñú ëíïüóëñÖó　 ÇëíÖóî äëó½ñÖñÖó　 ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ Äぢ ½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó ç ïâñëñ 
íÇëíëÖÜÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí ó ¢ó¿óàÖÜ-¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí, Üôóö▲çí　 ïÜàñïöçÜ0àÜ0 ïóïöñ½Ü 
~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 ó Öñç▲ïÜ¡Üñ ¡íôñïöçÜ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ç ~öóê Üß¿íïö　ê, ñïöá äëó½ñÖñÖóñ ÖñöëíÑóîóÜÖÖ▲ê 
öë、êâí£ÖÜ-ÜÑÖÜâí£Ö▲ê Äぢ − ç¡¿0ôñÖóñ Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí öëñêâí£ÖÜÇÜ んが ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜ½ Öí ÜÑÖÜâí£ÖÜ0 ïñöá 
äóöíÖó　 ôñëñ£ ÜÑÖÜâí£Ö▲ú äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ (だぢぶ). どí¡í　 ïóïöñ½í Äぢ, ó½ñ　 äëñó½Üàñïöçí 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 (んとが) ç ä¿íÖñ ~ÖñëÇñöóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡, äëó Öñ¡ÜöÜë▲ê 
Üï¿Üçó　ê Üßñïäñôóçíñö ÑÜäÜïöó½▲ñ ëñÇÜ¿óëÜ0àóñ êíëí¡öñëóïöó¡ó Äぢ. ゐÜ¿ññ äëÜïö▲ñ ó Ññüñç▲ñ Äぢ äÜ 
ïóïöñ½ñ だぢぶ-んとが Üöçñôí0ö öëñßÜçíÖó　½ £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ ôóï¿í äÜöëñßóöñ¿ñú, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Äぢ ï 
öëñêâí£Ö▲½ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ ôíïöÜö▲ ß▲¿ó ß▲ ôëñ£½ñëÖ▲½ó. 

ゑ½ñïöñ ï öñ½, ôñëñ£ äÜç▲üñÖÖ▲ñ äÜöñëó ~ÖñëÇóó ïÜàñïöçÜ0ö ÜÇëíÖóôñÖó　 Ñ¿　 äëó½ñÖñÖó　 ïóïöñ½▲ だぢぶ-
んとが. だäöó½í¿áÖ▲ñ ëñüñÖó　 ½ÜÇÜö ß▲öá öÜ¿á¡Ü äëó ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜ½ óïï¿ñÑÜçíÖóó Äぢ ï ÜôñöÜ½ äíëí½ñöëÜç んが, 
Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 ó ÖíÇëÜ£¡ó. だïÜßÜÇÜ çÖó½íÖó　 £íï¿Ü¢óçí0ö ½ñêíÖó£½▲ ï çñÖöó¿　öÜëÖ▲½ ½Ü½ñÖöÜ½ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　, Öí ÑÜ¿0 ¡ÜöÜë▲ê äëóêÜÑóöï　 ÑÜ 60% ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ÑçóÇíöñ¿ñú. 

ぞñï½Üöë　 Öí ½ÖÜ¢ñïöçñÖÖ▲ñ äÜß¿ó¡íîóó, ¡ÜöÜë▲ñ Üöëí¢í0ö Öí¡Üä¿ñÖÖ▲ú Üä▲ö ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê óïï¿ñÑÜçíÖóú 
Öñïó½½ñöëóôÖ▲ê ëñ¢ó½Üç íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú, Üïöíñöï　 ÖñëñüñÖÖ▲½ ë　Ñ ÖíÜôÖ▲ê, öñêÖóôñï¡óê ó 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê çÜäëÜïÜç. ゑ ôíïöÖÜïöó, äëó óïï¿ñÑÜçíÖó　ê öë、êâí£ÖÜ-ÜÑÖÜâí£Ö▲ê Äぢ, ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ ó 
ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó んが ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜ½ ß▲¿ó ó£ÜôñÖ▲ ÖñÑÜïöíöÜôÖÜ, í çÜäëÜï▲ Üäöó½ó£íîóó 
äíëí½ñöëÜç ~¿ñ½ñÖöÜç Äぢ ó ïóÖöñ£í ïêñ½Ö▲ê ëñüñÖóú äëó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó ï¡ÜëÜïöó ó ½Ü½ñÖöí Öñ 
óïï¿ñÑÜçí¿óïá. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. んÖí¿ó£ ïÜïöÜ　Öó　 çÜäëÜïí äÜ¡í£í¿ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá ÜÇ¿Üß¿、ÖÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ëñ¢ó½Üç 
ëíßÜö▲ íïóÖêëÜÖÖ▲ê öë、êâí£ÖÜ-ÜÑÖÜâí£Ö▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ï äÜ½Üàá0 ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖÖ▲ê 
½íöñ½íöóôñï¡óê ½ÜÑñ¿ñú, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿　ö äÜ¿Üôóöá Üäöó½í¿áÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ó êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½▲. 

2. でÜ£ÑíÖóñ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó öë、êâí£ÖÜ-ÜÑÖÜâí£ÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ Äぢ äÜ£çÜ¿óö äëÜçÜÑóöá íÖí¿ó£ 
ëí£Ö▲ê çíëóíÖöÜç ïó¿Üç▲ê ïêñ½ ïóïöñ½▲ だぢぶ-んとが ó Üôóö▲çíöá öí¡óñ ïäñîóâóôñï¡óñ Ñ¿　 ëíïï½íöëóçíñ½ÜÇÜ 
¡¿íïïí Äぢ âí¡öÜë▲, ¡í¡ Öñïó½½ñöëó　 ó ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜïöá öÜ¡Üç ó Öíäë　¢ñÖóú, ç¿ó　Öóñ äëÜöóçÄがで 
çëíàñÖó　, ïçÜßÜÑÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê äñëñêÜÑÖ▲ê öÜ¡Üç, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ê äëóïÜöïöçóñ½ "Öñ£íöÜêí0àóê" äÜ¿ñú 
ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí, ó öÜ¡Üç ÖÜ¿ñçÜú äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó Öí ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ïóïöñ½ñ. 

3. が¿　 ëñüñÖó　 £íÑíôó ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó んとが äëó äñëñ½ñÖÖÜú ÖíÇëÜ£¡ñ ñïöá ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜñ 
ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ïÑçóÇí âí£ çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜú Üß½Üö¡ó ó Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　.  
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ぜだがぎずごづだゑんぞごぎ んでごぞびづだぞごげごづだゑんぞぞだゎだ でごぞびづだぞぞだゎだ ゎぎぞぎづんどだづん 

でñëñÑ£óÖï¡óú ご.ù., ïöÜÑ.,  ぶíü¡Ü ぜ.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî.  
がÜÖñî¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö 
E-mail: mark@pautina.dn.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. づíßÜöí äÜïç　àñÖí óïï¿ñÑÜçíÖó0 öëñêâí£ÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, Ü ¡ÜöÜëÜÇÜ ½íÇÖóöÖ▲ú 
äÜöÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 äñëñ½ñàíñöï　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ëÜöÜëí. ん¡öÜí¿áÖÜïöá óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÜßÜï¿Üç¿ñÖí ïäÜïÜßÖÜïöá0 
öí¡Üú ½íüóÖ▲ Üßñïäñôóöá ïöíßó¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖóñ ó ôíïöÜöÜ ÇñÖñëóëÜñ½ÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äëó Öñïöíßó¿áÖÜ½ 
óïöÜôÖó¡ñ ½ñêíÖóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó. でÜàñïöçÜñö äëÜß¿ñ½í ÜßñïäñôñÖó　 ïöíßó¿áÖ▲ê äíëí½ñöëÜç ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú 
~ÖñëÇóó, äÜ¿Üôíñ½Üú äëñÜßëí£ÜçíÖóñ½ ~ÖñëÇóó ½ñêíÖóôñï¡Üú Üö Öñïöíßó¿áÖÜÇÜ ññ óïöÜôÖó¡í, Öíäëó½ñë, 
çñöë　ÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. だÑÖó½ ó£ ïäÜïÜßÜç ëñüñÖó　 ~öÜú äëÜß¿ñ½▲ 　ç¿　ñöï　 äëñÜßëí£ÜçíÖóñ ½ñêíÖóôñï¡Üú 
~ÖñëÇóó ç ~¿ñ¡öëóôñï¡Ü0 íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖ▲½ó ïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÇñÖñëíöÜëí½ó (んでゎ). だö ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ 
んでゎ Üö¿óôí0öï　 öñ½, ôöÜ ½íÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ äñëñ½ñàíñöï　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ëÜöÜëí, ¡ÜöÜë▲ú ñÇÜ ïÜ£Ñíñö, Üö 
íïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ – öñ½, ôöÜ ~öÜ äñëñ½ñàñÖóñ ïÜ£Ñíñöï　 äÜïöÜëÜÖÖó½ óïöÜôÖó¡Ü½ ó 　ç¿　ñöï　 Üäëíç¿　ñ½▲½. 

ごïï¿ñÑÜçíÖóñ んでゎ Öí âó£óôñï¡óê ½ÜÑñ¿　ê ÑÜëÜÇÜ, öëÜÑÜñ½¡Ü ó ~ÖñëÇÜñ½¡Ü, ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó 
óïï¿ñÑÜçíÖó　 äëñÑ¿íÇí0ö ïóïöñ½▲ ¡Ü½äá0öñëÖÜú ½íöñ½íöó¡ó, äÜ£çÜ¿　0àóñ ÜäëñÑñ¿　öá äíëí½ñöë▲ Üßéñ¡öí ßñ£ 
ñÇÜ ½íöñëóí¿áÖÜÇÜ çÜä¿ÜàñÖó　. ぞíóßÜ¿ññ ~ââñ¡öóçÖÜú ïóïöñ½Üú, äÜ ½ÖñÖó0 íçöÜëÜç, 　ç¿　ñöï　  Matlab, ç 
ôíïöÖÜïöó ñÇÜ äëó¿Ü¢ñÖóñ  Simulink [1].  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢëñÑïöíçóöá äëÜïöÜ0 ½ÜÑñ¿á んでゎ Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜ¿ÜôñÖó　 ïöíßó¿áÖ▲ê 
Öíäë　¢ñÖó　 ó ôíïöÜö▲ Üö Öñïöíßó¿áÖÜÇÜ óïöÜôÖó¡í ½ñêíÖóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぜÜÑñ¿á ÜïöëÜúïöçí äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑóëöÜí¿áÖ▲ú ïöñÖÑ Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 êíëí¡öñëóïöó¡ ÇñÖñëíöÜëí ïÜÑñë¢óö íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖ▲ú 

ïóÖêëÜÖÖ▲ú ÇñÖñëíöÜë ASG, óïöÜôÖó¡ Öíäë　¢ñÖó　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ÖíÇëÜ£¡Ü. ゑ ¡íôñïöçñ んでゎ äëóÖ　öí ½ÜÑñ¿á 
öëñêâí£ÖÜú íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ï âí£Ö▲½ ëÜöÜëÜ½ ó£ ßóß¿óÜöñ¡ó Simulink. ゑ ¡íôñïöçñ óïöÜôÖó¡í 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 – ßóß¿óÜöñôÖ▲ú óïöÜôÖó¡ öëñêâí£ÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　, ÖíÇëÜ£¡í ç▲äÜ¿ÖñÖí ç çóÑñ ëñ£óïöÜëÜç.  

ぜÜÑñ¿á ëíßÜöíñö ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½. と ëÜöÜëÜ äëó¡¿íÑ▲çíñöï　 ½Ü½ñÖö, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ú ¡í¡ ëí£ÖÜïöá ½ñ¢ÑÜ 
£íÑíÖÖ▲½ ½Ü½ñÖöÜ½ ó ½Ü½ñÖöÜ½, äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖ▲½ ôíïöÜöñ çëíàñÖó　. ÄöÜ Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
ïöíßó¿ó£óëÜçíöá ôíïöÜöÜ çëíàñÖó　 äëó çíëáóëÜçíÖóó ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ÖíÇëÜ£¡ó ÇñÖñëíöÜëí. と öëñêâí£ÖÜú 
Üß½Üö¡ñ ëÜöÜëí äëó¡¿íÑ▲çíñöï　 Öíäë　¢ñÖóñ Üö öëñêâí£ÖÜÇÜ óïöÜôÖó¡í, öí¡ ôöÜ ç ëÜöÜëñ ïÜ£Ñíñöï　 
çëíàí0àóúï　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ëÜöÜëí ½íÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡, ¡ÜöÜë▲ú óÖÑÜ¡öóëÜñö ç ïöíöÜëñ Äがで. げÖíôñÖóñ ó ôíïöÜöí 
Äがで äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖ▲ í¿Çñßëíóôñï¡Üú ïÜ½½ñ ôíïöÜö çëíàñÖó　 ëÜöÜëí ó çëíàñÖó　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜöÜ¡í 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ëÜöÜëí. ぢÜÑ Ññúïöçóñ½ Äがで ôñëñ£ Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí ó ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó äëÜêÜÑóö öÜ¡, 
¡ÜöÜë▲½ ~ÖñëÇó　 äñëñÑíñöï　 Üö ÇñÖñëíöÜëí ç ÖíÇëÜ£¡Ü. ぜíÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡, ïÜ£ÑíÖÖ▲ú öÜ¡Ü½ ÖíÇëÜ£¡ó ç Üß½Üö¡ñ 
ïöíöÜëí, í¿Çñßëíóôñï¡ó ï¡¿íÑ▲çíñöï　 ï ½íÇÖóöÖ▲½ äÜöÜ¡Ü½ ëÜöÜëí, öí¡ ôöÜ Äがで ç ïöíöÜëñ ïÜ£Ñíñöï　 äÜöÜ¡Ü½ 
ïÜ½½íëÖ▲½.  

だïÜßñÖÖÜïöá んでゎ ç öÜ½, ôöÜ Äがで óÖÑÜ¡öóëÜñöï　 ó ç ëÜöÜëñ, ç▲ôóöí　ïá ó£ Öíäë　¢ñÖó　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, öí¡ ôöÜ 
öÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 äëÜêÜÑóö äÜÑ Ññúïöçóñ½ ~öÜú ëí£ÖÜïöó, í Öñ öÜ¿á¡Ü óïöÜôÖó¡í çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ¡í¡ ç ïóÖêëÜÖÖÜ½ 
ÇñÖñëíöÜëñ. Äöí ÜïÜßñÖÖÜïöá ïÜÜßàíñö ÇñÖñëíöÜëÜ ïÜàñïöçñÖÖ▲ñ Üö¿óôó　 Üö ÇñÖñëíöÜëÜç ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ó 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ. 

ぢëÜöÜöóäÜ½ Ñ¿　 £íÑíÖó　 äíëí½ñöëÜç äëóÖ　ö ïóÖêëÜÖÖ▲ú öÜëßÜÇñÖñëíöÜë ½ÜàÖÜïöá0 6 ぜゑö, ÖÜ½óÖí¿áÖ▲½ 
Öíäë　¢ñÖóñ½ 6,3 ¡ゑ. ゑ äëÜîñïïñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 çíëáóëÜçí¿óïá Öíäë　¢ñÖóñ ó ôíïöÜöí çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ôíïöÜöí 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜÜÑñ¿á んでゎ ó£ ßóß¿óÜöñôÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç Simulink 
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çëíàñÖó　, ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ëñ£óïöÜëÜç ÖíÇëÜ£¡ó. とÜÖöëÜ¿óëÜçí¿óïá öÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, çëíàí0àóú ½Ü½ñÖö, 
Öíäë　¢ñÖóñ ó öÜ¡ ÖíÇëÜ£¡ó.  

びíëí¡öñëóïöó¡ó êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí. だäëñÑñ¿　¿óïá äëó ïÜäëÜöóç¿ñÖóó ëñ£óïöÜëÜç ÖíÇëÜ£¡ó Öí Ñçí äÜë　Ñ¡í 
ßÜ¿áüñ½, ôñ½ ÖÜ½óÖí¿áÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ, öí¡ ôöÜ öÜ¡ ÖíÇëÜ£¡ó ó½ñ¿ Öñ£Öíôó½▲ñ £ÖíôñÖó　.  ぶíïöÜöí çëíàñÖó　 
çíëáóëÜçí¿íïá ç Ñóíäí£ÜÖñ 20  80 ゎî, ôíïöÜöí çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 çíëáóëÜçí¿íïá ç Ñóíäí£ÜÖñ ±30 ゎî. ぞíäë　¢ñÖóñ 

çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÜïöíÖíç¿óçí¿Üïá öí¡ó½, ôöÜß▲ äëó ôíïöÜöñ 
çëíàñÖó　 ëÜöÜëí 50 ゎî ç Üß½Üö¡ñ ïöíöÜëí óÖÑÜ¡öóëÜçí¿íïá Äがで 
6,3 ¡ゑ ôíïöÜöÜú 50 ゎî – äëó ôíïöÜöñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ëíçÖÜú 0. ゑ 
äëÜîñïïñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó£½ñÖ　¿íïá ôíïöÜöí çëíàñÖó　 äëó 
ÖÜ¿ñçÜú ôíïöÜöñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, £íöñ½ ôíïöÜöí çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 äëó 
ôíïöÜöñ çëíàñÖó　 50 ゎî. づñ£Ü¿áöíö▲ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ Öí ëóï. 2.  

ご£ Çëíâó¡í çóÑÖÜ, ôöÜ Öíäë　¢ñÖóñ ÇñÖñëíöÜëí ÜÑóÖí¡ÜçÜ 
ó£½ñÖ　ñöï　 ç £íçóïó½Üïöó Üö ôíïöÜö çëíàñÖó　 ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ï 
¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ 〉U/〉f = 50 ゑ/ゎî. ご£ ~öÜÇÜ ï¿ñÑÜñö, ôöÜ 
¢ñ¿íñ½í　 ôíïöÜöí Öíäë　¢ñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí ½Ü¢ñö ß▲öá äÜ¿ÜôñÖí 
ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½ ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ëÜöÜëí, ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½ 
ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ 
ëÜöÜëí ó¿ó óê ïÜç½ñïöÖ▲½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½.  

ゑÖñüÖóñ êíëí¡öñëóïöó¡ó. だäëñÑñ¿　¿óïá Ñ¿　 ôíïöÜö▲ 
ÇñÖñëóëÜñ½ÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 50 ゎî. ぶíïöÜöí çëíàñÖó　 

ó£½ñÖ　¿íïá ç Ñóíäí£ÜÖñ 2080 ゎî, ôíïöÜöí çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÜïöíÖíç¿óçí¿íïá ç Ñóíäí£ÜÖñ ±30 ゎî öí¡, ôöÜß▲ ôíïöÜöí 
ÇñÖñëóëÜñ½ÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ß▲¿í 50 ゎî. ぞíäë　¢ñÖóñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÜïöíÖíç¿óçí¿Üïá öí¡ó½, ôöÜß▲ äëó 
ÖÜ½óÖí¿áÖÜ½ öÜ¡ñ ÖíÇëÜ£¡ó ó ôíïöÜöñ ÇñÖñëóëÜñ½ÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 50 ゎî £ÖíôñÖóñ ÇñÖñëóëÜñ½ÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 
ß▲¿Ü 6 ¡ゑ. ぞíÇëÜ£¡í ó£½ñÖ　¿íïá ó£½ñÖñÖóñ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ëñ£óïöÜëÜç ÖíÇëÜ£¡ó. ゑÖñüÖóñ êíëí¡öñëóïöó¡ó 
äëñÑïöíç¿ñÖ▲ Öí ëóï. 3.  

ご£ Çëíâó¡Üç çóÑÖÜ, ôöÜ:  
- ç íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖÜ½ ëñ¢ó½ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó 

ïÜàñïöçñÖÖÜ ßÜ¿ññ ¢ñïö¡óñ, ôñ½ ç ëñ¢ó½ñ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÇñÖñëíöÜëí;  

- äëó ïÜÇ¿íïÖÜ½ Öíäëíç¿ñÖóó çëíàñÖó　 äÜ¿　 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó ëÜöÜëí ÇñÖñëóëÜñ½Üñ Öíäë　¢ñÖóñ 
Ü½ñÖáüíñöï　 ï Üçñ¿óôñÖóñ½ öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó. ÄöÜ 
Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, ôöÜ Äがで, óÖÑÜ¡öóëÜçíÖÖí　 öÜ¡Ü½ 
ÖíÇëÜ£¡ó ç ëÜöÜëñ (ëñí¡îó　 　¡Üë　), ½ñÖáüñ Öíäë　¢ñÖó　 
óïöÜôÖó¡í çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ó ëí£Öóîí ½ñ¢ÑÜ Öó½ó 
Üçñ¿óôóçíñöï　 ï Üçñ¿óôñÖóñ½ ÖíÇëÜ£¡ó. で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, 
ïÖó¢íñöï　 ëñ£Ü¿áöóëÜ0àóú äÜöÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó 
óÖÑÜ¡öóëÜñ½í　 ó½ Äがで 　¡Üë　 (ïöíöÜëí);   

- äëó çïöëñôÖÜ½ Öíäëíç¿ñÖóó çëíàñÖóú äÜ¿　 ó 
ëÜöÜëí Öíäë　¢ñÖóñ Üçñ¿óôóçíñöï　 ï ëÜïöÜ½ öÜ¡í. ÄöÜ 
Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, ôöÜ ëñí¡îó　 　¡Üë　 ßÜ¿áüñ Öíäë　¢ñÖó　 
óïöÜôÖó¡í çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ó ëí£Öóîí ½ñ¢ÑÜ Öó½ó 
Üçñ¿óôóçíñöï　 ï Üçñ¿óôñÖóñ½ ÖíÇëÜ£¡ó. で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, 

Üçñ¿óôóçíñöï　 ëñ£Ü¿áöóëÜ0àóú äÜöÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó óÖÑÜ¡öóëÜñ½í　 ó½ Äがで 　¡Üë　;   
- ôñ½ ç▲üñ ôíïöÜöí, öñ½ ¢ñïöôñ êíëí¡öñëóïöó¡ó, ½ñÖáüñ £íçóïó½Üïöá Öíäë　¢ñÖó　 Üö ÖíÇëÜ£¡ó. ÄöÜ 

Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, ôöÜ ï Üçñ¿óôñÖóñ½ ôíïöÜö▲ ½ñÖáüñ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ äíÑñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ç í¡öóçÖÜ½ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖóó îñäó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, öÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 çÜ çïñ ßÜ¿áüñú ½ñëñ £íçóïóö Üö ëí£ÖÜïöó Öíäë　¢ñÖó　 
óïöÜôÖó¡í çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó Äがで ëñí¡îóó 　¡Üë　, äëÜóïêÜÑóö çïñ ßÜ¿ññ äÜ¿Öí　 ¡Ü½äñÖïíîó　 ëñí¡îóó 　¡Üë　. 

ゑ▲çÜÑ▲.  
1. んïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖ▲ú ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí Üßñïäñôóçíñö ßÜ¿ññ ÜïöÜúôóçÜñ 

äëñÜßëí£ÜçíÖóñ ½ñêíÖóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó ç ~¿ñ¡öëóôñï¡Ü0, ôñ½ öëíÑóîóÜÖÖ▲ú ïóÖêëÜÖÖ▲ú ëñ¢ó½. 
2. で Üçñ¿óôñÖóñ½ ôíïöÜö▲ äÜ¿　 Üçñ¿óôóçíñöï　 ïöíßó¿áÖÜïöá ÇñÖñëóëÜçíÖÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ 

öÜ¡Ü ÖíÇëÜ£¡ó. 
3. どÜ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ, ôöÜ ½ÜàÖÜïöá çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ïÜïöíç¿　ñö ïÜàñïöçñÖÖÜ0 ôíïöá ½ÜàÖÜïöó ÖíÇëÜ£¡ó, 

öëñßÜñö ëí£ëíßÜö¡ó ïäñîóí¿áÖ▲ê ïêñ½ äóöíÖó　 îñäó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, Öíäëó½ñë, ÜëÇíÖó£íîóó ÇñÖñëíîóó ~ÖñëÇóó ï 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½. 

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. がá　¡ÜÖÜç ゑ.ぢ. Matlab 6/6.1/6.5+Simulink 4/5. だïÖÜç▲ äëó½ñÖñÖó　. – ぜ.: でだずだぞ-ぢëñïï, 2004. – 768 ï.  

 

づóïÜÖÜ¡ 2 – げíçóïó½Üïöá Öíäë　¢ñÖó　 
ÇñÖñëíöÜëí Üö ôíïöÜö çëíàñÖó　 ó 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 äëó êÜ¿ÜïöÜ½ êÜÑñ 

0 

2 

4 

6 

8 
U, ¡ゑ 

-30 -20 -10 0 10 20 
 w,  fゑだげゐ  
         ゎî 

0 

2 

4 

6 

8 

0 200 400 600 800 Iぞ, ん  

U,¡ゑ  

づóïÜÖÜ¡ 3 – ゑÖñüÖóñ êíëí¡öñëóïöó¡ó んでゎ 
äëó ôíïöÜöñ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 50 ゎî 

w =  20 ゎî,  
f çÜ£ß=30 ゎî 

w = 50 ゎî,  
f çÜ£ß= 0 ゎî 

w = 40 ゎî,  
f çÜ£ß=10 ゎî 

w = 60ゎî,  
f çÜ£ß= -10ゎî 

w = 80ゎî,  
f çÜ£ß= -30ゎî 
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とだずやでぞごび ぢんづ ぢんでんぐごづでぽとごび ゑんゎだぞやゑ  

でÜêí ù.ぜ., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ば £ç'　£¡Ü £ ÖíëÜàÜçíÖÖ　½ çóëÜßÖóôóê äÜöÜ¢ÖÜïöñú Ü Çí¿Ü£： çóëÜßÖóîöçí äíïí¢óëïá¡óê çíÇÜÖ：ç, í 

öí¡Ü¢  ä：ÑçóàñÖÖ　½ çó½ÜÇ ÑÜ äëÜÑÜ¡î：； ç ä¿íÖ： 　¡Üïö：, ßñ£äñ¡ó, £ß：¿áüñÖÖ　 öñë½：Ö：ç ñ¡ïä¿Üíöíî：； çóÖó¡¿í 
ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ëÜ£çóö¡Ü çóäëÜßÜçí¿áÖÜ； ßí£ó ： äëÜñ¡öÜçíÖÖ　 ÖÜçÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　, 　¡ñ ½ÜÇ¿Ü ß £íÑÜçÜ¿áÖ　öó 
çó½ÜÇó, àÜ ïöíç¿　öáï　 ÑÜ çóäëÜßÜçÜçíÖóê Üß'．¡ö：ç. でöñÖÑ Ñ¿　 Üß¡íö¡ó ëñÑÜ¡öÜë：ç ¡Ü¿：ïÖóê äíë äíïí¢óëïá¡óê 
çíÇÜÖ：ç ． çÑí¿ó½ çíë：íÖöÜ½ ëñí¿：£íî：；  ïóïöñ½ó Ñ¿　 çóäëÜßÜçíÖÖ　 ñ¿ñ½ñÖö：ç, àÜ Üßñëöí0öáï　 ä：Ñ 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½. がÜ ï¡¿íÑÜ çóäëÜßÜçí¿áÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ çêÜÑ　öá Ñç： ñ¿ñ¡öëóôÖ： ½íüóÖó: äëóçÜÑÖí ： 
ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖí öí ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖñ Üß¿íÑÖíÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だß‾ëÜÖöÜçíÖÖ　 £íïöÜïÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ó çóäëÜßÜçí¿áÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ ëñÑÜ¡öÜë：ç ¡Ü¿：ïÖóê äíë 
äíïí¢óëïá¡óê çíÇÜÖ：ç. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢëó ïÜôíïÖóê çó½ÜÇíê ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç äñëüñ ½：ïîñ £íú½í0öá 
çó½ÜÇó àÜÑÜ ÖíÑ：úÖÜïö：, öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ； öí ñÖñëÇñöóôÖÜ； ñâñ¡öóçÖÜïö： ： £ß：¿áüñÖÖ　 ½：¢ëñ½ÜÖöÖóê äñë：ÜÑ：ç 
äëóçÜÑ：ç. んïóÖêëÜÖÖ： ÑçóÇÜÖó £íßñ£äñôÜ0öá ç¡í£íÖ： çó½ÜÇó, äëÜöñ äëó çï：ê ïçÜ；ê äñëñçíÇíê (äëÜïöÜö： 
çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　, ÖíÑ：úÖÜïö： ç ñ¡ïä¿Üíöíî：；, ÑÜçÇÜç：ôÖÜïö：) çÜÖó çÜ¿ÜÑ：0öá ÑçÜ½í ：ïöÜöÖó½ó ÖñÑÜ¿：¡í½ó ßñ£ 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ÑÜÑíö¡Üçóê äëóïöëÜ；ç: ç：ÑïÜöÖ：ïö0 ½Ü¢¿óçÜïö： ä¿íçÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 Ñ¿　 
£½：Öó äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： äëóçÜÑÖÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü ： çóïÜ¡ó½ó äÜï¡Üçó½ó ïöëÜ½í½ó (½Ü½ñÖöí½ó) [2].  

げíßñ£äñôóöó çñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï çó½ÜÇ £ ÜÑÖÜôíïÖó½ çó¡¿0ôñÖÖ　½ ç¡í£íÖóê ÖñÑÜ¿：¡：ç ÑÜ£çÜ¿　． çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
äëóïöëÜ；ç ôíïöÜöÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 – äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó. ぶíïöÜöÖ： äñëñöçÜë0çíô： £íïöÜïÜçÜ0öáï　 Ñ¿　 
Üïä：üÖÜÇÜ ： üçóÑ¡ÜÇÜ çóë：üñÖÖ　 £íçÑíÖá ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 çí¿Ü íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ 
¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜöó½ ëÜöÜëÜ½, £íßñ£äñôñÖÖ　 ä¿íçÖÜÇÜ äÜï¡Ü, Çí¿á½ÜçíÖÖ　, ëñçñëïÜ, öëóçí¿ÜÇÜ ëÜ£ÇÜÖÜ çñ¿ó¡óê 
½íêÜçóê ½íï, ½Ü¢¿óçÜïö： öëóçí¿Ü； ： ïö：ú¡Ü； ëÜßÜöó Öí ¡Ü¢Ö：ú £ ôíïöÜö ÜßñëöíÖÖ　 ç £íÑíÖÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： 
ëñÇÜ¿0çíÖÖ　, ëÜßÜöí ç äÜçöÜëÖÜ-¡ÜëÜö¡ÜôíïÖóê ëñ¢ó½íê ïóïöñ½ó "ÑçóÇÜÖ-½ñêíÖ：£½", í öí¡Ü¢ Ñ¿　 çóë：üñÖÖ　 
äëÜß¿ñ½ ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 [1]. ぢëó çï：ê ïçÜ；ê äñëñçíÇíê  äñëñöçÜë0çíô： ôíïöÜöó ½í0öá ë　Ñ ÖñÑÜ¿：¡：ç: Öí　çÖ：ïöá   
ïÜßÇíë½ÜÖ：¡   ：   äÜïö：úÖóê   ï¡¿íÑÜçóê çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó ： ïöëÜ½Ü, Öó£á¡óú ¡Üñâ：î：．Öö äÜöÜ¢ÖÜïö：, 
ÖñïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖ：ïöá çê：ÑÖóê ïöëÜ½：ç äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó 　¡ ïäÜ¢óçíôí ç ïóïöñ½： ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　, 
ï¡¿íÑÖ：ïöá (ßíÇíöÜñ¿ñ½ñÖöÖ：ïöá) ïó¿Üçóê ¿íÖî0Ç：ç ： ¿íÖî0Ç：ç Üäëíç¿：ÖÖ　, äÜë：çÖ　ÖÜ çóïÜ¡í çíëö：ïöá [3]. ぢëÜöñ 
；ê çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ． ÑÜî：¿áÖó½ ç çóäëÜßÜçí¿áÖóê ïóïöñ½íê £ ÑçÜ½í ñ¿ñ¡öëóôÖó½ó ½íüóÖí½ó: äëóçÜÑÖÜ0 ： 
ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ0 öí ÑçÜ¡ëíöÖó½ äñëñöçÜëñÖÖ　½ ñÖñëÇ：；. 

でóïöñ½í ïöñÖÑÜ Ñ¿　 Üß¡íö¡ó ëñÑÜ¡öÜë：ç ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ ½í． ïöëÜ¡öÜëÜ: äÜ¿áö Üäëíç¿：ÖÖ　 – ß¿Ü¡ 
ëñ¡Üäñëíî：； – äëóçÜÑÖóú ÑçóÇÜÖ – ëñÑÜ¡öÜë ¡Ü¿：ïÖÜ； äíëó – ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖóú ÑçóÇÜÖ – äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó 
– ü¡íâ ÜäÜë：ç. ぢñëñÑíôí Üßñëöí¿áÖóê ½Ü½ñÖö：ç ç：Ñ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ：ç £Ñ：úïÖ0．öáï　 ôñëñ£ ½Üâöó ： ¡íëÑíÖÖ： çí¿ó. 
ゑ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ ôíïöóÖÜ ïöñÖÑÜ çêÜÑ　öá ü¡íâ ÜäÜë：ç, äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó, ß¿Ü¡ ëñ¡Üäñëíî：； ： äÜ¿áö Üäëíç¿：ÖÖ　. 
げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äÜ¿áöÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 £Ñ：úïÖ0．öáï　 ç½ó¡íÖÖ　/çó½ó¡íÖÖ　 ïöñÖÑÜ öí çóß：ë îó¡¿Ü Üß¡íö¡ó. ゐ¿Ü¡ 
ëñ¡Üäñëíî：； £Ö：½í． ÖíÑ¿óü¡ÜçÜ ñÖñëÇ：0, äñëñöçÜë0． ç öëóâí£ÖÜ ÖíäëÜÇÜ öí äÜçñëöí． ç ¢óç¿　ôÜ ½ñëñ¢Ü. ぷ¡íâ 
ÜäÜë：ç çó¡ÜÖÜ． âÜÖ¡î：0 íçíë：úÖÜÇÜ £íêóïöÜ.  

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÑíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿　． äÜçÖ：ïö0 íçöÜ½íöó£Üçíöó äëÜîñï Üß¡íö¡ó ¡Ü¿：ïÖÜ； äíëó 
ëñÑÜ¡öÜëí ç：£¡í äíïí¢óëïá¡ÜÇÜ çíÇÜÖÜ, í öí¡Ü¢ £½：Ö0çíöó ÜïÖÜçÖ： äíëí½ñöëó çóäëÜßÜçíÖá (ôíï Üß¡íö¡ó, 
çñ¿óôóÖÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Öí çí¿Ü ëñÑÜ¡öÜëí, üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　 ¡Ü¿：ïÖÜ； äíëó ： ôíï ；； ëÜ£ÇÜÖÜ) ßñ£ ÑÜÑíö¡Üçóê 
ëÜß：ö äÜ £½：Ö： ñ¿ñ¡öëÜïêñ½ó  ü¿　êÜ½ äñëñäëÜÇëí½ÜçíÖÖ　. 

が¿　 Üäöó½：£íî：； äëÜîñïÜ Üß¡íö¡ó ëñÑÜ¡öÜë：ç ¡Ü¿：ïÖóê äíë ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ ½Ü¢Öí £íïöÜïÜçÜçíöó ß：¿áü 
ñâñ¡öóçÖÜ ïóïöñ½Ü çóäëÜßÜçí¿áÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ: çóäë　½¿　ô £ â：¿áöëÜ½ – ：ÖçñëöÜë – ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖóú ÑçóÇÜÖ – 
ëñÑÜ¡öÜë ¡Ü¿：ïÖÜ； äíëó – äëóçÜÑÖóú ÑçóÇÜÖ – ：ÖçñëöÜë. ぢÜö：¡ ñÖñëÇ：； £í½ó¡í．öáï　 ½：¢ ：ÖçñëöÜëí½ó, àÜ ¢óç¿　öá 
ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖó. やÖçñëöÜë, àÜ  äëó．ÑÖíÖóú ÑÜ äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, ä：Ñ'．ÑÖÜ．öáï　 ¡Ü¿Ü½ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ÑÜ 
LC-â：¿áöëÜ. ゑóäë　½¿　ô ¢óçóöá ÜßóÑçí ：ÖçñëöÜëó.  げíïöÜïÜçíÖÖ　 ü¡íâí  ÜäÜë：ç ． ñÖñëÇñöóôÖÜ Öññâñ¡öóçÖó½. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぢñëñöçÜë0çíô： ôíïöÜöó ÑÜ£çÜ¿　0öá £ÖíôÖÜ ï¡ÜëÜöóöó ñÖñëÇÜïäÜ¢óçíÖÖ　 Üß¿íÑÖíÖÖ　 ： 
çÑÜï¡ÜÖí¿óöó ë：£Ö： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ： äëÜîñïó, àÜ Ü ïçÜ0 ôñëÇÜ çñÑñ ÑÜ ñ¡ÜÖÜ½：； ïóëÜçóÖó ： ：Öüóê ëñïÜëï：ç, í öí¡Ü¢ 
ïäëó　． äÜ¿：äüñÖÖ0 　¡Üïö： ¡：ÖîñçÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ. ゑ çóäëÜßÜçí¿áÖóê ïóïöñ½íê £ ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ0 ： äëóçÜÑÖÜ0  
½íüóÖí½ó  öí ÑçÜ¡ëíöÖó½ äñëñöçÜëñÖÖ　½ ñÖñëÇ：；  ÑÜî：¿áÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ïöëÜ¡öÜëÜ, ç 　¡：ú çóäë　½¿　ô 
¢óçóöá ÜßóÑçí ：ÖçñëöÜëó ½：¢ 　¡ó½ó £í½ó¡í．öáï　 äÜö：¡ ñÖñëÇ：；.  
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ゑçñÑñÖóñ. ぢëÜß¿ñ½í ïÜ£ÑíÖó　 íçöÜÖÜ½Ö▲ê óïöÜôÖó¡Üç ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 çÜ ½ÖÜÇÜ½ ïç　£íÖí ï ëíïöÜàó½ 

ïäëÜïÜ½ Öí ~ÖñëÇÜëñïÜëï▲ ó ÖñÜßêÜÑó½Üïöá0 ÑÜïöíç¡ó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ç ½ñïöí, ÇÑñ ÜöïÜöïöçÜ0ö ¿óÖóó 
~¿ñ¡öëÜäñëñÑíô. ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ïóÖêëÜÖÖ▲ê ÇñÖñëíöÜëÜç Ñ¿　 ~öÜú îñ¿ó ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ óê ßÜ¿áüÜú 
äñëñÇëÜ£ÜôÖÜú ïäÜïÜßÖÜïöá0, ÖÜ ÜÖó ó½ñ0ö ïÜàñïöçñÖÖ▲ñ ÖñÑÜïöíö¡ó: ÑÜëÜÇÜçó£Öí, ÖñÜßêÜÑó½Üïöá Öí¿óôó　 
ÑçÜê öóäÜç ïñöñú (äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ ó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡Üç) ó ßÜ¿áüóñ ½íïïÜÇíßíëóöÖ▲ñ äíëí½ñöë▲. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ 
äëñÑ¿íÇíñöï　 ç ¡íôñïöçñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½íüóÖ▲ óïäÜ¿á£Üçíöá íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á, ëíßÜöí0àóú ç ëñ¢ó½ñ 
ÇñÖñëíöÜëí. だïÖÜçÖÜú äëÜß¿ñ½Üú äëó ïÜ£ÑíÖóó ÇñÖñëíöÜëÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ äÜÑÜßÖÜÇÜ ëÜÑí 　ç¿　ñöï　 äÜÑÑñë¢íÖóñ 
ëñ¢ó½í ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ, í ó½ñÖÖÜ, ïöíßó¿ó£íîó　 ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ó ç▲êÜÑÖÜÇÜ 
Öíäë　¢ñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲.  

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ÇñÖñëíöÜëÖ▲ñ ÜïöíÖÜç¡ó Öí ßí£ñ んゎ óïäÜ¿á£Ü0öï　 Ñ¿　 äÜöëñßóöñ¿ñú ï í¡öóçÖÜú 
ÖíÇëÜ£¡Üú, ôöÜ £Öíôóöñ¿áÖÜ ïÜ¢íñö Üß¿íïöá óê äëó½ñÖñÖó　. ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ÖíÇëÜ£Ü¡ ÑëÜÇÜÇÜ êíëí¡öñëí äëóçÜÑóö 
¡ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÖÜë½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçóú ëíßÜö▲ ¡í¡ 
äëóñ½Öó¡í, öí¡ ó óïöÜôÖó¡í ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó. ÄöÜ ïç　£íÖÜ ï öñ½, ôöÜ ~ÖñëÇÜïóïöñ½í Öí ßí£ñ んゎ 
êíëí¡öñëó£Üñöï　 Öó£¡Üú äñëñÇëÜ£ÜôÖÜú ïäÜïÜßÖÜïöá0. どí¡, Öíäëó½ñë, äëó £íäÜï¡ñ ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ 
Öíäë　½Ü0 ó¿ó ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ëñí¡öÜëÜç, çï　 ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡í　 ïóïöñ½í äÜÑçñëÇíñöï　 £Öíôóöñ¿áÖ▲½ 
½Ü½ñÖöí½ ó Üïó¿ó　½. げÖíôñÖóñ ½Ü½ñÖöí, çÜ£Öó¡í0àñÇÜ äëó äÜï¡ñ, £Öíôóöñ¿áÖÜ äëñç▲üíñö ¡ëóöóôñï¡óú ó 
äÜï¡ÜçÜú ½Ü½ñÖö▲ [1], ôöÜ Ñ¿　 ÇñÖñëíöÜëÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó äëóçÜÑóö ¡ äÜ¿ÖÜú ó¿ó 
ôíïöóôÖÜú äÜöñëñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ. 

ゑ ïç　£ó ï ~öó½ í¡öÜí¿áÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 çÜäëÜï äëó½ñÖñÖó　 ÜïöëÜúïöç Ñ¿　 ä¿íçÖÜÇÜ äÜï¡í ~¿ñ¡öëóôñï¡óê 
½íüóÖ, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿　0ö Ü½ñÖáüóöá ó¿ó ÜÇëíÖóôóöá £ÖíôñÖó　 ~¡ïöëñ½í¿áÖ▲ê ½Ü½ñÖöÜç ó öÜ¡Üç. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜç▲üñÖóñ ÜïöÜúôóçÜïöó äÜï¡í んが äÜïëñÑïöçÜ½ ó£½ñÖñÖó　 ôíïöÜö▲ äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 
ç Üï¿Üçó　ê ÇñÖñëóëÜ0àñú ÜïöíÖÜç¡ó ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí ßí£ñ んゎ ï ñ½¡ÜïöÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢñëñçÜÑ íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ç ÇñÖñëíöÜëÖ▲ú ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ 
çÜ£½Ü¢ñÖ äëó ïÜß¿0ÑñÖóó ÑçÜê Üï¿Üçóú – Öí¿óôóó óïöÜôÖó¡í ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó (Öíäëó½ñë, 
¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜú ßíöíëñó) ó çÖñüÖñÇÜ ¡ëÜö　àñÇÜ ½Ü½ñÖöí, ÜÑÖó½ ó£ ïí½▲ê ÖíÑñ¢Ö▲ê óïöÜôÖó¡Üç ¡ÜöÜëÜÇÜ 
　ç¿　ñöï　 ÑçóÇíöñ¿á çÖÜöëñÖÖñÇÜ ïÇÜëíÖó　 (がゑで). ぷóëÜ¡Üñ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ äÜï¿ñÑÖñÇÜ ç äÜÑÜßÖÜÇÜ ëÜÑí 
ÜïöíÖÜç¡íê ïç　£íÖÜ ï öñ½, ôöÜ がゑで ó½ññö êÜëÜüóñ ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ñ ïçÜúïöçí. 

ぢñëñêÜÑÖ▲ú äëÜîñïï äëó ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóó ÇñÖñëíöÜëí んゎ äëÜÑÜ¿¢íñöï　 ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í ñÇÜ Öíäë　¢ñÖóñ Öñ 
ïöíÖñö ëíçÖ▲½ Öíäë　¢ñÖó0 Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëñ. だöï0Ñí ñ½¡Üïöá, ÖñÜßêÜÑó½í　 Ñ¿　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí äëó 
ÑíÖÖÜú ôíïöÜöñ [2]: 

)LL()f2(
1で

1
2

1 
 , (1) 

ÇÑñ 1L  ó L  – óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ïöíöÜëÖÜú Üß½Üö¡ó ó ¡ÜÖöÜëí Öí½íÇÖóôóçíÖó　 んゎ ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 
ゑ Üßàñ½ ï¿Üôíñ ñ½¡Üïöá, ÖñÜßêÜÑó½í　 Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí 

äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó ÑçóÇíöñ¿áÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó, ½Ü¢ñö ß▲öá ÜäëñÑñ¿ñÖí ¡í¡: 
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ÇÑñ づÇ=づÖ=づÖÜ½ – ½ÜàÖÜïöá, ÜöÑíçíñ½í　 ÇñÖñëíöÜëÜ½; f1 – ôíïöÜöí öÜ¡í; lÇ, lÖ - ÜÇ¿▲ ïÑçóÇí âí£ ½ñ¢ÑÜ 
Öíäë　¢ñÖóñ½ ó öÜ¡í½ó ÇñÖñëíöÜëí ó ÖíÇëÜ£¡ó. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Üï¿ÜçÖÜ ó½ññ½ Ñçñ ïÜïöíç¿　0àóñ ñ½¡Üïöó で: äÜïöÜ　ÖÖÜ0 でÇ, ÖñÜßêÜÑó½Ü0 Ñ¿　 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ ç ëñ¢ó½ñ êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí, ó äñëñ½ñÖÖÜ0 でÖ, ÖñÜßêÜÑó½Ü0 Ñ¿　 ¡Ü½äñÖïíîóó Ññúïöçó　 
ÖíÇëÜ£¡ó. 

づíïï½Üöëó½ ïäÜïÜß▲ äÜï¡í んが ï とげ ëÜöÜëÜ½. ぞíóßÜ¿ññ äëÜïö▲½ ïäÜïÜßÜ½ äÜï¡í öí¡ÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 　ç¿　ñöï　 
ç¡¿0ôñÖóñ Üß½Üö¡ó ñÇÜ ïöíöÜëí ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ç ïñöá, Öí ÖÜ½óÖí¿áÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí. がíÖÖ▲ú 
ïäÜïÜß Öí£▲çí0ö äë　½▲½ äÜï¡Ü½. だÑÖí¡Ü öí¡Üú çóÑ äÜï¡í Öñ çïñÇÑí çÜ£½Ü¢ñÖ ç íçöÜÖÜ½Ö▲ê ÇñÖñëíöÜëÖ▲ê 
ÜïöíÖÜç¡íê ó óïäÜ¿á£Üñöï　 öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ÑçóÇíöñ¿ñú, ½ÜàÖÜïöá ¡ÜöÜë▲ê ïÜïöíç¿　ñö Öñ ßÜ¿áüñ 30% Üö ½ÜàÖÜïöó 
んゎ. 

づñí¡öÜëÖ▲ú äÜï¡ ÜïÜàñïöç¿　0ö ôñëñ£ öëñêâí£Ö▲ú ëñí¡öÜë. ぞí ïÜäëÜöóç¿ñÖóó ëñí¡öÜëí ïÜ£Ñíñöï　 äíÑñÖóñ 
Öíäë　¢ñÖó　 DU , çï¿ñÑïöçóñ ôñÇÜ ¡ Üß½Üö¡ñ ïöíöÜëí ßÜÑñö äëó¿Ü¢ñÖÜ äÜÖó¢ñÖÖÜñ 
Öíäë　¢ñÖóñ DCD UUU  . ぢÜ ½ñëñ ëí£ÇÜÖí ÑçóÇíöñ¿　 ïÖó¢íñöï　 Äがで, ÖíçÜÑó½í　 ç Üß½Üö¡ñ ëÜöÜëí, ó 
äÜï¡ÜçÜú öÜ¡. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ~öÜÇÜ Ü½ñÖáüíñöï　 äíÑñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 DU , í Öíäë　¢ñÖóñ, äëó¿Ü¢ñÖÖÜñ ¡ 
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Üß½Üö¡ñ ïöíöÜëí ÑçóÇíöñ¿　, íçöÜ½íöóôñï¡ó çÜ£ëíïöíñö äÜ ½ñëñ ëí£ÇÜÖí ÑçóÇíöñ¿　. ぢëó ëñí¡öÜëÖÜ½ äÜï¡ñ, Ñ¿　 
Ü½ñÖáüñÖó　 äÜï¡ÜçÜÇÜ öÜ¡í ç と ëí£ ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÖó£óöá Öíäë　¢ñÖóñ öÜ¢ñ ç と ëí£. ぢëó ~öÜ½ äÜï¡ÜçÜú ½Ü½ñÖö  
Ü½ñÖáüíñöï　 ç 2と  ëí£. げÖíôóöñ¿áÖÜñ ïÖó¢ñÖóñ äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöí 　ç¿　ñöï　 ÖñÑÜïöíö¡Ü½ ëñí¡öÜëÖÜÇÜ äÜï¡í [3]. 

んçöÜöëíÖïâÜë½íöÜëÖ▲ú äÜï¡ ÜïÜàñïöç¿　0ö äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ ÑçóÇíöñ¿　 ¡ ïñöó ôñëñ£ äÜÖó¢í0àóú 
íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜë. ぢëó ÜÑóÖí¡Üç▲ê £ÖíôñÖó　 öÜ¡Üç ïñöó äëó íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜëÖÜ½ äÜï¡ñ äÜï¡ÜçÜú ½Ü½ñÖö 
ßÜÑñö ßÜ¿áüñ. だÑÖí¡Ü ~öÜ äëñó½ÜàñïöçÜ íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜëÖÜÇÜ äÜï¡í ÑÜïöóÇíñöï　 £í ïôñö £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ 
Üï¿Ü¢ÖñÖó　 ó ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äÜï¡ÜçÜú íääíëíöÜë▲. 

ぶíïöÜöÖ▲ú äÜï¡ ÜïÜàñïöç¿　0ö äÜöñ½ ó£½ñÖñÖó　 ôíïöÜö▲ äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ïöíöÜëí. ぢëó ~öÜ½ ôíïöÜöí 
äëóÖó½íñöï　 £í Öñ£íçóïó½Üñ çÜ£Ññúïöçóñ, í £ÖíôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 äëó ÑíÖÖÜú ôíïöÜöñ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ 
öÜÇÜ, ¡í¡ ÑÜ¿¢ñÖ ó£½ñÖ　öáï　 çóÑ ½ñêíÖóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ äëóçÜÑí äëó ó£½ñÖñÖóó ôíïöÜö▲, ö.ñ. ¡í¡ ÑÜ¿¢ñÖ 
ó£½ñÖ　öáï　 ç £íçóïó½Üïöó Üö ôíïöÜö▲ ¡ëóöóôñï¡óú ½Ü½ñÖö.  

ゑÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ÑíÖÖÜÇÜ çóÑí äÜï¡í êíëí¡öñëó£Üñö ç▲ëí¢ñÖóñ (1), í ó£½ñÖñÖóñ ôíïöÜö▲ 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äëó äÜ½Üàó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 (ぢが). 

ぜóÖó½í¿áÖí　 ó ½í¡ïó½í¿áÖí　 ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 ぢが, äëó ¡ÜöÜë▲ê çÜ£½Ü¢ñÖ äëÜîñïï ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, 
íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲, ÜäëñÑñ¿　0öï　 ¡í¡: 




XC
1

0min
,                             

/
2

0max XC
1


 , (3) 

ÇÑñ 0  – ï¡ÜëÜïöá óÑñí¿áÖÜÇÜ êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, で – ñ½¡Üïöá ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜú ßíöíëñó, 

X  – óÖÑÜ¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ ¡ÜÖöÜëí Öí½íÇÖóôóçíÖó　 んゎ, /
2X  – óÖÑÜ¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ ëÜöÜëÖÜú 

îñäó んゎ. 
づñí¿ó£íîó　 ä¿íçÖÜÇÜ äÜï¡í ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: äëóçÜÑÖÜú ÑçóÇíöñ¿á ëí£ÇÜÖ　ñöï　 ÑÜ 

ï¡ÜëÜïöó, ¡ÜöÜëí　 Öñï¡Ü¿á¡Ü äëñç▲üíñö ¡ëóöóôñï¡Ü0 ôíïöÜöÜ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí,  ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 
äÜÑ¡¿0ôñÖóñ äÜï¡ÜçÜú ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜú ßíöíëñó ó äÜï¿ñ £íçñëüñÖó　 äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ äëÜóïêÜÑóö 
äÜÑ¡¿0ôñÖóñ ÖíÇëÜ¢í0àñÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ëí£ÇÜÖ ÑçóÇíöñ¿　 äëÜóïêÜÑóö Öí 
äÜç▲üñÖÖÜ½ ½Ü½ñÖöñ äëó ïÖó¢ñÖÖ▲ê ôíïöÜöíê äóöíÖó　.  

ばäëíç¿ñÖóñ äÜï¡Ü½ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ï îñ¿á0 äÜ¿ÜôñÖó　 ¿0ß▲ê ¢ñ¿íñ½▲ê äíëí½ñöëÜç ï¿ñÑÜñö 
ëñüíöá ½ñöÜÑí½ó öñÜëóó Üäöó½í¿áÖ▲ê ïóïöñ½, ÜïöíÖíç¿óçí　 äëó ~öÜ½ ëíîóÜÖí¿áÖ▲ñ ÜÇëíÖóôñÖó　. ぞíóßÜ¿ññ 
äëÜïö▲½ ÜÇëíÖóôñÖóñ½ Ñ¿　 ÑíÖÖÜÇÜ ï¿Üôí　 äëñÑïöíç¿　ñöï　 ÜÇëíÖóôñÖóñ ÖíÇëñçí ëÜöÜëí, öÜ ñïöá ÜßñïäñôñÖóñ 
ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ £ÖíôñÖó　 óÖöñÇëí¿Ü äÜöñëá ç ÑÜ¿　ê [4]: 

  diQ 2 , (4) 

ÇÑñ ： – ÑÜ¿ñçÜñ £ÖíôñÖóñ öÜ¡í ëÜöÜëí. 
ゑ▲äÜ¿Öó½ Öíäëíç¿ñÖÖÜñ ÖÜë½óëÜçíÖóñ äíëí½ñöëÜç, Ü.ñ.: ½í¡ïÑç /  – ½íÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡; 0Ñç /  – 

ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　; 
¡ëï ぜ/ぜぜ   – ½Ü½ñÖö んゎ; 

12
*
2 f/ff  , ：=やë/や¡ë – ôíïöÜöí ó £ÖíôñÖóñ öÜ¡í ç ëÜöÜëñ, Ö1

*
1 f/ff   – 

ôíïöÜö▲ öÜ¡í ç ïöíöÜëñ; çëñ½　 ½t/T , ÇÑñ 
¡

0
½ M

JT 
  – ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡í　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó, ëíçÖí　 

çëñ½ñÖó ëí£ÇÜÖí ÑçóÇíöñ¿　 Üö 0 ÑÜ ïóÖêëÜÖÖÜú ï¡ÜëÜïöó äëó ½Ü½ñÖöñ ÑçóÇíöñ¿　, ëíçÖÜ½ ¡ëóöóôñï¡Ü½Ü. 
ぜñêíÖóôñï¡í　 êíëí¡öñëóïöó¡í ç▲ëí¢íñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 

2*
2

*
2

2

)f(1
fぱ2ぜ


 . (5) 

ばëíçÖñÖóñ Ñçó¢ñÖó　 ó½ññö çóÑ:  

c2*
2

*
2

2

ぜ
d
d

)f(1
fぱ2








. 
(6) 

どÜÇÑí ç▲ëí¢ñÖóñ (4) ½Ü¢ÖÜ £íäóïíöá ¡í¡: 




  d
)f(1

fぱ2Q 2*
2

*
2

2
. (7) 

ゑ äÜï¿ñÑÖñ½ ç▲ëí¢ñÖóó äÜöñëó ~ÖñëÇóó öí¡¢ñ ç▲ëí¢ñÖ▲ ç ÑÜ¿　ê ó äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú ¡Ü¿óôñïöçÜ 
~ÖñëÇóó, ¡ÜöÜëí　 ç▲Ññ¿　ñöï　 £í  =1 äëó ：=1. ごïäÜ¿á£Ü　 ÜëíçÖñÖóñ Äú¿ñëí, äÜ¿Üôíñ½, ôöÜ äëó ½Ü½ñÖöñ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　, ¿óÖñúÖÜ £íçóï　àñ½ Üö ï¡ÜëÜïöó, £í¡ÜÖ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ 
ç▲ëí¢ñÖóñ½: 

 k
1

2

2 ñで
f-1
f2 , (8) 

ÇÑñ で1 ó k – äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ çñ¿óôóÖ▲.  
ぢëó äÜïöÜ　ÖÖÜ½ ½Ü½ñÖöñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 2f =const, ö.ñ. ôíïöÜöí çëíàñÖó　 ëÜöÜëí ÑÜ¿¢Öí ß▲öá äÜïöÜ　ÖÖÜú ó 
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çëíàíöñ¿áÖ▲ú ½Ü½ñÖö ï¿ñÑÜñö äÜÑÑñë¢óçíöá äÜïöÜ　ÖÖ▲½. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　, Öíäë　¢ñÖóñ ó 
ôíïöÜöí ïöíöÜëí, ó£½ñÖ　0öï　 ¿óÖñúÖÜ.  

づñ£Ü¿áöíö▲ ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　 äëÜîñïïÜç äë　½ÜÇÜ ó ôíïöÜöÖÜÇÜ äÜï¡Üç んが äëóçñÑñÖ▲ Öí 
ëóï.11-2. ゑ ¡íôñïöçñ ÇñÖñëíöÜëí äëóÖ　öí íïóÖêëÜÖÖí　 ½íüóÖí ï ¡.£. ëÜöÜëÜ½ ½ÜàÖÜïöá0 づんゎ=1,2 ¡ゑö; ½ÜàÖÜïöá 
óïï¿ñÑÜñ½▲ê íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú づんが=250ゑö (ëóï. 1) ó づんが=560ゑö (ëóï. 2).  

んÖí¿ó£ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜ¡í£í¿, ôöÜ äëó½ñÖñÖóñ ôíïöÜöÖÜÇÜ äÜï¡í Ñ¿　 ÑçóÇíöñ¿ñú ï ïÜÜöÖÜüñÖóñ½ 
½ÜàÖÜïöó, ïÜïöíç¿　0àñú 30% Üö ½ÜàÖÜïöó んゎ Öñ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ, öí¡ ¡í¡ çëñ½　 äÜï¡í ÑçóÇíöñ¿　 £Öíôóöñ¿áÖÜ 
Üçñ¿óôóçíñöï　 (ßÜ¿ññ ôñ½ ç 2 ëí£í) äÜ ïëíçÖñÖó0 ï äë　½▲½ äÜï¡Ü½. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ Üï¿Üçó　 «ÖÜë½í¿áÖÜÇÜ» 
äÜï¡í ïÜß¿0Ñí0öï　 ó äëó äë　½Ü½ äÜÑ¡¿0ôñÖóó íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ¡ £í¢ó½í½ ÇñÖñëíöÜëí, í ôíïöÜöÖ▲ú äÜï¡ 
ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ½íüóÖ ó ½ñêíÖó£½Üç, ÜïÖÜçÖ▲ñ öëñßÜçíÖó　 ¡ ¡ÜöÜë▲½ ç ÑóÖí½óôñï¡óê 
ëñ¢ó½íê äëñÑé　ç¿　0öï　 ¡ âÜë½óëÜçíÖó0 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí. で óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ä¿íçÖÜú ëí£çñëö¡ó 
ôíïöÜö▲ ÜÑíñöï　 ïÖó£óöá ÜÑíëÖ▲ñ ½Ü½ñÖö▲ äëó äÜï¡ñ ßÜ¿ññ ôñ½ ç 2 ëí£í ó ¡Ü½äñÖïóëÜçíöá ¡Ü¿ñßíÖó　 ½Ü½ñÖöí, 
öñ½ ïí½▲½ ÜïöëíÖóç çóßëíîó0 ½íüóÖ▲. 

ぎï¿ó ¢ñ ½ÜàÖÜïöá äÜÑ¡¿0ôíñ½ÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 äëñç▲üíñö Ü¡í£íÖÖ▲ñ ÖÜë½▲, öÜ ç ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ äë　½Üú äÜï¡ 
ÖñÑÜäÜïöó½. どí¡, ëñ£Ü¿áöíö▲ äÜï¡í んが ½ÜàÖÜïöá0 560 ゑö (ßÜ¿ññ 50% Üö ½ÜàÖÜïöó んゎ) äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ç ïç　£ó ï 
ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöá0 óïöÜôÖó¡í ~ÖñëÇóó ó ñÇÜ Öó£¡Üú äñëñÇëÜ£ÜôÖÜú ïäÜïÜßÖÜïöá0 äë　½Üú äÜï¡ (ëóï. 2, 
¡ëóç▲ñ 1) ÖñÜßêÜÑó½Ü ïôóöíöá öí¡ó½, ôöÜ Öñ ïÜïöÜ　¿ï　. ん çÜö äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ïçÜúïöç 
äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 (ëñí¿ó£íîó　 ä¿íçÖÜú ëí£çñëö¡ó ôíïöÜö▲) £í ïôñö ÜÇëíÖóôñÖó　 ÜïÖÜçÖÜÇÜ çÜ£½Üàí0àñÇÜ 
çÜ£Ññúïöçó　 – ÜÑíëÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê äñëñêÜÑÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí, ÜÑíñöï　 äëÜó£çñïöó äÜï¡ 
Ü¡í£íÖÖÜú íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲. 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëó äë　½Ü½ (1) ó ôíïöÜöÖÜ½ (2) äÜï¡íê んが (250 ゑö) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëó äë　½Ü½ (1) ó ôíïöÜöÖÜ½ (2) äÜï¡íê んが (560 ゑö) 
 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢÜöñ½ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ïçÜúïöç äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 çÖÜöëñÖÖñÇÜ ïÇÜëíÖó　 
ó½ññöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ëñí¿ó£íîóó ïóïöñ½ ä¿íçÖÜÇÜ äÜï¡í ï çÜ£Ññúïöçóñ½ Öí ôíïöÜöÜ äóöíÖó　, ôöÜ ç ïçÜ0 
ÜôñëñÑá äÜ£çÜ¿óö Ü¿Üôüóöá ÑóÖí½óôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó äÜÑ¡¿0ôíñ½ÜÇÜ んが. とëÜ½ñ öÜÇÜ, ïóïöñ½í ôíïöÜöÖÜÇÜ 
äÜï¡í £Öíôóöñ¿áÖÜ ëíïüóë　ñö ½ÜàÖÜïöÖÜú ë　Ñ äÜÑ¡¿0ôíñ½▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú, Üßñïäñôóçí　 äëó ~öÜ½ 
Üï¿Üçó　 «ÖÜë½í¿áÖÜÇÜ» äÜï¡í ó ÖíÑ¿ñ¢íàññ ¡íôñïöçÜ ÇñÖñëóëÜñ½Üú ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó Ñ¿　 íçöÜÖÜ½Ö▲ê 
óïöÜôÖó¡Üç ~ÖñëÇóó ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ïÜÇ¿íïÖÜ ゎだでど 13822-82. 

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. ぢÜï¡Üç▲ñ ïóïöñ½▲ ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç / [ん.ぢ. ぶñëÖ▲ú, ん.ご. ゎ¿íÑ▲ëá, ù.ゎ. だïíÑôÜ¡ ó Ñë.]. 
– とëñ½ñÖôÜÇ: ぶぢ べñëßíö▲ê ん.ゑ., 2006. – 280 ï. 

2. と¿0ôñç ゑ.ご. どñÜëó　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí / ゑ.ご. と¿0ôñç. - ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1985. 
3. ぶó¿ó¡óÖ ぜ.ゎ. だßàóú ¡Üëï ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí: ばôñßÖó¡ Ñ¿　 çÜ£Üç. – 6-ñ ó£Ñ., ÑÜä. ó äñëñëíß. / ぜ.ゎ. ぶó¿ó¡óÖ, 

ん.で. でíÖÑ¿ñë – ぜ.: ÄÖñëÇÜó£Ñíö, 1981. – 576 ï, ó¿. 
4. でäëíçÜôÖó¡ äÜ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜ½Ü ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ / ぢÜÑ ëñÑ. ゑ.ん. ぎ¿óïññçí ó ん.ゑ. ぷóÖ　Öï¡ÜÇÜ. – ぜ.: 

ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1983. – 616 ï, ó¿. 
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んぞんずごげ Äとでぢずばんどんぴごだぞぞぼび びんづんとどぎづごでどごと どぎびぞだずだゎごぶぎでとだゎだ 
だゐだづばがだゑんぞごé ぞんでだでぞぼび でどんぞぴござ 

ゐÜëóïÜç が.ご., ½íÇóïöëíÖö, ん¿ñ¡ïññçí ù.ん., íïïóïö., とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: aljual@mail.ru 

ゑçñÑñÖóñ. ぞíïÜïÖ▲ñ ïöíÖîóó (ぞで) 　ç¿　0öï　 ï¿Ü¢Ö▲½ó, üóëÜ¡Ü óïäÜ¿á£Üñ½▲½ó Üßéñ¡öí½ó ëí£¿óôÖ▲ê 
äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ê ïóïöñ½ ó ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí. だÖó ÜöÖÜï　öï　 ¡ ÜÑÖó½ ó£ ïí½▲ê ½ÜàÖ▲ê äÜöëñßóöñ¿ñú 
~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó [1]. でöëÜ¡öÜëí ぞで ç¡¿0ôíñö: ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜ0 íë½íöÜëÜ ó 
ÇóÑëíç¿óôñï¡óñ ïñöó. ぞで êíëí¡öñëó£Ü0öï　 Öó£¡ó½ öñêÖóôñï¡ó½ ïÜïöÜ　Öóñ½ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, 
Öñ~ââñ¡öóçÖ▲½ó ½ñöÜÑí½ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç (ÖíäÜëí ó¿ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó). 

づñ¢ó½ ëíßÜö▲ ぞで ÖñÜßêÜÑó½Ü ½ñÖ　öá ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ëñ¢ó½Ü½ ëíßÜö▲ äÜöëñßóöñ¿　, ¡ÜöÜë▲ú ÖÜïóö 
ï¿ÜôíúÖÜ ó£½ñÖ　0àóúï　 êíëí¡öñë, £íçóï　àóú Üö çëñ½ñÖó ïÜöÜ¡, ÑÖ　 ÖñÑñ¿ó,  ïñ£ÜÖí ÇÜÑí, öñ½äñëíöÜë▲ ó ö.Ñ. 
が¿　 ç▲ßÜëí ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ~¡ïä¿Üíöíîóó ぞで, äëó ÜöëíßÜö¡ñ öëñßÜñ½ÜÇÜ Çëíâó¡í çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 
ëí£¿óôÖ▲½ó ïêñ½í½ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äíëí½ñöëí, ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜïÜàñïöç¿　öá äëÜÇÖÜ£ 
~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 

んÖí¿ó£ ëñ¢ó½Üç ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　 äÜ£çÜ¿óö ÜîñÖóöá Üçñ¿óôñÖóñ ó¿ó ïÖó¢ñÖóñ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Öí 
¡í¢ÑÜ½ ó£ ~¿ñ½ñÖöÜç ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí (ぞと), ÜäëñÑñ¿óöá ïÜ½½íëÖ▲ñ ~ÖñëÇÜäÜöñëó ぞで äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó 
öÜÇÜ ó¿ó óÖÜÇÜ ½ñöÜÑí ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó. だö¡¿ÜÖñÖóñ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Üö ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê 
£ÖíôñÖóú Üöëí¢íñö ó£½ñÖñÖóñ ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ ëñí¿áÖ▲ê ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê, ~ÖñëÇñöóôñï¡óê ó ÇóÑëíç¿óôñï¡óê 
êíëí¡öñëóïöó¡ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. と äíïäÜëöÖ▲½ êíëí¡öñëóïöó¡í½ ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç (ぞん) 
ÜöÖÜï　öï　: ÖíäÜëÖÜ-ëíïêÜÑÖí　 H(Q), ½ÜàÖÜïöÖí　 P(Q) ó ~ÖñëÇñöóôñï¡í　 (Q) êíëí¡öñëóïöó¡ó (ëóï. 1, ¡ëóç▲ñ 1). 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢíïäÜëöÖ▲ñ (1) ó 

~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ñ (2) êíëí¡öñëóïöó¡ó 
îñÖöëÜßñ¢ÖÜÇÜ ÖíïÜïí: 

H(Q), P(Q), (Q) – £íçóïó½Üïöó ÖíäÜëí, 
½ÜàÖÜïöó ó とぢが Üö äÜÑíôó 

んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ âí¡öÜë▲, ÖñÇíöóçÖÜ ç¿ó　0àóñ Öí 
ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú, Üï¿ÜçÖÜ Ññ¿　ö Öí (ëóï. 2) [2]: 
 Üßéñ¡öóçÖ▲ñ, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ çÜ£Ññúïöçóñ½ Ü¡ëÜ¢í0àñú 
ïëñÑ▲ (öñ½äñëíöÜëí, ç¿í¢ÖÜïöá, ÜïíÑ¡ó), ÜïÜßñÖÖÜïö　½ó 
ëñ¢ó½Üç ~¡ïä¿Üíöíîóó (ëíßÜôññ Ñíç¿ñÖóñ, äÜ¿áïíîóó, 
äñëñäíÑ▲ Ñíç¿ñÖóú, ÇóÑëÜÜÑíë▲), ÑóÖí½óôñï¡ó½ó ÖíÇëÜ£¡í½ó 
(Üö óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç, ¡Ü¿ñßíÖóú ï¡ÜëÜïöó, 
Ñíç¿ñÖó　), ïöíëñÖóñ½, ó£ÖÜïÜ½; 
 ïÜßéñ¡öóçÖ▲ñ, ïç　£íÖÖ▲ñ ï ÖíëÜüñÖóñ½ öñêÖÜ¿ÜÇóó, 
ÖñïöíîóÜÖíëÖ▲½ó ëñ¢ó½í½ó ëíßÜö▲ ó Ñë. 

でÜç½ñïöÖÜñ ç¿ó　Öóñ ~öóê âí¡öÜëÜç äëóçÜÑóö ¡ Üö¡¿ÜÖñÖó0 
äíëí½ñöëÜç ~¿ñ¡öëÜÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Üö 
ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê, ó£½ñÖñÖó0 ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ 
(ëóï. 1, ¡ëóç▲ñ 2). 
ゑ ëñí¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê ÖíïÜï▲ ~¡ïä¿ÜíöóëÜ0öï　 ï äÜÑíôñú Öí 30-
40 % ó とぢが Öí 40-50 % Öó¢ñ ½í¡ïó½í¿áÖ▲ê £ÖíôñÖóú [3, 4]. 

でÖó¢ñÖóñ äÜÑíôó ½Ü¢ñö ç▲£çíöá 
ÖñïÜÜöçñöïöçóñ äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïÖÜú 
ÜïöíÖÜç¡ó ó ïñöó, äëó ¡ÜöÜëÜ½ Öñ 
Üßñïäñôóçíñöï　 äÜÑíôí ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ 
Üßéñ½í ¢óÑ¡Üïöó ¡ äÜöëñßóöñ¿0 ó¿ó ÜÖí 
äëÜóïêÜÑóö ï äÜç▲üñÖóñ½ äÜöñëá 
½ÜàÖÜïöó ぞで ÑÜ 40-50 % [5]. ÄöÜ äëóçÜÑóö 
¡ ëÜïöÜ £íöëíö ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó Öí 
öëíÖïäÜëöóëÜç¡Ü ¢óÑ¡Üïöó, ïÖó¢ñÖó0 
とぢが ó ¡Ü~ââóîóñÖöí ½ÜàÖÜïöó 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　, ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ 
äÜöñë　½ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ç 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ ó ~¿ñ½ñÖöíê 
~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱí¡öÜë▲, ç¿ó　0àóñ Öí ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ñ 

êíëí¡öñëóïöó¡ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 
づñ¢ó½▲ ~¡ïä¿Üíöíîóó ó ó£½ñÖñÖóñ êíëí¡öñëóïöó¡ (öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê) ぞん äëóçÜÑ　ö ¡ 

ó£½ñÖñÖó0 äÜ¡í£íöñ¿ñú ÖíÑñ¢ÖÜïöó (ÖíëíßÜö¡í Öí Üö¡í£, óÖöñÖïóçÖÜïöá Üö¡í£Üç, ëñïÜëï ëíßÜö▲).ぢëó 
Üß¿ñÇôñÖÖ▲ê ëñ¢ó½íê ~¡ïä¿Üíöíîóó (ä¿íçÖ▲ú äÜï¡, ~¡ïä¿Üíöíîó　 ぞん ç ëíßÜôñú £ÜÖñ ó ö.Ñ.) óÖöñÖïóçÖÜïöá 
Üö¡í£Üç Öó¢ñ (ëóï. 3, ¡ëóçí　 2), ôñ½ äëó ö　¢ñ¿▲ê (äë　½Üú äÜï¡ Öí Üö¡ë▲öÜ0 £íÑçó¢¡Ü, ÖñïÜÜöçñöïöçóñ 
êíëí¡öñëóïöó¡ ぞん ó ÇóÑëÜïñöó) (ëóï. 3, ¡ëóçí　 1) [2]. 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – ごÖöñÖïóçÖÜïöá Üö¡í£Üç äëó ëí£¿óôÖ▲ê 

Üï¿Üçó　ê ~¡ïä¿Üíöíîóó:  
ん – £ÜÖí Üö Öíôí¿í äÜï¡í ÑÜ äñëñÑíôó ç 

~¡ïä¿Üíöíîó0; ゑ – £ÜÖí ÖÜë½í¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó; 
で – £ÜÖí ó£ÖÜïí ó ïöíëñÖó　 

んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá 
ÖíëíßÜö¡ó ÖíïÜïÜç Öí Üö¡í£ ç £Öíôóöñ¿áÖÜú ½ñëñ 
ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ó£ÖÜïÜ½ çëíàí0àóêï　 ôíïöñú, 
çóßëíîóñú, ëí£ßí¿íÖïóëÜç¡Üú ó ¡ÜëëÜ£óñú. 
ぞíëíßÜö¡í Öí Üö¡í£ ó óÖöñÖïóçÖÜïöá Üö¡í£Üç ÖíïÜïÜç 
äëÜó£çÜÑïöçí ïöëíÖ でぞゎ ôíàñ çïñÇÜ ïÜïöíç¿　ñö [5]: 
 Ü ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖ▲ê ÖíïÜïÜç – T=4000-5000 ôíïÜç; 
そ=(2,5÷2)·10-4 1/ôíï; 
 Ü äÜÇëÜ¢Ö▲ê ÖíïÜïÜç – T=6000-8000 ôíïÜç; 
そ=(1,67÷1,25)·104 1/ôíï. 

ぞíïÜï▲ £íëÜßñ¢ÖÜÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí ó½ñ0ö 
ÖíëíßÜö¡Ü Öí Üö¡í£ ç äëñÑñ¿íê 10-12 ö▲ï. ôíïÜç, í 
ÖíïÜï▲ ï ½Ü¡ë▲½ ëÜöÜëÜ½ – ÑÜ 40-70 ö▲ï. ôíïÜç. 

どëÜßÜäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó ó íë½íöÜëí 　ç¿　0öï　 ÖñÜöéñ½¿ñ½Üú ôíïöá0 ïöëÜ¡öÜë▲ ぞと. ぢÜÑíç¿　0àññ 
ßÜ¿áüóÖïöçÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ú ïñöñú ïóïöñ½ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ çÜÑÜïÖíß¢ñÖó　 ó çÜÑÜÜöçñÑñÖó　 ó½ñ0ö £Öíôóöñ¿áÖ▲ú 
âó£óôñï¡óú ó£ÖÜï: ïëñÑÖóú çÜ£ëíïö ïöí¿áÖ▲ê öëÜßÜäëÜçÜÑÜç ïÜïöíç¿　ñö 20-25 ¿ñö, ôÜÇÜÖÖ▲ê – 35-40 ¿ñö;  
10-15 % öëÜßÜäëÜçÜÑÜç ó½ñ0ö ïëÜ¡ ~¡ïä¿Üíöíîóó, äëñç▲üí0àóú 30 ¿ñö. ゑïñ ~öÜ äëóçÜÑóö ¡ çñïá½í Öó£¡Ü½Ü 
ÜëÜçÖ0 ÖíÑñ¢ÖÜïöó öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½▲. 

んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ Ññúïöçóñ çÖñüÖóê Ññïöíßó¿ó£óëÜ0àóê ëíßÜöÜ öëÜßÜäëÜçÜÑí âí¡öÜëÜç (Ç¿ÜßóÖí 
£í¿ñÇíÖó　 öëÜßÜäëÜçÜÑí, Öí¿óôóñ äÜÑ£ñ½Ö▲ê çÜÑ ÖíÑ ÜëÜçÖñ½ ¿Üö¡í öëÜß▲, ïÜßïöçñÖÖí　 ½íïïí öëÜß▲, çñ¿óôóÖí 
çÖÜöëñÖÖñÇÜ Ñíç¿ñÖó　 çÜÑ▲ ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ, ïÜïöÜ　Öóñ ÇëÜÖöÜçÜÇÜ ïçÜÑí ó Ñë.), äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 ïëÜ¡í 
ï¿Ü¢ß▲ öëÜßÜäëÜçÜÑÜç (ëóï. 4) [6]. 
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づóïÜÖÜ¡ 4 – でëÜ¡ ï¿Ü¢ß▲ ïöí¿áÖ▲ê öëÜßÜäëÜçÜÑÜç 

äëó ÖÜë½í¿áÖ▲ê (1) Üï¿Üçó　ê ~¡ïä¿Üíöíîóó, 
ÜïëñÑÖñÖÖ▲ê (2) ó ö　¢ñ¿▲ê (3) 

どëÜßÜäëÜçÜÑÖí　 íë½íöÜëí öí¡¢ñ êíëí¡öñëó£Üñöï　 
ÜêÜÑüñÖóñ½ ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡, 
ç▲£çíÖÖ▲ê äÜ¿áïíîó　½ó Ñíç¿ñÖó　 ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ, 
ÇóÑëÜÜÑíëí½ó, ¡ÜëëÜ£óúÖ▲½ ó£ÖÜïÜ½ ó öëñÖóñ½ 
ïÜäëó¡íïí0àóêï　 äÜçñëêÖÜïöñú äÜÑçó¢Ö▲ê 
ïÜñÑóÖñÖóú [7]. ÄöÜ äëóçÜÑóö ¡ ëí£ßí¿íÖïóëÜç¡ñ 
£íäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àñú íë½íöÜë▲ (52%); ïë▲çÜ ó 
ïäíÑíÖó0 ¿ñäñïö¡í ï Üïó ç ÜßëíöÖ▲ê ¡¿íäíÖíê (26%); 
ç▲êÜÑÜ ó£ ïöëÜ　 Üä¿ÜöÖóöñ¿ñú, ó£ÖÜïÜ ó ÑñâÜë½íîóó 
Öíäëíç¿　0àóê üíëí ç ÜßëíöÖ▲ê ¡¿íäíÖíê ó 
£íÑçó¢¡íê (13%), ëí£ë▲çÜ ¡ÜëäÜïí £íÑçó¢¡ó, ç▲êÜÑÜ 
ó£ ïöëÜ　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 £íï¿ÜÖ¡ó (9%) [8]. 
ぞÜë½íöóçÖ▲ú ïëÜ¡ ï¿Ü¢ß▲ íë½íöÜë▲ ¡Ü¿ñß¿ñöï　 ç 
äëñÑñ¿íê Üö 3 ÑÜ 10 ¿ñö [7]; ç ëñí¿áÖ▲ê ¢ñ Üï¿Üçó　ê 
ïëÜ¡ ~¡ïä¿Üíöíîóó öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲ 
ïÜ¡ëíàíñöï　 ÑÜ 2-3 ¿ñö. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëó äÜïöëÜñÖóó ïóïöñ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ äÜç▲üñÖó　 ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú 
ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá âí¡öóôñï¡óñ (~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ñ) êíëí¡öñëóïöó¡ó ¡í¢ÑÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí 
ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí. でöíëñÖóñ, ó£ÖÜï, ÖíëÜüñÖóñ öñêÖÜ¿ÜÇóó ~¡ïä¿Üíöíîóó äëóçÜÑ　ö ¡ Üö¡¿ÜÖñÖó0 
ÇóÑëíç¿óôñï¡óê ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú.  
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ゑïöÜä¿ñÖóñ. ぜñêíÖó£½ äÜÑéñ½í £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲ ÜöÖÜïóöï　 ¡ ¡íöñÇÜëóó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê 
½ñêíÖó£½Üç, ÜïÜàñïöç¿　0àóê äñëñ½ñàñÖóñ ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí äÜ ÑçÜ½ Öíäëíç¿　0àó½. と ~öÜú ¡íöñÇÜëóó ½ÜÇÜö 
ß▲öá öí¡¢ñ ÜöÖñïñÖ▲ ½ñêíÖó£½▲, ÜïÜàñïöç¿　0àóñ äñëñÑçó¢ñÖóñ ½Üïöí äÜÑéñ½ÖÜÇÜ ¡ëíÖí äÜ äÜÑ¡ëíÖÜç▲½ 
äÜö　½, Ñçó¢ñÖóñ êÜÑÜçÜú öñ¿ñ¢¡ó äÜ ëñ¿áïí½ ó ö.Ñ. びíëí¡öñëÖí　 ÜïÜßñÖÖÜïöá Ü¡í£íÖÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç 
£í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, ôöÜÑçó¢ñÖóñ ñÑóÖÜú  ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí Üßñïäñôóçíñöï　 ëí£Ññ¿áÖ▲½ó 
äëóçÜÑí½ó, ¡í¢Ñ▲ú ó£ ¡ÜöÜë▲ê «äëóç　£íÖ» ¡ ÜÑÖÜú ó£ ÑçÜê Öíäëíç¿　0àóê. ぢëó ~öÜ½, Ñ¿　 óï¡¿0ôñÖó　 
äñëñ¡Üïí, äÜÑ¡¿óÖóçíÖó　 ó «üíÇíÖó　» ½ñêíÖó£½í ç äëÜîñïïñ Ñçó¢ñÖó　, ¡í¡ äëíçó¿Ü, óïäÜ¿á£Ü0öï　 öí¡óñ 
ïóïöñ½▲ ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 çí¿Üç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ, ¡í¡ ~¿ñ¡öëóôñï¡óú çí¿ (ÑóïöíÖîóÜÖÖ▲ú ¿óßÜ 
ÜëíçÖóöñ¿áÖ▲ú) ó ~¿ñ¡öëóôñï¡óú ÑóââñëñÖîóí¿ [1]. ぞó£¡í　 ÖíÑñ¢ÖÜïöá, ï¿Ü¢ÖÜïöá Üßï¿Ü¢óçíÖó　, 
ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲ñ ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó öí¡óê ïóïöñ½ 　ç¿　0öï　 ÜïÖÜçíÖóñ½ Ñ¿　 äÜóï¡í ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê 
öñêÖóôñï¡óê ëñüñÖóú, Üßñïäñôóçí0àóê öëñßÜñ½Üñ ¡íôñïöçÜ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí äëó ½óÖó½í¿áÖ▲ê 
~ÖñëÇñöóôñï¡óê ó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê £íöëíöíê.       

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぜÜÑñëÖó£íîó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½ñêíÖó£½í äÜÑéñ½í £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲, äÜ£çÜ¿　0àñú 
ïÖó£óöá íçíëóúÖÜïöá, í öí¡¢ñ äÜç▲ïóöá ~ââñ¡öóçÖÜïöá ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡ÜÇÜ ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 

ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢÜÜôñëñÑÖ▲ú «£íßñÇ» Ñçó¢Üàóêï　 ~¿ñ½ñÖöÜç ¡ÜÖïöëÜ¡îóó 
£íöçÜëí äëó äÜÑéñ½ñ, ¡ÜöÜë▲ú äëóçÜÑóö ¡ £í¡¿óÖóçíÖó0 ó¿ó ¡ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 «üíÇí0àñÇÜ ëñ¢ó½í», 
¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲½ äëÜîñïïí½ ó ç ¡ÜÖñôÖÜ½ óöÜÇñ ¡ íçíëóúÖ▲½ ïóöÜíîó　½, ÜßÜï¿Üç¿ñÖ ï¿ñÑÜ0àó½ó âí¡öÜëí½ó: 

- ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜñ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ½Ü½ñÖöÜç ïÜäëÜöóç¿ñÖóú äëó äñëñÑçó¢ñÖóó ¡ÜÖïöëÜ¡îóó äÜ 
Öíäëíç¿　0àó½; 

- ÖñÑÜïöíöÜôÖí　 ¡ÜÜëÑóÖíîó　 ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç.  
とëíÖÜç▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ 

½ñêíÖó£½í äÜÑéñ½í (ëóï. 1) 
ÜöÖÜïóöï　 ¡ çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖ▲½ 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ ½ñêíÖó£½í½ 

ÇóÑëÜ~¿ñ¡öëÜïöíÖîóó, 
ç▲äÜ¿Ö　0àó½ ëíßÜö▲ äÜ äÜÑéñ½Ü 
ó ÜïöíÖÜç¡ñ £íöçÜëí ç ¡íë½íÖ 
ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲. ぢëóçÜÑ 
äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú Ñçí 
íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿　 ï âí£Ö▲½ 
ëÜöÜëÜ½, íÇëñÇíöóëÜçíÖ▲ê ï 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó ½íüóÖí½ó 
ÑóïöíÖîóÜÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ 
çí¿í, äëóçÜÑ　àóê ç Ñçó¢ñÖóñ Ñçñ 
äÜÑéñ½Ö▲ñ ¿ñßñÑ¡ó [2]. だßàí　 
ïó¿Üçí　 ôíïöá ç ëÜöÜëÖÜú îñäó 
äÜ£çÜ¿　ñö äñëñëíïäëñÑñ¿óöá 

ÖíÇëÜ£¡Ü Öí ÑçóÇíöñ¿　ê ó Üßñïäñôóöá äÜïöÜ　ÖïöçÜ ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　. でÜàñïöçñÖÖ▲½ ÖñÑÜïöíö¡Ü½ ~öÜÇÜ 
ÜïöëÜúïöçí 　ç¿　ñöï　 ÖñÜßêÜÑó½Üïöá äëñÑçíëóöñ¿áÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ëÜöÜëÜç ç ÜÑóÖí¡ÜçÜñ ÜÇ¿ÜçÜñ äÜ¿Ü¢ñÖóñ äñëñÑ 
ç¡¿0ôñÖóñ½ ç ïñöá ó ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê Ñ¿　 ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 ïÜñÑóÖñÖóú ½ñ¢ÑÜ 
Üß½Üö¡í½ó ½íüóÖ ó ïñöá0. ぎàñ ÇÜëí£ÑÜ ï¿Ü¢Öññ ïóÖêëÜÖó£óëÜçíöá Öí êÜÑÜ Ñçñ çëíàí0àóñï　 Öñ£íçóïó½Ü ÑëÜÇ 
Üö ÑëÜÇí ½íüóÖ▲, Ü ¡ÜöÜë▲ê Üö¡¿ÜÖ　0öï　 ¡í¡ ÜÇ¿Üç▲ñ äÜ¿Ü¢ñÖó　 ëÜöÜëÜç, öí¡ ó ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 [3]. とëÜ½ñ 
öÜÇÜ, ¡ ÖñÑÜïöíö¡í½ ÜëíçÖóöñ¿áÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ çí¿í ï¿ñÑÜñö öí¡¢ñ ÜöÖñïöó ÜÇëíÖóôñÖÖÜ0 ÑóÖí½óôñï¡Ü0 
ÜïöÜúôóçÜïöá,  ÜöïÜöïöçóñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ïóÖêëÜÖó£íîóó ï¡ÜëÜïöó äëó öëÜÇíÖóó ó ½í¿▲ê ï¡ÜëÜïö　ê, í öí¡¢ñ  
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ.  

が¿　 óï¡¿0ôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ ½Ü¢ñö ß▲öá äëó½ñÖñÖí ïóïöñ½í ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜÇÜ 
çëíàñÖó　 ÑçÜêÑçóÇíöñ¿áÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï ó½äÜ¿áïÖ▲½ Üäëíç¿ñÖóñ½ ç îñäó ëÜöÜëí [4]. ゑ ~öÜú ïêñ½ñ ÜÑóÖ 
äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ú ¡¿0ô ¡Ü½½ÜöóëÜñö ëÜöÜëÖ▲ñ îñäó ÜßÜóê íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú, Üßñïäñôóçí　 
ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜñ çëíàñÖóñ çí¿Üç. ぢëó ~öÜ½ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ÜßëíöÖí　 ïç　£á äÜ Öíäë　¢ñÖó0 ó ç▲äë　½¿ñÖÖÜ½Ü 
öÜ¡Ü ëÜöÜëí ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëÜ¢ñÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, ôöÜ Üßñïäñôóçíñö ¢ñïö¡óñ ½ñêíÖóôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どí¡í　 ïóïöñ½í äëóçÜÑí äÜ£çÜ¿　ñö ç▲ëíçÖóçíöá ÖíÇëÜ£¡Ü ½ñ¢ÑÜ ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ó ½íüóÖí½ó, ÖÜ 
Öñ~ââñ¡öóçÖí äëó ëñüñÖóó £íÑíôó ï¡ÜÜëÑóÖóëÜçíÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 äëóçÜÑí½ó Ñ¿　 óï¡¿0ôñÖó　 äñëñ¡Üïí 
£íöçÜëí ç äëÜîñïïñ äÜÑéñ½í.  

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – がçÜêÑçóÇíöñ¿áÖ▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ½ñêíÖó£½í äÜÑéñ½í 

¡Ü£¿ÜçÜÇÜ ¡ëíÖí, ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ú äÜ ïêñ½ñ «ÑóïöíÖîóÜÖÖ▲ú 
~¿ñ¡öëóôñï¡óú çí¿» 
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ゑ ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ äëÜó£çÜÑïöçñ üóëÜ¡Üñ äëó½ñÖñÖóó äÜ¿Üôó¿ ïñëçÜäëóçÜÑ ぎでS âóë½▲  Lenze, äÜ£çÜ¿　0àóú 
Üßñïäñôóöá ï¡ÜÜëÑóÖóëÜçíÖÖÜñ Ñçó¢ñÖóñ äëóçÜÑÜç ï ç▲ïÜ¡ó½ó ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ½ ó äñëñÇëÜ£ÜôÖÜú 
ïäÜïÜßÖÜïöá0. ぞí äëóçÜÑ▲ ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ óÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ñ óÖçñëöÜë▲ Öíäë　¢ñÖó　, äóöí0àóñï　 Üö ÜßàñÇÜ 
ç▲äë　½óöñ¿　. がíöôó¡ó äÜ¿Ü¢ñÖó　 ëÜöÜëí Üßñïäñôóçí0ö ïóïöñ½Ü Üäëíç¿ñÖó　 äëóçÜÑí½ó ÖñÜßêÜÑó½Üú 
óÖâÜë½íîóñú Ñ¿　 ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 çí¿Üç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ [5]. ぞÜ äëó Öí¿óôóó ï¿Ü¢ÖÜú 
¡óÖñ½íöóôñï¡Üú îñäó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ½ñêíÖó£½í, ôöÜ ó½ññö ½ñïöÜ ç ÑíÖÖÜú ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½ñ 
(¡ëñäñ¢Öí　 ßí¿¡í, ¡íÖíö▲, ßíëíßíÖ ¿ñßñÑ¡ó, ëñÑÜ¡öÜë▲, £Üßôíö▲ñ ½Üâö▲), ïóïöñ½í ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 çí¿Üç 
äëó Ñçó¢ñÖóó £íöçÜëí äÜ Öíäëíç¿　0àó½ ¡íë½íÖí 　ç¿　ñöï　 Öñ~ââñ¡öóçÖÜú ó£-£í Öí¿óôó　 ¿0âöÜç ó ÜäëÜÇóê 
ÑñâÜë½íîóú.  

が¿　 Üçñ¿óôñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜïöó ó ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ó Ñ¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 äñëñ¡ÜïÜç ó 
£í¡¿óÖóçíÖó　 ç äëÜîñïïñ äñëñÑçó¢ñÖóó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ½ñêíÖó£½í äÜ Öíäëíç¿　0àó½, íçöÜëí½ó ß▲¿í 
äëñÑ¿Ü¢ñÖí ïóïöñ½í äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　 ï äëó½ñÖñÖóó Ñíöôó¡Üç, ¡ÜÖöëÜ¿óëÜ0àóê  äÜ¿Ü¢ñÖóñ ïí½ÜÇÜ £íöçÜëí, ç 
öÜ½ ôóï¿ñ Öí¿óôóñ äñëñ¡ÜïÜç ëíßÜôñÇÜ ÜëÇíÖí (ëóï. 2). 

がíöôó¡ó が1 ó が2 âó¡ïóëÜ0ö ëíïïöÜ　Öó　 l1 ó  l2 ½ñ¢ÑÜ ¡ÜÖïöëÜ¡îóñú äëÜ¿ñöí  ó ¡ëñäñ¢ÖÜú ßí¿¡Üú. どí¡ó½ 
Üßëí£Ü½ ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 ¡ÜÖöëÜ¿óëÜñö ëíïïöÜ　Öó　 l1, l2, ÜäëñÑñ¿　ñö ïóÇÖí¿ ëíïïÜÇ¿íïÜçíÖó　 〉l  ó ç▲Ñíñö 
ïóÇÖí¿▲ Üäëíç¿ñÖó　 Öí äëñÜßëí£Üçíöñ¿ó  ôíïöÜö▲ ぢぶ1, ぢぶ2 öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜß▲ ½óÖó½ó£óëÜçíöá Üüóß¡Ü 
äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　. 

 
ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÖí　 ïóïöñ½í äëó ~¡ïä¿Üíöíîóó ï~¡ÜÖÜ½óö ~ÖñëÇÜ ó öëÜÑÜ£íöëíö▲ £í ïôñö Ü½ñÖáüñÖó　 

¡Ü¿óôñïöçí ëíßÜôóê ½íüóÖ, äÜ£çÜ¿óö  ëñüóöá öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Ü0 £íÑíôÜ ßñ£íçíëóúÖÜÇÜ äÜÑéñ½í £íöçÜëí ï¿óçÖÜú 
ä¿ÜöóÖ▲, í öí¡¢ñ ½Ü¢ñö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖí Ñ¿　 äëñÑïöíëöÜçÜú äÜÑÇÜöÜç¡ó ç Üï¿Üçó　ê ö　¢ñ¿ÜÇÜ äÜï¡í.   

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ  がんぞぞぼぎ 
1. とñ¿ó½-ぷíëÜÖÜç ゑ.ん., どóàñÖ¡Ü ゑ.ぞ. づí£Ññ¿áÖ▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ½ñêíÖó£½í äñëñÑçó¢ñÖó　 Öí ëñ¿áïÜçÜ½ 
äÜöó ï ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ïç　£á0 íïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ. ごÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ú ¿óïöÜ¡, ïñëóó «ぢëÜ½▲ü¿ñÖÖí　 
~ÖñëÇñöó¡í» – びíëá¡Üç: びぴぞどご, 1977, ヽ 184–74. 
2. ゎ¿íÑ▲ëá ん.ご., びëñßöÜçí だ.ん. だïÜßñÖÖÜïöó  öëÜÇíÖó　 ¡ëíÖÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äÜÑéñ½í £íöçÜëí 
ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲ // ゑñïöÖó¡ ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖóôñï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí «びíëá¡Üçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú 
óÖïöóöÜö». どñ½íöóôñï¡óú ç▲äÜï¡ 30. ぢëÜß¿ñ½▲ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜëó　 ó äëí¡öó¡í. 
3. ばÖÇÜ¿ ぱ., ごÜëÑíÖ ご. でóïöñ½▲ ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 íïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú. ぜ.: ÄÖñëÇó　, 
1971. 
4. ゎñëíïó½　¡ づ.ぢ. んïóÖêëÜÖÖ▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ï öóëóïöÜëÖ▲½  Üäëíç¿ñÖóñ½. – びíëá¡Üç: どñêÖó¡í. 1982. 
145 ï. 
5.だだだ "でゑ んずぽどぎづん" . でñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿á Lenze ECS. だßàóñ ïçñÑÖó　.: 
  http://www.lenze.org.ua  
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ぢÜç▲üñÖóñ Üäëíç¿　ñ½Üïöó Üßéñ¡öí ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá Öíäëíç¿ñÖÜ Öí ÜßñïäñôñÖóñ ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲ê ëñ¢ó½Üç 
~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　 ó öëñßÜñ½Üú öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ÖíÑñ¢ÖÜïöó. どí¡, ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ~öó 
çÜäëÜï▲ çí¢Ö▲ äëó Üäëíç¿ñÖóó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ó äíëí½ñöëí½ó ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ï îñ¿á0 ÜßñïäñôñÖó　 
ëíîóÜÖí¿áÖ▲ê ~ÖñëÇñöóôñï¡óê ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ íÇëñÇíöÜç; äëó Üäëíç¿ñÖóó äëÜîñïïí½ó, äëÜöñ¡í0àó½ó ç êÜÑñ 
ëí£çóöó　 äÜï¿ñÑïöçóú íçíëóúÖÜÇÜ Üö¡¿0ôñÖó　 ÖíïÜïÜç ó¿ó ëñ£¡ÜÇÜ £í¡ë▲öó　 ÜßëíöÖ▲ê ¡¿íäíÖÜç.  

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Üäëíç¿　ñ½Üïöá Äぜで ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ïç　£íÖí ï äëÜîñïïí½ó äÜöëñß¿ñÖó　 ó¿ó ÇñÖñëíîóó 
~ÖñëÇóó. ぎÑóÖ▲½ äíëí½ñöëÜ½, êíëí¡öñëó£Ü0àó½ ¿0ßÜú ëñ¢ó½ ï¡Ü¿á ÜÇÜÑÖÜ ï¿Ü¢ÖÜú Äぜで, 　ç¿　ñöï　 
½ÜàÖÜïöá, ¡ÜöÜëí　 ç▲ëí¢íñöï　 ç ÜÑÖóê ó öñê ¢ñ ½ñöëóôñï¡óê ñÑóÖóîíê Öñ£íçóïó½Ü Üö âó£óôñï¡Üú äëóëÜÑ▲ 
¡Ü½äÜÖñÖö, çêÜÑ　àóê ç ç▲ëí¢ñÖó　 Ñ¿　 ññ ÜäëñÑñ¿ñÖó　 (Öíäë　¢ñÖóñ ó öÜ¡, ½Ü½ñÖö ó ï¡ÜëÜïöá, Ñíç¿ñÖóñ 
¢óÑ¡Üïöó ó ëíïêÜÑ).  

が¿　 íÖí¿ó£í ~ÖñëÇñöóôñï¡óê ëñ¢ó½Üç Äぜで  ç ëíßÜöñ óïäÜ¿á£ÜçíÖ ½ñöÜÑ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó [4, 5], 
äÜ£çÜ¿　0àóú ÖíóßÜ¿ññ äÜ¿ÖÜ êíëí¡öñëó£Üçíöá ó£½ñÖñÖóñ ½ÜàÖÜïöó çÜ çëñ½ñÖÖÜú Üß¿íïöó, ç Üö¿óôóñ Üö 
óÖöñÇëí¿áÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê. だïÖÜçÜú öñÜëñöóôñï¡Üú ßí£▲ ½ñöÜÑí ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó 　ç¿　ñöï　 ßí¿íÖï 
Çíë½ÜÖóôñï¡óê ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó óïöÜôÖó¡í äóöíÖó　 ó ~¿ñ½ñÖöÜç Äぜで ó¿ó ¡Ü½ä¿ñ¡ïí [6]. 

 ぴñ¿á ëíßÜö▲.  だßÜïÖÜçíÖóñ äÜÑêÜÑí ¡ ÜîñÖ¡ñ Üäëíç¿　ñ½Üïöó Äぜで äÜöñ½ íÖí¿ó£í äëÜîñïïÜç 
äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó çÜ çïñê £çñÖá　ê ïó¿ÜçÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí Öí ßí£ñ ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëÜîñïï▲ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç Äぜで ï¿Ü¢Ö▲ ó 
½ÖÜÇÜÜßëí£Ö▲. だÑÖí ó£ ïÜïöíç¿　0àóê ~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ ëñ¢ó½í – äñëñ½ñÖÖí　 çÜ çëñ½ñÖó ïÜïöíç¿　0àí　, 
êíëí¡öñëó£Üñö ~ÖñëÇÜÜß½ñÖÖ▲ú äëÜîñïï ½ñ¢ÑÜ ïñöá0 ó äÜöëñßóöñ¿ñ½, öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ ½ñêíÖó£½Ü½ ó 
ÑçóÇíöñ¿ñ½. だßëíöÖ▲ú äÜöÜ¡ ~ÖñëÇóó êíëí¡öñëó£Üñö ç ÜïÖÜçÖÜ½ çÜ£çëíö ~ÖñëÇóó Üö ½ñêíÖó£½í ç äóöí0àÜ0 
~ÖñëÇÜïóïöñ½Ü. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 ÜôñçóÑÖÜ, ôöÜ äñëñ½ñÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÜàÖÜïöó ïÖó¢íñö ~ÖñëÇñöóôñï¡Ü0 
~ââñ¡öóçÖÜïöá äëÜîñïïí äëñÜßëí£ÜçíÖó　. ゐÜ¿ññ ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 ëñ¢ó½, ¡ÜÇÑí ó£ ïñöó äÜöëñß¿　ñöï　 
öÜ¿á¡Ü ½ÜàÖÜïöá, ëíçÖí　 äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú ½ÜàÖÜïöó äÜöëñßóöñ¿　. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, äñëñ½ñÖÖí　 
ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÜàÖÜïöó, äëóçÜÑ　àí　 ¡ ïÖó¢ñÖó0 Üäëíç¿　ñ½Üïöó ïóïöñ½▲, ÜßÜï¿Üç¿ñÖí Öí¿óôóñ½ 
Öí¡Üäóöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç, äÜ£çÜ¿　0àóê ÜïÜàñïöç¿　öá ~ÖñëÇÜÜß½ñÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç Äぜで. 

が¿　 äëÜïöñúüñú ïóïöñ½▲  îñäó ï óÑñí¿áÖ▲½ó Üäëíç¿　0àó½ó ïçÜúïöçí½ó, ÇÑñ í¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ 
äÜÑ¡¿0ôñÖÜ ¡ ïñöó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í ëñÇÜ¿óëÜñ½Üú í½ä¿óöÜÑ▲ ó ôíïöÜö▲, ïóÇÖí¿▲ Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í ó½ñ0ö 
çóÑ:  

)tcos(U)t(U a  ;              (1) 

)tcos(I
R

)t(U)t(I a  ,             (2) 
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ÇÑñ aa I,U  – í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; f2  – ¡ëÜÇÜçí　 ôíïöÜöí ïóÇÖí¿í 

Öíäë　¢ñÖó　 ó¿ó öÜ¡í; f  – ôíïöÜöí ó£½ñÖñÖó　 ïóÇÖí¿í; R  – í¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ. 
どÜÇÑí, ½ÇÖÜçñÖÖí　 ½ÜàÖÜïöá Öí í¡öóçÖÜ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóó: 

)t2cos(PP)t2cos(
2
IU

2
IU)t(cosIU)t(I)t(U)t(P a0

aaaa2
aa  .    (3) 

だôñçóÑÖÜ, ôöÜ í½ä¿óöÜÑí äñëñ½ñÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú íP  ½ÜàÖÜïöó  Öñ £íçóïóö Üö ôíïöÜö▲ ó ëíçÖí  äÜïöÜ　ÖÖÜú 

ïÜïöíç¿　0àñú 0P  ½ÜàÖÜïöó.  

Äââñ¡öóçÖí　 ½ÜàÖÜïöá eP  　ç¿　ñöï　 ½ñëÜú ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ¡í¡ ç îñäó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ, öí¡ ó îñäó 
äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ¡í¡ ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖÜñ £ÖíôñÖóñ äëÜó£çñÑñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú 
Öíäë　¢ñÖóú ó öÜ¡í. ぢëó í¡öóçÖÜú ÖíÇëÜ£¡ñ ó äóöíÖóó ññ Üö óïöÜôÖó¡í Öñó£½ñÖÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ~ââñ¡öóçÖí　 
½ÜàÖÜïöá ëíçÖí öñ¡Üàñ½Ü £ÖíôñÖó0 ~öÜÇÜ ~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ äÜ¡í£íöñ¿　. ぢëó äóöíÖóó Üö ïñöó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
~ââñ¡öóçÖÜñ £ÖíôñÖóñ ½ÜàÖÜïöó ëíçÖÜ ¡ÜëÖ0 ¡çíÑëíöÖÜ½Ü Üö ïÜ½½▲ ¡çíÑëíöí äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 
½ÜàÖÜïöó ó äÜ¿ÜçóÖ▲ ¡çíÑëíöí äñëñ½ñÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú ½ÜàÖÜïöó: 

2
3P

2
P

Pdt)t(P
T
1P 0

2
a2

0

T

0

2
e   .         (4) 

ぢëñÑïöíçó½ ç Ñí¿áÖñúüñ½ ½ÇÖÜçñÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 ïóÇÖí¿Üç Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í, ïÜïöÜ　àó½ó ó£ ë　Ñí 
Çíë½ÜÖóôñï¡óê: 

 
 


N

0n
nb

N

0n

N

0n
nanna )tnsin(U)tncos(U)tncos(U)t(U ;     (5)  





M

0m
mb

M

0m
ma

M

0m
mma )tmsin(I)tmcos(I)tmcos(I)t(I ,     (6) 

 ÇÑñ m,n - ÖÜ½ñëí Çíë½ÜÖó¡ Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; M,N  – ôóï¿Ü ïÜïöíç¿　0àóê Öíäë　¢ñÖó　 ó 
öÜ¡í; ,  – âí£Üç▲ñ ÜÇ¿▲. 

どÜÇÑí, ½ÇÖÜçñÖÖí　 ½ÜàÖÜïöá ç ïóïöñ½ñ: 

 



 








K

1k

K

1k
kbka0

M

1m
mma

N

1n
nna

)tksin(P)tkcos(PP

)tmcos(I)tncos(U)t(I)t(U)t(P
,      (7)  

ÇÑñ 0P  – ïÜ½½íëÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó; kaP  – ¡ÜïóÖÜïÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 

½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó; kbP  – ïóÖÜïÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó;  

k – ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖó¡ó ½ÜàÖÜïöó ( k m n  ); K – ôóï¿Ü ïÜïöíç¿　0àóê ½ÜàÖÜïöó. 
んÖí¿ó£ ç▲ëí¢ñÖó　 (7) äÜ¡í£í¿, ôöÜ ½ÇÖÜçñÖÖí　 ½ÜàÖÜïöá  ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ïÜ½½Ü ï¿ñÑÜ0àóê ÇëÜää 

ïÜïöíç¿　0àóê.  
ぢñëçí　 ÇëÜääí ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äñëñ½ÖÜ¢ñÖóñ½ ÜÑÖÜôíïöÜöÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í  ó Üßëí£Üñö 

äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ó ¡íÖÜÖóôñï¡Ü0 ïÜïöíç¿　0àóñ ½ÜàÖÜïöó. 
ぢÜïöÜ　ÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó: 


 








N

1n

M

1m
mn

mnk
mn

mn

M

1m
mm

N

1n
nn0 IU

2
1)tmcos(I)tncos(U)t(P .           (8) 

とÜïóÖÜïÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ¡íÖÜÖóôñï¡ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í: 

mn
mnk

N

1n

M

1m
mn

mn

M

1m
m

N

1n
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mn

M

1m
m

N

1n
nka

)tkcos(IU
2
1

)tmsin(I)tnsin(U)tmcos(I)tncos(U)t(P
c




 















.    (9) 

でóÖÜïÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ¡íÖÜÖóôñï¡ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í: 
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)tksin(IU
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)tmcos(I)tnsin(U)tmsin(I)tncos(U)t(P
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.    (10) 

ゑöÜëí　 ÇëÜääí ïÜïöíç¿　0àóê ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äëÜó£çñÑñÖóñ½ ëí£ÖÜôíïöÜöÖ▲ê ¡Ü½äÜÖñÖö Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í ó 
äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú Öñ¡íÖÜÖóôñï¡óñ ïÜïöíç¿　0àóñ ½ÜàÖÜïöó. 

とÜïóÖÜïÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öñ¡íÖÜÖóôñï¡ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í: 

mnk
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)tmsin(I)tnsin(U)tmcos(I)tncos(U)t(P
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.    (11) 

でóÖÜïÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öñ¡íÖÜÖóôñï¡ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í: 

mnk
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1n

M

1m
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)tmcos(I)tnsin(U)tmsin(I)tncos(U)t(P
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.    (12) 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ½ÇÖÜçñÖÖí　 ½ÜàÖÜïöá ïÜïöÜóö ó£ ïÜ½½▲ äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú, í öí¡¢ñ ¡íÖÜÖóôñï¡óê ó 
Öñ¡íÖÜÖóôñï¡óê ïÜïöíç¿　0àóê ½ÜàÖÜïöó: 

)t(P)t(P)t(P)t(PP)t(P skbckbskacka0  .        (13) 
Äââñ¡öóçÖÜñ £ÖíôñÖóñ ½ÜàÖÜïöó: 

 

   









K

1k
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kbkb

K

1k

2
kaka

2
0

T

0

2
skbckbskacka0
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scsc
PP

2
1PP
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dt)t(P)t(P)t(P)t(PP
T
1dt)t(P

T
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.    (14) 

ぢÜ¿ÜôñÖÖÜñ ó£ (14) ~ââñ¡öóçÖÜñ £ÖíôñÖóñ ½ÜàÖÜïöó 　ç¿　ñöï　 ½ñëÜú ÜîñÖ¡ó ¡íôñïöçí ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç ç 
ïóïöñ½ñ äëó ó£½ñÖñÖóó Üäëíç¿　0àóê ïóÇÖí¿Üç (Öíäëó½ñë, ôíïöÜö▲ çÜ£Ññúïöçó　), äÜ　ç¿ñÖóó ó¿ó ççñÑñÖóó ç 
¡ÜÖöÜë äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó Öñ¿óÖñúÖÜïöñú, Öí¡Üäóöñ¿ñú ~ÖñëÇóó ëí£¿óôÖÜÇÜ ëÜÑí. でÜïöíç¿　0àóñ 
½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó skbckbskacka0 P,P,P,P,P  äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú óïêÜÑÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ Ñ¿　 öí¡Üú ÜîñÖ¡ó. 

げÖí　 ~ââñ¡öóçÖÜ0 ½ÜàÖÜïöá ç óÑñí¿áÖÜú ïóïöñ½ñ (äëó ÜöïÜöïöçóó ÖíóßÜ¿ññ êíëí¡öñëÖ▲ê Öñ¿óÖñúÖÜïöñú) ó 
ç ïóïöñ½ñ äëó Öí¿óôóó Öñ¿óÖñúÖÜïöñú, Üöëí¢í0àóê ïäñîóâó¡Ü ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ 
½ñêíÖó£½í, ½Ü¢ÖÜ ç▲äÜ¿Öóöá íÖí¿ó£ Üäëíç¿　ñ½Üïöó Äぜで. ぢëó ~öÜ½ £íÑí0àóñ çÜ£Ññúïöçó　 ç óÑñí¿áÖÜú ó 
Öñ¿óÖñúÖÜú ïóïöñ½íê ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá ÜÑóÖí¡Üç▲ äÜ í½ä¿óöÜÑñ äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú, í öí¡¢ñ äÜ í½ä¿óöÜÑñ 
ó ôíïöÜöñ äñëñ½ñÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú.  

で ÜôñöÜ½ ï¡í£íÖÖÜÇÜ, äÜ¡í£íöñ¿á Üäëíç¿　ñ½Üïöó Äぜで ½Ü¢ñö ß▲öá £íäóïíÖ ç çóÑñ: 
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k ,  (15)  

ÇÑñ f.ei.e P,P  – ~ââñ¡öóçÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 ½ÜàÖÜïöó ç óÑñí¿áÖÜú (¿óÖñúÖÜú) ó  âí¡öóôñï¡Üú (Öñ¿óÖñúÖÜú) ïóïöñ½íê 
ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 

ぢÜï¿ñÑÖññ ç▲ëí¢ñÖóñ Üôóö▲çíñö äÜöñëó ~ÖñëÇóó ç ïó¿ÜçÜ½ öëí¡öñ, ç¿ó　Öóñ âí¡öÜëÜç, ïÖó¢í0àóê 
~ÖñëÇñöóôñï¡Ü0 ~ââñ¡öóçÖÜïöá (ïÑçóÇ âí£▲ öÜ¡í ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ Öíäë　¢ñÖó　 ó£-£í Öí¿óôó　 ëñí¡öóçÖ▲ê 
~¿ñ½ñÖöÜç), äÜ　ç¿ñÖóñ äñëñ½ñÖÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê ½ÜàÖÜïöó, £íÇëÜ¢í0àóê ïó¿ÜçÜú öëí¡ö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó 
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¡Ü½äÜÖñÖöí½ó. でÖó¢ñÖóñ Üäëíç¿　ñ½Üïöó ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ~ÖñëÇñöóôñï¡ó½ó äëÜîñïïí½ó ï ç▲ïüó½ó 
Çíë½ÜÖóôñï¡ó½ó ç ïäñ¡öëñ ½ÜàÖÜïöó ó ëÜïöÜ½ £ÖíôñÖó　 ~ââñ¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó ïóïöñ½▲. だôñçóÑÖÜ, ñï¿ó 
ïóïöñ½í äÜ¿ÖÜïöá0 Üäëíç¿　ñ½í, öÜ ¡Ü~ââóîóñÖö Üäëíç¿　ñ½Üïöó 0,1kÜ  ; äëó ÖñÜäëíç¿　ñ½Üú ïóïöñ½ñ – Ük  
ïöëñ½óöï　 ¡ ÖÜ¿0. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Üäëíç¿　ñ½Üïöá Äぜで – ~öÜ äÜ¡í£íöñ¿á, êíëí¡öñëó£Ü0àóú ~ÖñëÇñöóôñï¡Ü0 ëñí¡îó0 Üßéñ¡öí 
Öí ó£½ñÖñÖóñ Üäëíç¿　0àóê ó çÜ£½Üàí0àóê çÜ£Ññúïöçóú ç íÖí¿ó£óëÜñ½Üú ïóïöñ½ñ. 

ゑ▲çÜÑ▲.  がÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ç ÜïÖÜçñ  ÜîñÖ¡ó Üäëíç¿　ñ½Üïöó Äぜで ÑÜ¿¢ñÖ ¿ñ¢íöá íÖí¿ó£ äëÜîñïïÜç 
äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó çÜ çïñê £çñÖá　ê ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ 
ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó. ばïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ äñëñ½ñÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÜàÖÜïöó Üöëí¢íñö 
ëñí¿áÖÜ0 ¡íëöóÖÜ ~ÖñëÇÜÜß½ñÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ïóïöñ½ñ, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖÜ0 Öí¿óôóñ½ Öñ¿óÖñúÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç, 
Öí¡Üäóöñ¿ñú ~ÖñëÇóó ó äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 Üäëíç¿　ñ½Üïöó Üßéñ¡öí. ゑ ïç　£ó ï ~öó½, Ñ¿　 ó£½ñÖñÖó　 
í½ä¿óöÜÑ▲ ç▲ïüóê Çíë½ÜÖóôñï¡óê ç ïäñ¡öëíê ½ÜàÖÜïöñú, ÖñÜßêÜÑó½Ü âÜë½óëÜçíöá ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ çóÑí 
Üäëíç¿　0àóñ ó £íÑí0àóñ çÜ£Ññúïöçó　.   

ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÖ▲ú ~ÖñëÇñöóôñï¡óú äÜÑêÜÑ ¡ ÜîñÖ¡ñ Üäëíç¿　ñ½Üïöó ÑÜïöíöÜôÖÜ äëÜïöÜ öëíÖïâÜë½óëÜñöï　 Öí 
ßÜ¿ññ ï¿Ü¢Ö▲ñ ëñ¢ó½▲ Äぜで ëí£¿óôÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç, ç ôíïöÖÜïöó,  Öí ÖñÜïöíÖÜçóçüóñï　, í 
öí¡¢ñ Öí äëÜîñïï▲ íçíëóúÖÜÇÜ êíëí¡öñëí. ぞíäëó½ñë, ç £íÑíôíê íÖí¿ó£í ïóÇÖí¿Üç ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí Öí ç▲êÜÑñ 
ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ï îñ¿á0 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ÜÇëíÖóôñÖóú ÑÜäÜïöó½▲½ó £ÖíôñÖó　½ó äëó 
çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóó íçíëóúÖ▲ê ïóöÜíîóú, ïç　£íÖÖ▲ê ï çÖñ£íäÖ▲½ Üö¡¿0ôñÖóñ½ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, ÇóÑëíç¿óôñï¡ó½ó 
ÜÑíëí½ó ó ö.ä. ゑ ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí öí¡óñ £íàóöÖ▲ñ âÜÖ¡îóó  ½ÜÇÜö 
ß▲öá ëñí¿ó£ÜçíÖ▲ âÜë½óëÜçíÖóñ½ ÜßëíöÖ▲ê ïç　£ñú äÜ ï¡ÜëÜïöó ÖíëíïöíÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç 
(ÖíäÜëí ó¿ó ëíïêÜÑí) ïóïöñ½▲. 

 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. でäëíçÜôÖó¡ äÜ öñÜëóó íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 / ぢÜÑ ëñÑ. ん.ん. とëíïÜçï¡ÜÇÜ. – ぜ.: ぞíÜ¡í, 1987. – 712 

ï. 
2. ぱó¿¿óäï ぶ., びíëßÜë づ. でóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ï ÜßëíöÖÜú ïç　£á0. – ぜ.: ずíßÜëíöÜëó　 ßí£Üç▲ê £ÖíÖóú, 2001. – 

616 ï. 
3. で0 が., ぜñúñë ん. でÜçëñ½ñÖÖí　 öñÜëó　 íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ó ññ äëó½ñÖñÖóñ. – ぜ.: 

ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, 1972. – 544 c. 
4. どÜÖ¡í¿á ゑ.ぎ., ぞÜçÜïñ¿áîñç ん.ゑ., がñÖóï0¡ でぢ. ó Ñë. ゐí¿íÖï ~ÖñëÇóú ç ïó¿Üç▲ê îñä　ê. – とóñç: 

ぞíÜ¡Üçí ÑÜ½¡í, 1992. – 312 c. 
5. づÜÑá¡óÖ が.ご. とÜ½½ñÖöíëóú ¡ öñÜëóó ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç ï äÜ¿óÇíë½ÜÖóôñï¡ó½ó ïóÇÖí¿í½ó // げß：ëÖó¡ 

ÖíÜ¡Üçóê äëíîá と：ëÜçÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ Öíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ, 2004. – ゑóä. 15. – で. 10-18. 
6. づÜÑá¡óÖ が.ご. でÜïöíç¿　0àóñ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó äÜ¿óÇíë½ÜÖóôñï¡óê ïóÇÖí¿Üç // Ä¿ñ¡öëÜöñêÖó¡í. – 

ぜÜï¡çí, 2003. - ヽ3. – で. 38-42. 
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ぜんどぎぜんどごぶぎでとんé ぜだがぎずぽ でごでどぎぜぼ ゎづばぢぢだゑだゎだ ぢばでとん 
ゑぎぞどごずéぴごだぞぞだざ ばでどんぞだゑとご づぎぴごづとばずéぴごだぞぞだざ でごでどぎぜぼ 

だびずんぐがぎぞごé だゐだずだぶとご づぎんとどだづん ùぐぞだ-ばとづんごぞでとだざ んÄで 

ぞñïöñëÜç ん.と., ½íÇóïöë. ぶñëÖ▲ú ん.ぢ., Ñ.ö.Ö., äëÜâ. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  
ゑÜëÜßñúôó¡ だ.で., どÜäôóñÖ¡Ü ù.ん. 
だだだ «でñ½óÜ¿», Ç. とëóçÜú づÜÇ 
E-mail: info@semiol.dp.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ù¢ÖÜ-ば¡ëíóÖï¡í　 んÄで – ÜÑÖÜ ó£ çñÑÜàóê ~ÖñëÇÜÇñÖñëóëÜ0àóê äëñÑäëó　öóú ば¡ëíóÖ▲. ù¢ÖÜ-
ば¡ëíóÖï¡í　 んÄで ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 öëó ~ÖñëÇÜß¿Ü¡í ïÜ½½íëÖÜú ½ÜàÖÜïöá0 3000 ぜゑö. ゑ ïÜïöíçñ äñëçÜÇÜ ó çöÜ-
ëÜÇÜ ~ÖñëÇÜß¿Ü¡Üç ëñí¡öÜë▲ ゑゑÄづ-1000, öí¡ Öí£▲çíñ½Üú ½í¿Üú ïñëóó, öÜëßóÖ▲ と-1000-60/1500 ó ÇñÖñëíöÜë▲ 
どゑゑ-1000-4. どëñöóú ~ÖñëÇÜß¿Ü¡ ï ゑゑÄづ-1000 öëñöáñÇÜ äÜ¡Ü¿ñÖó　 ÜïÖíà、Ö öÜëßóÖÜú と-1000-60/3000 ó ÇñÖñëí-
öÜëÜ½ どゑゑ-1000-2. どñä¿Üçí　 ïêñ½í ïöíÖîóó – ÑçÜê¡ÜÖöÜëÖí　. だßÜëÜÑÜçíÖóñ äñëçÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí ~ÖñëÇÜß¿Ü¡í: ëñ-
í¡öÜë, äíëÜÇñÖñëíöÜë▲, Ç¿íçÖ▲ñ îóë¡Ü¿　îóÜÖÖ▲ñ ÖíïÜï▲, öëÜßÜäëÜçÜÑ▲, ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ó ¡ÜÖöëÜ¿　, - Öí-
êÜÑ　öï　 ç Çñë½ñöóôñï¡Üú ÜßÜ¿Üô¡ñ. 

ゑí¢Öí　 ëÜ¿á ç ßñ£ÜäíïÖÜú ëíßÜöñ んÄで ÜöçñÑñÖí çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú Üê¿íÑóöñ¿áÖÜú ïóïöñ½ñ, ¡ÜöÜëí　 Üê¿í¢Ñí-
ñö ßÜ¡ï▲ äíëÜÇñÖñëíöÜëÜç äÜ½ñàñÖó　 ¡Ü½äëñïïÜëÜç ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ äÜ½ñàñÖó　 ï ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲½ó íÇëñÇíö-
Ö▲½ó ÜïöëÜúïöçí½ó. ゑñÖöó¿　îóÜÖÖÜ-Üê¿íÑóöñ¿áÖí　 ïóïöñ½í ëí£ßóöí Öí Ñçñ ïóïöñ½▲: ïóïöñ½í づ-1, Üßàñú äëÜ-
ó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 120000 ½3/ô (33,3 ½3/ï), äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ÜäëñÑñ¿ñÖí ó£ Üï¿Üçó　 íïïó½ó¿　îóó öñä¿í ó ç¿í-
Çó ó ïóïöñ½í づ-2, Üßàñú äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 30000 ½3/ô, ï¿Ü¢ÖÜïöá çöÜëÜú ïóïöñ½▲ £í¡¿0ôíñöï　 ç ¡ÜÖïöëÜ¡-
öóçÖÜ½ óïäÜ¿ÖñÖóó âó¿áöëÜ0àóê ÜïöëÜúïöç.  

づñîóë¡Ü¿　îóÜÖÖí　 ïóïöñ½í Üê¿í¢ÑñÖó　 äÜ¿Üôíñö äóöíÖóñ Üö öëñê Öñ£íçóïó½▲ê óïöÜôÖó¡Üç ÖíÑñ¢ÖÜÇÜ ~¿ñ¡-
öëÜïÖíß¢ñÖó　. だïÜßñÖÖÜïöá0 ççÜÑí ïóïöñ½▲ ç Ññúïöçóñ 　ç¿　ñöï　 ÇëÜääÜçÜú ó ö　¢ñ¿▲ú äÜï¡.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ½ÜÑñ¿ó Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÇëÜääÜçÜÇÜ äÜï¡í íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú çñÖöó¿　îó-
ÜÖÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ëñîóë¡Ü¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 Çñë½ñöóôÖÜú ÜßÜ¿Üô¡ó ëñí¡öÜëí. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぢëó äÜï¡ñ ëñí¡öÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó £íäÜï¡íñöï　 ç äÜ¿ÖÜ½ Üßé、½ñ 
ïóïöñ½í ëñîóë¡Ü¿　îóó ó Üê¿í¢ÑñÖó　 づ-1 ó づ-2. ÜÑÖÜ¿óÖñúÖí　 ïêñ½í ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 1. 

だö öëíÖïâÜë½íöÜ-
ëí ÖíÑñ¢ÖÜÇÜ äóöí-
Öó　 ~ÖñëÇÜïÖíß¢ñÖó-
ñ½ Üßñïäñôóçíñöï　 Öñ 
öÜ¿á¡Ü ïóïöñ½í Üê-
¿í¢ÑñÖó　 ó ëñîóë¡Ü-
¿　îóó (ëóï. 1), ÖÜ ó 
ÑëÜÇóñ äÜöëñßóöñ¿ó, 
¡ ¡ÜöÜë▲½ó ÜöÖÜï　ö-
ï　 Öñ öÜ¿á¡Ü ÑçóÇíöñ-
¿ó, ÖÜ ó ÖíÇëñçíöñ¿á-
Ö▲ñ íääíëíö▲, ïóïöñ-
½í ÜïçñàñÖó　, ÖíïÜ-
ï▲ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ 
äëÜîñïïí ó íçíëóúÖÜ-
ÇÜ ÜïöíÖÜçí ëñí¡öÜëí, 
í öí¡¢ñ çñÖöó¿　îó-
ÜÖÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçí-
Öó　. ぢÜ~öÜ½Ü ççÜÑ 
ïñ¡îóú 6 ó 0,4 ¡ゑ Üö 

Ñó£ñ¿á-ÇñÖñëíöÜëí 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ïöÜäñÖôíöÜÇÜ äÜï¡í (んでぢ), ¡ÜöÜëí　 Üßñïäñôóçíñö: 
£íäÜï¡ Ñó£ñ¿á-ÇñÖñëíöÜëí ó ç▲êÜÑ Öí ÖÜ½óÖí¿áÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ; ïí½Ü£íäÜï¡ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ½ñêíÖó£½Üç; äÜ-
ÜôñëñÑÖ▲ú £íäÜï¡ ½ñêíÖó£½Üç íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½Üç (ç £íçóïó½Üïöó Üö äëóôóÖ▲ íçíëóó: óïôñ£ÖÜçñÖóñ Öíäë　¢ñ-
Öó　, Üßë▲ç ÜöêÜÑ　àñú ずÄぢ, ÜïöíÖÜç öÜëßóÖ▲ ó¿ó ÇñÖñëíöÜëí, ç▲êÜÑ ó£ ïöëÜ　 ß¿ÜôÖÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí; ä¿í-
ÖÜç▲ú ÜïöíÖÜç ó ëíïêÜ¿í¢óçíÖó　 ëñí¡öÜëí). 

ぞñï½Üöë　 Öí äÜÜôñëñÑÖ▲ú, ïöÜäñÖôíö▲ú äÜï¡ äÜöëñßóöñ¿ñú, ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖ▲ú äÜï¡ 4-ê んが Üö Ñó£ñ¿á-
ÇñÖñëíöÜëí ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó 　ç¿　ñöï　 ÜôñÖá ö　¢ñ¿▲½.  

ぢëó äÜï¡ñ ÑçóÇíöñ¿ñú ïóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó, Üê¿í¢ÑñÖó　 ó ëñîóë¡Ü¿　îóó づ-1-5, äëÜïíÑ¡í Öíäë　¢ñÖó　 Öí 
ïñ¡îóó äóöíÖó　 0,4 ¡ゑ ïÜïöíç¿　ñö ßÜ¿ññ 15% (Ü¡Ü¿Ü 60 ゑ). 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – だÑÖÜ¿óÖñúÖí　 ïêñ½í ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú çñÖöó¿　îóÜÖ-

ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó 
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Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ñ ó£½ñëñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 äÜ¡í£▲çí0ö, ôöÜ ñï¿ó äëó ëíßÜöñ ç ïöíöóôñï¡Ü½ ëñ¢ó½ñ Öíäë　-
¢ñÖóñ Öí âí£íê ÑçóÇíöñ¿　 ïÜïöíç¿　ñö 386UAB  , 389UBC  , 384UCA  ゑ, öÜ äëó äÜï¡ñ äëÜóïêÜÑóö ïÖó¢ñÖóñ 
ÑÜ 330-340 ゑ. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ äÜ¿Ö▲ú ëí£çÜëÜö çñÖöó¿　öÜëÜç んが äëÜóïêÜÑóö £í 2..4 ïñ¡ÜÖÑ▲, ôöÜ äëñç▲üíñö ëñÇ-
¿í½ñÖöÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ Öí 1..2 ïñ¡ÜÖÑ▲.  

が¿　 äëÜçñÑñÖó　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 êíëí¡öñëí äÜï¡í Üö óïöÜôÖó¡í ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó, ç¿ó　Öó　 £íäÜï¡íñ½▲ê 
ÑçóÇíöñ¿ñú Öí ÑëÜÇóñ äÜÑ¡¿0ôñÖÖ▲ñ äÜöëñßóöñ¿ó, í öí¡¢ñ äÜóï¡í öñêÖóôñï¡óê ëñüñÖóú Ñ¿　 ïÖó¢ñÖó　 öí¡ÜÇÜ 
ç¿ó　Öó　 ëí£ëíßÜöíÖí ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á. ぜÜÑñ¿á ç¡¿0ôíñö ÇëÜääÜçÜú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ï ÜôñöÜ½ ïóïöñ½▲ 
~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　: Ñó£ñ¿á-ÇñÖñëíöÜëí, öëíÖïâÜë½íöÜëí ó ¡íßñ¿áÖ▲ê ¿óÖóú. ぞí ëóï. 2 äëñÑïöíç¿ñÖí ïêñ½í £í½ñ-
àñÖó　 ÇëÜääÜçÜÇÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 んが ¡ üóÖí½ çöÜëóôÖÜú Üß½Üö¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí. 

ぞí ÜïÖÜçñ ïêñ½▲ £í½ñàñÖó　 (ëóï. 2) ïÜïöíçó½ ½íöñ½íöóôñï¡Ü0 ½ÜÑñ¿á ç öëñêâí£ÖÜú ïóïöñ½ñ ¡ÜÜëÑóÖíö ç 
çñ¡öÜëÖÜú âÜë½ñ: 

 iii
i

ssÑ
s RIU

dt
d 




; 

 ii
i

rr
r RI

dt
d 




; 

  *
rs

2
i~ iiii IIImLp

2
3M


 ; 

 ii c~
i

i MM
dt
dJ 
 ; 

 i
i

iii ~
s

~s0Ñ L
dt
Id

RIUU




 ; 

  
i

s
~

i
s~c0 dt

Id
LIRUU i

i




, 

  4..1i  , 

ÇÑñ ii rs , 


 - çñ¡öÜë▲ äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖóú, *
riI


, ii rs I,I


 - ïÜäë　¢ñÖÖ▲ú ¡Ü½ä¿ñ¡ï öÜ¡í ëÜöÜëí ó çñ¡öÜë▲ âí£Ö▲ê 

öÜ¡Üç ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí i -ÇÜ ÑçóÇíöñ¿　; iL  - ç£íó½Öí　 óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá ½ñ¢ÑÜ Üß½Üö¡í½ó ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí i -ÇÜ 

ÑçóÇíöñ¿　; iÑ0c U,U,U


 - Öíäë　¢ñÖóñ ïñöó, öÜô¡ó äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ó Öíäë　¢ñÖóñ Öí ïöíöÜëñ i -ÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ïÜÜö-

çñöïöçñÖÖÜ; ii ~~~~ L,R,L,R  - ~¡çóçí¿ñÖöÖ▲ñ í¡öóçÖ▲ñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ó óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ïñöó ó ¿óÖóú äóöíÖó　 

i -ÇÜ ÑçóÇíöñ¿　; ii rs R,R  - í¡öóçÖ▲ñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí i -ÇÜ ÑçóÇíöñ¿　.  

ぢëóçñÑñÖÖ▲ñ ÜëíçÖñÖó　 äÜ£çÜ¿　0ö ç▲äÜ¿Öóöá íÖí¿ó£ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ïöíöóôñï¡óê ó ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ-
¢ó½Üç Ñ¿　 ëí£¿óôÖ▲ê äíëí½ñöëÜç ïñöó ó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

ゑ▲çÜÑ▲. んÖí¿ó£ Üï¿Üçóú ~¡ïä¿Üíöíîóó ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ëñîóë¡Ü¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 äÜ-
£çÜ¿　ñö Üöçñë¢Ñíöá Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöó óïï¿ñÑÜçíÖóú äÜï¡Üç▲ê ëñ¢ó½Üç んが ó ëí£ëíßÜö¡ó öñêÖóôñï¡óê ½ñëÜ-
äëó　öóú Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 Üï¿Üçóú ÇëÜääÜçÜÇÜ äÜï¡í çñÖöó¿　öÜëÜç ç ïëÜ¡ó, ëñÇ¿í½ñÖöóëÜçíÖÖ▲ñ ÖÜë½íöóçÖ▲½ó 
ÑÜ¡Ü½ñÖöí½ó. づí£ëíßÜöíÖÖí　 ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á äÜ£çÜ¿　ñö óïï¿ñÑÜçíöá ÇëÜääÜçÜú äë　½Üú äÜï¡ んが çñÖöó-
¿　öÜëÜç. がÜäÜ¿ÖñÖóñ ½ÜÑñ¿ó ÜëíçÖñÖó　½ó öëíÖïâÜë½íöÜëí ó Ñó£ñ¿á-ÇñÖñëíöÜëÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó äÜ£çÜ¿óö ÖíóßÜ-
¿ññ äÜ¿ÖÜ ëíïï½Üöëñöá äÜï¡Üç▲ñ ëñ¢ó½▲ ç ïóïöñ½ñ ï ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöá0, í öí¡¢ñ ÜîñÖóöá ç¿ó　Öóñ £í-
äÜï¡íñ½▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú Öí ÑëÜÇóñ äÜöëñßóöñ¿ó ó Üï¿Üçó　 óê ëíßÜö▲, ëíïï½Üöëñöá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëó½ñÖñÖó　 
Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ôíïöÜöÖÜÇÜ äÜï¡í, ïóÖöñ£óëÜçíöá £í¡ÜÖ▲ ôíïöÜöÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　. 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. でóïöñ½ó çñÖöó¿　î：； ： ¡ÜÖÑóî：ÜÖÜçíÖÖ　 äÜç：öë　 ëñí¡öÜëÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ß¿Ü¡Ü ヽ2: ごÄ.2.0018.0089 – がぢ 

«ぞíî：ÜÖí¿áÖí íöÜ½Öí ñÖñëÇÜÇñÖñëÜ0ôí ¡Ü½äíÖ：　 «ぎÖñëÇÜíöÜ½»: ぜ-çÜ äí¿óçí öí ñÖñëÇñöó¡ó ば¡ëí；Öó, 2007. 
– (ぞÜë½íöóçÖóú ÑÜ¡Ü½ñÖö ぜ：Öäí¿óçñÖñëÇÜ ば¡ëí；Öó. やÖïöëÜ¡î：　). 

2. ぢñëñêÜÑÖ▲ñ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óñ äëÜîñïï▲ ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ïóïöñ½íê: ばôñß. Ñ¿　 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇñö. ïäñî. çÜ-
£Üç. – 4-ñ ó£Ñ., äñëñëíß. ó ÑÜä. – M.: ゑ▲ïü. ü¡., 1985. – 536 ï. 

3. で▲ëÜ½　öÖó¡Üç ご.ん. づñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ íïóÖêëÜÖÖ▲ê ó ïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú / ぢÜÑ ëñÑ. ず.ゎ. ぜí½ó¡ÜÖ　Öîí, 
4-ñ ó£Ñ., äñëñëíßÜö. ó ÑÜä. – ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1984. – 240 ï. 

4. とóëóô¡Üç ゑ.ん. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ¡íôñïöçí äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç ïóïöñ½íê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï Üßàñú ïñöá0 / 
ゑ.ん. とóëóô¡Üç, ん.ぢ.ぶñëÖ▲ú, ん.で. とí¿áôñÖ¡Ü ó Ñë. // ゑ：ïÖó¡ とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ äÜ¿：öñêÖ：ôÖÜÇÜ 
ÜÖ：çñëïóöñöÜ: ゑóä. 4/2006 (39), ぶ. 1, で. 102-105. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – でêñ½í £í½ñàñÖó　 ÇëÜääÜçÜÇÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 んが ¡ üóÖí½ 

çöÜëóôÖÜú Üß½Üö¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí 
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ぜだがぎずéび で がごでとづぎどぞぼぜ ゑづぎぜぎぞぎぜ 

だ¿áêÜçí　 ù.ん., íïäóë., でíäîóÖ ゑ.ぜ., ¡.â.-½.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

ゑçñÑñÖóñ. がóÖí½ó¡Ü ÑÜïöíöÜôÖÜ ßÜ¿áüÜÇÜ ¡¿íïïí íçöÜÖÜ½Ö▲ê ïñöñç▲ê ½ÜÑñ¿ñú ó¿ó ½ÖÜÇÜ~¿ñ½ñÖöÖ▲ê 
ïóïöñ½, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó Üäóï▲çíñ½▲ê óÖöñÇëÜ-ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲½ó, ÑóââñëñÖîóí¿áÖÜ-ëí£ÖÜïöÖ▲½ó ó ÑëÜÇó½ó 
âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲½ó ÜëíçÖñÖó　½ó [1], ½Ü¢ÖÜ ëíïï½íöëóçíöá ç ëí½¡íê ëñ¡ÜëëñÖöÖÜÇÜ ÜöÜßëí¢ñÖó　 çóÑí [2, 3]: 

 1 ,n nr F r  
   ,           (1) 

ÇÑñ ( , )F r 
   - £íÑíÖÖí　 Öñ¿óÖñúÖí　 m -½ñëÖí　 çñ¡öÜë-âÜÖ¡îó　 ( 1 2( , ) ( ( , ), ( , ),... ( , )mF r F r F r F r   

        ) m -

½ñëÖÜÇÜ çñ¡öÜëí ïÜïöÜ　Öó　 r  (      1 2( , ,... )mr x x x
 ) ï k -½ñëÖ▲½ çñ¡öÜëÜ½ äíëí½ñöëÜç   ( 1 2( , ,... )k   

 ). 
ぎï¿ó ëíïï½íöëóçíöá ¡í¢ÑÜ0 ¡Ü½äÜÖñÖöÜ çñ¡öÜëí r  ¡í¡ ÖñÜöëóîíöñ¿áÖ▲ú ëñïÜëï, êíëí¡öñëó£Ü0àóú 

ïÜïöÜ　Öóñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ ~¿ñ½ñÖöí ïñöó, ó Öí¿Ü¢óöá ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ Üï¿Üçó　: 
 0 , 1ix i m     ,          (2) 

öÜ äëó óÑñÖöóâó¡íîóó ½ÜÑñ¿ó (1), ¡ÜöÜëí　 äëñÑäÜ¿íÇíñö äÜóï¡ ó¿ó £íÑíÖóñ çñ¡öÜëí   (äÜ öñ½ ó¿ó óÖ▲½ 
¡ëóöñëó　½ ïÜÜöçñöïöçó　 äëÜîñïïí½ ç ëñí¿áÖ▲ê ïóïöñ½íê), çÜ£Öó¡íñö £íÑíôí äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜÇÜ ïÜ¢ñÖó　 äÜ¿　 
äÜóï¡í ÑÜäÜïöó½▲ê £ÖíôñÖóú   ç äëÜïöëíÖïöçñ äíëí½ñöëÜç, ö.ñ. £íÑíôí öÜú ó¿ó óÖÜú ¡¿íïïóâó¡íîóó ïóïöñ½▲. 

ん¡öÜí¿áÖÜïöá öí¡Üú £íÑíôó ïç　£íÖí ï öñ½, ôöÜ Ññöí¿áÖÜñ óïï¿ñÑÜçíÖóñ äëÜîñïïÜç, Üäóï▲çíñ½▲ê ½ÜÑñ¿　½ó 
(1), ç Üßàñ½ ï¿Üôíñ çÜ£½Ü¢ÖÜ öÜ¿á¡Ü ¡Ü½äá0öñëÖ▲½ó ½ñöÜÑí½ó, í Üßéñ½ ç▲ôóï¿ñÖóú ß▲ïöëÜ ëíïöñö ï 
Üçñ¿óôñÖóñ½ m  ó k . ぢëó ~öÜ½ äëí¡öóôñï¡óú óÖöñëñï ½ÜÇÜö äëñÑïöíç¿　öá Öñ öÜ¿á¡Ü ïöíîóÜÖíëÖ▲ñ ïÜïöÜ　Öó　 
ïñöó, ÖÜ ó ÖñÜïöÜúôóç▲ñ (äñëóÜÑóôñï¡óñ ¡Ü¿ñßíÖó　, ßóâÜë¡íîóó, âëí¡öí¿áÖÜñ äÜçñÑñÖóñ, Ññöñë½óÖóëÜçíÖÖ▲ú 
êíÜï ó Ñë.) ëñ¢ó½▲ ññ âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 [4, 5], äÜï¡Ü¿á¡Ü ó½ñÖÖÜ ÜÖó Üßñïäñôóçí0ö ÑóÖí½óôñï¡Üñ 
½ÖÜÇÜÜßëí£óñ ïÜïöÜ　Öóú ïóïöñ½▲ ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ññ ß▲ïöëÜú íÑíäöíîóó ¡ ó£½ñÖñÖó0 çÖñüÖóê Üï¿Üçóú. 

ぞí¿óôóñ ÖñÜïöÜúôóçÜïöñú ç ëñí¿áÖ▲ê ïóïöñ½íê, ö.ñ. óê ôÜçïöçóöñ¿áÖÜïöá ¡ ½í¿▲½ çÜ£½ÜàñÖó　½ äíëí½ñöëÜç 
ó äñëñ½ñÖÖ▲ê, Ñíñö ÜïÖÜçíÖóñ ïôóöíöá, ôöÜ ïÜàñïöçñÖÖÜñ ç¿ó　Öóñ Öí ÑóÖí½ó¡Ü öí¡óê ïóïöñ½ ½ÜÇÜö Ü¡í£▲çíöá 
Öñ öÜ¿á¡Ü ïó¿áÖ▲ñ ½ñ¢~¿ñ½ñÖöÖ▲ñ ïç　£ó, âÜë½óëÜ0àóñ ßí£ÜçÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ïñöó, ÖÜ ó ï¿íß▲ñ. ばôñö çïñê 
çÜ£½Ü¢Ö▲ê ïç　£ñú Ññ¿íñö Çëíâ ïóïöñ½▲ äÜ¿Ö▲½ ó £Öíôóöñ¿áÖÜ Üçñ¿óôóçíñö Üßàññ ôóï¿Ü äíëí½ñöëÜç. 

ぜÜÑñ¿ó öóäí (1) ½ÜÇÜö Üöëí¢íöá ï¿Ü¢ÖÜñ äÜçñÑñÖóñ ïóïöñ½ ïí½Üú ëí£ÖÜú äëóëÜÑ▲, ç öÜ½ ôóï¿ñ Üäóï▲çíöá 
ÑóÖí½ó¡Ü äÜäÜ¿　îóú, ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ óÖâñ¡îóÜÖÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖóú, äëÜîñïï▲ ç ïÜîóí¿áÖÜ-~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê 
ïóïöñ½íê, ëíßÜöÜ ï¿Ü¢Ö▲ê ½ñêíÖóôñï¡óê, ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ó ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲ê ïóïöñ½, âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖóñ 
óï¡ÜïïöçñÖÖ▲ê ÖñúëÜÖÖ▲ê ïñöñú ïäñîóí¿áÖÜÇÜ çóÑí ï ÜßëíöÖ▲½ó ïç　£　½ó ó ÖñÜïöÜúôóçÜïö　½ó, 
óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ïñö　ê, ç¡¿0ôí　 ごÖöñëÖñö, ó äëÜôññ. 

ゑ ÑíÖÖÜú ëíßÜöñ ëíïï½íöëóçíñöï　 ôíïöÖ▲ú ï¿Üôíú ½ÜÑñ¿ñú (1, 2) ï¿ñÑÜ0àñÇÜ çóÑí: 

    
          

      
     

1 21
1

1 2

0 0 0
1 10 2 20 0

1 , ,... ;
, , , 1,2,... ;

0, , ,... 0;

0,1, 2,...; 0; 0;... 0,

m
n n n n n
i i i ij j i i mn n

j
i i

n n n
i m

m m

x x f x x x
x F r i m

ñï¿ó f x x x

n x x x x x x

   
  



  
         

 

      

 
   (3) 

ÇÑñ 0; 0; ( ); 0 (1 ; 1 )i ij ii i isign i m j m              - äíëí½ñöë▲. ぢëó 1 11, 0, 0m      ó£ (3) 
äÜ¿Üôíñ½ ó£çñïöÖÜ0 ½ÜÑñ¿á ぱñëê0¿áïöí, äëó 1 2 12 21 1 22, 0, 0, 0, 0, 0m              - ½ÜÑñ¿á 
«êóàÖó¡-¢ñëöçí» ゑÜ¿áöñëÜçï¡ÜÇÜ öóäí. で¿Üôíú 2m   ßÜ¿ññ äÜ¿ÖÜ ëíïï½ÜöëñÖ ç [6], ÜÑÖí¡Ü äëó 3m   
ïóïöñ½íöóôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú ½ÜÑñ¿ñú (3), Öíï¡Ü¿á¡Ü Öí½ ó£çñïöÖÜ, Öñ äëÜçÜÑó¿Üïá. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢëÜçñïöó íÖí¿ó£ ïóïöñ½▲ (3), Öñ ÜÇëíÖóôóçí　ïá ï¿Üôíñ½ 2m  , äëñÑ¿Ü¢óöá ññ ïöëÜ¡öÜëÖÜ0 
¡¿íïïóâó¡íîó0 ó ëí£ëíßÜöíöá ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ í¿ÇÜëóö½▲, äëÜó¿¿0ïöëóëÜçíöá ëí£¿óôÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ïóïöñ½ ÑíÖÖÜÇÜ öóäí. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. でóïöñ½í (3) ó½ññö ï¿ñÑÜ0àóñ ÜïÜßñÖÖÜïöó: 
1. ぎï¿ó ç äëÜîñïïñ âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ïñöó ¡í¡í　-¿óßÜ ó£ ¡Ü½äÜÖñÖö  ix  ïöíÖÜçóöï　 ëíçÖÜú ÖÜ¿0, öÜ ~öÜ 

£ÖíôñÖóñ ïÜêëíÖ　ñöï　 ó ç Ñí¿áÖñúüñ½, m  âí¡öóôñï¡ó Ü½ñÖáüíñöï　 Öí ñÑóÖóîÜ (ïóïöñ½í öñë　ñö îñ¿ÜïöÖÜïöá). 
2. ぱÜÖ¡îó　    

1( ,... )n n
i mf x x  ç Üß¿íïöó £ÖíôñÖóú íëÇÜ½ñÖöÜç, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê Üï¿Üçó0 0if  , äëó 0ix   ï 

Üçñ¿óôñÖóñ½ ix  çÜ£ëíïöíñö, ÑÜïöóÇíñö ½í¡ïó½Ü½í, £íöñ½ Üß▲çíñö ó äëó Öñ¡ÜöÜëÜ½ ix  Üßëíàíñöï　 ç ÖÜ¿á. 
3. ゑ ôíïöÖÜ½ ï¿Üôíñ 1 ... 0m     £íÑíôí ÖíêÜ¢ÑñÖó　 ÖñäÜÑçó¢Ö▲ê öÜôñ¡ ÜöÜßëí¢ñÖó　 (3) £Öíôóöñ¿áÖÜ 

ÜäëÜàíñöï　 ó ïçÜÑóöï　 ¡ ëí£Ññ¿áÖÜ½Ü ëñüñÖó0 2m  ïóïöñ½ ¿óÖñúÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú. ぢëó Üï¿Üçóó 0r 
  äÜ¿Üôíñ½: 
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1
1 0; 1,2,... ; 0; 1,2,...

m
n n

ij j i
j

x i m x i m


     .       (4) 

ぎï¿ó ÜäëñÑñ¿óöñ¿á ïóïöñ½▲ ÜëíçÖñÖóú ç (4) Öñ ëíçñÖ ÖÜ¿0, det[ ] 0ij  , í ññ ëñüñÖóñ ( )S Sr r 
   ÜÑÜç¿ñöçÜë　ñö 

Üï¿Üçó0 0Sr 
 , öÜ ÖñäÜÑçó¢Öí　 öÜô¡í ïóïöñ½▲ (3) ïÜàñïöçÜñö ó ñÑóÖïöçñÖÖí. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ÖñëíçñÖïöçÜ 

( ) 0Sr  
   ½Ü¢ÖÜ ëíïï½íöëóçíöá ¡í¡ ÜÑÖÜ ó£ ÖñÜßêÜÑó½▲ê Üï¿Üçóú ïÜêëíÖñÖó　 ïöëÜ¡öÜëÖÜú ïöíßó¿áÖÜïöó 

ïóïöñ½▲, ¡ÜöÜëÜñ Öí¿íÇíñö ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ ÜÇëíÖóôñÖó　 Öí çÜ£½Ü¢Ö▲ñ £ÖíôñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ij . 

4. ぶíïöÖ▲ñ äëÜó£çÜÑÖ▲ñ âÜÖ¡îóú      
1 2( , ,... )n n n

i mf x x x  ëíçÖ▲: 

0
; 1 , 1 , ,i j i ij i i i ir

f x x f x i j m i j  


          ,      (5) 

ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ççñïöó ï¿ñÑÜ0àÜ0 ¡¿íïïóâó¡íîó0 äíëÖ▲ê ïç　£ñú ó ~¿ñ½ñÖöÜç: 
1) ( 0)( 0)i ij j ji      - ¡ÜÖ¡ÜëñÖîó　 (K);        (6) 
2) ( 0)( 0)i ij j ji      - ¡ÜÜäñëíîó　 (C);        (7) 
3) ( 0)( 0)i ij j ji      - ÑÜ½óÖóëÜçíÖóñ (D) ~¿ñ½ñÖöí i  ÖíÑ ~¿ñ½ñÖöÜ½ j  (äÜ¿　ëÖí　 ïç　£á);  (8) 
4) 0i   - i -ú ~¿ñ½ñÖö ñïöá ä¿0ï-¡Ü½äÜÖñÖöí;       (9) 
5) 0i   - i -ú ~¿ñ½ñÖö ñïöá ½óÖÜï-¡Ü½äÜÖñÖöí.       (10) 
が¿　 êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½▲ ç îñ¿Ü½, äÜ öóäÜ ïç　£ñú (6-8), ¿óßÜ äÜ çïñú ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöó ¡ëóöñëóñç (6-10), 

½Ü¢ÖÜ ççñïöó ½íöëóîÜ ïç　£ÖÜïöó [ ]ijS  ó ëíïüóëñÖÖÜ0 ½íöëóîÜ ïç　£ÖÜïöó [ ]ijB  ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ï ~¿ñ½ñÖöí½ó: 

     , 11 2, 1 , ; , 1 , ; 1 2ij i ij ij ij i m iS sign i j m B S i j m B sign           .   (11) 

だßëíöó½ çÖó½íÖóñ Öí öÜ, ôöÜ ½▲ ïäñîóí¿áÖÜ Öñ ¡ÜÖîñÖöëóëÜñ½ çÖó½íÖóñ Öí «ç▲ëÜ¢ÑñÖÖ▲ê» ï¿Üôí　ê, 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê Üï¿Üçó　½ 0; 0; det[ ] 0i ij ij      ó ö.Ñ., äÜï¡Ü¿á¡Ü, ï ÜÑÖÜú ïöÜëÜÖ▲, ÜÖó ÑÜïöíöÜôÖÜ 

ëñÑ¡ó (ç 2m -½ñëÖÜ½ äëÜïöëíÖïöçñ äíëí½ñöëÜç ( , ) 
  ó½ ïÜÜöçñöïöçÜ0ö ÇóääñëäÜçñëêÖÜïöó - ½ÖÜ¢ñïöçí ï 

ÖÜ¿ñç▲½ 2m -½ñëÖ▲½ Üßéñ½Ü½ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï Üßéñ½Ü½ ÑëÜÇóê Üß¿íïöñú ÑÜäÜïöó½▲ê £ÖíôñÖóú äíëí½ñöëÜç), í 
ï ÑëÜÇÜú – ç▲ïÜ¡í　 öÜôÖÜïöá ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ç▲ôóï¿ñÖóú äÜ£çÜ¿　ñö óïï¿ñÑÜçíöá «äÜôöó ç▲ëÜ¢ÑñÖÖ▲ñ» ï¿Üôíó, 
ççÜÑ　 ½í¿▲ñ çÜ£½ÜàñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöÜç, ó ç ëí½¡íê ¡¿íïïóâó¡íîóó (6-10). 

ゑçñÑñ½ ÜäñëíöÜë ijP


 äíëÖÜú äñëñïöíÖÜç¡ó ÑçÜê ïöëÜ¡ ó ÑçÜê ïöÜ¿ßîÜç ï ÖÜ½ñëí½ó ( , )i j :  

ij Sij Cij Cij SijP P P P P 
    

,           (12) 

ÇÑñ SijP


 ó CijP


 ÜäñëíöÜë▲ ëí£Ññ¿áÖÜú äíëÖÜú äñëñïöíÖÜç¡ó ïöëÜ¡ ó ïöÜ¿ßîÜç ïÜÜöçñöçñöïçñÖÖÜ. ゐÜÑñ½ ïôóöíöá 
Ñçñ ïñöó ï ½íöëóîí½ó [ (1)]ijS  ó [ (2)]ijS  ([ (1)]ijB  ó [ (2)]ijB ), äëóÖíÑ¿ñ¢íàó½ó ÜÑÖÜ½Ü ¡¿íïïÜ, ñï¿ó ïÜàñïöçÜñö 
äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá äíëÖ▲ê äñëñïöíÖÜçÜ¡ (12), äñëñçÜÑ　àí　 ½íöëóîÜ [ (1)]ijS  ç [ (2)]ijS  ([ (1)]ijB  ç [ (2)]ijB ). 

ぶóï¿Ü âÜ½í¿áÖÜ çÜ£½Ü¢Ö▲ê çíëóíÖöÜç (ñï¿ó çïñ ïç　£ó ó ~¿ñ½ñÖö▲ äñëñÖÜ½ñëÜçíÖ▲) ëíçÖÜ  1
0 2m mSM

  ó 
2

0 2mBM   Ñ¿　 ½íöëóî [ ]ijS  ó [ ]ijB  ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ÜÑÖí¡Ü ôóï¿Ü Üö¿óôí0àóêï　 äÜ ïöëÜ¡öÜëñ ïñöñú 
ïÜàñïöçñÖÖÜ ½ñÖáüñ. で¿ñÑÜñö öí¡¢ñ óï¡¿0ôóöá £íçñÑÜ½Ü Öñïöíßó¿áÖ▲ñ ïñöó, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ Üï¿Üçó0: 

, 1
11

0
m m

i m ij
ji

B B


 
  

 
 .          (13) 

ゎëÜßÜ0 ÜîñÖ¡Ü ôóï¿í ¡¿íïïÜç ( SM , BM ), Öí ¡ÜöÜë▲ñ ëí£ßóçí0öï　 ïñöó (3) äÜ ïöëÜ¡öÜëñ ïç　£ñú ( SM , 
½íöëóîí [ ]ijS ) ó äÜ ïöëÜ¡öÜëñ ïç　£ñú ó ~¿ñ½ñÖöÜç ( BM , ½íöëóîí [ ]ijB ), ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá ó£ ïÜÜöÖÜüñÖóú: 

  21~ 2 !; ~ 2 !m m m
S BM m M m .         (14) 

でëíçÖñÖóñ ó ¡¿íïïóâó¡íîó0 ïñöñú ÜÑÜßÖÜ äëÜçÜÑóöá, äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ ç▲　ïÖóç äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá 
ëíïï½íöëóçíñ½Üú ïñöó ¡ ÜÑÖÜ½Ü ó£ ¡¿íïïÜç, ÜäëñÑñ¿　½▲ê ï¿ñÑÜ0àó½ ÖíßÜëÜ½ êíëí¡öñëóïöó¡: 

    
, 1 , 1, 1 1

; ; ; , 1 ; ,
m m m m

ij C ij ji Si ij Ci ij ij Si Ci
i j i j i j j j
S N S S S S i m

    

                   ,  (15) 

äëó ~öÜ½ ï äÜ½Üàá0 äñëñïöíÖÜçÜ¡ (12) ½íöëóîÜ ïç　£ÖÜïöó äëñÜßëí£Üç▲çí0ö öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜß▲ çñ¿óôóÖ▲ 
Si  ï Üçñ¿óôñÖóñ½ ÖÜ½ñëí ïöëÜ¡ó ëíïäÜ¿íÇí¿óïá ç äÜë　Ñ¡ñ Üß▲çíÖó　, í äëó Öí¿óôóó ïëñÑó Si  ÇëÜää▲ ëíçÖ▲ê – 

ç äÜë　Ñ¡ñ ÖñçÜ£ëíïöíÖó　 (ï Üçñ¿óôñÖóñ½ ÖÜ½ñëí ïöÜ¿ßîí) ëíïäÜ¿íÇí¿íïá ïÜÜöçñöïöçÜ0àí　 ÇëÜääí çñ¿óôóÖ CiN . 
ゑ ¡íôñïöçñ äëó½ñëí ç öíß¿óîñ 1 äëóçñÑñÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲ ¡¿íïïóâó¡íîóó Ñ¿　 ï¿Üôí　 3m  , í Öí ëóï. 1. – 

âí£Üç▲ñ äÜëöëñö▲, ó¿¿0ïöëóëÜ0àóñ ëñ¢ó½▲ Ññöñë½óÖóëÜçíÖÖÜÇÜ êíÜïí ç ïóïöñ½íê äÜÑÜßÖÜÇÜ öóäí. 
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ゑ ëíßÜöñ öí¡¢ñ ëíïï½íöëóçí0öï　 í¿ÇÜëóö½▲, äÜ£çÜ¿　0àóñ ¡ÜÖïöëÜóëÜçíöá ïóïöñ½Ü ï £íÑíÖÖ▲½ öóäÜ½ 
ïç　£ñú, ¡¿íïïóâóîóëÜñöï　 ï¿Üôíú 4m  , äëóçÜÑ　öï　 ëñ£Ü¿áöíö▲ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ôóï¿ñÖÖ▲ê ~¡ïäñëó½ñÖöÜç. 

どíß¿óîí 1 – と¿íïïóâó¡íîó　 ïóïöñ½ ï ôóï¿Ü½ ~¿ñ½ñÖöÜç 3m   
ヽ [ ]ij  [ ]ijS  4( )iB , 67BN   と¿íïï  ヽ [ ]ij  [ ]ijS  4( )iB , 67BN   と¿íïï 

1 0 0
0 0
0 0

 
 
 
 
 

 
0 0 0
0 0 0
0 0 0

 
 
 
 
 

 
1
1
1

 
 
 
 
 

 
KKK 

0   
 9 1 1

1 1
1 1

 
 
 
 
 

 
0 0 1
1 0 0
0 1 0

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 1
0 0 1

   
   
   
   
   

 
DDD1; 

1-3 
3   

2 1 0
0 1
0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0
0 0 0
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1
1 1
1 1

  
  
  
  
  

 
KKD; 

1,2 
1   

 10 2 0
1 1
0 2

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 1
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 1
0 0 1 1
1 1 1 1

    
    
    
    
    

 
DDD2; 

1-4 
3   

3 1 1
1 1
0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0
1 0 0
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 1
1 1 1

   
   
   
   
   

 
KKC; 

1-3 
2   

 11 2 2
1 1
1 1

 
 
 
 
 

 
0 1 1
1 0 0
1 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1

      
      
      
      
      

 
KCC; 

1-6 
4   

4 1 1
1 0
0 1

 
 
 
 
 

 
0 0 1
1 0 0
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 1
0 0 1 1
1 1 1 1

    
    
    
    
    

 
KDD1; 

1-4 
2   

 12 2 1
1 2
1 1

 
 
 
 
 

 
0 1 1
1 0 0
0 1 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1

        
        
        
        
        

 
DDC1; 

1-8 
4   

5 1 0
1 0
0 2

 
 
 
 
 

 
0 0 1
0 0 1
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 1
1 1 1

   
   
   
   
   

 
KDD2; 

1-3 
2   

 13 2 1
2 1
0 2

 
 
 
 
 

 
0 1 1
1 0 1
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 1
1 1 1

   
   
   
   
   

 
DDC2; 

1-3 
4   

6 2 0
0 1
0 1

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 0
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1
1 1
1 1

  
  
  
  
  

 
KDD3; 

1,2 
2   

 14 2 0
1 2
1 2

 
 
 
 
 

 
0 1 1
0 0 1
0 1 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1

      
      
      
      
      

 
DDC3; 

1-6 
4   

7 2 1
1 1
0 1

 
 
 
 
 

 
0 1 1
1 0 0
0 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 1
0 0 1 1
1 1 1 1

    
    
    
    
    

 
KDC1; 

1-4 
3   

 15 2 1
2 2
1 2

 
 
 
 
 

 
0 1 1
1 0 1
0 1 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1

      
      
      
      
      

 
DCC; 

1-6 
5   

8 1 2
1 1
1 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0
1 0 0
1 0 0

 
 
 
 
 

 
0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1

        
        
        
        
        

 
KDC2; 

1-8 
3   

 16 2 2
2 2
2 2

 
 
 
 
 

 
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 
 
 
 
 

 
0 1 1 1
0 0 1 1
0 0 0 1

    
    
    
    
    

 
CCC; 
1-4 

6   
 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 - ぱí£Üç▲ñ äÜëöëñö▲, ïóïöñ½▲  KDC2;3,  KKC;3,  KDD3;1 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÜ ¡¿íïïóâóîóëÜçíöá äíëÖ▲ñ ïç　£ó ç ÑóÖí½óôñï¡óê ïñö　ê, ç £íçóïó½Üïöó Üö ïÜôñöíÖó　 
£Öí¡Üç ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ôíïöÖ▲ê äëÜó£çÜÑÖ▲ê ÜöÜßëí¢í0àóê âÜÖ¡îóú, ¡í¡ ¡ÜÖ¡ÜëñÖîó0, ¡ÜÜäñëíîó0 ó 
ÑÜ½óÖóëÜçíÖóñ (äÜ¿　ëÖí　 ïç　£á), í ¡í¢Ñ▲ú ~¿ñ½ñÖö – ¡í¡ ä¿0ï- ó¿ó ½óÖÜï-¡Ü½äÜÖñÖöÜ, ç £íçóïó½Üïöó Üö £Öí¡í 
ôíïöÖÜú äëÜó£çÜÑÖÜú äÜ ñÇÜ ïÜßïöçñÖÖÜú äñëñ½ñÖÖÜú äëó ÖÜ¿ñç▲ê Öíôí¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÜ ëí£ßóñÖóñ 
ïñöñú Öí ¡¿íïï▲ äÜ ïöëÜ¡öÜëñ, ëí£ëíßÜöíÖ▲ í¿ÇÜëóö½▲ ¡¿íïïóâó¡íîóó ó ÇñÖñëíîóó ïñöñú ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ 
¡¿íïïí. ぢëÜçñÑñÖí ¡¿íïïóâó¡íîó　 ïñöñú ï ôóï¿Ü½ ~¿ñ½ñÖöÜç 2,3,4m  , äëóçñÑñÖ▲ ó¿¿0ïöëíîóó çÜ£½Ü¢Ö▲ê 
ëñ¢ó½Üç âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　, ç¡¿0ôí　 ïöíîóÜÖíëÖ▲ñ, äñëóÜÑóôñï¡óñ ó ëñ¢ó½▲ Ññöñë½óÖóëÜçíÖÖÜÇÜ êíÜïí. 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. びñú¿ が¢. どñÜëó　 âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖÜ-ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú / ぢñë. ï íÖÇ¿. - ぜ.: ぜóë, 1984. – 421 ï. 
2. でíäîóÖ ゑ.ぜ. だä▲ö äëó½ñÖñÖó　 ÇñÖñöóôñï¡ó ï¿Ü¢Ö▲ê îñäñú ぜíë¡Üçí Ñ¿　 ÖñúëÜïñöñçÜú öñêÖÜ¿ÜÇóó 

äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　 // ゑ：ïÖó¡ とëóçÜë：£á¡ÜÇÜ ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜÇÜ ：ÖïöóöÜöÜ とぞぎば. – とëóçóú づ：Ç: とぎや とぞぎば, 2009, 
ゑóä. 2(18). – で. 56-66. 

3. Saptsin V., Soloviev V. Relativistic quantum econoohysics – new paradigms in complex systems modelling // 
[Ä¿ñ¡öëÜÖÖ▲ú ëñïÜëï] – づñ¢ó½ ÑÜïöÜäí: arXiv:0907.1142v1 [physics.soc-ph] 7 Jul 2009. 

4. ぜíÖÑñ¿áßëÜö ゐ. ぱëí¡öí¿áÖí　 ÇñÜ½ñöëó　 äëóëÜÑ▲. – ぜ.: ごとご, 2002. – 656 ï. 
5. ぜí¿óÖñî¡óú ゎ. ゎ., ぢÜöíäÜç ん. ゐ., ぢÜÑ¿í£Üç ん. ゑ. ぞñ¿óÖñúÖí　 ÑóÖí½ó¡í: äÜÑêÜÑ▲, ëñ£Ü¿áöíö▲, ÖíÑñ¢Ñ▲. - 

ぜ.: ばづでで, 2006. 
6. でíäîóÖ ゑ.ぜ. がçÜêâí£Ö▲ñ Öñ¿óÖñúÖ▲ñ Ñóï¡ëñöÖ▲ñ ïóïöñ½▲ çöÜëÜÇÜ äÜë　Ñ¡í ¿ÜÇóïöóôñï¡ÜÇÜ öóäí: Üï¿Üçó　 

¿Ü¡í¿áÖÜú ÜïöÜúôóçÜïöó ó ¡¿íïïóâó¡íîó　. ゑ ¡Ö. «とÜ½ä'0öñëÖñ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 öí ：ÖâÜë½íî：úÖ： öñêÖÜ¿ÜÇ：； ç 
ÖíÜî：, ñ¡ÜÖÜ½：î： öí Üïç：ö：: げß：ëÖó¡ ÖíÜ¡Üçóê äëíîá». – とëóçóú づ：Ç: とぎや とぞぎば, 2005. – で. 194-195. 



ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

 
 305

んぞんずごげ ぢだでどだéぞぞぼび ゑづぎぜぎぞご どづばゐだぢづだゑだがぞだざ でごでどぎぜぼ で ばぶぎどだぜ 
とんゑごどんぴごだぞぞぼび ぢづだぴぎででだゑ 

でñëÑ0¡ ん.ん., ícïóïö., とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ  
E-mail: serduk@link.pl.ua 

 
ゑçñÑñÖóñ. ぢëó âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖóó ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïóïöñ½ çÜ£Öó¡í0ö ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　, 

ïÜäëÜçÜ¢Ñí0àóñï　 äñëóÜÑóôñï¡ó½ Üßëí£ÜçíÖóñ½ ó ïê¿Üä▲çíÖóñ½ äÜ£▲ëá¡Üç, £íäÜ¿ÖñÖÖ▲ê äíëÜÇí£ÜçÜú 
ï½ñïá0. ご£ÜôñÖó0 ~öÜÇÜ 　ç¿ñÖó　 äÜïç　àñÖÜ ½ÖÜÇÜ ëíßÜö [1-3]. だÑÖí¡Ü, ÜöïÜöïöçÜñö íÖí¿ó£ ç¿ó　Öó　 äíëí½ñöëÜç 
¡íçóöíîóó Öí êíëí¡öñëóïöó¡ó ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜú ïóïöñ½▲, ÇëíÖóî▲ ññ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　. 

ばïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ú ëñ¢ó½ äëóçÜÑóö ¡ ¡Ü¿ñßíÖó　½ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç 
ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí (ゎどと) ó ëÜïöÜ ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó ÑÜ 16-20% ÖÜ½óÖí¿áÖÜú 
½ÜàÖÜïöó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïí [4]. 

ゑ ëíßÜöñ [5] äëñÑ¿Ü¢ñÖí ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á ゎどと, Üôóö▲çí0àí　 çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 
äëÜîñïïÜç ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ï¿Ü¢ÖÜú ¡ÜÖâóÇÜëíîóó. ぢëó ~öÜ½ çí¢Ö▲½ 　ç¿　ñöï　 çÜäëÜï ÜäëñÑñ¿ñÖó　 
äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½ñ ó ¡íÖí¿ñ Çí£ÜÜßëí£ÜçíÖó　. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ âó£óôñï¡óê íïäñ¡öÜç ÖíäÜëÖÜÇÜ äñëñ½ñàñÖó　 ¢óÑ¡Üïöó ó ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äÜïöÜ　ÖÖ▲ê 
çëñ½ñÖó ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡Üú ïñöó ï ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. づíïï½Üöëó½ Ñçó¢ñÖóñ ¢óÑ¡Üïöó ½íïïÜú m  ïÜ ï¡ÜëÜïöá0   äÜ 
Üôíïö¡Ü öëÜßÜäëÜçÜÑí Ñ¿óÖÜú l  ó ä¿ÜàíÑá0 äÜäñëñôÖÜÇÜ ïñôñÖó　 S  (ëóï. 1). んÖí¿ó£ ÖíäÜëÖÜÇÜ äñëñ½ñàñÖó　 
¢óÑ¡Üïöó äÜ£çÜ¿ó¿ ç▲Ññ¿óöá öëó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê ïÜïöíç¿　0àóê [5]: 

– í¡öóçÖÜ0, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖÜ0 Öí¿óôóñ½ äÜöñëá ÖíäÜëí h  ó¿ó 
Ñíç¿ñÖó　 p  ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ ï ÇóÑëíç¿óôñï¡ó½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ½ 

CR ; 
– ¡óÖñöóôñï¡Ü0, êíëí¡öñëó£Ü0àÜ0 äñëñ½ñàñÖóñ ¢óÑ¡Üïöó 

½íïïÜú m  ïÜ ï¡ÜëÜïöá0  ; 
– äÜöñÖîóí¿áÖÜ0 (ñ½¡ÜïöÖÜ0), ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 £íäÜ¿ÖñÖó0 

öëÜßÜäëÜçÜÑí ó¿ó äÜÑÖ　öó0 ¢óÑ¡Üïöó Öí ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá. 
でÜÇ¿íïÖÜ £í¡ÜÖÜ ぞá0öÜÖí Ñ¿　 äñëñ½ñàñÖó　 Öñï¢ó½íñ½Üú 

Öñç　£¡Üú ¢óÑ¡Üïöó ½íïïÜú m  ó£ ÜÑÖÜú öÜô¡ó öëÜßÜäëÜçÜÑí (ïñôñÖóñ 
ん-ん) ç ÑëÜÇÜ0 (ïñôñÖóñ ゑ-ゑ) ïÜ ï¡ÜëÜïöá0   ÖñÜßêÜÑó½Ü äëó¿Ü¢óöá ïó¿Ü [6]: 

pS
dt
dmFFF trkin 


 , (1) 

ÇÑñ 
dt
dmmaFkin


  – ïó¿í, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖí　 ¡óÖñöóôñï¡ó½ Ñçó¢ñÖóñ½ ¢óÑ¡Üïöó; pSFtr   – ïó¿í 

ïÜäëÜöóç¿ñÖó　, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖí　 öëñÖóñ½ ¢óÑ¡Üïöó Ü ïöñÖ¡ó öëÜßÜäëÜçÜÑí; a  – Üï¡ÜëñÖóñ äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó. 
で ÑëÜÇÜú ïöÜëÜÖ▲, ïÜÇ¿íïÖÜ £í¡ÜÖí½ ÇóÑëÜïöíöó¡ó [6] Öí ¢óçÜñ ïñôñÖóñ äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó ÑñúïöçÜñö ïó¿í 

ÇóÑëÜïöíöóôñï¡ÜÇÜ Ñíç¿ñÖó　: 
 SppF 21  , (2) 

ÇÑñ 1p , 2p  – Ñíç¿ñÖóñ Öí çêÜÑñ ó ç▲êÜÑñ Üôíïö¡í öëÜßÜäëÜçÜÑí. 
どÜÇÑí, äëó ïÜç½ñïöÖÜ½ ëñüñÖóó ÜëíçÖñÖóú (1) ó (2) äÜ¿Üôó½: 

  pS
dt
dmSpp 21 


 . (3) 

で ÜôñöÜ½ öÜÇÜ, ôöÜ ½íïïí Vm   ó ï¡ÜëÜïöá äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó 
S
Q

  äëó Üßéñ½ñ constlSV  , äÜ¿Üôó½: 

  Q
dt
dQ

p
lpp

p
S

2
1

2





 , (4) 

ÇÑñ   – ä¿ÜöÖÜïöá äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó; l  – Ñ¿óÖí Üôíïö¡í öëÜßÜäëÜçÜÑí; Q  – ëíïêÜÑ ¢óÑ¡Üïöó. 
どÜÇÑí äñëñÑíöÜôÖí　 âÜÖ¡îó　, Üäóï▲çí0àí　 Ñçó¢ñÖóñ äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó äÜ öëÜßÜäëÜçÜÑÜ: 

   
    1sT

k
spsp

sQsW
i

i

1 



 , (5) 

ÇÑñ 
2

i p
Sk 

  – ¡Ü~ââóîóñÖö äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜïöó; 
2

i p
lT 

  – óÖñëîóÜÖÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ïöÜ¿ßí 

¢óÑ¡Üïöó. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – と ÜäëñÑñ¿ñÖó0 ïó¿ äëó 

ÖíäÜëÖÜ½ Ñçó¢ñÖóó ¢óÑ¡Üïöó 



ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

 
 306

が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ñ½¡ÜïöÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó çÜïäÜ¿á£Üñ½ï　 ÜëíçÖñÖóñ½ Öñëí£ë▲çÖÜïöó [6]: 

 
dt
dmQQ 21  , (6) 

ÇÑñ QQ1  , 
C

2 R
pgQ 

  – ëíïêÜÑ ¢óÑ¡Üïöó Öí çêÜÑñ ó ç▲êÜÑñ Üôíïö¡í öëÜßÜäëÜçÜÑí, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 

ぢëóÖ　ç, ôöÜ Vm   äëó Üßéñ½ñ constlSV  , í ¡çíÑëíö ï¡ÜëÜïöó £çÜ¡í ç ¢óÑ¡Üïöó 



d
dpc2 , äÜ¿Üôó½ 

ÜëíçÖñÖóñ çóÑí: 

 
dt
dp

c
lSQQ 221  . (7) 

どÜÇÑí äñëñÑíöÜôÖí　 âÜÖ¡îó　, Üäóï▲çí0àí　 äÜïöñäñÖÖÜñ £íäÜ¿ÖñÖóñ öëÜßÜäëÜçÜÑí ¢óÑ¡Üïöá0: 

   
    sT

1
sQsQ

spsW
e21




 , (8) 

ÇÑñ 


 2e c
lsT  – ñ½¡ÜïöÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó öëÜßÜäëÜçÜÑí;  sp  – ÑñúïöçÜ0àññ Öí Üôíïö¡ñ ÇóÑëÜïñöó 

Ñíç¿ñÖóñ, ïÜÜöçñöïöçÜ0àññ äÜöñë　½ Ñíç¿ñÖó　 p . 
とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ¢óÑ¡Üïöó ïÜäëÜçÜ¢Ñí0öï　 Üßëí£ÜçíÖóñ½ äÜ¿Üïöñú (¡íçñëÖ) ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ 

Üßéñ½í [7]: 

 
dt

dV
TQQ kav

kav21  , (9) 

ÇÑñ 
G

V
T kav

kav  – óÖñëîóÜÖÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲; QG  – çñïÜçÜú ëíïêÜÑ 

¢óÑ¡Üïöó; kavV  – ïÜ½½íëÖ▲ú Üßéñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê ¡íçñëÖ;   – ÜÑñ¿áÖ▲ú çñï ¢óÑ¡Üïöó.  
ゑ öíß¿. 1 äëóçñÑñÖ▲ £ÖíôñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó Ñ¿　 ëñí¿áÖÜÇÜ Üôíïö¡í öëÜßÜäëÜçÜÑí ï ÜôñöÜ½ 

¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú. 
どíß¿óîí 1 – ぢÜïöÜ　ÖÖ▲ñ çëñ½ñÖó ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡Üú ïñöó 

ぢÜïöÜ　ÖÖ▲ñ çëñ½ñÖó 
ぢíëí½ñöë▲ ÇóÑëÜïóïöñ½▲ 

iT , ï eT , ï kavT , ï 
1000l   ½, 372780p1   ぢí, 98100p2   ぢí, 188,0Q   ½3/ï, 20T   0で, 4,0d   ½, 

1000  ¡Ç/½3, 1450c   ½/ï, 2,792R C   ï2/½5, 9,9792  ぞ/½3, 5
kav 108V   ½3. 

29,15
 

8106 
 

00417,0
 

ゑ▲çÜÑ▲. ばïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ äëó ½íöñ½íöóôñï¡Ü½ ÜäóïíÖóó äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜú 
ïóïöñ½ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá öëó ïÜïöíç¿　0àóê ÖíäÜëÖÜÇÜ äñëñ½ñàñÖó　 ¢óÑ¡Üïöó: í¡öóçÖÜ0, ¡óÖñöóôñï¡Ü0 
ó äÜöñÖîóí¿áÖÜ0. 

ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ç ëíßÜöñ ç▲ëí¢ñÖó　 Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó Üôóö▲çí0ö ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ-
ÇñÜ½ñöëóôñï¡óñ ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ äíëí½ñöë▲ ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí. ぢëó ~öÜ½ óÖñëîóÜÖÖí　 
äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ïÜàñïöçñÖÖÜ ç¿ó　ñö Öí çëñ½　 äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí; ñ½¡ÜïöÖí　 ó ¡íçóöíîóÜÖÖí　 
äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ çëñ½ñÖó ç ßÜ¿áüñú ïöñäñÖó ÜäëñÑñ¿　0ö ÜïöÜúôóçÜïöá ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜú ïóïöñ½▲ ¡ ëí£çóöó0 
¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡Üú ïñöó. 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. づÜ¢ÑñïöçñÖï¡óú ゑ.ゑ. とíçóöíîó　 / ゑ.ゑ. づÜ¢ÑñïöçñÖï¡óú  – ず.: でÜÑÜïöëÜñÖóñ, 1977. – 247 ï. 
2. ぢóëïÜ¿ ご. とíçóöíîó　 / ご. ぢóëïÜ¿ – ぜ.: ぜごづ, 1975. – 94 ï. 
3. とíëñ¿óÖ ゑ.é. とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　 ç îñÖöëÜßñ¢Ö▲ê ó Üïñç▲ê ÖíïÜïíê / ゑ.é. とíëñ¿óÖ – ぜ.: 

ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, 1975. – 336 ï. – (ご£Ñ. 2-ñ, äñëñëíß. ó ÑÜä.) 
4. でñëÑ0¡ ん.ん. ゑ¿ó　Öóñ äíëí½ñöëÜç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½▲ Öí ÇëíÖóî▲ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 

　ç¿ñÖóú / ん.ん. でñëÑ0¡, ど.ゑ. とÜëñÖá¡Üçí // ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ： ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ô： ïóïöñ½ó. べÜ¡çíëöí¿áÖóú 
ÖíÜ¡ÜçÜ-çóëÜßÖóôóú ¢ÜëÖí¿. とëñ½ñÖôÜ¡: とがぢば, – 2008. ゑóä. 1/2009 (5) – で. 43-46. 

5. でñëÑ0¡ ん.ん. だïÜßñÖÖÜïöó ½ÜÑñ¿ñú çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ê ÖíïÜïÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç / ん.ん. でñëÑ0¡, ど.ゑ. 
とÜëñÖá¡Üçí // ゑ：ïÖó¡ とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ äÜ¿：öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: げß. ÖíÜ¡. äëíîá. – とëñ½ñÖôÜ¡: 
とがぢば. – 2007. – ゑóä. 3(44). ぶ.1. – で. 143-147. 

6. づíßóÖÜçóô ぎ. げ. ゎóÑëíç¿ó¡í / ぎ. げ. づíßóÖÜçóô – ぜ.: ぞñÑëí, 1978. – 304 ï. 
7. とÜ£ñ¿¡Üç ゑ.ぢ. Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜñ óïï¿ñÑÜçíÖóñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜú 

ïóïöñ½ñ / ゑ.ぢ. とÜ£ñ¿¡Üç, ん.ぱ. ぎâó½Üô¡óÖ // ぜíöñëóí¿▲ ïÜçñàíÖó　 んとんがぎぜごご ぞんばと ばとづんごぞでとだざ ででづ 
“とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　 ç ÖíïÜïÖ▲ê ïóïöñ½íê”. – とóñç: がÖñäëÜäñöëÜçï¡óú âó¿óí¿ ごÖïöóöÜöí ½ñêíÖó¡ó 
んぞ ばででづ, 1976. – どÜ½ 1. – で. 71-80. 
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だぢどごぜやげんぴやざぞや ぜぎどだがご やがぎぞどごぱやとんぴやゆ ぢんづんぜぎどづやゑ ぜんどぎぜんどごぶぞだゆ ぜだがぎずや 
ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞだゆ でごでどぎぜご 

で½：ëÖÜçí ù.ん., ½íÇ：ïöë., ずíü¡Ü ù.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî., ぶÜëÖóú だ.ぢ., Ñ.ö.Ö., äëÜâ., ゎñëíïó½Üçóô ゑ.ゑ., ：Ö¢. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: apch@kdu.edu.ua 

ゑïöÜä. ゑ £ç’　£¡Ü ：£ £ëÜïöíÖÖ　½ ï¡¿íÑÖÜïö： ： ë：£ÖÜ½íÖ：öÖÜïö： öñêÖ：ôÖóê Üß'．¡ö：ç ä：ÑçóàÜ0öáï　 çó½ÜÇó ÑÜ ñâñ¡öóçÖÜïö： 
；ê âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　. ぴñ äëóçÜÑóöá ÑÜ Üï¡¿íÑÖñÖÖ　 ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　, £íäÜôíö¡ÜçíÖÖ　 ÖÜçóê í¿ÇÜëóö½：ç Üî：Ö¡ó £½：ÖÖóê 
ïöíÖÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ (ぎぜで), £íïöÜïÜçíÖÖ　 Öñô：ö¡Ü； ¿ÜÇ：¡ó, ÖñúëÜ½ñëñ¢ñçóê, ëÜßíïöÖóê ïóïöñ½ öÜàÜ. ん¿ñ ç 
Üï：ê çóäíÑ¡íê çí¢¿óçñ ½：ïîñ £íú½í0öá äóöíÖÖ　 Üöëó½íÖÖ　 íÑñ¡çíöÖóê ½ÜÑñ¿ñú Üß'．¡ö：ç ¡ñëÜçíÖÖ　, âÜë½ÜçíÖÖ　 　¡óê Ü 
£íÇí¿áÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü £Ñ：úïÖ0．öáï　 Öí ÜïÖÜç： öñÜë：； ：ÑñÖöóâ：¡íî：；. げÜ¡ëñ½í, Ñ¿　 ：ÑñÖöóâ：¡íî：； ぎぜで ÑÜî：¿áÖÜ 
çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ½ñöÜÑó ：£ ½ÜÑñ¿¿0, àÜ ÖíïöëÜ0．öáï　 [1]. ぢëó îáÜ½Ü Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ÑÜï¡ÜÖí¿：üóê ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 
ÖñÜßê：ÑÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó äÜçÖ：ü： ： öÜôÖ：ü： ½ÜÑñ¿：, àÜ çëíêÜçÜ0öá Öñ¿：Ö：úÖ： ñâñ¡öó. ぞíäëó¡¿íÑ, Ñ¿　 äíëí½ñöëóôÖÜ； 
：ÑñÖöóâ：¡íî：； ¿：Ö：úÖóê ïóïöñ½ ë：£ÖÜ； ï¡¿íÑÖÜïö： £íäëÜäÜÖÜçíÖ： ÑÜïöíöÖáÜ äëÜïö： ： ñâñ¡öóçÖ： ½ñöÜÑó, £íïÖÜçíÖ： Öí ：Ññ； 
½ñöÜÑÜ Öíú½ñÖüóê ¡çíÑëíö：ç [2], í öí¡Ü¢ í¿ÇÜëóö½：ç ëñí¿áÖÜÇÜ ½íïüöíßÜ ôíïÜ öí¡óê 　¡ ëñ¡ÜëñÖöÖóú ½ñöÜÑ Öíú½ñÖüóê 
¡çíÑëíö：ç ： úÜÇÜ ½ÜÑóâ：¡íî：；, ½ñöÜÑó ïöÜêíïöóôÖÜ； íäëÜ¡ïó½íî：； [3] öÜàÜ. ぞñ£çí¢í0ôó Öí öñ, àÜ ßíÇíöÜ äóöíÖá £íÇí¿áÖÜÇÜ 
： äëó¡¿íÑÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ ç äëÜß¿ñ½： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ぎぜで çóë：üñÖ：, £íÇí¿áÖí ïóöÜíî：　 　¡ ： ëíÖ：üñ £í¿óüí．öáï　 äëÜß¿ñ½ÖÜ0. 
ぴñ äÜç'　£íÖÜ, £Ü¡ëñ½í, £ Öññâñ¡öóçÖ：ïö0 ：ïÖÜ0ôÜ； öñêÖÜ¿ÜÇ：； ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　, ÜßÜ½Üç¿ñÖÜ0 Öñ½Ü¢¿óç：ïö0 ëÜ£ç'　£íÖÖ　 
çïáÜÇÜ ïäñ¡öëÜ £íÑíô ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ぎぜで. 

ぜñöí ëÜßÜöó. んÖí¿：£ ½ñöÜÑ：ç ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äíëí½ñöë：ç ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. ぢëÜçñÑñÖóú ëÜ£Ç¿　Ñ £íÇí¿áÖÜ； ïêñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ï¡¿íÑÖó½ Üß'．¡öÜ½, 　¡Ü0 ． ぎぜで, 

äÜ¡í£íç, àÜ äëó çóë：üñÖÖ： £íÑíô ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 öí ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äÜöë：ßÖÜ çó£Öíôóöó 　¡Öíú¡ëíàÜ ç Ññ　¡Ü½Ü ëÜ£Ü½：ÖÖ： 
½ÜÑñ¿á Üß'．¡öÜ, àÜ ÜäóïÜ． ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ½：¢ çê：ÑÖó½ó ： çóê：ÑÖó½ó ïóÇÖí¿í½ó. げíÑíôí Üî：Ö¡ó ïöíÖÜ ïöíçóöáï　 　¡ £íÑíôí 
£ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 　¡Öíú¡ëíàÜ； ç ïñÖï： £íÑíÖÜÇÜ ¡ëóöñë：0 Üî：Ö¡ó. ぢíëí½ñöëó äëóïöëÜ0 ¡ñëÜçíÖÖ　 ： äíëí½ñöëó, àÜ çó£Öíôí0öá 
ëñ¢ó½ äÜçñÑ：Ö¡ó ¡ñëÜçíÖÜÇÜ Üß'．¡öÜ, £í£çóôíú çóêÜÑ　öá Ü ëñ£Ü¿áöíö： ëÜ£ç’　£íÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖóê Üäöó½：£íî：úÖóê £íÑíô. ば 
ëñ£Ü¿áöíö： çïöíÖÜç¿0．öáï　 Üäöó½í¿áÖóú ëñ¢ó½ äëÜö：¡íÖÖ　 äëÜîñï：ç ç ¡ñëÜçíÖÜ½Ü Üß'．¡ö： ： ëñí¿：£Ü．öáï　 Üäöó½í¿áÖí 
ïöëíöñÇ：　 ä：Ñöëó½¡ó £íÑíÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü £í äñçÖóê Ü½Üç ñ¡ïä¿Üíöíî：；. 

ぢëó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ï¡¿íÑÖóê Öñ¿：Ö：úÖóê ½ÜÑñ¿ñú íçöÜëó ôíïöÜ Üß‾ëÜÖöÜçÜ0öá ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ïäëÜàñÖÖ　 ½ÜÑñ¿：. どÜ¢, Öí 
äñëüóú ä¿íÖ çóïöÜäí． Öñ ïí½í ½ÜÑñ¿á ¡ñëÜçíÖÜÇÜ Üß’．¡öí (ïóïöñ½ó), 　¡ öí¡í, í úÜÇÜ (；；) ÜïÜß¿óçÜïö： ： çëíêÜçíÖÖ　 çï：ê 
â：£óôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú. どí¡ äëó äëÜçñÑñÖÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ôíïöÜ ÜïÜß¿óçÜïö： ぎぜで, 　¡ ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　, Öñ çëíêÜçÜ0öáï　 
öÜ½Ü, àÜ çÜÖó Öñç：ÑÜ½： ÑÜï¿：ÑÖó¡Ü ôñëñ£ ÖñÑÜïöíöÖ：ïöá ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑíÖóê. どí¡ñ äëÜöóë：ôô　 ½：¢ £í½：ÖÜ0 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ½íöñ½íöóôÖó½ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　½ ： ÖñíÑñ¡çíöÖ：ïöá ½ÜÑñ¿ñú ôñëñ£ ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÑíÖóê 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ½Ü¢ñ ßÜöó çóë：üñÖó½ ü¿　êÜ½ ïöçÜëñÖÖ　 ïäñî：í¿áÖóê ïóïöñ½ – ç：ëöÜí¿áÖóê 
ÑÜï¿：ÑÖóîá¡óê ¡Ü½ä¿ñ¡ï：ç, 　¡： 　ç¿　0öá ïÜßÜ0 ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á ぎぜで, ÖíïöëÜ0çíÖÜ £í äíëí½ñöëí½ó ëñí¿áÖÜ； ぎぜで [4]. 

ゑí¢¿óç：ïöá öí¡ÜÇÜ çóßÜëÜ äÜ　ïÖ0．öáï　 üóëÜ¡ó½ äëí¡öóôÖó½ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ íäíëíöÜ ïÜôíïÖÜ； í¿ÇÜëóö½：ôÖÜ； öñÜë：； 
¡ñëÜçíÖÖ　 äëó ïöçÜëñÖÖ： äëó¡¿íÑÖóê äëÜÇëí½Öóê ïóïöñ½, £Ü¡ëñ½í äëó ëÜ£ëÜßî： çßÜÑÜçíÖóê ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ゑóë：üñÖÖ　 îóê £íÑíô ½Ü¢¿óçñ ¿óüñ £í Ü½Üçó ¡Ü¿ó ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ßÜÑñ öÜöÜ¢Öí ëñí¿áÖ：ú ぎぜで, öÜßöÜ ；； 
½íöñ½íöóôÖóú Üäóï ßÜÑñ çëíêÜçÜçíöó çï： ÜïÜß¿óçÜïö：, ：, Öíç：öá çíÑó äëóöí½íÖÖ： ëñí¿áÖ：ú ぎぜで. 

ゑó£ÖíôñÖÖ　 Üî：ÖÜ¡ äíëí½ñöë：ç ぎぜで ． ½Ü¢ñ ßÜöó ïâÜë½Ü¿áÜçíÖí 　¡ £íÑíôí Üäöó½：£íî：；, ç 　¡：ú 　¡ î：¿áÜçÜ âÜÖ¡î：　 íßÜ 
âÜÖ¡î：0 çöëíö ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ¡çíÑëíöóôÖÜ Üî：Ö¡Ü Ñ¿　 äÜ½ó¿Ü¡: 





n

1k

2
ken2

1J ,  (1) 

Ññ n – ôóï¿Ü çó½：ë0çíÖá. ぢÜêóß¡í ：ÑñÖöóâ：¡íî：； ½yye   Ññ 1
n21 Ry....,,y,y   öí 1

½n2½1½ Ry....,,y,y   - 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÑíÖ： öí ÑíÖ： ½ÜÑñ¿： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, ． Öñ¿：Ö：úÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 Öñç：ÑÜ½óê äíëí½ñöë：ç m  ½ÜÑñ¿： ： çó£Öíôí．öáï　 

　¡ )(fye  , mR ,  f  - âÜÖ¡î：　 ÖñäñëñëçÖí Öí mR , nm  . 
が¿　 ëÜ£ç’　£íÖÖ： £íÑíô： (1) ½Ü¢Üöá ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖ： ½ñöÜÑó Üäöó½：£íî：；. ゐÜÑá-　¡óú ôóïñ¿áÖóú ½ñöÜÑ ½í． ïçÜ； äñëñçíÇó 

： ÖñÑÜ¿：¡ó, Ü £ç'　£¡Ü £ ôó½ çóÖó¡í． äóöíÖÖ　 äëÜ äÜë：çÖ　ÖÖ　 ë：£Öóê ½ñöÜÑ：ç. やïÖÜ． ë　Ñ ôóÖÖó¡：ç, 　¡： ï¿：Ñ çëíêÜçÜçíöó äëó 
Üî：Öî： ñâñ¡öóçÖÜïö： í¿ÇÜëóö½：ç ： ；ê äÜë：çÖ　ÖÖ　. どí¡, ÜÖ：çñëïí¿áÖ：ïöá í¿ÇÜëóö½Ü çó£Öíôí．öáï　 öó½ ¡¿íïÜ½ £íÑíô, Ñ¿　 
ëÜ£ç’　£¡Ü 　¡óê ç：Ö äëó£ÖíôñÖóú, í öí¡Ü¢ ½ñ¢í½ó çó½ÜÇ, àÜ äëñÑ'　ç¿　0öáï　 í¿ÇÜëóö½Ü½ ÑÜ £íÑíô ÑíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ. どÜ¢ 
ëÜ£ç’　£Ü¡ äÜïöíç¿ñÖÜ； £íÑíô： ïâÜë½Ü¿áÜçíÖí 　¡ £íÑíôí ：ÑñÖöóâ：¡íî：；: £í ÑíÖó½ó ïäÜïöñëñ¢ñÖÖ　 çê：ÑÖóê ： çóê：ÑÖóê £½：ÖÖóê 
ÖñÜßê：ÑÖÜ äÜßÜÑÜçíöó Üäöó½í¿áÖÜ ç Ññ　¡Ü½Ü ëÜ£Ü½：ÖÖ： ½ÜÑñ¿á. ゑëíêÜçÜ0ôó Üßï　Ç íäë：ÜëÖÜ； ：ÖâÜë½íî：； ½Ü¢Öí ÇÜçÜëóöó 
äëÜ ：ÑñÖöóâ：¡íî：0 Ü çÜ£á¡Ü½Ü £ÖíôñÖÖ：: çó£ÖíôñÖÖ　 (Üî：Ö0çíÖÖ　) Öñç：ÑÜ½óê äíëí½ñöë：ç Üß’．¡öí £í ÑíÖó½ó 
ïäÜïöñëñ¢ñÖÖ　, 　¡： Üöëó½íÖ： ç Ü½Üçíê úÜÇÜ âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　. ぢëó îáÜ½Ü ççí¢íöó½ñ½Ü ç：ÑÜ½ó½ó ïöëÜ¡öÜëÜ öí ¡¿íï 
½ÜÑñ¿ñú ÑÜ 　¡ÜÇÜ Üß’．¡ö ç：ÑÖÜïóöáï　. 

ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ½ñöó ëÜßÜöó ÖñÜßê：ÑÖÜ £í£Öíôóöó ÖíïöÜäÖñ. ぜñöÜÑó Üäöó½：£íî：； ¡¿íïóâ：¡Ü0öá ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ £íÑíô 
Üäöó½：£íî：； öí äÜÑ：¿　0öáï　 Öí çóÑó, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí0öá £íÑíôí½, ÑÜ 　¡óê çÜÖó £íïöÜïÜçÜ0öáï　: ¿Ü¡í¿áÖ： öí Ç¿Üßí¿áÖ： 
½ñöÜÑó. げí¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ çóÑÜ ：ÖâÜë½íî：；, àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　, äÜÑ：¿　0öáï　 Öí ÖíïöÜäÖ： ¡¿íïó. é¡àÜ Öí ¡Ü¢Ö：ú ：öñëíî：； 
çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ö：¿á¡ó £ÖíôñÖÖ　 âÜÖ¡î：ú, àÜ ½：Ö：½：£Ü0öáï　, öÜ ½ñöÜÑ Öí£óçí．öáï　 ½ñöÜÑÜ½ ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü, 
Öíäëó¡¿íÑ, ïó½ä¿ñ¡ïÖóú ½ñöÜÑ ぞñ¿Ññëí-ぜ：Ñí [5]. é¡àÜ, Ü¡ë：½ öÜÇÜ, äÜöë：ßÖ： Üßôóï¿ñÖÖ　 äñëüóê äÜê：ÑÖóê, öÜ úÑñöáï　 
äëÜ ½ñöÜÑó äñëüÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü – ï：½ñúïöçÜ ½ñöÜÑ：ç ïäë　¢ñÖóê ÇëíÑ：．Öö：ç, Öíäëó¡¿íÑ, ぱ¿ñöôñëí-づ：çïí [6], äëó ÖñÜßê：ÑÖÜïö： 
ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ Üßôóï¿ñÖÖ　 ÑëÜÇóê äÜê：ÑÖóê – ½ñöÜÑó ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü, Öíäëó¡¿íÑ, ½ñöÜÑ ぞá0öÜÖí-づíâïÜÖí, ï：½ñúïöçÜ 
¡çí£：Öá0öÜçïá¡óê ½ñöÜÑ：ç [6]. 

で¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ äëó çóë：üñÖÖ： £íÑíô ½：Ö：½：£íî：； ½ñöÜÑó äñëüÜÇÜ ： ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡：ç ½í0öá, 　¡ äëíçó¿Ü, ß：¿áü 
çóïÜ¡Ü üçóÑ¡：ïöá £ß：¢ÖÜïö：, Ö：¢ ½ñöÜÑó ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. だÑÖí¡ Öí äëí¡öóî： Üßôóï¿ñÖÖ　 äñëüóê ： ÑëÜÇóê äÜê：ÑÖóê 
âÜÖ¡î：ú çñ¿ó¡Ü； ¡：¿á¡Üïö： £½：ÖÖóê ÑÜïóöá öëÜÑÜ½：ïö¡ñ. ば ë　Ñ： çóäíÑ¡：ç çÜÖó Öñ ½Ü¢Üöá ßÜöó Üöëó½íÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： 
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íÖí¿：öóôÖóê âÜÖ¡î：ú. ゑó£ÖíôñÖÖ　 äÜê：ÑÖóê £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ë：£Öóê ôóïñ¿áÖóê ½ñöÜÑ：ç £Ñ：úïÖ0．öáï　 £ äÜ½ó¿¡í½ó, 　¡： 
½Ü¢Üöá Üß½ñ¢óöó £íïöÜïÜçíÖÖ　 öí¡óê ½ñöÜÑ：ç. とë：½ öÜÇÜ, Öí äëí¡öóî： £Üïöë：ôí0öáï　 £íçÑíÖÖ　, çóë：üñÖÖ　 　¡óê ½Ü¢¿óçñ 
¿óüñ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½ñöÜÑ：ç ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü, Öíäëó¡¿íÑ £íÑíô： ½：Ö：½：£íî：； âÜÖ¡î：ú £ ëÜ£ëóçÖó½ó äñëüó½ó äÜê：ÑÖó½ó. 
が¿　 çóë：üñÖÖ　 öí¡óê äëí¡öóôÖóê £íÑíô Üäöó½：£íî：； ½Ü¢Üöá ßÜöó Üïä：üÖÜ £íïöÜïÜçíÖ： ½ñöÜÑó ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. ば [4] 
ÖíçñÑñÖ： ëñ£Ü¿áöíöó, Üöëó½íÖ： Ñ¿　 çóäíÑ¡Ü çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： がぢで Öí ÜïÖÜç： £íïöÜïÜçíÖÖ　 
ïó½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ ぞñ¿Ññëí-ぜ：Ñí, àÜ ． ½ñöÜÑÜ½ ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. 

ばï： í¿ÇÜëóö½ó ßíÇíöÜçó½：ëÖÜ； Üäöó½：£íî：；, ëÜ£Ç¿　ÖÜö： çóàñ, ． ¿Ü¡í¿áÖó½ó, Üï¡：¿á¡ó ÑÜ£çÜ¿　0öá £Öíúöó ¿óüñ ¿Ü¡í¿áÖÜ 
Üäöó½í¿áÖ： ë：üñÖÖ　. んÖí¿：£ [7-9] äÜ¡í£Ü．, àÜ £íÑíôí äÜüÜ¡Ü Ç¿Üßí¿áÖÜÇÜ ñ¡ïöëñ½Ü½Ü, £Ü¡ëñ½í, Ñ¿　 £íÑíô： Üî：Ö¡ó 
äíëí½ñöë：ç ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ぎぜで ． í¡öÜí¿áÖÜ0. 

ばï： ç：ÑÜ½： ½ñöÜÑó Ç¿Üßí¿áÖÜ； Üäöó½：£íî：； ½Ü¢Öí ëÜ£Ñ：¿óöó Öí Ñç： ¡íöñÇÜë：；: Ññöñë½：ÖÜçíÖ： öí ïöÜêíïöóôÖ：. 
がñöñë½：ÖÜçíÖ： ½ñöÜÑó Üöëó½Ü0öá Ç¿Üßí¿áÖñ ë：üñÖÖ　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 çóôñëäÖÜÇÜ äÜüÜ¡Ü Öí çï：ú ÑÜäÜïöó½：ú ½ÖÜ¢óÖ：. 

どÜ½Ü ß：¿áü：ïöá Ññöñë½：ÖÜçíÖóê ½ñöÜÑ：ç çöëíôí0öá ñâñ¡öóçÖ：ïöá ： ÖíÑ：úÖ：ïöá ：£ £ëÜïöíÖÖ　½ ëÜ£½：ëÖÜïö： £íÑíô：. ゐ：¿áü öÜÇÜ, 
àÜß ÇíëíÖöÜçíöó Üïä：ê, öí¡： ½ñöÜÑó çó½íÇí0öá çó¡ÜÖíÖÖ　 ÑÜÑíö¡Üçóê äëóäÜàñÖá, Öí¡¿íÑñÖóê Öí âÜÖ¡î：0 î：¿：. 
がñöñë½：ÖÜçíÖ： ½ñöÜÑó Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ïöÜêíïöóôÖÜïö：. 

でöÜêíïöóôÖ： í¿ÇÜëóö½ó ÑÜ£çÜ¿　0öá ç：Ñ：úöó ç：Ñ äëÜß¿ñ½ Ññöñë½：ÖÜçíÖóê í¿ÇÜëóö½：ç. どÜö ïöÜêíïöóôÖóú ä：Ñê：Ñ 
äëóïÜöÖ：ú Öñ ö：¿á¡ó ç ëÜ£ëÜßî： öí íÖí¿：£： í¿ÇÜëóö½Ü, í¿ñ ： çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 Ü ëÜ£ç’　£¡Ü ßí£Üçóê äëÜß¿ñ½, Öíäëó¡¿íÑ, äëó 
çó£ÖíôñÖÖ： Ü½Üçó £ÜäóÖ¡ó. ゐ：¿áü：ïöá ïöÜêíïöóôÖóê ½ñöÜÑ：ç Üî：Ö00öá £ÖíôñÖÖ　 âÜÖ¡î：； î：¿： Ü çóäíÑ¡Üçóê öÜô¡íê 
ÑÜäÜïöó½Ü； ½ÖÜ¢óÖó £ äÜÑí¿áüÜ0 ÜßëÜß¡Ü0 çóß：ë¡ó. é¡ Öíï¿：ÑÜ¡, ïöÜêíïöóôÖ： ½ñöÜÑó Öñ ÇíëíÖöÜ0öá Üïä：ê. 

ゑ [10] ÖíçñÑñÖÜ äëó¡¿íÑó ½ñöÜÑ：ç Ç¿Üßí¿áÖÜ； Üäöó½：£íî：； öí ¿：öñëíöÜëÖ： Ñ¢ñëñ¿í £ ÜäóïÜ½ ½ñöÜÑ：ç Üäöó½：£íî：；. 
やïöÜëóôÖÜ äñëüó½ ½ñöÜÑÜ½ Ç¿Üßí¿áÖÜ； Üäöó½：£íî：； ． ½ñöÜÑ ぜÜÖöñ-とíë¿Ü Öí ßí£： 　¡ÜÇÜ ßÜç ïöçÜëñÖóú ½ñöÜÑ 

½Ü¿áö：ïöíëöÜ. ぜÜ¿áö：ïöíëö –îñ Ü£íÇí¿áÖñÖóú ä：Ñê：Ñ: ß：¿áü：ïöá ñâñ¡öóçÖóê ½ñöÜÑ：ç Ç¿Üßí¿áÖÜ； Üäöó½：£íî：； £íïÖÜçíÖí Öí 
：Ññ； ½ñöÜÑÜ ½Ü¿áö：ïöíëöí –£íäÜï¡ ïöíÖÑíëöÖóê ¿Ü¡í¿áÖóê í¿ÇÜëóö½：ç £ ½ÖÜ¢óÖó öÜôÜ¡, ë：çÖÜ½：ëÖÜ ëÜ£äÜÑ：¿ñÖóê Öí 
ÑÜäÜïöó½：ú ½ÖÜ¢óÖ： ë：üñÖá. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ½ñöÜÑ ½Ü¿áö：ïöíëöÜ ½Ü¢Öí Öí£çíöó äëÜöÜöóäÜ½ öí¡óê ½ñöÜÑ：ç. 

だÑÖ：．0 £ ½ÜÑóâ：¡íî：ú ½ñöÜÑÜ ½Ü¿áö：ïöíëöÜ ． ½ñöÜÑó ÇëÜäÜçíÖá. どÜö £ëÜß¿ñÖí ïäëÜßí ÜïÜÖñÖÖ　 ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ÖñÑÜ¿：¡Ü 
½Ü¿áö：ïöíëöÜ ü¿　êÜ½ ëñöñ¿áÖÜÇÜ ç：ÑßÜëÜ ¡ëíäÜ¡, £ 　¡óê £íäÜï¡í．öáï　 ¿Ü¡í¿áÖóú äÜüÜ¡. づÜ£Ç¿　Ñí．öáï　 Ññ　¡í çóß：ë¡í 
öÜôÜ¡, Öíäëó¡¿íÑ, ë：çÖÜ½：ëÖÜ ëÜ£äÜÑ：¿ñÖóê Öí ÑÜäÜïöó½：ú ½ÖÜ¢óÖ：. ぢÜö：½, äÜ¡ó Öñ çó¡ÜÖí．öáï　 Ññ　¡í Ü½Üçí £ÜäóÖ¡ó, 
äÜï¿：ÑÜçÖÜ çó¡ÜÖÜ0öáï　 ÖíïöÜäÖ： öëó ¡ëÜ¡ó: 

– £ ¡Ü¢ÖÜ； öÜô¡ó £íäÜï¡í．öáï　 í¿ÇÜëóö½ ¿Ü¡í¿áÖÜÇÜ ïäÜï¡Ü, ç ëñ£Ü¿áöíö： ßÜÑñ Üöëó½íÖóú Öíß：ë ¿Ü¡í¿áÖóê ë：üñÖá; 
– çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó ïäñî：í¿áÖÜ öñêÖ：¡Ü ÇëÜäÜçíÖÖ　, çó£Öíôí0öáï　 ÇëÜäó öÜôÜ¡; 
– 　¡ ÖÜçí çóß：ë¡í öÜôÜ¡ ëÜ£Ç¿　Ñí．öáï　 ¡Ü¢Öí m-í öÜô¡í £ ÇëÜäó, ： £Ñ：úïÖ0．öáï　 äñëñê：Ñ ÑÜ äñëüÜÇÜ ¡ëÜ¡Ü. 

どí¡ó½ ôóÖÜ½, ë：üñÖÖ　 £ÖíêÜÑ　öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¿Ü¡í¿áÖóê í¿ÇÜëóö½：ç ïäÜï¡Ü £ 　¡Öíú¡ëíàóê öÜôÜ¡ ¡Ü¢ÖÜ； ÇëÜäó. 
でñëñÑ äÜüÜ¡Üçóê ½ñöÜÑ：ç ½Ü¢Öí ç：Ñ½：öóöó ñçÜ¿0î：úÖ： í¿ÇÜëóö½ó [10], 　¡： ． äÜüÜ¡Üçó½ó ½ñöÜÑí½ó, ÜïÖÜçÖí ：Ññ　 　¡óê 
£íäÜ£óôñÖí £ ß：Ü¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ äëóëÜÑÖÜÇÜ ç：ÑßÜëÜ ： äëÜîñïÜ çó¢óçíÖÖ　. どí¡： í¿ÇÜëóö½ó ç：Ñë：£Ö　0öáï　 ç：Ñ 
öëíÑóî：úÖóê ½ñöÜÑ：ç Üäöó½：£íî：； öó½, àÜ äÜüÜ¡ äëÜçÜÑóöáï　 £ «äÜäÜ¿　î：；» ë：üñÖá, í Öñ £ ÜÑÖ：．； öÜô¡ó. とÜ¢Öí ：öñëíî：　 
½ñöÜÑÜ äëÜçÜÑóöá «äëóëÜÑÖóú ç：Ñß：ë», 　¡óú ç：Ñï：çí． Öñç：ÑäÜç：ÑÖ： ë：üñÖÖ　. づ：üñÖÖ　 £ çóïÜ¡Ü0 äëóÑíöÖ：ïö0 («ß：Ü¿ÜÇ：ôÖÜ0 
ëñí¡î：．0 Öí äëóëÜÑÖóú ç：Ñß：ë») «ïêëñàÜ0öáï　» £ ：Öüó½ó ë：üñÖÖ　½ó ü¿　êÜ½ Üß½：ÖÜ ôíïöóÖ ÜÑÖóê ë：üñÖá Öí ：Öüóê. 
づ：üñÖÖ　 ½Ü¢Üöá «½ÜöÜçíöó» ôñëñ£ Öñçñ¿ó¡： £í½：Öó ÜÑÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöÜ ë：üñÖÖ　. でêëñàÜçíÖÖ　 ： ½Üöíî：； ÇñÖñëÜ0öá ÖÜç： 
ë：üñÖÖ　, 　¡： «ÇñÖñöóôÖÜ» Öí¿íüöÜçíÖ： Öí ½ñ¢： ÑÜäÜïöó½Ü； ½ÖÜ¢óÖó, Ñ¿　 　¡óê ç¢ñ ßÜ¿Ü çó　ç¿ñÖÜ êÜëÜüñ ë：üñÖÖ　. 

やïÖÜ． Ññ¡：¿á¡í ë：£Öóê öóä：ç ñçÜ¿0î：úÖóê äÜüÜ¡Üçóê í¿ÇÜëóö½：ç: í¿ÇÜëóö½ó ÇñÖñöóôÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 (genetic 
programming), í¿ÇÜëóö½ó ñçÜ¿0î：úÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 (evolutionary programming), í¿ÇÜëóö½ó ñçÜ¿0î：úÖóê ïöëíöñÇ：ú 
(evolutionary strategies), ÇñÖñöóôÖ： í¿ÇÜëóö½ó (genetic algorithms). ぎçÜ¿0î：úÖ： í¿ÇÜëóö½ó çÜ¿ÜÑ：0öá ï¿íß¡Ü0 £ß：¢Ö：ïö0 ÑÜ 
Ç¿Üßí¿áÖÜÇÜ ë：üñÖÖ　, í¿ñ ëí£Ü½ £ öó½, ÑÜßëñ ÜßëÜß¿　0öá ïó¿áÖÜ £íçíÑÖ： âÜÖ¡î：； £ çñ¿ó¡ó½ ôóï¿Ü½ Öñ£ÖíôÖóê ¿Ü¡í¿áÖóê 
ë：üñÖá, Öñ «äëó¿óäí0öá» ÑÜ ¿Ü¡í¿áÖóê ñ¡ïöëñ½Ü½：ç ： £ÑíöÖ： Üöëó½íöó Ç¿Üßí¿áÖñ ë：üñÖÖ　. 

でñëñÑ äÜüÜ¡Üçóê ½ñöÜÑ：ç öí¡Ü¢ ï¿：Ñ ç：Ñ½：öóöó ½ñöÜÑ：ç びÜ¿öÜÖí öí ずぢ-äÜüÜ¡Ü, 　¡： ‾ëÜÖöÜ0öáï　 Öí çó¡ÜëóïöíÖÖ： 
ë：çÖÜ½：ëÖÜ ëÜ£äÜÑ：¿ñÖóê äÜï¿：ÑÜçÖÜïöñú öÜôÜ¡ [9]. ぜñöÜÑó びÜ¿öÜÖí öí ずぢ-äÜüÜ¡Ü ． Ññöñë½：ÖÜçíÖó½ó íÖí¿ÜÇí½ó 
Ç¿Üßí¿áÖÜÇÜ çóäíÑ¡ÜçÜÇÜ äÜüÜ¡Ü.  

ぢñëñçíÇí½ó ½ñöÜÑ：ç びÜ¿öÜÖí öí ずぢ-äÜüÜ¡Ü ． üçóÑüí £ß：¢Ö：ïöá, Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： £ çóäíÑ¡Üçó½ äÜüÜ¡Ü½, öí çóïÜ¡í 
öÜôÖ：ïöá äëó ½ñÖü：ú, ç Ñçí – ôÜöóëó ëí£ó, ¡：¿á¡Üïö： öÜôÜ¡. ん öí¡Ü¢ Üßôóï¿ñÖÖ　 öÜôÜ¡ äÜï¿：ÑÜçÖÜïö： びÜ¿öÜÖí öí öÜôÜ¡ ずぢ-
äÜï¿：ÑÜçÖÜïö： ÑÜçÜ¿： äëÜïöñ ： ¿ñÇ¡Ü äëÜÇëí½Ü．öáï　. ゑíëöÜ £íÜçí¢óöó ： öñ, àÜ Ñ¿　 £íïöÜïÜçíÖÖ　 ç¡í£íÖóê ½ñöÜÑ：ç Öñ 
çó½íÇí．öáï　 Öñ ö：¿á¡ó ÑóâñëñÖî：úÜçíÖ：ïöá î：¿áÜçÜ； âÜÖ¡î：；, í¿ñ ú ；； íÖí¿：öóôÖñ äÜÑíÖÖ　. がÜïöíöÖáÜ ö：¿á¡ó ½íöó 
½Ü¢¿óç：ïöá Üßôóï¿0çíöó £ÖíôñÖÖ　 âÜÖ¡î：； ç ÑÜç：¿áÖóê öÜô¡íê ；； Üß¿íïö： çó£ÖíôñÖÖ　, àÜ £íßñ£äñôÜ． üóëÜöÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　 
½ñöÜÑ：ç öí ½Ü¢¿óç：ïöá çóë：üñÖÖ　 ß：¿áüÜïö： äëí¡öóôÖóê £íÑíô. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぢëÜçñÑñÖÖ　 ：ÑñÖöóâ：¡íî：； Öí ëñí¿áÖÜ½Ü Üß’．¡ö： äÜöëñßÜ． £ÖíôÖóê ôíïÜçóê çóöëíö, í öí¡Ü¢ ç：ÑäÜç：ÑÖÜÇÜ 
öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜïÖíàñÖÖ　. ば ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç ½Ü¢¿óç：ïöá äëÜçñÑñÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖö：ç ç：ÑïÜöÖ　 ： ：ÑñÖöóâ：¡íî：　 öí 
âÜë½ÜçíÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜÖíÖí ：£ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ öñÜëñöóôÖóê ½ñöÜÑ：ç. 
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ぜだがばずごづだゑんぞぞぼび ごぜぢばずぽでだゑ ぞんぢづéぐぎぞごé ぢごどんぞごé どéゎだゑぼび 
んでごぞびづだぞぞぼび がゑごゎんどぎずぎざ IGBT-どづんぞげごでどだづぞぼぜ ごぞゑぎづどだづだぜ 

ゐÜúçÜ¿ ゐ.ん., íïä., とÜçí¿á だ.ん., íïä. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: kvitalii@ukr.net 
 

ゑçñÑñÖóñ. ど　ÇÜç▲ñ ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡óñ ¡Ü½ä¿ñ¡ï▲ äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï IGBT-öëíÖ£óïöÜëÖ▲½ó óÖçñëöÜëí½ó 
ï ぷごぜ Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú ÖíêÜÑ　ö ïçÜñ ÑÜïöÜúÖÜñ äëó½ñÖñÖóñ ¡í¡ ç 
ÜßàñäëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ÜïöíÖÜç¡íê, öí¡ ó Öí ~¿ñ¡öëóâóîóëÜçíÖÖ▲ê çóÑíê öëíÖïäÜëöí. 

ぴñ¿á óïï¿ñÑÜçíÖó　. づí£ëíßÜö¡í ½ñöÜÑó¡ó ëíïôñöí âó¿áöëí-ÜÇëíÖóôóöñ¿　 ÇëíÑóñÖöí ½ÜÑÜ¿óëÜçíÖÖ▲ê 
íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú IGBT-öëíÖ£óïöÜëÖ▲½ óÖçñëöÜëÜ½. 

ん¡öÜí¿áÖÜïöá óïï¿ñÑÜçíÖó　. IGBT-óÖçñëöÜë▲, 　ç¿　　ïá ÑÜïöíöÜôÖÜ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖ▲½ó çóÑí½ó 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó, óïäÜ¿á£Ü　 ぷごぜ, ó½ñ0ö ó çñïÜ½▲ú ÖñÑÜïöíöÜ¡ – ôëñ£½ñëÖÜ ¡ëÜöÜú 
âëÜÖö ½ÜÑÜ¿óëÜ0àóê ó½äÜ¿áïÜç Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú [1]. 

ゑ ÜßàñäëÜ½▲ü¿ñÖÖÜ½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑñ Ñ¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜú ïÜç½ñïöó½Üïöó óÖçñëöÜëí ó 
ÑçóÇíöñ¿　 ½ñ¢ÑÜ Öó½ó ÜïöíÖíç¿óçí0ö LC-âó¿áöë▲, ÜÇëíÖóôóçí0àóñ ï¡ÜëÜïöá ÖíëíïöíÖó　 ½ÜÑÜ¿óëÜ0àóê 
ó½äÜ¿áïÜç Öíäë　¢ñÖó　 [2]. だÑÖí¡Ü ~öó âó¿áöë▲ âÜë½óëÜ0ö ¡ëÜöó£ÖÜ âëÜÖöÜç ó½äÜ¿áïÜç ç £íçóïó½Üïöó Üö 
Ñ¿óÖ▲ ¡íßñ¿　 ½ñ¢ÑÜ óÖçñëöÜëÜ½ ó ÑçóÇíöñ¿ñ½, öñ½ ïí½▲½ óï¡¿0ôí0ö äñëñÖíäë　¢ñÖó　 Öí ÑçóÇíöñ¿ñ ó£-£í 
~ââñ¡öí Üöëí¢ñÖÖÜú çÜ¿Ö▲. ゑ öëíÖïäÜëöÖ▲ê ÜïöíÖÜç¡íê Ñ¿óÖí ¡íßñ¿　 ½í¿í Ñ¿　 äëÜ　ç¿ñÖó　 ~ââñ¡öí 
Üöëí¢ñÖÖÜú çÜ¿Ö▲, äÜ~öÜ½Ü öí¡Üú äÜÑêÜÑ Öñäëóñ½¿ñ½ Ñ¿　 ëñüñÖó　 Üö½ñôñÖÖ▲ê äëÜß¿ñ½. ゑñ¿óôóÖí ÇëíÑóñÖöí 
ó½äÜ¿áïÜç, äëó ¡ÜöÜëÜú ïÜêëíÖ　ñöï　 ¢óçÜôñïöá ó£Ü¿　îóó, ó ß¿Ü¢Ñí0àóñ öÜ¡ó ïçÜÑ　öï　 ÑÜ äëóñ½¿ñ½ÜÇÜ 
£ÖíôñÖó　, Öñ ÜäëñÑñ¿ñÖí, ç öñêÖóôñï¡Üú ¿óöñëíöÜëñ ÑíÖÖ▲ê äÜ ~öÜ½Ü çÜäëÜïÜ Öñ ÜßÖíëÜ¢ñÖÜ. ぎÑóÖïöçñÖÖÜñ, ôöÜ 
½Ü¢ñö ÇíëíÖöóëÜçíöá ÖÜë½í¿áÖ▲ñ Üï¿Üçó　 ëíßÜö▲ ó£Ü¿　îóó ó óï¡¿0ôóöá ß¿Ü¢Ñí0àóñ öÜ¡ó, öí¡, ôöÜ 
ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ ï óï¡í¢ñÖóñ½ ç▲ïüó½ó Çíë½ÜÖó¡í½ó Öñ ßÜ¿ññ 10% äÜ ïöíÖÑíëöÜ Ñ¿　 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ïñöñú. ぢÜï¡Ü¿á¡Ü ïóÖÜïÖ▲ú âó¿áöë ó½ññö £Öíôóöñ¿áÖ▲ú Üßéñ½, ëí£½ñàñÖóñ ñÇÜ ç öëíÖïäÜëöÖÜú 
ÜïöíÖÜç¡ñ ½í¿ÜçñëÜ　öÖÜ. 

ぜíöñëóí¿▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëó ëí£ëíßÜö¡ñ âó¿áöëí-ÜÇëíÖóôóöñ¿　 (ëóï. 1) äëóÖ　öÜ: ç ëí½¡íê ÇíßíëóöÜç, 
ÜöçÜÑó½▲ê äÜÑ âó¿áöë, ëíïïôóö▲çíöá ñÇÜ äíëí½ñöë▲, ó½ñ　 ç çóÑÜ ½óÖó½í¿áÖ▲ñ óï¡í¢ñÖó　. ぞíóßÜ¿áüóñ 
óï¡í¢ñÖó　 ïóÖÜïÜóÑ▲ äëó ぷごぜ Ñíñö Çíë½ÜÖó¡í ï ôíïöÜöÜú ½ÜÑÜ¿　îóó fM, ¡ÜöÜëÜ0 ï¿ñÑÜñö ß¿Ü¡óëÜçíöá. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢëóÖîóäóí¿áÖí　 ïêñ½í âó¿áöëí-ÜÇëíÖóôóöñ¿　 ï¡ÜëÜïöó ÖíëíïöíÖó　 ½ÜÑÜ¿óëÜ0àóê ó½äÜ¿áïÜç ç 

ÜÑÖÜâí£ÖÜ½ óïäÜ¿ÖñÖóó 
 
どí¡Üú ÖñÇíöóçÖ▲ú âí¡öÜë, ¡í¡ ÇñÖñëíîó　 ëíÑóÜäÜ½ñê, Öñ 　ç¿　ñöï　 ÜäëñÑñ¿　0àó½ Ñ¿　 ç▲êÜÑÖÜÇÜ âó¿áöëí, 

äÜï¡Ü¿á¡Ü ëíÑóÜäÜ½ñêó Öó¢ÖñÇÜ ÜëÜçÖ　 ôíïöóôÖÜ ~¡ëíÖóëÜ0öï　, í çñëêÖñÇÜ ÜëÜçÖ　 ß¿Ü¡óëÜ0öï　 âó¿áöëÜ½ 
Çíë½ÜÖó¡ó ½ÜÑÜ¿　îóó. 

ぞó¢Öóú ÜëÜçñÖá ÑÜäÜïöó½Üú ôíïöÜö▲ óÖÑÜïöëóí¿áÖÜú ëíÑóÜäÜ½ñêó äÜ ëí£¿óôÖ▲½ ÑíÖÖ▲½ ïÜïöíç¿　ñö fv = 9-10-
15 ¡ゎî [3]. ぢëó½ñ½ fv = 8 ¡ゎî ï £íäíïÜ½. でÜßïöçñÖÖí　 (ëñ£ÜÖíÖïÖí　) ôíïöÜöí âó¿áöëí Üß▲ôÖÜ çÑçÜñ ½ñÖáüñ 
ÇëíÖóôÖÜú ôíïöÜö▲, ç Öíüñ½ ï¿Üôíñ ~öÜ fv/2 = 4 ¡ゎî, ö.ñ. ïÜçäíÑíñö ï ôíïöÜöÜú ½ÜÑÜ¿　îóó, ôöÜ ÖñÑÜäÜïöó½Ü. 
ぢÜ~öÜ½Ü äëóÖó½íñ½ ïÜßïöçñÖÖÜ0 ôíïöÜöÜ âó¿áöëí-ÜÇëíÖóôóöñ¿　 fz=8 ¡ゎî, äÜ ¡ëíúÖñú ½ñëñ, çÑçÜñ ßÜ¿áüñ 
ôíïöÜö▲ ½ÜÑÜ¿　îóó, í Ñ¿　 Ññ½äâóëÜçíÖó　 ¡Ü¿ñßíÖóú ç âó¿áöëñ ï¿Ü¢óö ëñ£óïöÜë RZ. ゑ Üßàñ½ ï¿Üôíñ: 

MfZ fkf  ,  ÇÑñ 2fk , 4fM   ¡ゎî.    (1) 

 22
1

Z
ZZ f

CL


 .         (2) 

で ÜôñöÜ½ ÑÜäÜïöó½ÜÇÜ óï¡í¢ñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖö äëñç▲üñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 
2,11,1kU  .      (3) 

だßàñäëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ▲ ï IGB-öëíÖ£óïöÜëÖ▲½ó óÖçñëöÜëí½ó ÖÜë½óëÜ0ö ïóÖÜïÜóÑí¿áÖ▲ú öÜ¡ 
ï äÜ¿áïíîóñú, ëñÇ¿í½ñÖöóëÜçíÖÖÜú ïöíÖÑíëöí½ó [4]: 
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- ÖÜ½óÖí¿áÖí　 í½ä¿óöÜÑí äÜ¿áïíîóó Öñ ßÜ¿ññ 5% í½ä¿óöÜÑ▲ ÜïÖÜçÖÜú (äñëçÜú) Çíë½ÜÖó¡ó öÜ¡í Is(1)m; 
- ½í¡ïó½í¿áÖí　 – 10%.  
ゑ Üßàñ½ ï¿Üôíñ: 

m)1(Si
Z

d
Zm IkUI 


,        (4) 

ÇÑñ IS(1)m – í½ä¿óöÜÑí äñëçÜú (ÜïÖÜçÖÜú) Çíë½ÜÖóó öÜ¡í ÑçóÇíöñ¿　, âÜë½óëÜñ½Üú óÖçñëöÜëÜ½ äÜïëñÑïöçÜ½ 
ïóÖÜïÖÜú ぷごぜ Öíäë　¢ñÖó　; 
ki    – ¡Ü~ââóîóñÖö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó IGB-öëíÖ£óïöÜëÖÜÇÜ ½ÜÑÜ¿　 äÜ öÜ¡Ü; 

Z

Z
Z C

L
 – çÜ¿ÖÜçÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí. 

ぢëóôñ½, ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá ZZ 2R  .            (5) 
ご£ (4) ï¿ñÑÜñö  

2

m)1(Si

d

Z

Z

Ik
U

C
L













 .       (6) 

ゑÜ ó£ßñ¢íÖóñ «ëíï¡íô¡ó» ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí äñëñêÜÑÖÜú äëÜîñïï ç Öñ½, çÜ£Öó¡í0àóú ¡í¢Ñ▲ú ëí£ äëó 
äÜÑíôñ ½ÜÑñ¿óëÜ0àñÇÜ äë　½ÜÜÇÜ¿áÖÜÇÜ ó½äÜ¿áïí, ÑÜ¿¢ñÖ £íçñëüíöáï　 ¡ ¡ÜÖîÜ äñëóÜÑí ½ÜÑÜ¿　îóó ど½ = l/fM, ö.ñ. 
ÑÜ¿¢ÖÜ ïÜß¿0Ñíöáï　 Üï¿Üçóñ: 

ZMRZMRZ Lfk2Lk1R  


.     (7) 

ゑ Öíüñ½ ï¿Üôíñ kf=2, kR=4,6. ぞíêÜÑó½ ku=l,29, ôöÜ ßÜ¿ññ äëóÖ　öÜÇÜ ïÜÇ¿íïÖÜ (3). ぢÜï¡Ü¿á¡Ü ¡Ü~ââóîóñÖö 
äëñç▲üñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ç (4) £íÑíÖ äëÜó£çÜ¿áÖÜ, öÜ äëó ëíïôñöñ äíëí½ñöëÜç âó¿áöëí-ÜÇëíÖóôóöñ¿　 ½Ü¢ÖÜ 
¿óßÜ äëóÖ　öá ku=l,29 ó ó½ñöá £íÑíÖÖ▲ú ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ú êíëí¡öñë äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí, ¿óßÜ Üçñ¿óôóöá 
ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ RZ ïÜÇ¿íïÖÜ (4), öñ½ ïí½▲½ Üçñ¿óôóöá Ññ½äâóëÜçíÖóñ ¡Ü¿ñßíÖóú ó äÜÖó£óöá ç▲ßëÜï Öíäë　¢ñÖó　 
Öí ç▲êÜÑñ âó¿áöëí ÑÜ ¿0ßÜÇÜ ÜëÜçÖ　. 

ん¿ÇÜëóö½ ëíïôñöí äíëí½ñöëÜç âó¿áöëí äëóçñÑñÖ Öí ëóï. 2. 
ぞíôí¿Ü
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とÜÖñî  
づóïÜÖÜ¡ 2 –ん¿ÇÜëóö½ ëíïôñöí äíëí½ñöëÜç âó¿áöëí 

 
ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÖí　 ½ñöÜÑó¡í ëíïôñöí âó¿áöëí äÜ£çÜ¿　ñö ëíïïôóöíöá äíëí½ñöë▲, äÜ£çÜ¿　0àóñ 

½óÖó½ó£óëÜçíöá ç¿ó　Öóñ ó½äÜ¿áïÜç äñëñÖíäë　¢ñÖó　 ç ö　ÇÜçÜ½ íïóÖêëÜÖÖÜ½ äëóçÜÑñ ï IGBT–
äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó. 
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ぜ.: ゎÜïïöíÖÑíëö, 1998. – 21 ï. 
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ぞん ぢんづんぜぎどづぼ とんゑごどんぴごだぞぞぼび ぢづだぴぎででだゑ 

 
とÜ£¿ñÖ¡Ü ご.だ., ½íÇóïöëíÖö, でñëÑ0¡ ん.ん., íïóïö., とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: serduk@link.pl.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゎóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ñ ïóïöñ½▲ (ゎどで) äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú ñÑóÖ▲ú öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óú ¡Ü½ä¿ñ¡ï 
ç£íó½Üïç　£íÖÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 (ïÜÜëÜ¢ñÖóú, ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç (ぞん), öëÜßÜäëÜçÜÑÖ▲ê ïñöñú), ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ 
¡ÜöÜë▲ê ó£½ñÖ　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï Çëíâó¡Ü½ ëíßÜö▲ äÜöëñßóöñ¿　. ゑ ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç ëíßÜöí ÖíïÜïÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí (ぞと) ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 Öí¿óôóñ½ ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç, çÜ£Öó¡í0àóê äëó 
ïÖó¢ñÖóó Ñíç¿ñÖó　 ç ¢óÑ¡Üïöó ÑÜ Ñíç¿ñÖó　 Öíï▲àñÖÖ▲ê äíëÜç. んÖí¿ó£ ¿óöñëíöÜëÖ▲ê óïöÜôÖó¡Üç [1-7] 
äÜ£çÜ¿ó¿ ç▲Ññ¿óöá ï¿ñÑÜ0àóñ óïöÜôÖó¡ó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 ¡íçóöíîóó ç ぞと: ëíßÜôññ ¡Ü¿ñïÜ ÖíïÜïí, ½ñïöÖ▲ñ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 (£íÑçó¢¡ó, äÜçÜëÜö▲, ïÜ¢ñÖó　 ó ëíïüóëñÖó　 öëÜß▲) ó äëÜöÜôÖí　 ôíïöá öëÜßÜäëÜçÜÑí. 
ぢëóôóÖí½ó Üßëí£ÜçíÖó　 ¡íçóöíîóó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ½íÇóïöëí¿ó ó ÖíïÜïñ 　ç¿　0öï　: öñ½äñëíöÜëÖ▲ñ äñëñäíÑ▲, 
ó£½ñÖñÖóñ ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí, ÖíëÜüñÖóñ ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ £íäíïí ó Ñë. とí¢Ñ▲ú ó£ 
äñëñôóï¿ñÖÖ▲ê âí¡öÜëÜç äÜ ëí£ÖÜ½Ü ç¿ó　ñö Öí äíëí½ñöë▲ ¡íçóöíîóó, ¡ÜöÜëí　 äëóçÜÑóö ¡ ó£½ñÖñÖó0 ÖíäÜëí ó 
ëíïêÜÑí ç ¡Ü½½ÜÖó¡íîóÜÖÖÜú ïóïöñ½ñ, ïÖó¢ñÖó0 とぢが öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, Üçñ¿óôñÖó0 
ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡Üú ïÜïöíç¿　0àñú ÖíäÜëí, ëí£ëÜüñÖó0 ÇóÑëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だîñÖ¡í ç¿ó　Öó　 ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí Öí äíëí½ñöë▲ 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. んÖí¿ó£ ¿óöñëíöÜëÖ▲ê óïöÜôÖó¡Üç [1-3, 8] äÜ£çÜ¿ó¿ ç▲Ññ¿óöá 
ï¿ñÑÜ0àóñ ÜïÖÜçÖ▲ñ âí¡öÜë▲, êíëí¡öñëó£Ü0àóñ äëÜîñïï ¡íçóöíîóó: ôóï¿Ü ¡íçóöíîóó, öñ¡Üàóú ó 
½í¡ïó½í¿áÖ▲ú ëíÑóÜï▲ ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í, çëñ½　 ñÇÜ ëÜïöí ó ïê¿Üä▲çíÖó　.  

ぶóï¿Ü ¡íçóöíîóó  , êíëí¡öñëó£Ü0àññ ßñ£¡íçóöíîóÜÖÖ▲ú ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ぞと, ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ç▲ëí¢ñÖóñ½ 
çóÑí [8]: 

 
2

2

v

pp äíëíïñöó





 , 

(1) 

ÇÑñ ïñöóp  – Ñíç¿ñÖóñ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ; äíëíp  – Ñíç¿ñÖóñ Öíï▲àñÖÖ▲ê äíëÜç;   – ä¿ÜöÖÜïöá ¢óÑ¡Üïöó; 

S/Qv   – ï¡ÜëÜïöá äÜöÜ¡í; Q  – äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ÖíïÜïí; S  – ä¿ÜàíÑá äÜäñëñôÖÜÇÜ ïñôñÖó　 
öëÜßÜäëÜçÜÑí. 

ぢëó ç▲äÜ¿ÖñÖóó Üï¿Üçó　, ¡ÜÇÑí öñ¡Üàññ ôóï¿Ü ¡íçóöíîóó ½ñÖáüñ ¡ëóöóôñï¡ÜÇÜ ôóï¿í ¡íçóöíîóó kp , 
äëóçñÑñÖÖÜÇÜ ç äíïäÜëöÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡íê ÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, çÜ£Öó¡í0ö ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ 
äëÜîñïï▲ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ. 

とëóç▲ñ, êíëí¡öñëó£Ü0àóñ ó£½ñÖñÖóñ ôóï¿í ¡íçóöíîóó 
Üö ï¡ÜëÜïöó Ñçó¢ñÖó　 äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó, Ñ¿　 öëÜßÜäëÜçÜÑí 
Ñóí½ñöëÜ½ ½2,0d  ó £ÖíôñÖó　ê ÑñúïöçÜ0àñÇÜ Ñíç¿ñÖó　 
ç äÜöÜ¡ñ ¢óÑ¡Üïöó  

49,01 ïñöóp  ぜぢí ó 24,02 ïñöóp  ぜぢí, í ç ¡íçñëÖñ – 
02,0¡íç p ぜぢí, äëóçñÑñÖ▲ Öí ëóï. 1. 

んÖí¿ó£ ¡ëóç▲ê (ëóï. 1) äÜ¡í£í¿, ôöÜ Üçñ¿óôñÖóñ 
äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ó ïÖó¢ñÖóñ £ÖíôñÖó　 Ñíç¿ñÖó　 ç 
öëÜßÜäëÜçÜÑñ äëóçÜÑ　ö ¡ Ü½ñÖáüñÖó0 öñ¡ÜàñÇÜ ôóï¿í 
¡íçóöíîóó, í ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ¡ ïÜ¢ñÖó0 Ñóíäí£ÜÖí 
ßñ£¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ ぞと. 

づíÑóÜï ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ó£ 
ç▲ëí¢ñÖó　 [8]: 

ïñöó¡íç pp
2R



 , 

(2) 

ÇÑñ   – ¡Ü~ââóîóñÖö äÜçñëêÖÜïöÖÜÇÜ Öíö　¢ñÖó　.  
ぜí¡ïó½í¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ ëíÑóÜïí ëÜïöí ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í ëíçÖÜ [9]: 

)
2
Rpp(

2
RR3R 0

¡íçcñöó
0

0kp 
 , 

(3) 

ÇÑñ 0R  – Öíôí¿áÖ▲ú ëíÑóÜï äíëÜÇí£ÜçÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í. 
とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ó öñ¡ÜàñÇÜ ëíÑóÜïÜç ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í Üö öñ¡ÜàñÇÜ Ñíç¿ñÖó　 ç 

ÇóÑëÜïñöó äëó £ÖíôñÖó　ê Ñíç¿ñÖó　 ç ¡íçñëÖñ ぢí5000ë 1¡íç   ó ぢí20000ë 2¡íç   ó Öíôí¿áÖ▲ê ëíÑóÜïíê 
½½R 5,001   ó ½½R 3,002  , äëóçñÑñÖ▲ Öí ëóï. 2. ごê íÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ Üçñ¿óôñÖóñ Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïñöó 

äëóçÜÑóö ¡ Ü½ñÖáüñÖó0 öñ¡ÜàñÇÜ ó Üçñ¿óôñÖó0 ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ëíÑóÜïÜç ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í; ëÜïö 



ï½Q /, 3

1ïñöóë 2ïñöóë

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 öñ¡ÜàñÇÜ ôóï¿í 

¡íçóöíîóó Üö äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó 
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Ñíç¿ñÖó　 ç äÜ£▲ëá¡ñ ïäÜïÜßïöçÜñö Üçñ¿óôñÖó0 ¡í¡ öñ¡ÜàñÇÜ, öí¡ ó ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ëí£½ñëÜç ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ 
äÜ£▲ëá¡í.  

 げÖí　 äíëí½ñöë▲ ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í ó óê 
¡Ü¿óôñïöçÜ, ½Ü¢ÖÜ Öíúöó äÜöñëó ÖíäÜëí ç ÇóÑëÜïñöó, 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ äÜ　ç¿ñÖóñ½ ¡íçóöíîóó. ぢëó½ñ½ 
ï¿ñÑÜ0àóñ ÑÜäÜàñÖó　: 
– ¡íçóöíîóÜÖÖí　 ¡íçñëÖí ó½ññö çóÑ üíëí äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ 
Üßéñ½í, ¡ÜöÜë▲ú Öñ äñëñ½ñàíñöï　 äÜ Ñ¿óÖñ 
öëÜßÜäëÜçÜÑí;  
– ¡íçóöíîóÜÖÖí　 ¡íçñëÖí äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ½ñïöÖÜñ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ, êíëí¡öñëó£Ü0àññï　 ïÜ¢ñÖóñ½ äÜöÜ¡í 
¢óÑ¡Üïöó ï äÜï¿ñÑÜ0àó½ ëíïüóëñÖóñ½. 

どÜÇÑí, äÜöñëó ÖíäÜëí ó½ñ0ö çóÑ: 

 
ÇÑñ 2

ïÜ¢öëÜß▲ïÜ¢ )RR(4S    – ä¿ÜàíÑá ïÜ¢ñÖó　; 

öëÜß▲R  – ëíÑóÜï öëÜßÜäëÜçÜÑí; ïÜ¢R  – ëíÑóÜï äÜöÜ¡í Öí 

ïÜ¢ñÖóó; 24 öëÜß▲öëÜß▲ RS   – ä¿ÜàíÑá öëÜß▲; 1  – ï¡ÜëÜïöá äÜöÜ¡í ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ; 2  – ï¡ÜëÜïöá äÜöÜ¡í 
Öí ïÜ¢ñÖóó. 

とëóç▲ñ )Q(1 fH ¡íç   ó )Q(2 fH ¡íç  , Üöëí¢í0àóñ äÜöñëó ÖíäÜëí, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó 
äëÜîñïïí½ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ Ñóí½ñöëÜ½ ½2,0d  äëó 
Ñóí½ñöëñ ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲ ½125,0d 1ïÜ¢   ó 

½1,0d 2ïÜ¢  , äëóçñÑñÖ▲ Öí ëóï. 3. ごê íÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, 
ôöÜ ëÜïö Üßéñ½í ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲ Öí 25% 
äëóçÜÑóö ¡ Üçñ¿óôñÖó0 äÜöñëá ÖíäÜëí ç ÇóÑëÜïñöó ç 4,5 
ëí£í. 

ゑ▲çÜÑ▲. ゑ ëíßÜöñ ç▲äÜ¿ÖñÖí ÜîñÖ¡í ç¿ó　Öó　 
ó£½ñÖñÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç (äÜÑíôó ó 
ÖíäÜëí) ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç Öí Üï¿Üçó　 çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú ç ÇóÑëÜïñöó. 

がÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ äëó Öó£¡óê £ÖíôñÖó　ê ï¡ÜëÜïöó 
äÜöÜ¡í, ó ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ äÜÑíôó ÖíïÜïí, öñ¡Üàññ ôóï¿Ü 
¡íçóöíîóó äëóÖó½íñö ßÜ¿áüóñ £ÖíôñÖó　, ôöÜ äëóçÜÑóö 
¡ Üçñ¿óôñÖó0 ßñ£¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ 
ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí. 

ばïöíÖÜç¿ñÖÜ, ôöÜ Üçñ¿óôñÖóñ Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïñöó 
äëóçÜÑóö ¡ ëÜïöÜ ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ëíÑóÜïí ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í. 

ぢÜ¿ÜôñÖÜ, ôöÜ ëÜïö Üßéñ½í ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲ Öí 25% äëóçÜÑóö ¡ Üçñ¿óôñÖó0 äÜöñëá ÖíäÜëí ç 
ÇóÑëÜïñöó ç 4,5 ëí£í. 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. でöñäíÖÜç ん. ご. ぴñÖöëÜßñ¢Ö▲ñ ó Üïñç▲ñ ÖíïÜï▲. どñÜëó　, ¡ÜÖïöëÜóëÜçíÖóñ ó äëó½ñÖñÖóñ / ん. ご. でöñäíÖÜç – 

ぜ.: ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ ÖíÜôÖÜ-öñêÖóôñï¡Üñ ó£Ñíöñ¿áïöçÜ ½íüóÖÜïöëÜóöñ¿áÖÜú ¿óöñëíöÜë▲ 1960. – 465 ï. – 
(ぞíïÜïÖ▲ñ íÇëñÇíö▲). 

2. どó½ÜüñÖ¡Ü ゎ.ぜ. ぞíÜôÖ▲ñ ÜïÖÜç▲ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 ó ~¡ïä¿Üíöíîóó ÖíïÜïÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ ç äñëñêÜÑÖ▲ê 
ëñ¢ó½íê / ゎ.ぜ. どó½ÜüñÖ¡Ü – と. – がÜÖñî¡: ゑóàí ü¡Ü¿í 1986. – 127 ï. – (ぞíïÜïÖ▲ñ íÇëñÇíö▲ ç äñëñêÜÑÖ▲ê 
ëñ¢ó½íê). 

3. ず　½íñç ゐ.ぱ. でöíîóÜÖíëÖ▲ñ ó äñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ï¿Ü¢Ö▲ê ÇóÑëÜïóïöñ½íê. ぜñöÜÑ▲ ëíïôñöí Öí Äゑぜ / 
ゐ.ぱ. ず　½íñç, ゎ.ぢ. ぞñßÜ¿áïóÖ, ゑ.ん. ぞñ¿0ßÜç – ず.: ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, ずñÖóÖÇëíÑï¡Üñ ÜöÑñ¿ñÖóñ 1978. – 192 ï. 

4. ぢëíÖÑö¿á ず. ゎóÑëÜí~ëÜ½ñêíÖó¡í / ず. ぢëíÖÑö¿á – ご¢ñçï¡: ぞごぴ «づñÇÜ¿　ëÖí　 ó êíÜöóôñï¡í　 ÑóÖí½ó¡í», 2000. 
– 576 ï. – (だïÖÜç▲ ÇóÑëíç¿ó¡ó). 

5. とëóçôñÖ¡Ü ゎ.ご. ゎóÑëíç¿óôñï¡óñ ½íüóÖ▲: どÜëßóÖ▲ ó ÖíïÜï▲. ばôñßÖó¡ Ñ¿　 çÜ£Üç / ゎ.ご. とëóçôñÖ¡Ü – ぜ.: 
ÄÖñëÇó　 1978. – 320 ï. (ぞíïÜïÖ▲ñ ó öÜëßóÖÖ▲ñ íÇëñÇíö▲). 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ëíÑóÜïí 
¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ äÜ£▲ëá¡í 

ï½Q /, 3

½H ¡íç ,

1ïÜ¢d 2ïÜ¢d )Q(1 fH¡íç 

)Q(2 fH ¡íç 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – とëóç▲ñ ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 äÜöñëá ÖíäÜëí 

Ñ¿　 ëí£ÖÜú ïöñäñÖó ï¡Üä¿ñÖó　 äÜ£▲ëá¡Üç 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぶÜöóëáÜê¡çíÑëíÖöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í 

£½：Öó äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ç：Ñ üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 
 

ぶだどごづぽだびとゑんがづんぞどぞや びんづんとどぎづごでどごとご ぞんでだでぞだゎだ んゎづぎゎんどん ぢづご 
づぎゑぎづでや ぢづだがばとどごゑぞだでどや 

ぜÜï0ÖÑ£ が.ん., ïöÜÑñÖö, とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ., ÑÜî., ¡.ö.Ö., ゐÜ¢ñÖ¡Ü ゑ.ぜ., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

 
ゑïöÜä.ば ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç Ç：ÑëÜ½íüóÖó Ü ï¡¿íÑ： ÖíïÜïÖóê ïöíÖî：ú (ぞで) äëíî00öá ç ÖíïÜïÖÜ½Ü ëñ¢ó½： £ 

ÑÜÑíöÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：, äÜÑíô：, ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ： ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ぢëÜöñ, ßÜçí0öá 
ïóöÜíî：； (ëíäöÜçñ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：；, íçíë：úÖí £ÜäóÖ¡í ÜÑÖÜÇÜ £ äëíî00ôóê ÖíïÜï：ç), ¡Ü¿ó 
Ç：Ñëíç¿：ôÖóú äÜö：¡ £½：Ö0． ïç：ú Öíäë　½ ： äëó£çÜÑóöá ÑÜ ëñçñëïÜ äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：  öí £çÜëÜöÖáÜÇÜ ÜßñëöíÖÖ　 
ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ ： äñëñêÜÑÜ úÜÇÜ ç öÜëß：ÖÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó [1]. ぢëó îáÜ½Ü çí¢¿óçÜ £Öíöó, 　¡óú çóÇ¿　Ñ 
½íöó½ñ êíëí¡öñëóïöó¡í öÜëßÜ½ñêíÖ：£½Ü ç îáÜ½Ü ëñ¢ó½： ： 　¡ ½Ü¢Öí Üäóïíöó ；； ½íöñ½íöóôÖÜ. どÜ½Ü ． í¡öÜí¿áÖó½ 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜçÖóê (ôÜöóëáÜê¡çíÑëíÖöÖóê) êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ (ぞん) äëó £½：Ö： Öíäë　½Ü 
äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ： ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ôÜöóëáÜê¡çíÑëíÖöÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç äëó £½：Ö： ôíïöÜöó 
ÜßñëöíÖÖ　 Ñ¿　 ëÜ£üóëñÖÖ　 ；ê ëñÇÜ¿0çí¿áÖóê ： £íêóïÖóê ½Ü¢¿óçÜïöñú ç ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖóê ： íçíë：úÖóê ëñ¢ó½íê. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づÜßÜöí Öíä：ëÖóê ïóïöñ½ çÜÑÜäÜÑíô： äëó äÜï¡Ü, £ÜäóÖî： ぞん, 
ëñÇÜ¿0çíÖÖ： äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： Öí çóêÜÑ： ぞで ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ êíëí¡öñëó£Ü．öáï　 
ßñ£äñëñëçÖÜ0 £½：ÖÜ0 äíëí½ñöë：ç Ç：ÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ – £ß：¿áüñÖÖ　½ íßÜ £½ñÖüñÖÖ　½ öóï¡Ü, 
üçóÑ¡Üïö： ëÜêÜ ë：ÑóÖó, ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí ぞん, úÜÇÜ äÜöÜ¢ÖÜïö： ： ö.ä. 

が¢ñëñ¿í½ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç ．: £½：Öí ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ, çÜÑÜïäÜ¢óçíô：ç, ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ： 
ç¡¿0ôñÖÖ　 Ü¡ëñ½óê öëÜßÜäëÜçÜÑ：ç íßÜ ；ê Ñ：¿　ÖÜ¡, ïäëíîáÜçÜçíÖÖ　 £íä：ëÖÜ-ëñÇÜ¿00ôÜ； íë½íöÜëó.  

づñ¢ó½ó ëÜßÜöó ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ Ñ：¿　öáï　 Öí ÜïÖÜçÖ： (ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖ：) ： ÜïÜß¿óç： (íçíë：úÖ：).  
がÜ ÜïÖÜçÖóê ç：ÑÖÜï　öáï　: äÜï¡/£ÜäóÖ¡í ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÖíïÜïí, ç¡¿0ôñÖÖ　/çó¡¿0ôñÖÖ　 ÑÜäÜ½：¢ÖÜÇÜ ÖíïÜïí ： 

ëñÇÜ¿0çí¿áÖ： ëñ¢ó½ó. だïöíÖÖ： £Ñ：úïÖ00öáï　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ í¡Ü½Ü¿00ôóê ．½ÖÜïöñú, ÑëÜïñ¿0çíÖÖ　½, £½：ÖÜ0 
ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　, ßíúäíïÜçíÖÖ　½, ÜßöÜôÜçíÖÖ　½ ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí öí ：Ö. [2]. 

んÖí¿：£ ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ÖíïÜïÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó äÜ¡í£íç [3], àÜ ç äëÜîñï： ñ¡ïä¿Üíöíî：； ½Ü¢¿óç： ïóöÜíî：；, ¡Ü¿ó 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ： äíëí½ñöëó ÖíïÜïí £½：Ö00öá 　¡ ïçÜ． £ÖíôñÖÖ　,  öí¡ ： Öíäë　½. ぞíïÜï öí ñ¿ñ¡öëóôÖí ½íüóÖí Ü ï¡¿íÑ： 
ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ – îñ ½ñêíÖ：£½ó, àÜ çÜ¿ÜÑ：0öá ç¿íïöóç：ïö0 ÜßÜëÜöÖÜïö：. ぢëí¡öóôÖñ £：ïöíç¿ñÖÖ　 öÜëß：ÖÖóê ： 
ÖíïÜïÖóê ç¿íïöóçÜïöñú ÜßÜëÜöÖÜ； Ç：ÑëÜ½íüóÖó äëÜçÜÑ　öá £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó çóäëÜßÜçíÖá, 　¡： äëñÑïöíç¿　0öáï　 
íßÜ Ü çóÇ¿　Ñ： ÜÖ：çñëïí¿áÖóê êíëí¡öñëóïöó¡, íßÜ Ü çóÇ¿　Ñ： ëÜßÜôóê êíëí¡öñëóïöó¡ (Ñ¿　 ÖíïÜïÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü). ぢëó 
äÜßÜÑÜç： êíëí¡öñëóïöó¡ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá £çóôíúÖ： ßñ£ëÜ£½：ëÖ： íßÜ ç：ÑÖÜïÖ： çñ¿óôóÖó, àÜ Üßôóï¿00öáï　 äÜ 
ç：ÑÜ½ó½ £ öñÜë：； Ç：ÑëÜöÜëß：Ö ： ÖíïÜï：ç âÜë½Ü¿í½ äÜÑ：ßÖÜïö： [4].  ば ë　Ñ： Ñ¢ñëñ¿ [5] äÜçÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó 

Ç：ÑëÜ½íüóÖ ÜäóïÜ0öáï　 ¡ëóçó½ó, äëóçñÑñÖó½ó Öí   
ëóï. 1. 

ぢëÜöñ, öí¡í êíëí¡öñëóïöó¡í Üöëó½íÖí ü¿　êÜ½ 
äëÜçñÑñÖÖ　 çóäëÜßÜçíÖá Öí ½ÜÑñ¿áÖ：ú Ç：ÑëÜ½íüóÖ： 
äñçÖÜ； ïñë：；. んÖí¿：£ äÜ¡í£íç, àÜ ç：ÑïÜöÖ：ú 
½íöñ½íöóôÖóú Üäóï êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜï：ç (Öíä：ëÖÜ-
çóöëíöÖóê, äÜöÜ¢ÖÜïöÖóê, ñÖñëÇñöóôÖóê, ½ñêíÖ：ôÖóê) 
Ñ¿　 ë：£Öóê Öíäë　½：ç ÜßñëöíÖÖ　 ÜßÜëÜöÖÜ； ½íüóÖó ： 
£½：Öó £Öí¡Ü äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：.  

ゑ ëÜßÜö： £íäëÜäÜÖÜçíÖ：  çóëí£ó Ñ¿　 ÜäóïÜ äÜçÖóê 
êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïÜ äëó ëÜßÜö： Öí Ç：ÑëÜ½ñëñ¢Ü £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ £½：Öó Öíäë　½Ü äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： öí ôíïöÜöó 
ÜßñëöíÖÖ　:  

- Öíä：ëÖÜ-çóöëíöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ÖíïÜïÜ 
22

0 )()()( QRQsignHsignQH b  ;                (1) 
- äÜöÜ¢ÖÜïöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ÖíïÜïÜ  

    3
3

2
3

2
3 DQB)Q(signQA)(sign)Q(P   ;       (2) 

- ½Ü½ñÖöÖÜ-çóöëíöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ÖíïÜïÜ 
                                                                                    


)()( QづQM  ;                              (3) 

- Öíä：ëÖÜ-çóöëíöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í öëÜßÜäëÜç：ÑÖÜ； ½ñëñ¢：  

                                                                2)( QRQsignHH cc  ,                                                      (4)                                                                                                 
Ññ ç çóëí£íê (1)-(4): 0H  - Öíä：ë, àÜ ëÜ£çóçí．öáï　 ÖíïÜïÜ½ äëó ÖÜ¿áÜç：ú äÜÑíô：; Ö   - ç：ÑÖÜïÖí ôíïöÜöí 
ÜßñëöíÖÖ　 ÖíïÜïí; 

bR  - çÖÜöë：üÖ：ú Üä：ë ÖíïÜïí; Q  - äëÜÑÜ¡öóçÖ：ïöá ÖíïÜïí; cR  -  ïöíöóôÖóú Üä：ë ½ñëñ¢：; ïH - 
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ïöíöóôÖóú öóï¡; 333 D,ゑ,ん - ¡Üñâ：î：．Ööó íäëÜ¡ïó½íî：；; sign(), sign(Q) - £Öí¡Üç： âÜÖ¡î：； ç：ÑÖÜïÖÜ； ôíïöÜöó 
ÜßñëöíÖÖ　 öí äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ÖíïÜïÜ ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. 

ゎëíâ：¡ó äÜçÖóê  êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïí äëó ëÜßÜö： Öí öëÜßÜäëÜç：ÑÖÜ ½ñëñ¢Ü  £ ç：ÑÖÜïÖó½ äëÜöóöóï¡Ü½ 

0H
Hch    öí   £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ £½：Öó Öíäë　½Ü äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： äëóçñÑñÖ： Öí ëóï. 2, Ññ öÜô¡ó äñëñöóÖÜ 

êíëí¡öñëóïöó¡ó ÖíïÜïí £ êíëí¡öñëóïöó¡Ü0 öëÜßÜäëÜçÜÑÜ ç ë：£Öóê ¡çíÑëíÖöíê ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê Üïñú ç：ÑäÜç：Ñí0öá 
ë：£Öó½ ëñ¢ó½í½ ëÜßÜöó öÜëßÜ½ñêíÖ：£½Ü. 

 が¿　 ÜäóïÜ êíëí¡öñëóïöó¡ó  ½ñëñ¢： ï¡Üëóïöí．½Üï　 çóëí¢ñÖÖ　½: 

                                                                     











.0Qäëó,QRH

0Qäëó,QRH
)Q(H

2
ïï

2
ïï

ï
                                                               (5) 

づÜßÜôÜ0 öÜô¡Ü0, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó ÖíïÜïí ( 0,1 ), ． äñëñöóÖ êíëí¡öñëóïöó¡ó 
ÖíïÜïí £ êíëí¡öñëóïöó¡Ü0 öëÜßÜäëÜçÜÑÜ (ëóï. 2, í), öÜô¡í ん1). ぞíä：ëÖÜ-çóöëíöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ÖíïÜïí ç îáÜ½Ü 
çóäíÑ¡Ü ÜäóïÜ．öáï　 ïóïöñ½Ü0:                                    

                                              











.0Qäëó,QRH

0Qäëó,QRH
)Q(1H

2
b

2
10

2
b

2
10



                                                             (6) 

ぢëó £Öó¢ñÖÖ： ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 (ç ëí£： íçíë：úÖÜÇÜ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ç：Ñ ñÖñëÇÜ½ñëñ¢：) ëÜßÜôí 
öÜô¡í £½：àÜ．öáï　 çÖó£ äÜ êíëí¡öñëóïöóî： ½ñëñ¢：, ö. 2ん  – ëñ¢ó½ ëñçñëïÜ äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：. びíëí¡öñëóïöó¡í 
ÖíïÜïí ½í． çóÇ¿　Ñ: 

                                                                











.0Qäëó,QRH

0Qäëó,QRH
)Q(2H

2
b

2
k0

2
b

2
k0



                                                               (7) 

ぢëó äÜÑí¿áüÜ½Ü £½ñÖüñÖÖ： ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ぞん Öíäë　½ ëÜêÜ çÜÑó ç öëÜßÜäëÜçÜÑ： ä：Ñ Ñ：．0 ïó¿ ö　¢：ÖÖ　 
£½：Öóöáï　, äëóôÜ½Ü Öñ ÜÑÖÜôíïÖÜ äÜ çï：ú ÑÜç¢óÖ： öëÜßÜäëÜçÜÑÜ. 

とÜ¿ó çÜÑí äÜôÖñ ëÜêíöóï　 ôñëñ£ ÖíïÜï Ü £çÜëÜöÖÜ½Ü Öíäë　½：, ëÜöÜë äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ÖíïÜïí £ÜäóÖóöáï　 
(ëóï. 2, í), öÜô¡í ん3). ゑ îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü Öíä：ëÖÜ-çóöëíöÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ÖíïÜïí ÜäóïÜ．öáï　 ïóïöñ½Ü0:  

                                             











0Qäëó,QRH

0Qäëó,QRH
)Q(4H

2
b

2
40

2
b

2
40



 ;                                                          (8) 

ぢÜö：½, ä：Ñ çä¿óçÜ½ £çÜëÜöÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü çÜÑó, ëÜöÜë äÜôÖñ Üßñëöíöóï　 ç äëÜöó¿ñ¢ÖÜ ïöÜëÜÖÜ £ ôíïöÜöÜ0 
ÜßñëöíÖÖ　, àÜ äÜïöÜäÜçÜ £ß：¿áüÜ．öáï　 (ëóï. 2, í), öÜô¡í ん4):  

                                              











0,2
bR2

50

0,2
bR2

50)(5
QäëóQH

QäëóQH
QH



 .                                                         (9) 

ぢÜ ½：ë：  £ß：¿áüñÖÖ　 çóöëíöó ë：ÑóÖó ôñëñ£ ÖíïÜï £ëÜïöíöó½Üöá çöëíöó ÖíäÜëÜ Öí äÜÑÜ¿íÖÖ　 ÜäÜëÜ ÖíïÜïí, àÜ 
Ññ¡：¿á¡í äÜÖó£óöá üçóÑ¡：ïöá äÜöÜ¡Ü çÜÑó. ぞíïÜïÖóú íÇëñÇíö äñëñêÜÑóöá ç öÜëß：ÖÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó.  

びíëí¡öñëóïöó¡ó ÖíïÜïÜ äëó ëÜßÜö： Öí Ç：ÑëÜ½ñëñ¢Ü £ äëÜöóöóï¡Ü½ öí £½：Ö： Öíäë　½Ü ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 
ÜäóïÜ0öáï　 ïóïöñ½Ü0 ë：çÖ　Öá: 

- £í¿ñ¢Ö：ïöá äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ç：Ñ ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ÖíïÜïÜ 
  
 
 
 

                              
(10)                                                                                    

  
 
 
 

 
 
- £í¿ñ¢Ö：ïöá ÖíäÜëÜ ç：Ñ ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ÖíïÜïÜ 

                                                              





















0),2)((2
0

0),2)((2
0

1),2)((2
0

)(









äëóQbRH
käëóQbRH

käëóQbRH

H .                                               (11) 

 






































0,
2

10

;0,
2

0

1,
cRbR

0

)(












äëó
cRbR

HcH

käëó
cRbR

HcH

käëóïHH

Q
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                                           í)                                                                                                ß) 

      
                                           ç)                                                                                                Ç) 
 

づóïÜÖÜ¡ 2 –  ぢÜçÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó  ÖíïÜïí äëó ë：£Öóê Öíäë　½íê  äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： í) öí ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 
ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí  Ç：ÑëÜ½íüóÖ ß) – Ç) 

んÖí¿：£ Çëíâ：¡：ç (ëóï. 2) äÜ¡í£íç ½Ü¢¿óç：ïöá ñâñ¡öóçÖÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ç：Ñëíç¿：ôÖÜ； ñÖñëÇ：； ÖíïÜïÖóê 
ÜïöíÖÜçÜ¡ Ñ¿　 ¡ñëÜçíÖÖ　 íÇëñÇíöí½ó ç íçíë：úÖóê ： ëñÇÜ¿0çí¿áÖóê ëñ¢ó½íê äëó £½：Ö： äÜÑíô： (íßÜ ÖíäÜëÜ) 　¡ 
Üçñëê, öí¡ ： çÖó£ ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖóê £ÖíôñÖá. だöëó½íÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ä：ÑöçñëÑ¢Ü0öá íÑñ¡çíöÖ：ïöá £íäëÜäÜÖÜçíÖÜÇÜ 
½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ÜäóïÜ. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑ ëÜßÜö：  çó¡ÜÖíÖÜ  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜçÖóê (ôÜöóëáÜê¡çíÑëíÖöÖóê) êíëí¡öñëóïöó¡ ぞん äëó £½：Ö： 
Öíäë　½Ü äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ： ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　. 

ぢÜ¡í£íÖÜ, àÜ äëó Üäóï： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê öí ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïí £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ £½：Öó Öíäë　½Ü 
ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí ： ½Ü¢¿óçÜÇÜ ëñçñëïÜ äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ÖñÜßê：ÑÖÜ çëíêÜçÜçíöó £Öí¡Üç： âÜÖ¡î：； sign() ： sign(Q)  
äíëí½ñöë：ç ç：ÑÖÜïÖÜ； ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 öí äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. だöëó½íÖÜ, àÜ ç ëí£： £½：Öó Öíäë　½Ü 
äÜöÜ¡Ü Öí £çÜëÜöÖ：ú, ÖíïÜï äëíî0． 　¡ Ç：Ñëíç¿：ôÖí öÜëß：Öí. 

だö¢ñ, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÜßÜëÜöÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó Ç：Ñëíç¿：ôÖóê ： ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá  
ñâñ¡öóçÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ñÖñëÇ：0 Ç：ÑëÜäÜöÜ¡Ü, àÜ ëÜ£üóë0． ëñÇÜ¿0çí¿áÖ： ëñ¢ó½ó Ç：ÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ.  
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ゑ：ÖÖóîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

ゑïöÜä. ゐ：¿áü：ïöá ÖíïÜïÖóê ïöíÖî：ú çó¡ÜÖÜ．öáï　 Ü çóÇ¿　Ñ： ë　ÑÜ ÖíïÜï：ç, 　¡： ç½ó¡í0öáï　 ç ½ñëñ¢Ü 
çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 äíëí¿ñ¿áÖÜ. づñÇÜ¿0çíÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： öí¡Ü； ïóïöñ½ó ç：ÑßÜçí．öáï　 £½：ÖÜ0 ¡：¿á¡Üïö： 
äëíî00ôóê ÖíïÜï：ç íßÜ äÜ．ÑÖíÖÖ　½ îáÜÇÜ ïäÜïÜßÜ £ ：Öüó½ó ïäÜïÜßí½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. ぞñ £Üçï：½ çóë：üñÖó½ó 
£í¿óüí0öáï　 äóöíÖÖ　, 　¡： £ ÖíïÜï：ç ¡ëíàñ ç½ó¡íöó ôó çó½ó¡íöó Ñ¿　 £½：Öó äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ïöíÖî：；. 

やïÖÜ． ä：Ñê：Ñ ÑÜ çóë：üñÖÖ　 Öí£çíÖÜÇÜ äóöíÖÖ　 ü¿　êÜ½ ôñëñÑÜçíÖÖ　 ÑçóÇÜÖ：ç äëó ÖíïöÜäÖÜ½Ü £íäÜï¡Ü. どí¡ó½ 
ôóÖÜ½ £íßñ£äñôÜ．öáï　 çóë：çÖ0çíÖÖ　 ëñïÜëïÜ £í ¡：¿á¡：ïö0 äë　½óê äÜï¡：ç, 　¡： çó¡ÜÖÜ0öá ñ¿ñ¡öëóôÖ： ÑçóÇÜÖó 
ÖíïÜï：ç. ゑ：ÑÜ½óú ä：Ñê：Ñ, ¡Ü¿ó ë：üñÖÖ　 äëÜ çç：½¡ÖñÖÖ　 öÜÇÜ ôó ：ÖüÜÇÜ ÑçóÇÜÖí äëóú½í．öáï　 Öí ÜïÖÜç： ïÜ½íëÖÜ； 
öëóçí¿Üïö： úÜÇÜ ßñ£äñëñëçÖÜ； ëÜßÜöó, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． çóë：çÖ　öó ëñïÜëï ÑçóÇÜÖ：ç. ぞí£çíÖ： ä：ÑêÜÑó çó¡ÜÖÜ0öáï　, 
£í£çóôíú, ÜäñëíöÜëÜ½ ÖíïÜïÖÜ； ïöíÖî：； ：, Ü £ç’　£¡Ü £ îó½, ½í0öá ë　Ñ ÖñÑÜ¿：¡：ç, äÜç’　£íÖóê £ ¿0Ñïá¡ó½ âí¡öÜëÜ½ 
ç äëÜîñï： äëóúÖ　öö　 ë：üñÖÖ　 Öí £íäÜï¡ ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç. 

ぢëó íÖí¿：£： äëÜß¿ñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 £íäÜï¡Ü½ ÑçóÇÜÖ：ç ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç ï¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ ÖíïÜïÖ： ïöíÖî：； 
½：ïá¡ÜÇÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 (äëÜ 　¡： ： ä：Ññ ½Üçí Ñí¿：) Üß¿íÑÖÜ0öáï　 ÑçóÇÜÖí½ó ïñëñÑÖáÜ； öí çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：, 
　¡： ½í0öá Üß½ñ¢ñÖÖ　 Öí ¡：¿á¡：ïöá äë　½óê äÜï¡：ç, ：Ööñëçí¿ ½：¢ äÜï¡í½ó, öñ½äñëíöÜëÜ Üß½ÜöÜ¡, äëÜï：ÑíÖÖ　 
ÖíäëÜÇó ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ä：Ñ ôíï äÜï¡Ü [1, 2, 3]. 

ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ [1 ï. 65] ÑçóÇÜÖ, ÖíÇë：öóú ÑÜ ëÜßÜôÜ； öñ½äñëíöÜëó, ÑÜäÜï¡í． ÜÑóÖ äÜï¡ £ ÇëíÖóôÖÜ ÑÜäÜïöó½ó½ 
ÑóÖí½：ôÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½ ：Öñëî：； Öí çí¿Ü. げ êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ ïöíÖÜ ÑÜäÜï¡í．öáï　 Ñçí äÜï¿：ÑÜçÖóê äÜï¡ó £ ÇëíÖóôÖÜ 
ÑÜäÜïöó½ó½ ÑóÖí½：ôÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½ ：Öñëî：； Öí çí¿Ü öí £ÜäóÖ¡Ü0 ÑçóÇÜÖí ½：¢ äÜï¡í½ó. げÖíôñÖÖ　 ÇëíÖóôÖÜ 
ÑÜäÜïöó½óê ¡：¿á¡Üïöñú äÜï¡：ç £í ÇÜÑóÖÜ öí ÇëíÖóôÖÜ ÑÜäÜïöó½ÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：； çó£Öíôí0öáï　 ÇëíÖóôÖÜ 
ÑÜäÜïöó½Ü0 öñ½äñëíöÜëÜ0 Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí íßÜ ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí. ゑ [2] ÖíçÜÑ　öáï　 ÜïÖÜçÖ： äíïäÜëöÖ： ÑíÖ： 
íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ïñë：； ん4 £ ÖíäëÜÇÜ0 ¢óç¿ñÖÖ　 10 ¡ゑ ： äÜöÜ¢Ö：ïö0 500-800 ¡ゑö. でñëñÑÖ． Öíäëíî0çíÖÖ　 
Öí ç：Ñ½ÜçÜ ï¡¿íÑí． 15000 ÇÜÑ. ぞÜ½：Öí¿áÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó ÑçóÇÜÖ：ç äÜ ゎだでど 183-74 [2, ï. 89] S1. がçóÇÜÖó 
½í0öá äë　½óú äÜï¡ äëó ÖÜ½：Öí¿áÖ：ú ÖíäëÜ£： ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 öí äëó £Öó¢ñÖÖ： ÖíäëÜÇó ½ñëñ¢： £í ôíï äÜï¡Ü ÑÜ 
0,8UÖÜ½. がçóÇÜÖó ÑÜäÜï¡í0öá Ñçí äÜï¡ó ä：Ñë　Ñ £ ：Ööñëçí¿Ü½ 5 êçó¿óÖ £ êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ ïöíÖÜ ÜßÜ ÜÑóÖ £ Çíë　ôÜÇÜ 
äëó ïñëñÑÖáÜ½Ü Çí¿á½：çÖÜ½Ü ½Ü½ñÖö： ½ñêíÖ：£½Ü 0,3 ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ： ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½óê ÑóÖí½：ôÖóê 
½Ü½ñÖöíê ½ñêíÖ：£½Ü Öñ çóàñ £í ÖíçñÑñÖ： ç [2 ï. 89]. やÖöñëçí¿ ½：¢ äÜï¡í½ó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ [2 ï. 90] ïöíÖÜçóöá Öñ 
½ñÖüñ 3 ÇÜÑóÖó. と：¿á¡：ïöá äÜï¡：ç ç ë：¡ Öñ äÜçóÖÖí äñëñçóàÜçíöó 250, í £í öñë½：Ö ï¿Ü¢ßó – 2000. と¿íï 
ÖíÇë：çÜïö：ú¡Üïö： ：£Ü¿　î：； Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí äÜ ゎだでど 8865-87 – F £ öñ½äñëíöÜëÖó½ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ Öí ë：çÖ： ¡¿íïÜ 
ゑ. が¿　 ÑçóÇÜÖí, 　¡óú çóôñëäíç ïç：ú ëñïÜëï £í ¡：¿á¡Üïö0 äë　½óê äÜï¡：ç, ôñëÇÜçóú £íäÜï¡ ½Ü¢ñ äëó£çñïöó ÑÜ 
äëÜßÜ0 ：£Ü¿　î：； ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, ½：¢çóö¡ÜçÜÇÜ ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½ó¡íÖÖ　 ôó £í½ó¡íÖÖ　 Öí ¡ÜëäÜï âí£ó Üß½Üö¡ó 
ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí; çóêÜÑÜ úÜÇÜ ：£ ¿íÑÜ; £ÜäóÖ¡ó ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ; £ëóçÜ ëÜßÜöó ïóïöñ½ó çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　, 　¡í 
Öñ £íßñ£äñôóöá äÜöë：ßÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 äÜÑíô：. とë：½ öÜÇÜ, öñ½äñëíöÜëÖ： äëÜîñïó ç Üß½Üöî： ÑçóÇÜÖí £½：ÖÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： çä¿óçí0öá Öí öñë½：Ö úÜÇÜ ï¿Ü¢ßó Öñ ö：¿á¡ó äëó äÜï¡Ü, í ： äëó ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ： 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó. げí ïöíöóïöóôÖó½ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　½ó 50-95% äëóôóÖ çóêÜÑÜ £ ¿íÑÜ ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ 
£Ü½Üç¿ñÖ： Üü¡ÜÑ¢ñÖÖ　½ Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí (äëÜß：ú ½：¢çóö¡ÜçÜ； ：£Ü¿　î：；). 

ぜñöí ëÜßÜöó. どÜ½Ü çí¢¿óçÜ ëÜ£ëÜßóöó í¿ÇÜëóö½ £íäÜï¡Ü ÑçóÇÜÖ：ç ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç äëó ；ê äíëí¿ñ¿áÖ：ú 
ëÜßÜö：, 　¡óú ßó çëíêÜçÜçíç ÜïÜß¿óçÜïö： äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖ：ç öí £íßñ£äñôÜçíç çóë：çÖ0çíÖÖ　 ëñïÜëïÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢëóäÜïöó½Ü, àÜ ÖíïÜïÖ： íÇëñÇíöó ½Ü¢Öí çç：½¡ÖÜöó ： çó½¡ÖÜöó ç ßÜÑá-
　¡óú ½Ü½ñÖö ôíïÜ. ゑçñÑñ½Ü £½：ÖÖ： ê1,ê2,…,ên, 　¡： êíëí¡öñëó£Ü0öá ëÜßÜöÜ ÖíïÜï：ç, äëóôÜ½Ü, ¡Ü¿ó çç：½¡ÖñÖóú ：-ú 
ÖíïÜï, öÜ äëóú½í．öáï　 ê： = 1, ç äëÜöó¿ñ¢ÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ê： = 0. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 çóë：çÖ0çíÖÖ　 ëñïÜëïÜ äÜ 
öëóçí¿Üïö： ßñ£äñëñëçÖÜ； ëÜßÜöó ççñÑñ½Ü t： – ôíï ßñ£äñëñëçÖÜ； ëÜßÜöó ： Z½ñê.： – ½ñêíÖ：ôÖóú £ÖÜï ：-ÇÜ ÖíïÜïí äëó 
ëÜßÜö： äëÜö　ÇÜ½ ÜÑóÖóôÖÜÇÜ äëÜ½：¢¡Ü ôíïÜ t：. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 çóë：çÖ0çíÖÖ　 ëñïÜëïÜ äÜ ¡：¿á¡Üïö： äë　½óê 
äÜï¡：ç ççñÑñ½Ü Zñ¿.： – ñ¿ñ¡öëóôÖóú £ÖÜï ：£Ü¿　î：； Üß½ÜöÜ¡, ¡ÜÖöí¡öÖóê £’．ÑÖíÖá ：-ÇÜ ÑçóÇÜÖí £í ÜÑóÖ äÜï¡. 
と：¿á¡：ïöá ëñí¿：£ÜçíÖóê ÑçóÇÜÖÜ½ äÜï¡：ç £í äñë：ÜÑ ñ¡ïä¿Üíöíî：； äÜ£Öíôó½Ü Nä. どí¡ ïí½Ü 　¡ ： ç äëíî　ê [4, 5, 6] 
äÜßÜÑÜ．½Ü î：¿áÜçÜ âÜÖ¡î：0 で, 　¡í çëíêÜçÜçíöó½ñ £íöëíöó ñÖñëÇ：； Öí ôñëÇÜçóú äÜï¡ öí ÖíäëíîáÜçíÖóú ëñïÜëï 
ßñ£äñëñëçÖÜ； ëÜßÜöó 

  



n

1：
iäñ¿.：i：.½ñê NZtZC . (1) 

づÜ£ç’　£íçüó £íÑíôÜ ½：Ö：½：£íî：； î：¿áÜçÜ； âÜÖ¡î：； で, ½Ü¢Öí £Öíúöó £½：ÖÖ： ê ¡Ü¢ÖÜÇÜ ÖíïÜïí äëó £íÇí¿áÖ：ú 
¡：¿á¡Üïö： ÖíïÜï：ç, ë：çÖ：ú n. ぢñëñ½ó¡íÖÖ　 ¡：¿á¡Üïö： ÖíïÜï：ç äÜöë：ßÖñ Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 äñçÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 
äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ïöíÖî：；, öÜ½Ü ëÜ£ç’　£Ü0ôó £íÑíôÜ ½：Ö：½：£íî：； î：¿áÜçÜ； âÜÖ¡î：； (1) ÖñÜßê：ÑÖÜ çëíêÜçíöó 
Üß½ñ¢ñÖÖ　 Öí £íßñ£äñôñÖÖ　 äÜöë：ßÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： QäÜöë. 
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 äÜöëi
n

1：
i QxQ 


, (2) 

Ññ Qi – äëÜÑÜ¡öóçÖ：ïöá ：-ÇÜ ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ äëó ëÜßÜö： úÜÇÜ £ ：Öüó½ó ÖíïÜïí½ó Öí ½ñëñ¢Ü çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　. 
げíÑíôí, 　¡í ÜäóïÜ．öáï　 çóëí£í½ó (1) öí (2) ． £íÑíôñ0 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 ¿：Ö：úÖÜÇÜ öóäÜ [7 ï. 5]. 

ゑó£ÖíôñÖ： ç ëñ£Ü¿áöíö： ；； ëÜ£ç’　£íÖÖ　 ÑçóÇÜÖó ½Ü¢Üöá Öñ £íäÜïöóöóï　 £í öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ Üß½ñ¢ñÖÖ　½ Öí ôíïöÜöÜ 
äë　½óê äÜï¡：ç. が¿　 çëíêÜçíÖÖ　 î：．； ÜïÜß¿óçÜïö： ç ëÜßÜö： [8] äëÜäÜÖÜ．öáï　 ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ëÜßÜöó 
äëóïöëÜ0 ¡ñëÜçíÖÖ　 £íäÜï¡Ü½ ÑçóÇÜÖ：ç ïñëñÑÖáÜ； ： çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïöñú. 

だß’．ÑÖíçüó £íäëÜäÜÖÜçíÖóú ä：Ñê：Ñ ÑÜ çó£ÖíôñÖÖ　 ¡Ü½ß：Öíî：ú çç：½¡ÖñÖóê ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç £ ä：ÑêÜÑÜ½ ÑÜ 
çëíêÜçíÖÖ　 äëó äÜï¡Ü íÇëñÇíöÜ ÜïÜß¿óçÜïöñú ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ïñëñÑÖáÜ； ： çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïöñú, 

äÜßÜÑÜ．½Ü í¿ÇÜëóö½ íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ £íäÜï¡Ü Öí£çíÖóê ÑçóÇÜÖ：ç       
(ëóï. 1). 

ゑ ß¿Üî： 2 £íÑí0öáï　 äÜöë：ßÖñ £ÖíôñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：, çñ¿óôóÖó 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ öí ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ ëñïÜëï：ç, ¡：¿á¡Üïö： ëñí¿：£ÜçíÖóê ¡Ü¢Öó½ 
ÑçóÇÜÖÜ½ äÜï¡：ç öí öëóçí¿：ïöá ßñ£äñëñëçÖÜ； ëÜßÜöó; £ÖíôñÖÖ　 ÑÜäÜïöó½Ü； 
¡：¿á¡Üïö： äÜï¡：ç, ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； ÖíäëÜÇó, ÇëíÖóôÖÜ； öñ½äñëíöÜëó, 
ÑÜäÜïöó½óú ：Ööñëçí¿ ½：¢ äÜï¡í½ó £ êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ öí Çíë　ôÜÇÜ ïöíÖ：ç. 

ゑ ß¿Üî： 3 çó¡ÜÖÜ．öáï　 ëÜ£ç’　£íÖÖ　 £íÑíô： Üäöó½：£íî：； (1). ゑ ëñ£Ü¿áöíö： 
Üöëó½í．½Ü ¡Ü½ß：Öíî：； £½：ÖÖóê ê：, 　¡： ç¡í£Ü0öá Öí ÖíïÜïÖ： íÇëñÇíöó, äëó 
　¡óê £íßñ£äñôÜ．öáï　 çó¡ÜÖíÖÖ　 Üß½ñ¢ñÖÖ　 (2). 

ゑ ß¿Üî： 4 äñëñç：ë　．öáï　, ôó çï： £ ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç, 　¡： ½í0öá 
£íäÜïöóöóï　, ½Ü¢Üöá îñ £ëÜßóöó, çëíêÜçÜ0ôó Üß½ñ¢ñÖÖ　 Öí äë　½óú äÜï¡ 
ÑçóÇÜÖ：ç ïñëñÑÖáÜ； öí çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ぢÜ çñ¿ó¡Ü½Ü ëíêÜÖ¡Ü ç ß¿Üî： 4 
½í． çó¡ÜÖÜçíöóïá äÜï¿：ÑÜçÖ：ïöá Ñ：ú, ÜäóïíÖí ç ëÜßÜö： [8].  

é¡àÜ çï： £ äÜöë：ßÖóê Ñ¿　 çó¡ÜÖíÖÖ　 Ü½Üçó (2) ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç 
½Ü¢Üöá £íäÜïöóöóï　, çëíêÜçÜ0ôó Üß½ñ¢ñÖÖ　 ÑÜ äë　½ÜÇÜ äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖ：ç 
ïñëñÑÖáÜ； öí çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：, öÜ çóÑí．öáï　 ¡Ü½íÖÑí Öí £íäÜï¡ îóê 
ÑçóÇÜÖ：ç (ß¿Ü¡ 5). ゑ äëÜöó¿ñ¢ÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü çó¡ÜÖÜ．öáï　 äñëñëíêÜÖÜ¡ ÑÜ 
öóê ä：ë, äÜ¡ó ëñ£Ü¿áöíöó Üäñëíî：ú, 　¡： çó¡ÜÖÜ0öáï　 ç ß¿Ü¡íê 3 öí 4, Öñ 
ïä：çäíÑÜöá. 

ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖóú í¿ÇÜëóö½ ÑÜ£çÜ¿　． çó¡ÜÖíöó 
íçöÜ½íöó£íî：0 äëÜîñïÜ çóßÜëÜ äÜöë：ßÖÜ； ¡：¿á¡Üïö： ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç, Ñ¿　 
£íßñ£äñôñÖÖ　 äÜöë：ßÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：, Öí ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖ：ú 
ÜïÖÜç：. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ん¿ÇÜëóö½ íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ 
£íäÜï¡Ü ÑçóÇÜÖ：ç ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç äëó 

；ê äíëí¿ñ¿áÖ：ú ëÜßÜö：

ぢÜôíöÜ¡

ゑçñÑñÖÖ　 çóê：ÑÖÜ； 
：ÖâÜë½íî：；

ゑóÑíôí ¡Ü½íÖÑó Öí 
£íäÜï¡ ÑçóÇÜÖ：ç

と：Öñîá

ゑó£ÖíôñÖÖ　 ¡Ü½ß：Öíî：ú 
çç：½¡ÖñÖóê ÖíïÜïÖóê 

íÇëñÇíö：ç

ゑï： ÑçóÇÜÖó 
£íäÜï¡í0öá

ï　

1

2

3

4

5

6

どんと

ぞや
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でどゑだづぎぞぞé ずだとんずぽぞだゆ ぜだがぎずや とぎづだゑんぞだゎだ ぢづだぴぎでば ぞぎざづだぞぞだù 
ぜぎづぎぐぎù 

だ¿áêÜçí ù.だ., íïä., ゎÜôñÖ¡Ü ぜ.や., Ñ.ö.Ö., äëÜâ. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: mig@Link.poltava.ua  
 

ゑïöÜä.  とñëÜçíÖÖ　 £Ñ：úïÖ0．öáï　 Ü ¡Ü¢Ö：ú ïâñë： ¿0Ñïá¡Ü； Ñ：　¿áÖÜïö：. ゑ ëÜ¿： Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü¢ñ 
çóïöÜäíöó 　¡ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóú äëÜîñï, öí¡ ： ¡Ü¿ñ¡öóç ¿0Ññú Öí ä：Ñäëó．½ïöç： íßÜ ¢ ÇëÜäí ü¡Ü¿　ë：ç Öí ñ¡ï¡Üëï：；. ば  
ßÜÑá-　¡Ü½Ü çóäíÑ¡Ü ¡Ü¢Öí ïêñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜöëñßÜ． Öí　çÖÜïö： ¡ñëÜ0ôÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí – öñêÖ：ôÖÜÇÜ äëóïöëÜ0 íßÜ 
¿0Ñïá¡ÜÇÜ âí¡öÜëÜ. や êÜôí ç ÜßÜê äëó¡¿íÑíê ¡ñëÜçíÖÖ　 £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í £í£Ñí¿ñÇ：Ñá £íÑíÖó½ í¿ÇÜëóö½Ü½, ÜÑÖí¡, 
Öí ïáÜÇÜÑÖ：, ¢ÜÑñÖ ÖíúäÜöÜ¢Ö：üóú ¡Ü½ä’0öñë Öñ ç £½Ü£： äñëñçñëüóöó ¿0Ñïá¡óú ½Ü£Ü¡ £ úÜÇÜ £ÑíöÖ：ïö0 
½óöö．çÜ íÑíäöÜçíöóïá ÑÜ £½：Ö ç Öíç¡Ü¿óüÖáÜ½Ü ïñëñÑÜçóà：, üçóÑ¡：ïö0 ëÜ£ä：£ÖíçíÖÖ　 Üßëí£：ç, ½Ü¢¿óç：ïö0 
íßïöëí¡öÖÜ ½óï¿óöó.  

ず0ÑóÖ：, àÜß äëóúÖ　öó ë：üñÖÖ　, ÖñÜßê：ÑÖÜ Üäóëíöóïá Öí ÖíßÜöóú ÑÜïç：Ñ ç ÑíÖ：ú ïóöÜíî：；, 　¡óú ÖíïäëíçÑ：  ． 
ÖíßÜëÜ½ í¿ÇÜëóö½：ç çóë：üñÖÖ　 äÜïöíç¿ñÖÜ； £íÑíô： äëó £½：Ö： £ÜçÖ：üÖ：ê âí¡öÜë：ç. べÜß Öíçôóöó ½íüóÖÜ öí¡ ïí½Ü 
íÑñ¡çíöÖÜ ëñíÇÜçíöó Öí £ÜçÖ：üÖ： çä¿óçó, ÖñÜßê：ÑÖÜ ç Öñ； £íäëÜÇëí½Üçíöó çñïá ¿0Ñïá¡óú ÑÜïç：Ñ (Öíß：ë 
í¿ÇÜëóö½：ç Ñ¿　 äñçÖóê ïóöÜíî：ú).  だÑÖí¡, ß：¿áü：ïöá 　çóà öí Üß’．¡ö：ç ÜöÜôÜ0ôÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí Öñ ä：Ñ¿　Çí0öá 
öÜôÖ：ú ½íöñ½íöóôÖ：ú âÜë½í¿：£íî：； çÖíï¿：ÑÜ¡ ç¿íïÖÜ； Öñïöíß：¿áÖÜïö：, öÜ½Ü çóÖó¡í． äÜöëñßí Ü äÜüÜ¡Ü öñêÖÜ¿ÜÇ：； 
ïöçÜëñÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜ； ½ÜÑñ¿： ¡ñëÜçíÖÜÇÜ äëÜîñïÜ, Ü 　¡：ú ç：ÑïÜöÖ　 ô：ö¡Ü âÜë½í¿：£ÜçíÖí ½íöñ½íöóôÖí £íÑíôí. ば 
ÑíÖ：ú ëÜßÜö： äëÜäÜÖÜ．öáï　 ïöçÜëóöó ½ÜÑñ¿á ¡ñëÜçíÖÜÇÜ äëÜîñïÜ Öí ÜïÖÜç： üöÜôÖÜ； ÖñúëÜÖÖÜ； ½ñëñ¢： (ぷぞぜ).   

ぜñöí ëÜßÜöó. でöçÜëñÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜ； ½ÜÑñ¿： ¡ñëÜçíÖÜÇÜ äëÜîñïÜ ÖñúëÜÖÖÜ0 ½ñëñ¢ñ0. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　.  ぷöÜôÖ： ÖñúëÜÖÖ： ½ñëñ¢： – îñ äÜöÜ¢Öóú ½íöñ½íöóôÖóú íäíëíö, 　¡óú 

£íïöÜïÜçÜ．öáï　 Ñ¿　 çóë：üñÖÖ　 ßíÇíöáÜê äëó¡¿íÑÖóê £íÑíô. ぢñëñúÖ　çüó ÜïÖÜçÖ： äëóÖîóäó ëÜßÜöó ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ 
½Ü£¡Ü ¿0ÑóÖó, çÜÖó ½í0öá ë　Ñ äñëñçíÇ äÜë：çÖ　ÖÜ ：£ ：Öüó½ó ï¡¿íÑÜçó½ó ñ¿ñ½ñÖöí½ó üöÜôÖÜÇÜ ：Ööñ¿ñ¡öÜ, í 
ïí½ñ: äíëí¿ñ¿áÖí ÜßëÜß¡í ：ÖâÜë½íî：；; £ÑíöÖ：ïöá ÑÜ ÖíçôíÖÖ　 Öí äëó¡¿íÑíê, ççñÑñÖóê äëÜÇëí½：ïöÜ½ öí 
ïí½Üïö：úÖñ ÖíçôíÖÖ　; ½Ü¢¿óç：ïöá ëñí¿：£íî：； ïóöÜíî：úÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 [1].  

どñ½íöó¡í ÑíÖÜ； ëÜßÜöó ßí£Ü．öáï　 Öí äëíî　ê [2-3], Ññ £íäëÜäÜÖÜçíÖóú í¡öóçÖÜ-ëñ£ÜÖíïÖóú äëóÖîóä 
¡ñëÜçíÖÖ　 ¿：Ö：úÖó½ Üß’．¡öÜ½, í öí¡Ü¢ £íäÜôíö¡ÜçíÖí ：Ññ　 ïöçÜëñÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜ； ½ÜÑñ¿： ¡ñëÜçíÖÜÇÜ äëÜîñïÜ, 　¡í ． 

íÖí¿ÜÇÜ½ ¡ñëÜçí¿áÖÜÇÜ çä¿óçÜ, ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜÇÜ 
Ñ：； £ßÜëñÖÖ　 Öí Üß'．¡ö ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí ôíïÜçÜ½Ü 
：Ööñëçí¿：, £ÖíôÖÜ ½ñÖüÜ½Ü îó¡¿Ü ¡ñëÜçíÖÖ　. 
とñëÜçíÖÖ　 £í ç¡í£íÖó½ äëóÖîóäÜ½, Ü çóäíÑ¡Ü 
Ñ¿　 ¿：Ö：úÖÜÇÜ Üß’．¡öí, ÑÜ£çÜ¿　． ç：Ñ½Üçóöóïá 
ç：Ñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ô：ö¡ÜâÜë½í¿：£ÜçíÖÜ； 
½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ¡ñëÜçíÖÜÇÜ äëÜîñïÜ ： Öñ 
äÜöëñßÜ． £ÖíÖÖ　 äíëí½ñöë：ç £ÜçÖ：üÖ：ê 
£ßÜëñÖá. ぢëó öí¡：ú äÜïöíÖÜçî： £íÑíô： 
ÑÜî：¿áÖó½ ． £íïöÜïÜçíÖÖ　 ぷぞぜ Ñ¿　 
íäëÜ¡ïó½íî：； £ÖíôñÖá ¡ñëÜ0ôÜÇÜ çä¿óçÜ Öí 
Üß’．¡ö ¡ñëÜçíÖÖ　. ぜÜÑñ¿0çíÖÖ　 ïóïöñ½ó 
äëÜçÜÑó¿Üïá ç ïñëñÑÜçóà： äëÜÇëí½ó  
MATLAB ： äÜ¡í£íÖñ Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöçÜëñÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜ； ½ÜÑñ¿： ¡ñëÜçíÖÜÇÜ 

 äëÜîñïÜ ÖñúëÜÖÖÜ0 ½ñëñ¢ñ0  

ゑóïÖÜç¡ó. ぞí ÜïÖÜç： ÖñúëÜÖÖÜ； ½ñëñ¢： ßÜ¿í ïöçÜëñÖí ¿Ü¡í¿áÖí ½ÜÑñ¿á ¡ñëÜçíÖÜÇÜ äëÜîñïÜ Ñ¿　 ¿：Ö：úÖÜÇÜ 
Üß’．¡öí. んäëÜ¡ïó½ÜçíÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá äÜçÖ：ïö0 äÜçöÜë0． ëÜßÜöÜ í¿ÇÜëóö½Ü Öí ñöíä： ：ÑñÖöóâ：¡íî：； [2]. ゑ 
äÜÑí¿áüÜ½Ü ä¿íÖÜ．öáï　 Öíçôóöó ½ñëñ¢Ü äëíî0çíöó Ñ¿　 ÑóÖí½：ôÖóê Üß’．¡ö：ç. が¿　 îáÜÇÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ ëÜ£ëÜßóöó 
ß：ß¿：Üöñ¡Ü Öíçôí¿áÖóê üíß¿ÜÖ：ç öí ëñí¿：£Üçíöó ïóöÜíî：úÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： íïÜî：íöóçÖÜ； äí½’　ö：, 　¡ñ 
£íïöÜïÜçÜ．öáï　 äëó ï¡¿íÑÖóê ï¿íßÜâÜë½í¿：£ÜçíÖóê £íÑíôíê ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ゐíëï¡óú ん. ゐ. ぞñúëÜÖÖ▲ñ ïñöó: ëíïäÜ£ÖíçíÖóñ, Üäëíç¿ñÖóñ, äëóÖ　öóñ ëñüñÖóú. - ぜ.: ぱóÖíÖï▲ ó 

ïöíöóïöó¡í, 2004. - 176 ï: ó¿. - (ぢëó¡¿íÑÖ▲ñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó). 
2.  ゎÜôñÖ¡Ü ぜ.や. ん¡öóçÖÜ-ëñ£ÜÖíÖïÖóú äëóÖîóä ¡ñëÜçíÖÖ　 // んçöÜ½íöó¡í-2009. 
3. だ¿áêÜçí ù.だ., ゎÜôñÖ¡Ü ぜ.や. ぱí££：-ß¿Ü¡  äëóúÖ　öö　 ë：üñÖÖ　 äëÜ ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá äÜôíö¡Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 Ñ¿　 

í¡öóçÖÜ-ëñ£ÜÖíÖïÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí // VIII ゑïñÜ¡ëí；Öïá¡í ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖí ¡ÜÖâñëñÖî：　 “ぱ：£óôÖ： äëÜîñïó öí äÜ¿　 
öñêÖ：ôÖóê ： ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê Üß’．¡ö：ç”. どñ£ó ÖíÜ¡Üçóê ÑÜäÜç：Ññú. – とëñ½ñÖôÜ¡: とがば ：½ñÖ： ぜóêíú¿í 
だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ, 2009. -340 ï. 
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でñëÇ：．Ö¡Ü で.ん., ¡.ö.Ö.,ÑÜî., とí¿íúÑí ゑ.ぜ., íïóïö. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: sergsa@kdu.edu.ua. 

 

ゑïöÜä. ゑñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖóú ÑçóÇÜÖ (ゑやが) – îñ ç：ÑÖÜïÖÜ ÖÜçóú öóä ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí 
ñÖñëÇ：；, àÜ ïäÜ¿Üôí． ç ïÜß： ç¿íïöóçÜïö： ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ： ：ÖöñÇëÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. é¡ ßÜÑá-　¡óú ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ, ç：Ö £íßñ£äñôÜ． äñëñöçÜëñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：；, àÜ ÖíÑêÜÑóöá 
ç：Ñ ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　, Ü ½ñêíÖ：ôÖÜ ñÖñëÇ：0, äñëñÑíÖÜ Öí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. é¡ ïóïöñ½í ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ゑやが Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá £Ñ：úïÖ0çíöó ¡ñëÜçíÖÖ　 îó½ äëÜîñïÜ½ ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ÜïÜß¿óçÜïöñú 
¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　: ëñÇÜ¿0çíöó ôíïöÜöÜ ÜßñëöíÖÖ　, ½Ü½ñÖö, äÜöÜ¢Ö：ïöá ： öí¡ Ñí¿：. 

ぜñöí ëÜßÜöó. んÖí¿：£ ïäÜïÜß：ç öí ÜïÜß¿óçÜïöñú ¡ñëÜçíÖÖ　 çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖó½ó ÑçóÇÜÖí½ó. 
ぜíöñë：í¿ó ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑやが 　ç¿　． ïÜßÜ0 ÑÜïóöá ï¡¿íÑÖÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíöëÜÖÖÜ ïóïöñ½Ü, 

ïöëÜ¡öÜëí 　¡Ü； ÖíçñÑñÖí Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëí ゑやが 

 ば ；； ï¡¿íÑ çêÜÑ　öá: ：ÖÑÜ¡öÜëÖí ½íüóÖí (やぜ), äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó, ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ú Ñíöôó¡ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 
ëÜöÜëí (がぢづ). ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖñ äëó£ÖíôñÖÖ　 îóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ゑやが ÜôñçóÑÖÜ: äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó £íßñ£äñôÜ． 
¢óç¿ñÖÖ　 âí£ やぜ ÜÑÖÜäÜ¿　ëÖó½ó ：½äÜ¿áïí½ó ÖíäëÜÇó äë　½Ü¡ÜöÖÜ； âÜë½ó; やぜ £Ñ：úïÖ0． ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖñ 
äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：；; ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ £í¡¿íÑñÖÜÇÜ ç Öñ； í¿ÇÜëóö½Ü ： ïóÇÖí¿：ç £çÜëÜöÖÜÇÜ 
£ç'　£¡Ü, àÜ ÖíÑêÜÑ　öá ç：Ñ Ñíöôó¡í äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ëÜöÜëí,  ¡ñëÜ． ÑíÖó½ äëÜîñïÜ½. がぢづ ． ïÜöö．çó½ ñ¿ñ½ñÖöÜ½ ゑやが. 
がç：ú¡Üçóú ¡ÜÑ, àÜ Üöëó½Ü．öáï　 £ がぢづ, â：¡ïÜ． Üïöí¿ñÖÜ ¡：¿á¡：ïöá äÜ¿Ü¢ñÖá ëÜöÜëí. でí½ñ £íçÑ　¡ó îáÜ½Ü 
ç：ÑßÜçí．öáï　 ïí½ÜïóÖêëÜÖ：£íî：　 ÑçóÇÜÖí, ç ëñ£Ü¿áöíö： ôÜÇÜ ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 äÜ¿　 äëÜäÜëî：úÖí ôíïöÜö： 
ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí, í ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 äÜ¿　 £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　. 

ぢÜ ïçÜ；ú ïöëÜ¡öÜë： ゑやが Ö：ôó½ Öñ ç：Ñë：£Ö　．öáï　 ç：Ñ ¡¿íïóôÖÜ； ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. でí½ñ 
öÜ½Ü ç：Ö ： ½í． çï： ；； ç¿íïöóçÜïö：. だÑÖí¡ Öí ç：Ñ½：ÖÜ ç：Ñ ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, Öíäëó¡¿íÑ, £ íïóÖêëÜÖÖó½ 
ÑçóÇÜÖÜ½, やぜ Ü ゑやが Öñ ． ïí½ÜÑÜïöíöÖáÜ0. ゑÜÖí äëóÖîóäÜçÜ Öñ£ÑíöÖí äëíî0çíöó ßñ£ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ú 
ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　. ぢñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó ú ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ． Öñç：Ñ'．½Öó½ó ôíïöóÖí½ó やぜ, ÖñÜßê：ÑÖó½ó Ñ¿　 
£Ñ：úïÖñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：；. とÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ やぜ, äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó ú ïóïöñ½í 
¡ñëÜçíÖÖ　 Ü ゑやが ½Ü¢Üöá ßÜöó çó¡ÜÖíÖ： ëÜ£Ñ：¿áÖÜ. ぢëó îáÜ½Ü ç äëÜîñï： ëÜßÜöó çÜÖó ½Ü¢Üöá äñëñßÜçíöó Öí 
ÑÜïóöá çñ¿ó¡Ü½Ü ç：ÑÑí¿ñÖÖ： ÜÑóÖ ç：Ñ ÜÑÖÜÇÜ. 
づÜ£ë：£Ö　0öá ¡：¿á¡í ïäÜïÜß：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ゑやが: 

1. ゐñ£äñëñëçÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 – äëóäÜï¡í． ½Ü¢¿óç：ïöá ä¿íçÖÜ； £½：Öó ÖíäëÜÇó, 　¡í ä：ÑçÜÑóöáï　 ÑÜ Üß½Üö¡ó 
ïöíöÜëí. ざÜÇÜ ½Ü¢Öí £Ñ：úïÖ0çíöó £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ Ñ¢ñëñ¿í ¢óç¿ñÖÖ　, ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ ß¿Ü¡í 
¡ñëÜçíÖÖ　, 　¡óú ëñÇÜ¿0． ë：çñÖá ÖíäëÜÇó £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 üóëÜöÖÜ-, ôó ôíïöÜöÖÜ-：½äÜ¿áïÖÜ； ½ÜÑÜ¿　î：；, äñëñçÜÑÜ½ 
ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç ¡Ü½ÜöíöÜëí ç í¡öóçÖóú ëñ¢ó½. 

2. や½äÜ¿áïÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 – ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 £Ñ：úïÖ0．öáï　 ÜÑÖÜäÜ¿　ëÖó½ó íßÜ ÑçÜäÜ¿　ëÖó½ó ：½äÜ¿áïí½ó. 
だÑÖÜäÜ¿　ëÖñ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 êíëí¡öñëó£Ü．öáï　 Öñçñ¿ó¡ó½ Ñ：íäí£ÜÖÜ½ ïö：ú¡ÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 (1:15 – 1:20); 
ÑçÜäÜ¿　ëÖñ – £íßñ£äñôÜ． ïö：ú¡Ü ¿：Ö：úÖÜ ëñÇÜ¿0çí¿áÖÜ êíëí¡öñëóïöó¡Ü, í¿ñ îñú ëñ¢ó½ êíëí¡öñëó£Ü．öáï　 
Öñïäëó　ö¿óçó½ó ñÖñëÇñöóôÖó½ó äÜ¡í£Öó¡í½ó, ÜïÜß¿óçÜ ç £ÜÖ： ½í¿óê üçóÑ¡Üïöñú. 

3. づñ¿ñúÖóú ïäÜï：ß ¡ñëÜçíÖÖ　 – £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äÜë：çÖ　ÖÖ　 ïóÇÖí¿Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 £ ïóÇÖí¿Ü½ 
£çÜëÜöÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü. でóÇÖí¿ ë：£Öóî： Ñ：． Öí ëñ¿ñúÖóú ñ¿ñ½ñÖö, 　¡óú ç½ó¡í． ôó  çó½ó¡í． ÑçóÇÜÖ. 

4. がóï¡ëñöÖÜ-âí£Üçñ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 – ßí£Ü．öáï　 Öí äÜë：çÖ　ÖÖ： ñöí¿ÜÖÖÜ； ôíïöÜöó £íÑí0ôÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ： 
ôíïöÜöó £çÜëÜöÖáÜÇÜ £ç’　£¡Ü, àÜ äëÜäÜëî：úÖí ç¿íïÖ：ú ôíïöÜö： ÜßñëöíÖÖ　 çí¿Ü ÑçóÇÜÖí. 

5. ぷóëÜöÖÜ-âí£Üçóú ïäÜï：ß, ïÜöá 　¡ÜÇÜ äÜ¿　Çí． ç öÜ½Ü, àÜ äëó½ÜïÜçóú ：Ööñëçí¿ ¡Ü½Üöíî：； ïñ¡î：； ゑやが 
âÜë½Ü．öáï　 ¿ÜÇ：ôÖó½ ½ÖÜ¢ñÖÖ　½ ïóÇÖí¿：ç がぢづ ： ïóÇÖí¿：ç âÜë½Üçíôí ëñÇÜ¿áÜçíÖÜ； ôíïÜçÜ； £íöëó½¡ó. ぴó½ 
ÑÜï　Çí．öáï　 £½：Öí ïñëñÑÖáÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ÖíäëÜÇó, àÜ ä：ÑçÜÑóöáï　 ÑÜ ïñ¡î：； ゑやが. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぞíúß：¿áü äñëïäñ¡öóçÖó½ ． üóëÜöÖÜ-âí£Üçóú ïäÜï：ß ëñÇÜ¿0çíÖÖ　, 　¡óú ÑÜ£çÜ¿　． ßñ£ £ÖíôÖÜÇÜ 
Üï¡¿íÑÖñÖÖ　 ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 Üöëó½Üçíöó ëñÇÜ¿0çí¿áÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó £ çóïÜ¡ó½ó äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： £í 
ëíêÜÖÜ¡ £½：Öó £í çñ¿óôóÖÜ0 ： âí£Ü0 ç：ÑÖÜïÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 äëó½ÜïÜçÜÇÜ ：Ööñëçí¿Ü ¡Ü½Üöíî：； ïñ¡î：；. 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. げí¡¿íÑÖóú だ.ぜ., ぢëíêÜçÖó¡ ん.ゑ., でÜ¿Üçñú ん.や. ぎÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 £íïÜßí½ó äëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ 

ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. – と.: とÜÖÑÜë, 2005. – 408 ï. 
2. ど¡íôÜ¡ ゑ.や. ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖÜöëÜÖ：¡í. – ずáç：ç: ぞíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö «ずáç：çïá¡í äÜ¿：öñêÖ：¡í», 2006. – 

440 ï. 
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ゑçñÑñÖóñ. ぢëó ~¡ïä¿Üíöíîóó ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïóïöñ½ (ゎどで) çÜ£Öó¡í0ö Üï¿Üçó　, äëóçÜÑ　àóñ ¡ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 

¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç, ïÜäëÜçÜ¢Ñí0àóêï　 äñëóÜÑóôñï¡ó½ äÜ　ç¿ñÖóñ½ ó ïê¿Üä▲çíÖóñ½ äÜ¿Üïöñú (¡íçñëÖ), 
£íäÜ¿ÖñÖÖ▲ê äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïá0 [1-3].  

だïñÑ¿▲ñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ ¡íçñëÖ▲ Üïöí0öï　 ÖñäÜÑçó¢Ö▲½ó ó ï¡íä¿óçí0öï　 Öí ëíßÜôóê ¡Ü¿ñïíê, çÜ çïíï▲çí0àñ½ 
äíöëÜß¡ñ ÖíïÜïí, Öí ½ñïöÖ▲ê ïÜäëÜöóç¿ñÖó　ê. だöë▲çÖ▲ñ ¡íçñëÖ▲ ÜÖÜï　öï　 çÖó£ äÜ äÜöÜ¡Ü ó ï¡íä¿óçí0öï　 Öí 
çñëöó¡í¿áÖ▲ê ó£Çóßíê öëÜßÜäëÜçÜÑí (¡Ü¿ñÖí, äÜçÜëÜö▲), ç ïóâÜÖÖ▲ê çÜÑÜç▲äÜï¡íê [3, 4]. 

ぞí¿óôóñ ëí£çóö▲ê ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ゎどで äëóçÜÑóö ¡ ¡Ü¿ñßíÖó　½ çêÜÑÖÜÇÜ ó ç▲êÜÑÖÜÇÜ ëíïêÜÑÜç ÑÜ 
25% ó 3% Üö ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　, í öí¡¢ñ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Ñíç¿ñÖó　 – ÑÜ 6% Üö ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　 [5-7]. ばçñ¿óôñÖóñ 
ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ê ¡íçóöíîóñú, ïÜïöíç¿　ñö 16-20% ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ½ÜàÖÜïöó 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïí. 

ご£çñïöÖ▲ñ ½ñë▲ ßÜëáß▲ ï ¡íçóöíîóñú ßí£óëÜ0öï　 Öí ÜïöíÖÜç¡ñ öëÜßÜäëÜçÜÑÖ▲ê ïëñÑïöç £íàóö▲ (çÜÑÜçÜ£ÑÜüÖ▲ñ 
ßí¡ó, í~ëíîóÜÖÖ▲ñ ¡¿íäíÖ▲, ëñ£ñëçÜíë▲ Ñ¿　 çäÜï¡í çÜÑ▲, çÜÑÜÖíäÜëÖ▲ñ ¡Ü¿ÜÖÖ▲, ïñäíëíöÜë▲, Ññí~ëíöÜë▲, 
íçöÜ½íöóôñï¡óñ çÜ£ÑÜêÜÜöçÜÑôó¡ó) ó¿ó äÜ¡ë▲öóó ÇóÑëíç¿óôñï¡óê äÜçñëêÖÜïöñú ßÜ¿ññ ïöÜú¡ó½ ¡ ëí£ëÜüñÖó0 
¡íçóöíîóñú ½íöñëóí¿Ü½ [1, 2]. どí¡óñ ïëñÑïöçí ïÖó¢ñÖó　 ¡íçóöíîóó 　ç¿　0öï　 ÑÜëÜÇÜïöÜ　àó½ó ó ÇëÜ½Ü£Ñ¡ó½ó, ó¿ó 
Öíäëíç¿ñÖ▲ Öí Ü½ñÖáüñÖóñ ëí£ëÜüí0àñÇÜ Ññúïöçó　 ¡íçóöíîóó. ゑ ë　Ññ ï¿Üôíñç Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 äëÜîñïïí½ó 
¡íçóöíîóó ÜïÜàñïöç¿　0ö çäë▲ï¡óçíÖóñ ç ¡íçóöíîóÜÖÖÜ0 Üß¿íïöá çÜ£ÑÜêí ó¿ó ¢óÑ¡Üïöó. だÑÖí¡Ü, öí¡Üú ½ñöÜÑ 
　ç¿　ñöï　 ï¿Ü¢Ö▲½ ç äëó½ñÖñÖóó, ÑÜëÜÇÜïöÜ　àó½ ó ~ÖñëÇÜ£íöëíöÖ▲½.  

ゑ ïç　£ó ï ~öó½, 　ç¿　ñöï　 í¡öÜí¿áÖ▲½ äÜóï¡ öñêÖóôñï¡óê ëñüñÖóú äÜ Üäëíç¿ñÖó0 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó ç 
ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ (ぞと), ôöÜ äÜ£çÜ¿óö ïÖó£óöá ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ñ äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ ¡íçóöíîóñú, 
äëó ÜßñïäñôñÖóó öëñßÜñ½▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ëñ¢ó½Üç ゎどで. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だßÜïÖÜçíÖóñ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ó ëí£ëíßÜö¡í ïöëÜ¡öÜë▲ 
ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïóïöñ½íê. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぞí ëóï. 1 äëóçñÑñÖ▲ ÖíäÜëÖÜ-ëíïêÜÑÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó ゎどで, 
ïÜïöÜ　àñú ó£ îñÖöëÜßñ¢ÖÜÇÜ ÖíïÜïí ï ëñÇÜ¿óëÜñ½▲½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½, ëíßÜöí0àñÇÜ Öí öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜ0 ïñöá ï 
½í¡ïó½í¿áÖ▲½ £ÖíôñÖóñ½ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó (öÜô¡í ん).  

とíçóöíîóÜÖÖ▲ú ëñ¢ó½ êíëí¡öñëó£Üñöï　 
ïÜßïöçñÖÖ▲½ äíëí½ñöëÜ½ – ôóï¿Ü½ ¡íçóöíîóó 
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 , ïÖó¢ñÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ Öó¢ñ 

¡ëóöóôñï¡ÜÇÜ ¡ë , ÜäëñÑñ¿　0àñÇÜ Öíôí¿Ü 
çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 ¡íçóöíîóó ó 　ç¿　0àñÇÜï　 
ïäëíçÜôÖÜú çñ¿óôóÖÜú, ÇÜçÜëóö Ü Öí¿óôóó 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ïóïöñ½ñ.  

ぢëó íÖí¿ó£ñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú ç ゎどで 
äëóÖ　ö▲ ï¿ñÑÜ0àóñ äíëí½ñöë▲: ÖíäÜë 38H   ½, 
äÜÑíôí 188,0Q   ½3/ï, äÜöëñß¿　ñ½í　 ½ÜàÖÜïöá 

148N   ¡ゑö, öñ½äñëíöÜëí ¢óÑ¡Üïöó 26T   0で, 
Ñíç¿ñÖóñ Öíï▲àñÖÖ▲ê äíëÜç 06,3361pä   ぢí, 
Ñóí½ñöë öëÜßÜäëÜçÜÑí 4,0d   ½, ä¿ÜöÖÜïöá 
¢óÑ¡Üïöó 1000  ¡Ç/½3, ¡ëóöóôñï¡Üñ ôóï¿Ü 
¡íçóöíîóó 700¡ë  . 

が¿　 ëíïï½íöëóçíñ½ÜÇÜ ï¿Üôí　 ¡ëóçí　, Üöëí¢í0àí　 ó£½ñÖñÖóñ ôóï¿í ¡íçóöíîóó, ó½ññö çóÑ Q  (ëóï. 1). 
でëíçÖóçí　 ôóï¿Ü ¡íçóöíîóó, ïÜÜöçñöïöçÜ0àññ öñ¡Üàñ½Ü ëñ¢ó½Ü ëíßÜö▲ (äÜ ¡ëóçÜú Q ), ï ¡ëóöóôñï¡ó½ ôóï¿Ü½ 

¡ë , ÜäëñÑñ¿　0ö Öí¿óôóñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê ¡íçñëÖ ç äÜöÜ¡ñ ¢óÑ¡Üïöó.  
ぢëó½ñ½, ôöÜ äëó ëíïêÜÑñ ¢óÑ¡Üïöó, ëíçÖÜ½ 1 ½3/ï, ëíïêÜÑ äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ïÜïöíç¿　ñö 0,25 ½3/ï [5-7]. どÜÇÑí 

ïÜöÜôÖ▲ú Üßéñ½ äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ïÜïöíçóö 8,4060Wゎで   ½3. で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ½ÜàÖÜïöá, ëí£çóçíñ½í　 äíëÜÇí£ÜçÜú 
ï½ñïá0, ゑö:  

t3600
pW

N ゎで
ゎで  , (1) 

ÇÑñ p  - Ñíç¿ñÖóñ ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ, ぢí; t  - çëñ½　, £í ¡ÜöÜëÜñ ç▲Ññ¿ó¿ï　 Üßéñ½ äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ゎでW .  
が¿　 ëíïï½íöëóçíñ½Üú ïóïöñ½▲ 8,16Nゎで   ¡ゑö.  
づñ¢ó½ ëíßÜö▲ ぞと ó£½ñÖ　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï Çëíâó¡Ü½ çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　, ¡ÜöÜë▲ú êíëí¡öñëó£Üñöï　 

½í¡ïó½í¿áÖ▲½ó ó ½óÖó½í¿áÖ▲½ó £ÖíôñÖó　½ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó. どÜÇÑí ïÜöÜôÖ▲ú Üßéñ½ ó ½ÜàÖÜïöá äíëÜÇí£ÜçÜú 
ï½ñïó, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ½óÖó½í¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½Ü çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 12,0Q½óÖ   ½3/ï, ïÜïöíç　ö 2592Wゎで   ½3ó 

3,5N ゎで   ¡ゑö, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 

づóïÜÖÜ¡ 1 – どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ぞで 
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ゑ ëíßÜöñ äëñÑ¿Ü¢ñÖí ïöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó (でばとぢ) ç ぞと 
(ëóï. 2), ç ïÜïöíç ¡ÜöÜëÜú çêÜÑ　ö: íçöÜ½íöóôñï¡óú çÜ£ÑÜêÜÜöçÜÑôó¡ (んゑだ), ëñïóçñë (づ), ÜïÖíàñÖÖ▲ú Ñíöôó¡Ü½ 
Ñíç¿ñÖó　 (がが2), ïóÇÖí¿ ¡ÜöÜëÜÇÜ ïëíçÖóçíñöï　 ï Ñíç¿ñÖóñ½, ÑñúïöçÜ0àó½ ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ (がが1). ぞí ç▲êÜÑñ ëñïóçñëí 
ÜïöíÖÜç¿ñÖ  ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ú ¡¿íäíÖ (づと), äÜïëñÑïöçÜ½ ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜÑÑñë¢óçíñöï　 äÜïöÜ　ÖÖí　 ôíïöÜöí çëíàñÖó　 
çñöë　ÖÜú öÜëßóÖ▲ (ど), Öí çí¿Ü ¡ÜöÜëÜú ÜïöíÖÜç¿ñÖ ÇñÖñëíöÜë ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó (ゎ). が¿　 ïöíßó¿ó£íîóó ôíïöÜö▲ 
çëíàñÖó　 ïóïöñ½▲ öÜëßóÖí-ÇñÖñëíöÜë ç ïêñ½ñ ÜïöíÖÜç¿ñÖ Ñíöôó¡ ôíïöÜö▲ (がぶ) ó ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 
ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲½ ¡¿íäíÖÜ½ (でばづと). でÜäë　¢ñÖóñ ÇñÖñëíöÜëí ï ~ÖñëÇÜïñöá0 äëÜó£çÜÑóöï　 ÜïöëÜúïöçÜ½ (ばで).  

ばïöíÖÜç¡Ü んゑだ ÖñÜßêÜÑó½Ü äëÜó£çÜÑóöá ç ÖíóßÜ¿áüóê 
½ñïöíê ï¡Üä¿ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äÜ£▲ëá¡Üç – ç  ÖíäÜëÖ▲ê 
äíöëÜß¡íê ÖíïÜïÜç ó çñëöó¡í¿áÖ▲ê ó£Çóßíê 
¡Ü½½ÜÖó¡íîóÜÖÖÜú ½íÇóïöëí¿ó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ç▲ïÜ¡óê 
öÜô¡íê ÇóÑëÜïóïöñ½▲.  

んçöÜ½íöóôñï¡óú çÜ£ÑÜêÜÜöçÜÑôó¡ (ëóï. 3, í) äëñÑïöíç¿　ñö 
ïÜßÜú ¿íöÜÖÖ▲ú ¡ÜëäÜï 1, ç ¡ÜöÜëÜ½ ÖíêÜÑóöï　 äÜä¿íçÜ¡ 2, 
üíëÖóëÖÜ ïÜñÑóÖñÖÖ▲ú ë▲ôíÇÜ½ 3 ï ç▲äÜï¡Ö▲½ ¡¿íäíÖÜ½ 4. 
ぢëóÖîóä ëíßÜö▲ öí¡ÜÇÜ çÜêÑÜêÜÜöçÜÑôó¡í £í¡¿0ôíñöï　 ç  öÜ½, 
ôöÜ äëó ÜöïÜöïöçóó çÜ£ÑÜêí äÜä¿íçÜ¡ Ññë¢óö ç▲äÜï¡ÖÜú 
¡¿íäíÖ £í¡ë▲ö▲½; äÜ ½ñëñ Öí¡Üä¿ñÖó　 çÜ£ÑÜêí ç äÜä¿íç¡ÜçÜú 
¡í½ñëñ ÜÖ ÜäÜï¡íñöï　, Üö¡ë▲çí　 ç▲äÜï¡ÖÜú ¡¿íäíÖ. ぢÜï¿ñ 
ÜÑí¿ñÖó　 çÜ£ÑÜêí äÜä¿íçÜ¡ çÖÜçá äÜÑÖó½íñöï　, çÜ£ÑñúïöçÜ　 Öí 
ë▲ôíÇ, £í¡ë▲çí0àóú ç▲äÜï¡ÖÜú ¡¿íäíÖ. ぢëÜîñïï 
äëÜÑÜ¿¢íñöï　 ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í çÜ£ÑÜê ïÜßóëíñöï　 ç 
äÜä¿íç¡ÜçÜú ¡í½ñëñ.  

とÜ¿óôñïöçÜ çÜ£ÑÜêí, ¡ÜöÜëÜñ ½Ü¢ñö ß▲öá ÜÑí¿ñÖÜ ôñëñ£ 
íçöÜ½íöóôñï¡óú çÜ£ÑÜêÜÜöçÜÑôó¡, £íçóïóö Üö Ñíç¿ñÖó　 ç 
ïóïöñ½ñ ó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ¡ëóçÜú, äëóçñÑñÖÖÜú Öí ëóï. 3, ß.  

ゑ ¡íôñïöçñ öÜëßóÖÖÜÇÜ ÜïöëÜúïöçí ç ïóïöñ½ñ 
äëñÑäÜ¿íÇíñöï　 óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÜïñçÜÇÜ çñÖöó¿　öÜëí, ïñëóúÖÜ 
ç▲äÜï¡íñ½ÜÇÜ äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöá0 Öí äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá 25-
2160000 ½3/ôíï, Ñíç¿ñÖóñ 0,9-30 ¡ぢí äëó ä¿ÜöÖÜïöó 
äñëñ¡íôóçíñ½ÜÇÜ çñàñïöçí 1,29 ¡Ç/½3. 

ゑ▲çÜÑ▲. がÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ 
ïÜäëÜçÜ¢Ñí0öï　 £Öíôóöñ¿áÖ▲½ ç▲Ññ¿ñÖóñ½ äíëÜÇí£ÜçÜú 
ï½ñïó, ½ÜàÖÜïöá ¡ÜöÜëÜú ïÜïöíç¿　ñö 3-11 % ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, ôöÜ ÇÜçÜëóö Ü 
îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 
¡íçñëÖ. 

ぢëñÑ¿Ü¢ñÖí ïöëÜ¡öÜëí 
ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 

¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó, äÜ£çÜ¿　0àí　 Ü½ñÖáüóöá ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ñ 
äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ ¡íçóöíîóñú, äëó ½ñÖ　0àñ½ï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
Çëíâó¡Ü½ çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 ëñ¢ó½Ü½ ëíßÜö▲ ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜú ïóïöñ½▲, äÜöñ½ 
ÜößÜëí ç▲Ññ¿　ñ½Üú ó£ ¢óÑ¡Üïöó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ï ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜú 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöá0 ëñ¡Üäñëíîóó ññ ~ÖñëÇóó. 
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づóïÜÖÜ¡ 3 - んçöÜ½íöóôñï¡óú 
çÜ£ÑÜêÜÜöçÜÑôó¡: 
í) ¡ÜÖïöëÜ¡îó　; ß) 

äëÜäÜï¡Öí　 ïäÜïÜßÖÜïöá 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí　 ïêñ½í でばとぢ ç ぞと 
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でごでどぎぜん んゑどだぜんどごぶぎでとだゎだ ゑぼづんゑぞごゑんぞごé ぞんゎづばげとご どéゎだゑだゎだ 
Äずだとどづだぢづごゑだがん とんづぽぎづぞだゎだ Äずぎとどづだゑだげん 

んëöñ½ñÖ¡Ü ん.ぞ., íïïóïö. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: a.m.artemenko@gmail.com 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑï¿ñÑïöçóñ äÜ　ç¿ñÖó　 ÖÜç▲ê öóäÜç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ, äëñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç, 
äñëñêÜÑ Öí óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ÖÜç▲ê çóÑÜç ëñ¿áïÜç▲ê äÜöñú ó ö.ä., 
ïöëñ½óöñ¿áÖÜ ëí£çóçíñöï　 ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢Ö▲ú öëíÖïäÜëö Öí ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ö　Çñ. ÄöÜ ëí£çóöóñ, ç ÜïÖÜçÖÜ½, 
¡ÜïÖÜ¿Üïá ½íÇóïöëí¿áÖÜÇÜ ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöí. Ä¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖóñ äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöí, 
Öíäëó½ñë, ëÜÑÖóôÖ▲ú ó ¡íëáñëÖ▲ú, Üïöí¿ï　 Öí ÜëÜçÖñ 70-ê - 80-ê ÇÜÑÜç. ご, äÜ-äëñ¢Öñ½Ü, ÖñëñüñÖÖÜú Üïöíñöï　 
äëÜß¿ñ½í ßÜ¡ïÜçíÖó　. ÄöÜ 　ç¿ñÖóñ ÖñÇíöóçÖÜ ç¿ó　ñö Öí ëíßÜöÜ ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ç ôíïöÖÜïöó Öí ö　ÇÜç▲ñ 
~¿ñ¡öëóôñï¡óñ ÑçóÇíöñ¿ó – ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜñ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ÖíÇëÜ£¡ó ½ñ¢ÑÜ Öó½ó, Öí ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢ÖÜñ äÜ¿ÜöÖÜ 
– ¿Ü¡í¿áÖí　 ç▲ëíßÜö¡í ëñ¿áïÜçÜÇÜ äÜöó, ÑñâÜë½íîó　, ó£½ñÖñÖóñ ÇñÜ½ñöëóó ¡Ü¿ñïí ó Ñë. 

ぴñ¿á. づí£ëíßÜö¡í ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ç▲ëíçÖóçíÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í ~¿ñ¡öëÜçÜ£í 
Ñ¿　 ñÇÜ ïÖó¢ñÖó　 ßÜ¡ïÜçíÖó　. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぢëó íÖí¿ó£ñ ÑóÖí½óôñï¡óê äëÜîñïïÜç ö　ÇÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú 
ç ëñ¢ó½ñ äñëñêÜÑí Üö ö　Çó ¡ ßÜ¡ïÜçíÖó0 ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ [1], Ü ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　, ¡ÜöÜë▲ú ßÜ¡ïÜñö ïÖó¢íñöï　 
äÜ¿ñ£Öí　 ïó¿í ö　Çó Öí ¡Ü¿ñïñ – ½Ü½ñÖö ÖíÇëÜ£¡ó, ïÖó¢í0öï　 ó öÜ¡ó ç ñÇÜ Üß½Üö¡íê, ó, ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ äëÜóïêÜÑó 
äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ÖíÇëÜ£¡ó – ÖíÇëÜ¢íñöï　 ï¿ñÑÜ0àí　 Üïñçí　 äíëí (ÑëÜÇóñ Üïñç▲ñ äíë▲). どÜ¡ ç óê Üß½Üö¡íê 
ëíïöñö, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ Üçñ¿óôñÖó0 ¢ñïö¡Üïöó êíëí¡öñëóïöó¡ó ó ½Ü¢ñö ïäëÜçÜîóëÜçíöá ßÜ¡ïÜçíÖóñ Ü¢ñ 
Öñï¡Ü¿á¡óê ¡Ü¿ñïÖ▲ê äíë ö　ÇÜçÜÇÜ íÇëñÇíöí. 

でÜàñïöçÜ0ö ëí£¿óôÖ▲ñ ïóïöñ½▲ äëñÑÜöçëíàñÖó　 ßÜ¡ïÜçíÖó　 ¡í¡ äëó öëÜÇíÖóó ïÜïöíçí [2], öí¡ ó äëó ñÇÜ 
Ñçó¢ñÖóó Öí £í¡ëÜÇ¿ñÖó　ê äÜöó, äÜÑéñ½íê ó ö.ä. [2]. ぞíóßÜ¿ññ äëÜïö▲½ ïäÜïÜßÜ½ 　ç¿　ñöï　 óï¡ÜïïöçñÖÖÜñ 
äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖóñ öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó ½ñ¢ÑÜ ö　ÇÜç▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó. ぞíäëó½ñë, ÑÜÇëÜ£óöá Üß½Üö¡Ü çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
ÑçóÇíöñ¿　, ¡ÜöÜë▲ú ßÜ¡ïÜñö, Üçñ¿óôóç ñÇÜ öÜ¡ – Üçñ¿óôó½ ó ¢ñïö¡Üïöá êíëí¡öñëóïöó¡ó – ïÖó£ó½ ï¡Ü¿á¢ñÖóñ, 
ç▲£çíÖÖÜñ Öó£¡ó½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ ïîñä¿ñÖó　 ¡Ü¿ñïí. だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ëí£ÇëÜ¢í0öï　 ÑëÜÇóñ ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖ▲ñ 
ß¿Ü¡ó. 

ぢëí¡öóôñï¡í　 ëñí¿ó£íîó　 Ü¡í£íÖÖÜÇÜ ïäÜïÜßí ÑÜïöóÇíñöï　 äëó äÜ½Üàó ÜëíçÖóöñ¿áÖ▲ê ïÜñÑóÖñÖóú Üß½ÜöÜ¡ 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ö　ÇÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí [2]. äëó ~öÜ½ ÖñÜßêÜÑó½í Üäëíç¿　ñ½í　 ïêñ½í (ëóï. 1) ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 
ÖíÇëÜ£¡ó – çÜ ó£ßñ¢íÖóñ äÜ¿áïóëÜ0àóê öÜ¡Üç Üß½Üö¡ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. ぞí ëóï. 1 ÜßÜ£ÖíôñÖ▲: がぞ – Ñíöôó¡ 

Öíäë　¢ñÖó　, がど – Ñíöôó¡ öÜ¡í, がで – Ñíöôó¡ ï¡ÜëÜïöó, ゐば – 
ß¿Ü¡ Üäëíç¿ñÖó　, ゐゑ – ß¿Ü¡ ç▲ëíçÖóçíÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó. 

でóïöñ½í ëíßÜöíñö ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½. ゐ¿Ü¡ ÖíÇëÜ£¡ó 
ゐゑ äÜ¿Üôíñö ïóÇÖí¿ Üäëíç¿ñÖó　 Üö ß¿Ü¡í Üäëíç¿ñÖó　 ゐば, 
ëñíÇóëÜ0àñÇÜ Öí ó£½ñÖñÖóñ ½Ü½ñÖöÜç どÄが íÇëñÇíöí. ぢëó 
~öÜ½ ¡¿0ôó VS Üö¡ëÜ0öï　 äëó Üï¿Üçóó: 

Ié1-Ié2=±と┳〉I, 
ÇÑñ VS1 ëñíÇóëÜñö Öí £Öí¡ «-»,VS2 Öí «+»; 〉I – 

½óÖó½í¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ Çóïöñëñ£óïí; と – äÜäëíçÜôÖ▲ú 
¡Ü~ââóîóñÖö Üäëíç¿ñÖó　.  

でóÇÖí¿ ÜöäóëíÖó　 VS1 ó VS2 äëÜäÜëîóÜÖí¿ñÖ ëí£ÖÜïöó 
öÜ¡Üç ÑçóÇíöñ¿ñú öñ¿ñ¢¡ó ï ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ 
äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜïöó ±と. 

ぜíöñ½íöóôñï¡Ü0 ½ÜÑñ¿á ½ñêíÖóôñï¡Üú ôíïöó ¡Ü¿ñïÖÜ-
½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í ~¿ñ¡öëÜçÜ£í £íäóüñ½ ç ï¿ñÑÜ0àñ½ çóÑñ: 

で

でばぢづがが

J
)(signMMM

dt
d 




, 

)(C
dt

dM
とがばぢづ

ばぢづ  , 

Kぜ

とづばぢづと
JJ
MM

dt
d





 , 

ととどと /)D/V2(d  , 

)MMMM(
mD

2
dt

dV
2で1で2とづ1とづ

どと

T 


 . 

ぜñêíÖóôñï¡í　 ôíïöá äëóçÜÑí ëíïï½Üöëó ÜäëÜàñÖÖÜ ¡í¡ ÑçÜê ½íïïÜçÜ0 ïóïöñ½Ü ï ÜäëÜÇó½ó 

M1 M2

+U

Ié1 Ié2

OB1 OB2

ゐゑ

がで がで

がぞ
がど がど

がど がど

ゐばが1 が2

VS1

VS2

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でóïöñ½í íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ 

ç▲ëíçÖóçíÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í 
~¿ñ¡öëÜçÜ£í. 
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¡óÖñ½íöóôñï¡ó½ó ïç　£　½ó ó öí¡ó½ó Ü£¿í½ó ïÜïëñÑÜöÜôñÖó　 ½íïï (ëóï. 2), ゎÑñ mど – ½íïïí ~¿ñ¡öëÜçÜ£í, 
ÜöÖñïñÖÖí　 ¡ ö　ÇÜçÜú öñ¿ñ¢¡ñ; Mが, Jが, のが – ½Ü½ñÖö, ½Ü½ñÖö óÖñëîóó ó ÜÇ¿Üçí　 ôíïöÜöí ÑçóÇíöñ¿　; Mばぢづ, Cばぢづ, 
Jと, のと, Dと – ½Ü½ñÖö ÜäëÜÇÜïöó Öí ÜßÜÑñ ¡Ü¿ñïí, ÜäëÜÇÜïöá, ½Ü½ñÖö óÖñëîóó, ÜÇ¿Üçí　 ôíïöÜöí ÑçóÇíöñ¿　 ó 
Ñóí½ñöë ¡Ü¿ñïí; Mとづ, Mで, mど, Vと – ¡ëÜö　àóú ½Ü½ñÖö, ½Ü½ñÖö ïöíöóôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖó0, ¿óÖñúÖí　 
ï¡ÜëÜïöá ¡Ü¿ñïí. 

2/
1

KD

Sm
D

ど

K


2/

SJが

1

S
CÜäë

SJK
1 1とばぢづM1が1がM

)( 11 とCM 

1とづM

SJが

1

S
CÜäë

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – でöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í ½ñêíÖóôñï¡Üú ôíïöó äëóçÜÑí 

ぞíÇëÜ£¡Üú ö　ÇÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç ëíßÜôóê ó íÖÜë½í¿áÖ▲ê ëñ¢ó½íê (ßÜ¡ïÜçíÖóó ó 0£ñ) 　ç¿　ñöï　 äíëí 
öëñÖó　 ó äëÜï¡í¿á£▲çíÖó　 ¡Ü¿ñïí ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ äÜ¡ë▲öó　. げíçóïó½Üïöá ¡ëÜö　àñÇÜ ½Ü½ñÖöí Mとづ Üö 
äëÜï¡í¿á£▲çíÖó　 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ¡ëóçÜú ïîñä¿ñÖó　. 

ぢëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ç▲ëíçÖóçíÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í 
~¿ñ¡öëÜçÜ£í ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ Çëíâó¡ó ó£½ñÖñÖó　 öÜ¡í 　¡Üë　 ïóïöñ½▲ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (ëóï. 3). 

ゑÜ£½Üàí0àó½ çÜ£Ññúïöçóñ½ ïóïöñ½▲ ç▲ïöÜäí¿ ¡Ü~ââóîóñÖö 
ïîñä¿ñÖó　 ¡Ü¿ñïÖ▲ê äíë. ぢëó Ü½ñÖáüñÖóó ¡Ü~ââóîóñÖöí ïîñä¿ñÖó　 
çöÜëÜú ¡Ü¿ñïÖÜú äíë▲ ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í Öí 80-ú ïñ¡ÜÖÑñ 
äëÜóïêÜÑóö ó£½ñÖñÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó Öí ¡Ü¿ñïÖ▲ê äíëíê, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ 
Ü½ñÖáüñÖó0 öÜ¡í 　¡Üë　 äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 çöÜëÜú ¡Ü¿ñïÖÜú äíë▲ ó 
Üçñ¿óôñÖó0 öÜ¡í 　¡Üë　 ÑçóÇíöñ¿　 äñëçÜú ¡Ü¿ñïÖÜú äíë▲. ゑ▲ëíçÖóçíÖóñ 
öÜ¡í 　¡Üë　 äëÜóïêÜÑóö ÑÜ 150 ïñ¡ÜÖÑ▲.  

ゑ▲çÜÑ▲. づíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöá äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ïóïöñ½▲ 
íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ç▲ëíçÖóçíÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í 
~¿ñ¡öëÜçÜ£í äÜÑöçñë¢ÑñÖí ëñ£Ü¿áöíöí½ó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　. だÑÖí¡Ü 
ÜïöíÖÜç¿ñÖ ë　Ñ ÖñÑÜïöíö¡Üç ïóïöñ½▲: Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá äëÜîñïïí 
äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó, ó äÜ¿áïíîóó öÜ¡í 　¡Üë　 äëó 
ç▲ëíçÖóçíÖóó. がí¿áÖñúüóñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 Öíäëíç¿ñÖ▲ Öí 
ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ïóïöñ½▲ ç▲ëíçÖóçíÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó ó 
ññ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó. 
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どëíÖïäÜëö, 1995. – 294 ï. 
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4. ゎí¿¡óÖ ゑ.ゎ. ぞíÑñ¢ÖÜïöá ö　ÇÜçÜÇÜ äÜÑçó¢ÖÜÇÜ ïÜïöíçí / ゑ.ゎ. ゎí¿¡óÖ, ゑ.ぢ. ぢíëí½£óÖ, ゑ.ん. ぶñöçñëÇÜç – 

ぜ.: どëíÖïäÜëö, 1981. – 94 ï. 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ご£½ñÖñÖóñ öÜ¡í 　¡Üë　 

ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äëó 
äëÜï¡í¿á£▲çíÖóó çöÜëÜú ¡Ü¿ñïÖÜú 

äíë▲ ¡Ü¿ñïÖÜ-½ÜöÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡í 
~¿ñ¡öëÜçÜ£í 
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づぎんずやげんぴやé ぶんでどだどぞだゎだ とぎづばゑんぞぞé げん ぜやぞやぜばぜだぜ ゑどづんど げ 
ばづんびばゑんぞぞéぜ とづごゑだゆ ぞんぜんゎぞやぶばゑんぞぞé んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎばぞん 

だÇíëá ゑ.だ., ¡.ö.Ö., ÑÜî., ぱÜ½：Ö ゑ.ゎ., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: vitulja_saue@mail.ru 
 

ゑïöÜä. んÖí¿：£ äëÜß¿ñ½ó ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£Ü．, àÜ 　¡ Ü öëíÑóî：úÖóê, öí¡ ： ç ïÜôíïÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑíê 
：ïÖÜ0öá äÜ¡ó àñ ÖñÑÜçó¡ÜëóïöíÖ： ëñ£ñëçó ä：ÑçóàñÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖÜ； ñâñ¡öóçÖÜïö： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ 
äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：；. ぴñ äÜç'　£íÖÜ £ öó½, àÜ äÜ ë　ÑÜ äëí¡öóôÖóê ½：ë¡ÜçíÖá Ü Öóê ëñí¿：£Ü0öáï　 ç ß：¿áüÜïö： 
çóäíÑ¡：ç ëñ¢ó½ó ëÜßÜöó ÑçóÇÜÖ：ç £： ïöí¿：ïö0 ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü. づñÇÜ¿0çíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 
ÇÜ¿ÜçÖó½ ôóÖÜ½ Ü ÑçÜ£ÜÖÖóê ïóïöñ½íê, öÜßöÜ Ü âÜÖ¡î：； üçóÑ¡Üïö：. ぞíúß：¿áüñ äÜçÖÜ ½Ü¢¿óçÜïö： ä：ÑçóàñÖÖ　 
ñâñ¡öóçÖÜïö： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ½Ü¢¿óçÜ £íßñ£äñôóöó ü¿　êÜ½ Üäöó½：£íî：； ëñ¢ó½：ç 
ëÜßÜöó ÑçóÇÜÖ：ç äëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ： äÜöÜ¡Ü 　¡ Ü âÜÖ¡î：； üçóÑ¡Üïö：, öí¡ ： ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ. ぢëó îáÜ½Ü 
ï¿：Ñ £ßñë：Çíöó ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ïöíöóôÖ： ú ÑóÖí½：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ÖñÜßê：ÑÖ： Ñ¿　 ëÜ£ç'　£¡Ü 
ÜïÖÜçÖÜÇÜ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ £íçÑíÖÖ　. どí¡, £íçÑíÖÖ　 Üäöó½：£íî：； ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï¿：Ñ ëÜ£Ç¿　Ñíöó 　¡ Öíú¡ëíàóú 
ëÜ£ç'　£Ü¡ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ £íçÑíÖÖ　 [1]. 

とñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö ÑÜ£çÜ¿　． ïÜöö．çÜ £Öó£óöó çöëíöó ç ïóïöñ½： äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó – 
íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ. づí£Ü½ £ îó½ £íßñ£äñôÜ．öáï　 çóïÜ¡í 　¡：ïöá ½ñêíÖ：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ Ü  çïáÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： 
ôíïöÜö. がíÖí ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 äñëïäñ¡öóçÖí Ñ¿　 äÜöÜ¢Öóê ÑçóÇÜÖ：ç, í öí¡Ü¢ ½Ü¢ñ ßÜöó ÑÜî：¿áÖí Ñ¿　 ïñëñÑÖ：ê 
： ½í¿óê ÑçóÇÜÖ：ç. づñí¿：£íî：　 ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö ÑçóÇÜÖí ½í． £ÖíôñÖÖ　 ç ÖíïöÜäÖóê 
çóäíÑ¡íê [2]: äëó £íßñ£äñôñÖÖ： ½：Ö：½Ü½Ü çöëíö Ñ¿　 Üß½ñ¢ñÖÖ　 ÖíÇë：çíÖÖ　 ÑçóÇÜÖí ú ëÜ£üóëñÖÖ　 Üß¿íïö： 
ÑÜäÜïöó½óê £í ÖíÇë：çÜ½ ½Ü½ñÖö：ç ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, Ñ¿　 íÖí¿：£Ü ñâñ¡öóçÖÜïö： £í¡ÜÖ：ç ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í 
¡ëóöñë：．½ çöëíö äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ç 　¡Üïö： ñöí¿ÜÖí £í¡ÜÖÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö Ü ÑçóÇÜÖ：, Ñ¿　 ñ¡ÜÖÜ½：； 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：；. ぜñöÜ0 ç îóê çóäíÑ¡íê ． £íßñ£äñôñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜ； ëÜßÜöó ÑçóÇÜÖí, öÜ½Ü àÜ Öíç：öá Öñ£ÖíôÖñ 
äÜçöÜë0çíÖñ äñëñçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí äÜÖíÑ ÑÜäÜïöó½ñ äëó£çÜÑóöá ÑÜ äëóï¡ÜëñÖÜÇÜ 
ïöíë：ÖÖ　 ：£Ü¿　î：； ú ï¡ÜëÜôñÖÖ0 öñë½：ÖÜ ï¿Ü¢ßó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. 

ぜñöí ëÜßÜöó äÜ¿　Çí． ç ëÜ£ëÜßî： ïóïöñ½ó ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, 　¡í ß £íßñ£äñôÜçí¿í ½：Ö：½Ü½ çöëíö ç 
íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖ：. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づÜ£ëÜß¡Ü ïóïöñ½ó ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö  
çó¡ÜÖí．½Ü £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 んが Ü öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． ÜëíêÜçíöó Öñ¿：Ö：úÖ：ïöá 
úÜÇÜ ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. んïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ öóäÜ 4んびゐ2ぢ100L4 £ äíïäÜëöÖó½ó ÑíÖó½ó: : 4ÖÜ½P ¡ゑö ; 

2p  ; 8,7ÖÜ½I A ; 1420 /ÖÜ½n Üß êç ; cos 0,81ÖÜ½  ; 81 %ÖÜ½   ： äíëí½ñöëí½ó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 

1 1,35R だ½ ; 2 1,39R だ½ ; 1 2,13x だ½ ; 2 2,3x だ½ ; 86x だ½   [3]. 
づñí¿：£íî：　 ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö ç：ÑÜßëí¢í． âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, 

£Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 1, 

sf

U
 

ÜäöU

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 

Ññ んが – íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ, ぢぶ – äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó, ぱぢ – âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖóú äñëñöçÜë0çíô, がぞ – Ñíöôó¡ 
ÖíäëÜÇó, づぞ – ëñÇÜ¿　öÜë ÖíäëÜÇó. 

が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ½：Ö：½Ü½Ü çöëíö ÖñÜßê：ÑÖÜ ä：Ñöëó½Üçíöó Üäöó½í¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü ÑçóÇÜÖí äëó £íÑíÖóê 
£ÖíôñÖÖ　ê ぜ* ： の*[1]: 

 2 *
Üäö* * く

ç* ïö* *

vkぜ
k k 

 


. (1) 

が¿　 £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 £íÇí¿áÖóê çöëíö Ñ¿　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü çó¡Üëóïöí．½Ü £í¿ñ¢Ö：ïöá [1]: 

 min* * * ç* ïö* * ½* *2 ( )vP M k k k k       . (2) 
ゑöëíöó ç ÑçóÇÜÖ： äëó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü äÜöÜî： çó£Öíôó½Ü £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 çóëí£Ü: 
 2

* * * ç* ïö* * ½* *
n

vP M k k k k      , (3) 
Ññ * ç* ïö* ½*, , ,vk k k k  - ç：ÑÖÜïÖ： £ÖíôñÖÖ　 ï¡¿íÑÜçóê çöëíö, 1,3n   . 
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づóïÜÖÜ¡ 4 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí んが 

ぞí ëóï. 2-4 ÖíçñÑñÖ： ÑóÖí½：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ (¡ëóç： 1) ： ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 (¡ëóç： 2) Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 

 

  

づóïÜÖÜ¡ 2 – げí¿ñ¢Ö：ïöá üçóÑ¡Üïö： んが づóïÜÖÜ¡ 3 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ½Ü½ñÖöÜ んが 

 
げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 (2) ： (3) äëÜíÖí¿：£Ü．½Ü, 　¡ £½：Ö00öáï　 

çöëíöó ç ÑçóÇÜÖ： äëó ë：£Öóê Ü½Üçíê ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 
1. がçóÇÜÖ äëíî0． äëó ÖÜ½：Öí¿áÖ：ú üçóÑ¡Üïö： (の*=1) £ 

ë：£Öó½ó ½Ü½ñÖöí½ó Öí çí¿Ü (ぜ*=var). 
どíß¿óî　 1 – ゑöëíöó ç ÑçóÇÜÖ： äëó ÖÜ½：Öí¿áÖ：ú 

üçóÑ¡Üïö： (の*=1) £ ë：£Öó½ó ½Ü½ñÖöí½ó Öí çí¿Ü (ぜ*=var) 
M 0,2 MÖ 0,4 MÖ 0,6 MÖ 0,8 MÖ MÖ 

*P  0,56 0,62 0,71 0,84 0,99 

min*P  0,22 0,41 0,61 0,80 0,99 
% 60,7 33,9 14,1 4,76 0 
どí¡ó½ ôóÖÜ½, ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü äëó £½：ÖÖÜ½Ü 

ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： ： äÜïö：úÖ：ú üçóÑ¡Üïö： ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 
ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó çöëíöó ç ÑçóÇÜÖ： Öí 5-61 % ç：Ñ äÜçÖóê 
çöëíö ç ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½：. 

2. がçóÇÜÖ £íßñ£äñôÜ． ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí (の*=var) äëó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ½Ü½ñÖö： Öí çí¿Ü (ぜ*=1). 
どíß¿óî　 2 – ゑöëíöó ç ÑçóÇÜÖ： äëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ： üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí (の*=var) äëó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ½Ü½ñÖö： Öí 

çí¿Ü (ぜ*=1) 
f 10 20 30 40 50 

*P  0,54 0,63 0,74 0,867 0,99 

min*P  0,39 0,57 0,72 0,865 0,99 
% 27,8 9,5 2,7 0,23 0 

づñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí  äëó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ½Ü½ñÖö： Öí çí¿Ü ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó çöëíöó ç ÑçóÇÜÖ： Öí 
0,23-28 % ç：Ñ äÜçÖóê çöëíö ç ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½：. 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖí ïóïöñ½í ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ½：Ö：½Ü½Ü½ çöëíö £íïç：ÑôÜ． ñâñ¡öóçÖ：ïöá ；； 
£íïöÜïÜçíÖÖ　. げÇ：ÑÖÜ £ ëÜ£ëíêÜçíÖó½ó ÑíÖó½ó Öíúß：¿áü ñâñ¡öóçÖñ ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 ½Ü¢¿óçñ äëó £½：ÖÖÜ½Ü 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ：, àÜ ïöíÖÜçóöá 5-61 % ç：Ñ äÜçÖóê çöëíö ç ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½：. ぢëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： 
ÑçóÇÜÖí äëó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ½Ü½ñÖö： Öí çí¿Ü ïäÜïöñë：Çí．öáï　 Öñ£ÖíôÖñ ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　, 　¡ñ ïöíÖÜçóöá 0,23-
28 % ç：Ñ äÜçÖóê çöëíö ç ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½：.  

づñí¿：£íî：　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　, äÜ¿：äüÜ0ôó ñÖñëÇñöó¡Ü, Öñ äÜÇ：ëüÜ． ïöíöóôÖ： ： ÑóÖí½：ôÖ： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ß：¿áüñ öÜÇÜ, ÑÜ£çÜ¿　． ä：Ñçóàóöó äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ £ÑíöÖ：ïöá. 

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 

1. ÄÖñëÇÜïßñëñÇí0àí　 öñêÖÜ¿ÜÇó　 ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 ÖíëÜÑÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí: ゑ 5 ¡Ö.: ぢëí¡ö. äÜïÜßóñ / ぢÜÑ. 
ëñÑ. ゑ.ん. ゑñÖÖó¡Üçí. とÖ. 2. ÄÖñëÇÜïßñëñ¢ñÖóñ ç ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑñ / ぞ.ぱ. ご¿áóÖï¡óú, ù.ゑ. づÜ¢íÖ¡Üçï¡óú, 
ん.だ. ゎÜëÖÜç. – ぜ.: ゑ▲ïü. ü¡., 1989. – 127 ï. 

2. ÄÖñëÇÜïßñëñÇí0àóú íïóÖêëÜÖÖ▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ / ご.é. ゐëíï¿íçï¡óú, げ.ぷ. ごü½íöÜç, ゑ.ぞ. ぢÜ¿　¡Üç. ぢÜÑ 
ëñÑ. ご.é. ゐëíï¿íçï¡ÜÇÜ. – ぜ.: ご£Ñíöñ¿áï¡óú îñÖöë ん¡íÑñ½ó　, 2004. – 256 ï. 

3. とí¿óÖÜç ん. ぢ. びíëí¡öñëóïöó¡ó íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú ï ÜôñöÜ½ Öñ¿óÖñúÖÜïöó ¡ëóçÜú 
Öí½íÇÖóôóçíÖó　 / ん. ぢ. とí¿óÖÜç, ゑ. ん. だÇíëá // ぎ¿ñ¡öëÜ½íüóÖÜßÜÑÜçíÖÖ　 öí ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　. 
«ぢëÜß¿ñ½ó íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜë：　 ： äëí¡öó¡í». – だÑñïí. – 2006. – ゑóä. 66. – で. 226-
229. 
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ùêó½ñÖ¡Ü ぜ.ù. ïöíëü. äëñäÜÑíçíöñ¿á, どÜäÜ¿áï¡óú ゑ.ゑ., ïöÜÑñÖö.   
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

 
ゑçñÑñÖóñ. だÑÖÜú ó£ çí¢Ö▲ê ïÜïöíç¿　0àóê ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜ-öñêÖóôñï¡óê ½ñëÜäëó　öóú, Üßñïäñôóçí0àóê 

ëñí¿ó£íîó0 ~ÖñëÇÜïßñëñ¢ñÖó　 ïëñÑïöçí½ó äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, 　ç¿　ñöï　 Ü¿ÜôüñÖóñ 
~ÖñëÇñöóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú (んが). だäöó½ó£íîó　 ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç 
äÜ£çÜ¿　ñö ïÖó£óöá äÜöëñß¿　ñ½Ü0 ½ÜàÖÜïöá ó Çíßíëóö▲ ÑçóÇíöñ¿　 ó çïñú ïóïöñ½▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç îñ¿Ü½. Äöí 
£íÑíôí ç¡¿0ôíñö öÜôÖÜñ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó んが, ôöÜ ïöíÖÜçóöï　 ÜïÜßñÖÖÜ í¡öÜí¿áÖ▲½ äëó 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ¡í ñàñ äëñÜß¿íÑí0ö ïëñÑó äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç. ぞñëñÑ¡Ü Ñ¿　 äëóçÜÑí öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ½ñêíÖó£½Üç óïäÜ¿á£Ü0öï　 ÑçóÇíöñ¿ó, ó½ñ0àóñ 
£íç▲üñÖÖÜ0 ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ0 ½ÜàÖÜïöá, äëñç▲üí0àÜ0 ç 1,5÷2 ëí£í ÖñÜßêÜÑó½Ü0 [1]. とëÜ½ñ öÜÇÜ, 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ▲ Öñ¡ÜöÜë▲ê äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç (äëñïïÜç, ¡Ü£ÖñôÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ïöíÖ¡Üç, 
½ñöí¿¿ÜëÇóôñï¡óê íÇëñÇíöÜç ó Ñë.) äÜ ÜïÜßñÖÖÜïö　½ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí ç öñôñÖóñ £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ 
çëñ½ñÖó ëíßÜöí0ö äëó Öñç▲ïÜ¡óê £ÖíôñÖó　ê ¡Ü~ââóîóñÖöí £íÇëÜ£¡ó £k . ÄöÜ äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 とぢが ó 
¡Ü~ââóîóñÖöí ½ÜàÖÜïöó ÑçóÇíöñ¿　 cos . ぞíäëó½ñë, ïëñÑÖóú £k  £í ÖíóßÜ¿ññ £íÇëÜ¢ñÖÖÜ0 ï½ñÖÜ 
íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú ½ñöí¿¿Üëñ¢Üàóê ïöíÖ¡Üç ïÜïöíç¿　ñö 0,12 ÷ 0,20 [1].  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ご£ÜôñÖóñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ï îñ¿á0 Ü½ñÖáüóöá äÜöñëó ç ÑçóÇíöñ¿ñ ó 
ñÇÜ ëñí¡öóçÖÜ0 ½ÜàÖÜïöá äëó ½í¿▲ê £ÖíôñÖó　ê ¡Ü~ââóîóñÖöí £íÇëÜ£¡ó.  

ぜíöñëóí¿▲ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. が¿　 ÑçóÇíöñ¿ñú ï Öó£¡ó½ó £ÖíôñÖó　ê k£ Öí ÜïÖÜçíÖóó íÖí¿ó£í 
£íçóïó½Üïöñú ïÜ½½íëÖ▲ê äÜöñëá ó ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó Üö Öíäë　¢ñÖó　 ïöíöÜëí U1 äëñÑïöíç¿　ñöï　 
îñ¿ñïÜÜßëí£Ö▲½ ëñÇÜ¿óëÜçíöá Öíäë　¢ñÖóñ ï îñ¿á0 Ü½ñÖáüñÖó　 äÜöñëá ó äÜöëñß¿　ñ½Üú ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó. 
ぢëó ~öÜ½ ç ¡íôñïöçñ ¡ëóöñëó　 Üäöó½ó£íîóó ½ÜÇÜö ç▲ïöÜäíöá ½óÖó½í¿áÖ▲ñ äÜöñëó, ½óÖó½í¿áÖ▲ú öÜ¡ ó¿ó 
½óÖó½í¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó, äÜöëñß¿　ñ½Üú ÑçóÇíöñ¿ñ½ ó£ ïñöó.  

 づñÇÜ¿óëÜçÜôÖÜ0 êíëí¡öñëóïöó¡Ü UÜä=f(k£) ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá, óïï¿ñÑÜ　 âÜÖ¡îóó, Öí ~¡ïöëñ½Ü½. ぢëó ~öÜ½ 
½óÖó½Ü½ äÜöñëá 〉P ó ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó ½ÜÇÜö ß▲öá äÜ¿ÜôñÖ▲ äëó ëí£¿óôÖ▲ê £ÖíôñÖó　ê UÜä. どí¡, 
Öíäëó½ñë, ç ¡íôñïöçñ ¡ëóöñëó　 Üäöó½ó£íîóó ½Ü¢ñö ëíïï½íöëóçíöáï　 ½óÖó½í¿áÖ▲ú öÜ¡, äÜöëñß¿　ñ½▲ú 
ÑçóÇíöñ¿ñ½. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ, äëóÖó½í　 £í óïêÜÑÖÜñ ó£çñïöÖÜñ ç▲ëí¢ñÖóñ Ñ¿　 öÜ¡í ïöíöÜëí んが äëó 
ÖñÖÜ½óÖí¿áÖÜ½ Öíäë　¢ñÖóó [2]: 

 
2

2
ï2

0
22

01 1
u
M

iuii  ,      (1) 

ÇÑñ 0i  - öÜ¡ êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí ÑçóÇíöñ¿　;  1i , u , ïM - ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ öÜ¡ ïöíöÜëí, Öíäë　¢ñÖóñ ó ½Ü½ñÖö 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 Öí çí¿Ü んが ç ÜöÖÜïóöñ¿áÖ▲ê ñÑóÖóîíê.  

ゑ£　ç äëÜó£çÜÑÖÜ0 öÜ¡í I  äÜ Öíäë　¢ñÖó0 U ó äëóëíçÖ　ç ññ ¡ ÖÜ¿0, äÜ¿Üôí0ö ç▲ëí¢ñÖóñ Ñ¿　 Öíäë　¢ñÖó　, 
äëó ¡ÜöÜëÜ½ öÜ¡ äëóÜßëñöíñö ½óÖó½í¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ: 

  2
ï2

0

2
0

min
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M
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        (2) 

ぢÜÑïöíçóç äÜ¿ÜôñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ miniu  ç óïêÜÑÖÜñ ç▲ëí¢ñÖóñ Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 öÜ¡í, äÜ¿Üôí0ö £íçóïó½Üïöá 

½óÖó½í¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 öÜ¡í Üö ½Ü½ñÖöí ÖíÇëÜ£¡ó ïM : 

 2
0ï0min 12 iMii        (3) 

づñüí　 äÜï¿ñÑÖóñ Ñçí ÜëíçÖñÖó　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ½Ü½ñÖöÜç, äÜ¿Üôí0ö:  

 2
00

2
min

12 ii

iM


 ,      (4) 

 2
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1 i
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M i


       (5) 

í äëóëíçÖ　ç äëíç▲ñ ôíïöó ÜßÜóê ç▲ëí¢ñÖóú (4) ó (5), ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá £í¡ÜÖ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Öíäë　¢ñÖó　: 

min. 0min 2 iuii        (6) 
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どí¡ó½ Üßëí£Ü½, £í¡ÜÖ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ç▲ëí¢íñöï　 ¿óÖñúÖÜú £íçóïó½Üïöá0. ゎëíâó¡ £íçóïó½Üïöó 
 min min iufi  äëÜêÜÑóö ôñëñ£ Öíôí¿Ü ¡ÜÜëÑóÖíö, ññ ¡ëÜöó£Öí £íçóïóö Üö öÜ¡í êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí ÑçóÇíöñ¿　, 

Üçñ¿óôóçí　ïá ï ëÜïöÜ½ 0i . 
ゑ ï¿Üôíñ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Ñ¿　 ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 öóëóïöÜëÖ▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ç çóÑÜ ÜöïÜöïöçó　 

çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜÇÜ £íäóëíÖó　 çñÖöó¿ñú, äëó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó Üß▲ôÖ▲½ ïäÜïÜßÜ½, ö.ñ. ó£½ñÖñÖóñ½ 
½Ü½ñÖöí ÜöäóëíÖó　 öóëóïöÜëí, öÜ¡ Üöïöíñö Üö Öíäë　¢ñÖó　, çï¿ñÑïöçóñ ôñÇÜ ïÖó¢íñöï　 ¡Ü~ââóîóñÖö ½ÜàÖÜïöó 
ÜïöëÜúïöçí, ôöÜ ç▲£▲çíñö ç îñäó öí¡Üú ¢ñ ~ââñ¡ö, ¡í¡ óÖÑÜ¡öóçÖí　 ÖíÇëÜ£¡í ç îñäó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. ぢÜ~öÜ½Ü 
½Ü¢ÖÜ ï¡í£íöá, ôöÜ öí¡Üñ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ÖÜïóö «óÖÑÜ¡öóçÖ▲ú» êíëí¡öñë. ぞí ëóï. 1, í) äÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ äñëçí　 
Çíë½ÜÖóôñï¡í　  ïÜïöíç¿　0àí　 i(l) ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ öÜ¡í i Üöïöíñö Üö ¡ëóçÜú  Öíäë　¢ñÖó　 Öí ÜÇÜ¿ (1). とí¡ 
ó£çñïöÖÜ, ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú öÜ¡ i, öí¡ ¢ñ ¡í¡ ó ¿0ßÜ0 ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜ0 äñëóÜÑóôñï¡Ü0 âÜÖ¡îó0, ½Ü¢ÖÜ 
äëñÑïöíçóöá ç çóÑñ ë　Ñí Çíë½ÜÖóôñï¡óê ïóÖÜïÜóÑí¿áÖ▲ê âÜÖ¡îóú, ó£ ¡ÜöÜë▲ê ÖíóßÜ¿ññ £Öíôóöñ¿áÖí äñëçí　 
Çíë½ÜÖó¡í i(l).  

  
í) ß) 

 
ç) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – でÑçóÇ âí£▲ Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í ç äëÜîñïïñ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 
í – «óÖÑÜ¡öóçÖÜñ»  ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ âí£▲; ß - «ñ½¡ÜïöÖÜñ» ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ âí£▲; ç - ïÜ½½íëÖ▲ú öÜ¡ 

~¿ñ¡öëÜäëóñ½Öó¡Üç, ï «óÖÑÜ¡öóçÖ▲½» ó «ñ½¡ÜïöÖ▲½» ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½, ïÜçäíÑí0àóú äÜ âí£ñ ï Öíäë　¢ñÖóñ½  
 
ぎï¿ó ¢ñ ëñÇÜ¿óëÜçíöá öÜ¡ äÜïëñÑïöçÜ½ ó£½ñÖñÖó　 ½Ü½ñÖöÜç Üö¡ë▲çíÖó　 ó £í¡ë▲çíÖó　 ïó¿Üç▲ê 

öëíÖ£óïöÜëÜç, öÜ äñëçí　 Çíë½ÜÖóôñï¡í　 âÜÖ¡îó　 i(l) öÜ¡í i Öñ öÜ¿á¡Ü Öñ ßÜÑñö Üöïöíçíöá Üö ¡ëóçÜú Öíäë　¢ñÖó　, 
ÖÜ Ñí¢ñ, äëó ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê í¿ÇÜëóö½íê Üäëíç¿ñÖó　 ¡¿0ôí½ó, Üäñëñ¢íöá ññ. どí¡ÜÇÜ ëÜÑí ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ó½ññö 
«ñ½¡ÜïöÖ▲ú» êíëí¡öñë ó ï ñÇÜ äÜ½Üàá0 ½Ü¢ÖÜ äÜç▲ïóöá ¡Ü~ââóîóñÖö ½ÜàÖÜïöó äóöí0àñú ïñöó. ぢÜÑÜßÖ▲ú 
çóÑ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ½Ü¢ñö ß▲öá ëñí¿ó£ÜçíÖ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó äÜ¿ÖÜïöá0 Üäëíç¿　ñ½▲ê ¡¿0ôñç▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç 
äÜöñ½ âÜë½óëÜçíÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ç çóÑñ ó½äÜ¿áïÜç ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜú üóëÜöÖÜ-ó½äÜ¿áïÖÜú ½ÜÑÜ¿　îóó (ëóï. 1, 
ß)).  

ぞí äëí¡öó¡ñ, Öíäëó½ñë, ïÜ½½óëÜ　 öÜ¡ó ÑçÜê ~¿ñ¡öëÜäëóñ½Öó¡Üç  Üöïöí0àñÇÜ Üö Öíäë　¢ñÖó　 (ëóï. 1, í)) ó 
Üäñëñ¢í0àñÇÜ ñÇÜ (ëóï. 1, ß)), ½Ü¢ÖÜ ÑÜïöóÇÖÜöá ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ¡Ü~ââóîóñÖöí ½ÜàÖÜïöó, ëíçÖÜÇÜ ñÑóÖóîñ 
(ëóï. 1, ç)).  

ゑ▲çÜÑ▲. ゑ ëñí¿áÖ▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿　ê âÜë½í öÜ¡Üç▲ê ó½äÜ¿áïÜç ½Ü¢ñö ß▲öá çñïá½í ëí£¿óôÖÜú ó ½Ü½ñÖö▲ 
ç¡¿0ôñÖó　 öÜ¡í Öñ çïñÇÑí ÑÜ¿¢Ö▲ ïÜçäíÑíöá ï  Öíôí¿Ü½  äñëóÜÑí. ご£Üßëí¢ñÖÖ▲ñ Öí ëóï. 1 çóÑ▲ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 
öí¡¢ñ Öñ Üêçíö▲çí0ö çïñê çÜ£½Ü¢Ö▲ê ½ñöÜÑÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ç £íçóïó½Üïöó Üö ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê ÜßïöÜ　öñ¿áïöç ½Ü¢ÖÜ 
óïäÜ¿á£Üçíöá ç ëí£¿óôÖ▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿　ê.   
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ゑïöÜä. でóïöñ½ó çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 ． ñÖñëÇÜ．½Öó½ó Üß’．¡öí½ó, öÜ½Ü, Öí ïáÜÇÜÑÖ：, £íßñ£äñôñÖÖ　 ；ê 
ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖÜ； ëÜßÜöó – ÑÜïóöá í¡öÜí¿áÖñ £íçÑíÖÖ　 [1]. でñëñÑ ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ôóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ½Ü¢Öí çóÑ：¿óöó 
ëñÇÜ¿áÜçíÖóú ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ £： ï¡¿íÑÖó½ó ïóïöñ½í½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜ； öñêÖ：¡ó. 
ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 öí¡ÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ç ïóïöñ½íê íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÖíïÜïÖóê ïöíÖî：ú Ñí． £½ÜÇÜ, ¡ë：½ 
ñ¡ÜÖÜ½：； ñÖñëÇ：；, £Öó£óöó çóöÜ¡ó öí ½ó½Üç：¿áÖ： çóöëíöó äñëñäÜ½äÜçÜçíÖÜ； ë：ÑóÖó £í ëíêÜÖÜ¡ ïöíß：¿：£íî：； öóï¡Ü ç 
½ñëñ¢：. 

ゑëíêÜçÜ0ôó öñ, àÜ Ñ¿　 ïóïöñ½ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 äëí¡öóôÖÜ Öñ½Ü¢¿óçÜ äëÜçÜÑóöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 Öí Ñ：0ôóê 
Üß’．¡öíê, £ ½ñöÜ0 ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 ÖÜçóê í¿ÇÜëóö½：ç ¡ñëÜçíÖÖ　, ïöçÜë00öáï　 ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÜïöíÖÜç¡ó öí 
¡Ü½ä’0öñëÖ： ½ÜÑñ¿：. ぞí ïáÜÇÜÑÖ：üÖ：ú ôíï ½Ü¢¿óçÜïö： ¡Ü½ä’0öñëÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ÑÜï　Ç¿ó ÑÜïóöá £ÖíôÖÜÇÜ 
ë：çÖ　, öÜ½Ü äÜßÜÑÜçí öí¡óê ½ÜÑñ¿ñú Ü ßíÇíöáÜê çóäíÑ¡íê ． ß：¿áü äë：ÜëóöñöÖÜ0 [7]. 

ぢëÜîñïó, 　¡： ½í0öá ½：ïîñ ç ïóïöñ½： çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 ÑÜïóöá ：Öñëî：úÖ：, öÜ½Ü çí¢¿óçÜ çëíêÜçÜçíöó ；ê 
ÑóÖí½：¡Ü. ゑÜÖó ½Ü¢Üöá ßÜöó ÜäóïíÖ： ë：çÖ　ÖÖ　½ó äÜüóëñÖÖ　 êçó¿á öóï¡Ü ： äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ç ë：Ñ¡óê ： 
Çí£ÜäÜÑ：ßÖóê ïñëñÑÜçóàíê (ë：çÖ　ÖÖ　 ぞíç’．-でöÜ¡ïí) [6], í¿ñ Öí　çÖ：ïöá ôíïöóÖÖóê äÜê：ÑÖóê £í Ññ¡：¿á¡Ü½í 
£½：ÖÖó½ó Üï¡¿íÑÖ0． ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç. ん¿ñ ôíïö：üñ ç ïÜôíïÖ：ú ¿：öñëíöÜë： äëóçÜÑ　öáï　 ¿óüñ 
ëñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 £íäëÜäÜÖÜçíÖóê ½ÜÑñ¿ñú £ äÜçñëêÜçó½ ½íöñ½íöóôÖó½ ÜäóïÜ½, àÜ Öñ Ñí． ÑÜïöíöÖáÜ； 
Ü　çó äëÜ ；ê äñëñß：Ç. げÜ¡ëñ½í, î： ½ÜÑñ¿： Öñ çëíêÜçÜ0öá Öí　çÖ：ïöá äëÜöóöóï¡Ü [7]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢÜßÜÑÜçí ¡Ü½ä’0öñëÖÜ； ½ÜÑñ¿： ïóïöñ½ó çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 «ñ¿ñ¡öëóôÖí ½ñëñ¢í-äëóçÜÑÖóú 
ÑçóÇÜÖ-ç：ÑîñÖöëÜçí äÜ½äí-öëÜßÜäëÜç：Ñ-ïäÜ¢óçíô» ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 êçó¿áÜçóê äëÜîñï：ç, í¿ñ £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ 
Öí　çÖÜïö： äëÜöóöóï¡Ü öí ：Öñëî：úÖÜïö： äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç ç ïóïöñ½：, àÜ Ñíïöá £½ÜÇÜ ÑÜï　Çöó ¡Ü½äëÜ½：ïÜ ½：¢ 
äëÜïöÜöÜ0 öí íÑñ¡çíöÖ：ïö0 ½ÜÑñ¿：. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. どÜëßÜ½ñêíÖ：£½ó (どぜ), àÜ ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　 ç ÑíÖ：ú ëÜßÜö： – ç：ÑîñÖöëÜç： 
äÜ½äó, ï¿Ü¢íöá Ñ¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡：ÖñöóôÖÜ； öí äÜöñÖî：í¿áÖÜ； ñÖñëÇ：； äÜöÜ¡Ü ë：ÑóÖó ü¿　êÜ½ çä¿óçÜ ¿ÜäíöÜ¡ 
ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí Öí äÜö：¡. ぞí äëí¡öóî： £í¿ñ¢Ö：ïöá ÖíäÜëÜ (H) ç：Ñ äÜÑíô： (Q) (Öíä：ëÖí êíëí¡öñëóïöó¡í) 
çó£Öíôí．öáï　 Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； äÜ½äó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ. げ ÑÜïöíöÖ：½ ïöÜäñÖñ½ öÜôÖÜïö： ç ÇëíÖóî　ê ëÜßÜôÜ； £ÜÖó, 
Öíä：ëÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ç：ÑîñÖöëÜçÜ； äÜ½äó )Q(fH   ½Ü¢ñ ßÜöó äëñÑïöíç¿ñÖí äíëíßÜ¿Ü0 çóÑÜ [2] 

2
2

Ö
01 でQ
の
のHH 








 ,     (1) 

Ññ 0H  – Öíä：ë äëó ÖÜ¿áÜç：ú äÜÑíô： (Q=0) (½); の , Öの  – äÜöÜôÖí öí ÖÜ½：Öí¿áÖí ¡ÜöÜç： üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 
ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. 

とÜñâ：î：．Öö で ç ë：çÖ　ÖÖ： (1) ½Ü¢Öí çó£Öíôóöó ôñëñ£ ÖÜ½：Öí¿áÖ： äíëí½ñöëó (ÖÜ½：Öí¿áÖ： Öíä：ë ÖH  öí äÜÑíôÜ 

ÖQ ): 
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 .      (2) 

ゑóöëíöó ÖíäÜëÜ Öí çÖÜöë：üÖ． öñëö　, öñëö　 äÜöÜ¡Ü äÜ ïö：Ö¡íê ëÜßÜôÜ； ½ñëñ¢： ôó Öí äÜÑÜ¿íÖÖ　 ½：ïîñçóê 
ÜäÜë：ç äëÜäÜëî：úÖ： ¡çíÑëíöÜ çóöëíö [2]. どí¡ó½ ôóÖÜ½, êíëí¡öñëóïöó¡í ½ñëñ¢： £ äÜïö：úÖó½ó äíëí½ñöëí½ó ½í． 
çóÇ¿　Ñ: 

2
ïö1 RQHH  ,      (3) 

Ññ R – ¡Üñâ：î：．Öö ÜäÜëÜ ½ñëñ¢：, ïñ¡2/½5; ïöH  – ïöíöóôÖóú Öíä：ë, àÜ ïöçÜë0． äëÜöóöóï¡. 
づÜßÜôóú ëñ¢ó½ どぜ çó£Öíôí．öáï　 êíëí¡öñëóïöó¡Ü0 ½ñêíÖ：£½Ü (1) öí êíëí¡öñëóïöó¡Ü0 ½ñëñ¢： (3). 

づÜ£ç’　£Ü0ôó ëí£Ü½ î： ë：çÖ　ÖÖ　 ç：ÑÖÜïÖÜ Q, öí H Üöëó½Ü．½Ü: 
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éçóàñ £íä：£ÖñÖÖ　 ëÜêÜ äñëñÑÖáÜÇÜ âëÜÖöÜ ë：ÑóÖó öí ：Öñëî：úÖ：ïöá äÜöÜ¡Ü ½Ü¢Öí çëíêÜçíöó çóêÜÑ　ôó £ [9]: 
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Ññ 2121 ,,, QQHH  – Öíä：ë öí äÜÑíôí Öí äÜôíö¡Ü öí ¡：Öî： öëÜßÜäëÜçÜÑÜ ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 äëÜöóöóï¡Ü öí Öí　çÖÜïö： 
£çÜëÜöÖáÜÇÜ ê¿óäí¡Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. 
ど – ïöí¿í ôíïÜ äÜöÜ¡Ü, k – ôíï £íä：£ÖñÖÖ　. 

ëv
Lど  ; 

c
L

 , 2
11

ë
4
d
Q

S
Qち


 ,      (6) 

Ññ L – ÑÜç¢óÖí öëÜßÜäëÜçÜÑÜ, vë– üçóÑ¡：ïöá ëÜêÜ äÜöÜ¡Ü ë：ÑóÖó, ï – üçóÑ¡：ïöá ëÜêÜ £çÜ¡Ü ç ë：ÑóÖ：; S – ä¿Üàí 
äñëñë：£Ü öëÜßÜäëÜçÜÑÜ, d – Ñ：í½ñöë öëÜßÜäëÜçÜÑÜ. 

どí¡ó½ ôóÖÜ½ äñëñÑíçí¿áÖí âÜÖ¡î：　 (5) ½í． ïöí¿Ü ôíïÜ, àÜ £½：Ö0．öáï　 ç âÜÖ¡î：； äÜÑíô：, öÜ½Ü Ñ¿　 äÜßÜÑÜçó 
½ÜÑñ¿： íäñë：ÜÑóôÖÜ ¿íÖ¡Ü £ Öñ0 ÖñÜßê：ÑÖÜ ßÜÑñ Ññöí¿：£Üçíöó. 

ゑëíêÜçÜ0ôó, àÜ ½Ü½ñÖö öñëö　 Ñ¿　 ßíÇíöáÜê どぜ ÑÜë：çÖ0． ß¿ó£á¡Ü 5% ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ (ぜÖ), £í Ü½Üçó, 
àÜ äëó ÖÜ½：Öí¿áÖ：ú üçóÑ¡Üïö： ( Öの ) ñ¿ñ¡öëÜäëóç：Ñ ßÜÑñ ½íöó ÖÜ½：Öí¿áÖóú ½Ü½ñÖö öí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ½í． 
çñÖöó¿　öÜëÖóú êíëí¡öñë, ½ñêíÖ：ôÖÜ êíëí¡öñëóïöó¡Ü どぜ ½Ü¢Öí £íäóïíöó Ü öí¡óú ïäÜï：ß [1]: 

























2

Ö
Öï 950050

の
の,,MM ,     (7) 

ゑó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó äëóçñÑñÖóú çóàñ ½íöñ½íöóôÖóú Üäóï ½Ü¢Öí ï¡¿íïöó Simulink-½ÜÑñ¿á, £Üßëí¢ñÖÜ Öí ëóï. 1. 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜÜÑñ¿á ïóïöñ½ó çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 

 
が¿　 ëñí¿：£íî：； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 öí äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 öí¡： ß¿Ü¡ó ß：ß¿：Üöñ¡ó 

SimPowerSystems, 　¡: Three-Phase Programmable Voltage Source öí Asynchronous Machine SI Units. ぜÜ½ñÖö 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 âÜë½Ü． ß¿Ü¡ load, çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó (7), í Üïöí¿ñÖ： £ÖíôñÖÖ　 ÖíäÜëÜ (H1) öí äÜÑíô： (Q1) äÜ½äó 
(ëÜßÜôÜ öÜô¡Ü) çóëíêÜçÜ． ß¿Ü¡ Calculatoin working point, çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó Üöëó½íÖÖ： ëíÖ：üñ £í¿ñ¢ÖÜïö： (4). 
がóÖí½：ôÖ： £ÖíôñÖÖ　 ÖíäÜëÜ öí äÜÑíô： Ü ïäÜ¢óçíôí £ÖíêÜÑ　öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ß¿Ü¡í Dynamic (ëóï. 2), Öí ÜïÖÜç： 
(5) öí (6). 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ëñí¿：£íî：　 ß¿Ü¡Ü Dynamic 

 
げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¿íÖ¡ó Sign Ü ß¿Ü¡Ü Dynamic (ëóï. 2) ëñí¿：£Ü．öáï　 ëñ¢ó½ ëÜßÜöó ïóïöñ½ó £ äëÜöóöóï¡Ü½ (äëó 

Öí　çÖÜïö： ïöíöóôÖÜÇÜ ÖíäÜëÜ Hïö) – äÜÑíôí £’　ç¿　．öáï　 ö：¿á¡ó ä：ï¿　 öÜÇÜ 　¡ Öíä：ë, àÜ ëÜ£çóçí．öáï　 どぜ, ÑÜï　ÇÖñ 
£ÖíôñÖÖ　 ïöíöóôÖÜÇÜ ÖíäÜëÜ. ぜÜÑñ¿0çíÖÖ　 £çÜëÜöÖáÜÇÜ ê¿óäí¡Ü çó¡ÜÖÜ．öáï　, çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó ¿íÖ¡ó max – 
çê：ÑÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜë：çÖ0．öáï　 £ ÖÜ¿ñ½ öí £ÖíêÜÑóöáï　 Öíúß：¿áüñ. 
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ぜÜÑñ¿0çíÖÖ　 çó¡ÜÖÜ．½Ü Ñ¿　 äÜ½äó 20ぞがで, Ü 　¡Ü； QÖ=0,7 ½3/ï, HÖ=42,5 ½, í ÖÜ¿áÜçóú Öíä：ë H0=51 ½. ゑ öÜú 
ôíï, äíëí½ñöëó ½ñëñ¢：: ÑÜç¢óÖí L=200 ½, Ñ：í½ñöë d=0.2 ½. ぷçóÑ¡：ïöá £çÜ¡Ü ç ë：ÑóÖ： (äëó öñ½äñëíöÜë： 20° で) 
ï=1450 ½/ï ゑ äñëü： 100ï ½ÜÑñ¿0．öáï　 ëÜßÜöí ïóïöñ½ó äëó äë　½Ü½Ü äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí, Ü ÖíïöÜäÖ： 100ï – äñëñê：Ñ 
ïóïöñ½ó Öí ：ÖüÜ ëÜßÜôÜ öÜô¡Ü ôñëñ£ £½：ÖÜ äíëí½ñöë：ç ½ñëñ¢： (ççñÑñÖÖ　 £íïÜç¡ó, àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ £½：Öó 
¡Üñâ：î：．Ööí R £ 86,73 ïñ¡2/½5 ÑÜ 130,1 ïñ¡2/½5 Ü ë：çÖ　ÖÖ： (4)). 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ÖíäÜëÜ öí äÜÑíô： ïóïöñ½ó ßñ£ äëÜöóöóï¡Ü (a) öí £ äëÜöóöóï¡Ü½ (ß) 

ぢëó ëÜßÜö： ïóïöñ½ó ßñ£ äëÜöóöóï¡Ü (ëóï. 3í) çóÑÖÜ, àÜ Öíä：ë öí äÜÑíôí äÜôóÖí0öá £ëÜïöíöó Öí ¡：Öî： 
äñëñë：£Ü öëÜßó äëí¡öóôÖÜ £ ½Ü½ñÖöÜ äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí, ç öÜú ôíï, 　¡ äëó úÜÇÜ Öí　çÖÜïö： (ëóï. 3ß) îñ ç：ÑßÜçí．öáï　 
ôñëñ£ Ññ　¡óú ç：Ñë：£Ü¡ ôíïÜ, £í 　¡óú H2 ÑÜï　Çí． ë：çÖ　 Hïö. 

ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖí ½ÜÑñ¿á ç：ÑÜßëí¢í． äëÜîñïó, àÜ ç：ÑßÜçí0öáï　 ç çÜÑÜöëíÖïäÜëöÖ：ú ïóïöñ½：. ゑÜÖí 
ç¡¿0ôí． ç ïñßñ ïóïöñ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　, äëóçÜÑÖóú ÑçóÇÜÖ, ç：ÑîñÖöëÜçÜ äÜ½äÜ öí öëÜßÜäëÜç：Ñ, ÑÜ£çÜ¿　． 
äëÜçÜÑóöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äëó ë：£Öóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó. ゑëíêÜçÜ0ôó îñ, ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ çÜÖí ½Ü¢ñ 
ßÜöó Üïä：üÖÜ çó¡ÜëóïöíÖí äëó ïöçÜëñÖ： öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ば ½íúßÜöÖáÜ½Ü ä¿íÖÜ．öáï　 äÜë：çÖ　öó ëñ£Ü¿áöíöó ëÜßÜöó î：．； ½ÜÑñ¿： £ ëÜßÜöÜ0 ½ÜÑñ¿：, 　¡í ßÜÑñ ÜïÖÜçíÖí Öí 
：ÖüÜ½Ü äëóÖîóä：, Öíäëó¡¿íÑ, Öí ë：çÖ　ÖÖ　ê £ ôíïöóÖÖó½ó äÜê：ÑÖó½ó. 

ゑ äÜÑí¿áü：ú ëÜßÜö： ½ÜÑñ¿á ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó Ñ¿　 ïóÖöñ£Ü ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　, àÜ ä：ÑçóàÜ0öá 
ñâñ¡öóçÖ：ïöá ëÜßÜöó ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　, öí¡óê, Öíäëó¡¿íÑ, 　¡ ïóïöñ½ó, £í½¡ÖñÖ： £í ÖíäÜëÜ½, íßÜ £ 
ñÖñëÇÜïäÜïöñë：Çíôñ½ Ü ¡ÜÖöÜë： ¡ñëÜçíÖÖ　 [10].  
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ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲ ç Üï¿Üçó　ê ö　¢ñ¿ÜÇÜ äÜï¡í. 
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ぎずぎとどづだぢづごゑやが でぎざでぜだゑやゐづんどだづん でゑ 20/150 がずé でぎざでぜだとんづだどんぐぞごび 
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がíÖí ÜïöíÖÜç¡í äëíî0． ç çí¢¡Ü ÑÜïöÜäÖ：ú ½：ïîñçÜïö：,  Ññ  ÑÜ¢ñ ôíïöÜ çóÖó¡í0öá öëÜÑÖÜà： £ äÜïöíôíÖÖ　½ 
äí¿óçí ÑÜ ïçñëÑ¿ÜçóÖ, í ç £ó½Üçóú äñë：ÜÑ  çóÖó¡í0öá äëÜïöÜ； Ü çó¡ÜÖíÖÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, 　¡： äÜç'　£íÖÖ： £ äñçÖó½ó 
ÜïÜß¿óçÜïö　½ó ñ¡ïä¿Üíöíî：； Ñó£ñ¿áÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. ゑ öÜú ¢ñ ôíï, ïçñëÑ¿ÜçóÖó Üß¿íÑÖíÖ： äÜöÜ¢Öó½ó Ñ¢ñëñ¿í½ó 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, àÜ Ñí． £½ÜÇÜ £íïöÜïÜçÜçíöó ñ¿ñ¡öëóôÖóú äëóçÜÑ ïñúï½Üç：ßëíöÜëí. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だß¿íÑÖíÖÖ　  Ñ¢ñëñ¿í ïñúï½：ôÖóê ïóÇÖí¿：ç ç：ßëíî：úÖÜÇÜ öóäÜ でゑ-20/150  ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ 
£íßñ£äñôóöá  ßñ£äñëñß：úÖ：ïöá  Ü  äëÜçñÑñÖÖ： ïñúï½ÜëÜ£ç：ÑÜçí¿áÖóê  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, äÜ¿ñÇüóöá ñ¡ïä¿Üíöíî：0 
ïçñëÑ¿ÜçóÖ. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でÜôíïÖí ïñúï½ÜëÜ£ç：Ñ¡í  ÑÜ Ç¿óßóÖó 6-10 ¡½ çóçôí． ÇñÜ¿ÜÇ：ôÖÜ 
ßÜÑÜçÜ  げñ½¿：, £Ü¡ëñ½í ïöëÜ¡öÜëÖ： ä¿íÖó ；； üíë：ç, àÜ ¡ÜÖöëÜ¿00öá ï¡ÜäôñÖÖ　 çÜÇ¿ñçÜÑÖ：ç, öÜßöÜ äÜ¡¿íÑó 
Öíâöó ôó Çí£Ü. ゑÜÖí ßí£Ü．öáï　 Öí äëóÖîóä： ñêÜ-¿Ü¡íî：；: Öí äÜçñëêÖ： げñ½¿： £ßÜÑ¢Ü0öáï　 äÜöÜ¢Ö： äëÜ¢Ö： 
¡Ü¿óçíÖÖ　, 　¡： ç：Ñßóçí0öáï　 ç：Ñ ¡ÜÖöëíïöÖóê ½ñ¢ ÜïíÑÜçóê äÜë：Ñ ： ëñ．ïöëÜ0öáï　  Ü çóÇ¿　Ñ： ç：Ñßóöóê êçó¿á. 
げÖí0ôó ôíï äëÜß：ÇÜ êçó¿： ç äë　½Ü½Ü ： £çÜëÜöÖÜ½Ü Öíäë　½¡Ü öí ïñëñÑÖ0 ；； üçóÑ¡：ïöá ç ÇñÜ¿ÜÇ：ôÖÜ½Ü 
ïñëñÑÜçóà：,  £ÖíêÜÑ　öá Ç¿óßóÖÜ £í¿　ÇíÖÖ　 öÜÇÜ ôó ：ÖüÜÇÜ üíëÜ.  ぶíïÜçñ äÜ¿ñ ç：Ñßóöóê êçó¿á £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
ïäñî：í¿áÖÜÇÜ ÇñÜâ：£óôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 öí íäíëíöÜëó çóçôí． äÜ¿áÜçí ïñúï½ÜëÜ£ç：Ñ¡í ぜでゎど (½ñöÜÑ ïä：¿áÖóê 
Ç¿óßóÖÖóê öÜôÜ¡), í üçóÑ¡：ïöá äëÜêÜÑ¢ñÖÖ　 êçó¿á ç ÇñÜ¿ÜÇ：ôÖÜ½Ü ïñëñÑÜçóà： çó£Öíôí．öáï　 
ïñúï½Ü¡íëÜöí¢Öó½ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　½ó ゑでぢ ( çñëöó¡í¿áÖñ ïñúï½：ôÖñ äëÜâ：¿0çíÖÖ　) Ç¿óßÜ¡óê ïçñëÑ¿ÜçóÖ. ゑ ÜßÜê 
çóäíÑ¡íê Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 äëÜ¢Öóê ¡Ü¿óçíÖá çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá, 　¡ äëíçó¿Ü, ïñúï½Üç：ßëíöÜëó でゑ-20/150, àÜ 
äÜïó¿í0öá ç げñ½¿0 ç：ßëíî：0 £½：ÖÖÜ； ïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖÜ； ôíïöÜöó 4-150 ゎî £ ÖÜ½：Öí¿áÖó½ £Üïó¿¿　½ 20 ö. 

      どñêÖÜ¿ÜÇ：　 ïñúï½Ü¡íëÜöí¢Öóê ëÜß：ö ゑでぢ ÖíïöÜäÖí. ゑ ëÜ£ç：ÑÜçí¿áÖÜ ïçñëÑ¿ÜçóÖÜ Ç¿óßóÖÜ0 3000-5000 ½ 
Öí ïäñî：í¿áÖÜ½Ü ¡íßñ¿： とゎ-3-180 £íÖÜë0．öáï　 ïñúï½Ü¡íëÜöí¢Öóú £ÜÖÑ んぢぜ-4-3, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ öëáÜê 
äëó¿íÑ：ç,  　¡：  çóöëó½Ü0öá  öóï¡  ßÜëÜçÜÇÜ  ëÜ£ôóÖÜ ÑÜ 1000 íö½ ： £ÖíêÜÑ　öáï　 Öí ç：ÑïöíÖ： 20 ½ñöë：ç ÜÑóÖ ç：Ñ 
ÜÑÖÜÇÜ. とÜ¢ñÖ äëó¿íÑ ½í． ß¿Ü¡ ñ¿ñ¡öëÜÖ：¡ó, ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ ïóïöñ½Ü £ ¡ñëÜçíÖó½ó £íöóï¡í½ó ： ôÜöóëó 
ïñúï½Üäëóú½íô：, ÜÑóÖ £  　¡óê çñëöó¡í¿áÖóú - â：¡ïÜ． Z-¡Ü½äÜÖñÖöÜ, í öëó ：Öü：  ëÜ£öíüÜçíÖ： ÜÑóÖ ÑÜ ÜÑÖÜÇÜ ä：Ñ 
¡ÜöÜ½ 1200 ： ¡ÜöÜ½ 350201 ÑÜ ÇÜëó£ÜÖöÜ. ゑÜÖó äëóú½í0öá ¡Ü¿óçíÖÖ　, 　¡： ïöçÜë0． Ü Çóë¿í ïçñëÑ¿ÜçóÖó 
ïñúï½Üç：ßëíöÜë でゑ-20/150, ： äñëñÑí0öá Öí äÜçñëêÖ0 Ñ¿　 ；ê ëñ．ïöëíî：；  60-¡íÖí¿áÖÜ0 îóâëÜçÜ0 ïñúï½ÜïöíÖî：．0 
"ぢëÜÇëñï-L". げÜÖÑ んぢぜ-4-3 äÜï¿：ÑÜçÖÜ ä：ÑÖ：½í．öáï　 ç：Ñ çóßÜ0 ïçñëÑ¿ÜçóÖó ÑÜ äÜçñëêÖ：, çÖíï¿：ÑÜ¡ ôÜÇÜ 
üçóÑ¡：ïÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ÇñÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ëÜ£ë：£Ü ïçñëÑ¿ÜçóÖó çóçôí0öáï　  ôñëñ£ 20 ½ñöë：ç äÜ çï：ú ；； Ç¿óßóÖ：. 

      だßëÜß¡í Üöëó½íÖóê ÑíÖóê £Ñ：úïÖ0．öáï　 Öí ぎだぜ ç ëí½¡íê ïäñî：í¿áÖóê äëÜÇëí½Öóê äí¡ñö：ç ： £í¿ñ¢Ö：ïöá 
ぞ = f (t), (Ññ ぞ − Ç¿óßóÖí ç ½ñöëíê, t − ôíï äëÜêÜÑ¢ñÖÖ　 êçó¿： ç ïñ¡ÜÖÑÜ), çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 äëó ：Ööñëäëñöíî：； 
½íöñë：í¿：ç äÜ¿áÜçÜ； ïñúï½ÜëÜ£ç：Ñ¡ó ぜでゎど. 

     だïÖÜçÖÜ0 £íÑíôñ0, 　¡Ü çó¡ÜÖÜ0öá ïñúï½Üç：ßëíöÜëó, ． ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Ööí ÖíâöÜç：ÑÑíô：, í öí¡Ü¢ 
½Ü¢¿óç：ïöá ç：ÑÖÜç¿ñÖÖ　 ÖíâöÜÖÜïÖÜÇÜ ä¿íïöí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ç：ßëíî：ú äñçÖÜ； ôíïöÜöó. 

     ぢÜö：¡ ëñôÜçóÖó ½Ü¢ñ ¡Ü¿óçíöóï　 ç ëñ£Ü¿áöíö： £½：Öó ñâñ¡öóçÖÜ； ç'　£¡Üïö：  ：  £½ÜôÜ0ôÜ； £ÑíöÖÜïö： ë：ÑóÖ.  
ぢíÑ：ÖÖ　 ç'　£¡Üïö： Öíâöó  ç：ÑßÜçí．öáï　 äëó ç：ßëíî：úÖ：ú Ñ：； Öí Öñ； £çÜ¡ÜçÜÇÜ äÜ¿　. ゑÜÖÜ ç：ÑßÜçí．öáï　 çÖíï¿：ÑÜ¡ 
äñëñßÜÑÜçó ： äëÜïöÜëÜçÜ； ÜëÇíÖ：£íî：； ÑÜçÇóê ½Ü¿ñ¡Ü¿ çí¢¡óê çÜÇ¿ñçÜÑÖ：ç ： £ßñë：Çí．öáï　 äëÜö　ÇÜ½ Ññ　¡ÜÇÜ ôíïÜ 
ä：ï¿　 çó¡¿0ôñÖÖ　 £çÜ¡ÜçÜÇÜ äÜ¿　. ば £çÜ¡ÜçÜ½Ü  äÜ¿：  çóÖó¡í． ëÜê äÜÇ¿óÖí0ôÜ； ë：ÑóÖó — «£çÜ¡Üçóú ç：öñë». 
ぞíâöí ： çÜÑí, àÜ £ÖíêÜÑ　öáï　 ç ä¿íïö： £ çñ¿ó¡Ü0 äÜëóïöóïöö0 (Öíäëó¡¿íÑ ä：ïÜ¡), ½：ïö　öá ÖíúÑë：ßÖ：ü： 
ßÜ¿áßíü¡ó Çí£Ü. ぴ： ßÜ¿áßíü¡ó ïäëóú½í0öá ÜïÜß¿óçÜ ïó¿áÖÜ Ñ：0 äÜ¿　, çÜÖó £íêÜä¿00öá £ ïÜßÜ0 ëñôÜçóÖÜ ： 
öí¡ó½ ôóÖÜ½ ç：ÑßÜçí．öáï　 úÜÇÜ â¿Üöíî：　. げí¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ ôíïöÜöó Çíë½ÜÖ：úÖóê ¡Ü¿óçíÖá, ç Ü¡ëñ½óê üíëíê ½Ü¢Üöá 
çïöíÖÜç¿0çíöóï　 ïöÜ　ô： êçó¿：, àÜ ß：¢íöá, 　¡ £ äÜ£óöóçÖó½ó (ç：Ñ ñä：îñÖöëÜ  ÑÜ äñëóâñë：；), öí¡ ： £ ç：Ñ'．½Öó½ó (ç：Ñ 
äñëóâñë：； ÑÜ ñä：îñÖöëÜ) âí£Üçó½ó üçóÑ¡Üïö　½ó. づÜ£öíüÜçíçüó ïñúï½：ôÖñ Ñ¢ñëñ¿Ü ÖíÑ ïçñëÑ¿ÜçóÖÜ0 ： 
ä：Ñ：ßëíçüó ôíïöÜöÜ úÜÇÜ ¡Ü¿óçíÖá öí¡, àÜß Ü£ÑÜç¢ ä¿íïöí ç：Ñ äñëóâñë：； ÑÜ îñÖöëÜ £ ½í¿Ü0 âí£ÜçÜ0 üçóÑ¡：ïö0 
äëÜêÜÑó¿í ïñúï½：ôÖí êçó¿　, ½ó £íßñ£äñôó½Ü çóö：ïÖñÖÖ　 Öíâöó íßÜ ：ÖüÜ； ëñôÜçóÖó ÑÜ ïçñëÑ¿ÜçóÖó. ぢÜÑ：ßÖ： ¢ 
ñâñ¡öó çó£óçí0öáï　 ’’äñëóïöí¿áöóôÖÜ0 êçó¿ñ0’’, 　¡í  äëÜüöÜçêÜ． ；¢Ü äÜ ïöëíçÜêÜÑÜ. 

がíÖí ÜïöíÖÜç¡í ßÜ¿í Üß¿íÑÖíÖí Ñó£ñ¿áÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½, 　¡óú ç ïÜôíïÖóê Ü½Üçíê äÜöëñßÜ． ½ÜÑñëÖ：£íî：； íßÜ 
£í½：Öó. だï¡：¿á¡ó çï： ßÜëÜç： ½íúÑíÖôó¡ó Üß¿íÑÖíÖÖ： äÜöÜ¢Öó½ó ñ¿ñ¡öëóôÖó½ó ä：ÑïöíÖî：　½ó, ． ïñÖï 
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çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí, 　¡óú £ÖíôÖÜ ä：Ñçóàóöá ¡Üñâ：î：．Öö ¡ÜëóïÖÜ； Ñ：； £ 35% ÑÜ 94,5% , £½ñÖüóöá 
çó¡óÑó ü¡：Ñ¿óçóê ç：ÑäëíîáÜçíÖóê Çí£：ç, öí¡Ü¢ £½ñÖüóöá çóöëíöó Öí äí¿óçÜ−½íïöó¿áÖ： ½íöñë：í¿ó, äÜ¿ñÇüóöá 
Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　. だïÖÜçÖ： äñëñçíÇó  ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí − îñ ä：ÑçóàñÖÖ　 ä¿íçÖÜïö： öí öÜôÖÜïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 Üßñëö：ç 
ÑçóÇÜÖí, öí¡Ü¢ £ß：¿áüñÖÖ　  Ñ：íäí£ÜÖÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öí ¢Üëïö¡Üïö： äëóçÜÑí [2]. ぢ：Ñ ôíï ëÜßÜöó ïñúï½Üç：ßëíöÜëí  
ôíïöÜöÜ £½：Ö00öá ç：Ñ 10 ゎî ÑÜ 100 ゎî Ñ¿　 äÜ¡ëíàñÖÖ　 £ÜÖÑÜ0ôÜ； êçó¿：, àÜ äÜïó¿í．öáï　 ÑÜ £ñ½¿：.  ゑÜÖí ． 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½ ïóÇÖí¿/£íçíÑí (んï/ん£). でí½ñ £í½：Öí Ñó£ñ¿áÖÜÇÜ äëóçÜÑí Öí ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ äëóçñÑñ ÑÜ 
£½ñÖüñÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜÇÜ çó¡ëóç¿ñÖÖ　 £çÜ¡ÜçÜ； êçó¿：. べÜß Üöëó½íöó äëóÑíöÖ： Ñ¿　 ：Ööñëäëñöíî：；  ÑíÖ： öëñßí àÜß 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½ ïóÇÖí¿/£íçíÑí ½íç £ÖíôñÖÖ　,  　¡ñ ßÜ¿Ü ß ß：¿áüñ íßÜ ÑÜë：çÖ0çí¿Ü ÑçÜ½ Ü.Ü., äëó îáÜ½Ü 
Öñ¿：Ö：úÖñ çó¡ëóç¿ñÖÖ　 äÜçóÖÖÜ ï¡¿íÑíöó Öñ ß：¿áüñ 5%. ぢëó ëÜßÜö： £ Ñó£ñ¿ñ½ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½ ïóÇÖí¿/£íçíÑí 
Öí Ç¿óßóÖ： ç 200 ½  ÑÜë：çÖ0çí¿Ü ÜÑÖ：ú Ü.Ü. どÜ½Ü ：Ööñëäëñöíî：　 £ÜÖÑÜ0ôÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ½Ü¢ñ äÜôóÖíöóï　 ¿óüñ £ 
800 ½. げ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖÜ½ öí¡： äëÜß¿ñ½ó Öñ çóÖó¡í0öá, Ü¢ñ äëó Ç¿óßóÖ： ç  200 ½ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½ 
ïóÇÖí¿/£íçíÑí ÑÜë：çÖ0çí¿Ü öëáÜ½ Ü.Ü. ： äÜïöÜäÜçÜ £ß：¿áüÜçí¿Üï　. 
    だÑÖ：．0 £ ÜïÖÜçÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ïñúï½Üç：ßëíöÜë：ç ． £Üïó¿¿　 Öí ‾ëÜÖö, 　¡ñ çóÖó¡í． ä：Ñ ôíï ；êÖáÜ； 
ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ； ëÜßÜöó. ぢëó ½í¿：ú üóëóÖ： ïäñ¡öëÜ £ÜÖÑÜ0ôÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü, öÜßöÜ äëó ½í¿：ú ë：£Öóî： ½：¢ 
½：Ö：½í¿áÖÜ0 öí ½í¡ïó½í¿áÖÜ0 ôíïöÜöÜ0 ïóÇÖí¿Ü, Ñó£ñ¿áÖóú ÑçóÇÜÖ àñ ½Ü¢ñ £íßñ£äñôÜçíöó äÜöë：ßÖñ £Üïó¿¿　 
Öí ÇëÜÖö, í¿ñ äëó £ß：¿áüñÖÖ： üóëóÖó ïäñ¡öëÜ £Üïó¿¿　 äÜïöÜäÜçÜ äíÑí．, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½ñÖüñÖÖ　 ñÖñëÇ：；, 
　¡í äÜÑí．öáï　 ÑÜ £ñ½¿：. ぎ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ £í ëíêÜÖÜ¡ ïçÜ．； äÜöÜ¢ÖÜïö： öí £ÖíôÖÜ ß：¿áü：ú äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖ：ú 
£ÑíöÖÜïö： ½Ü¢ñ çóöëó½Üçíöó öí¡ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ç ßÜÑá−　¡：ú üóëóÖ： ïäñ¡öëí £ÜÖÑÜ0ôÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü. ぢëó ëÜßÜö： 
Ñó£ñ¿　, Öí äÜôíö¡Üç：ú ôíïöÜö： ç 10 ゎî, ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Öí ‾ëÜÖö ï¡¿íÑí． 20 ö, äÜö：½ £Üïó¿¿　 äÜïöÜäÜçÜ äíÑí． ： äëó 
100 ゎî çÜÖÜ ï¡¿íÑí． 14 ö. ぢ：ï¿　 £í½：Öó ÑçóÇÜÖí £Üïó¿¿　 Öí ‾ëÜÖö ßÜÑñ äÜïö：úÖó½ ： ï¡¿íÑíöó½ñ 20 ö Öí çï：ú 
üóëóÖ： ïäñ¡öëÜ £ÜÖÑÜ0ôÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü. 
    が¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： äëóçÜÑí ßÜç äëÜçñÑñÖóú öñä¿Üçóú ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ÑçóÇÜÖí. ゑ ïñëñÑÜçóà： MATLAゑ 
ßÜ¿ó äÜßÜÑÜçíÖ： öñä¿Üç： ½ÜÑñ¿：. ぢëó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： çó¡ÜëóïöíÖÜ Öíß¿ó¢ñÖ： ëÜ£ëíêÜÖ¡ó Öí ÜïÖÜç： ¡Üñâ：î：．Ööí 
ç：ÑÖÜüñÖÖ　 çöëíö [3] 

)vづ)/〉v〉づ)ÖÜ½)/さÖÜ½さ(1*ÖÜ½((づvづ)/〉v〉づÖíÇëÑçP(〉g  ,  (1) 

Ññ づÖÜ½ – ÖÜ½：Öí¿áÖñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, さÖÜ½ – ÖÜ½：Öí¿áÖóú ととが, 〉づv – öëóçí¿：ïöá ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. 
とÜñâ：î：．Öö ç：ÑÖÜüñÖÖ　 ÖÜ½：Öí¿áÖóê çöëíö Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá Öíß¿ó¢ñÖÜ； Üî：Ö¡ó äÜöÜ¢ÖÜïö： ÖíÇë：çíÖÖ　, í 

£ç：Ñïó ú ½Ü¢¿óçÜïö： ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí Ñ¿　 ë：£Öóê £ÖíôñÖá ôíïÜ ëÜßÜöó öí öñ½äñëíöÜë 
Öíç¡Ü¿óüÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí. ぢëó íÖí¿：öóôÖóê ëÜ£ëíêÜÖ¡íê çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 öí¡： äíëí½ñöëó 　¡ öñë½：ôÖóú ： 
½ñêíÖ：ôÖóú ¡Üñâ：î：．Ööó äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　. どñë½：ôÖóú ¡Üñâ：î：．Öö äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　 äÜ¡í£Ü． ç ï¡：¿á¡ó ëí£：ç 
äÜöÜ¢Ö：ïöá çöëíö (Üö¢ñ ú äñëñÇë：ç), äñëñçóàÜ． ÖÜ½：Öí¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïö： çöëíö (íßÜ äñëñÇë：çÜ) 

 ÖÜ½ Üïök

 Üïök

ÖÜ½ 〉P
i 〉P

T
P  ,     (2) 

Ññ kÜïö  – Üïöí¿ñÖóú ôíï äñëñÇë：çÜ ÑçóÇÜÖí, kÜïö ÖÜ½  − ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ôíï äñëñÇë：çÜ ÑçóÇÜÖí. 
ぞí ÜïÖÜç： ÑíÖÖÜ； £í¿ñ¢ÖÜïö： ½Ü¢Öí Üë：．ÖöÜçÖÜ £Öíúöó äÜöÜ¢Ö：ïöá Üöëíö Öí ÖíÇë：çíÖÖ　 ä：Ñ ë：£Öó½ó 

ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ó ëÜßÜöó ïñúï½Üç：ßëíöÜëí. ぢñëñëíêÜçíÖÜ ½Ü¢¿óçÜ çñ¿óôóÖÜ äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí äëó 
ë：£Öóê £ÖíôñÖÖ　ê öñ½äñëíöÜëó Öíç¡Ü¿óüÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí £í ï¿：ÑÜ0ôó½ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　½:  

gg)(1
C040：£Ü¿　î：； ½í¡ï.t 

ÜçóàíÖíç¡.ïñëñÑt：£Ü¿　î：； ½í¡ï.t 
gg)(1TP

ÖÜ½P2
½Ü¢¿óçñP2

M
P 




 ,  (3) 

Ññ t ½í¡ï. ：£Ü¿　î：；  – ½í¡ïó½í¿áÖí öñ½äñëíöÜëí ：£Ü¿　î：；, t Öíç¡. ïñëñÑÜçóàí  − öñ½äñëíöÜëí Öíç¡Ü¿óüÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí, g − 
¡Üñâ：î：．Ööí ç：ÑÖÜüñÖÖ　 çöëíö (1). 

ゑóïÖÜç¡ó. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ：£ Ü¡í£íÖó½ó Ü£Öí¡í½ó äëóçñÑñ ÑÜ £½ñÖüñÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜÇÜ 
çó¡ëóç¿ñÖÖ　 £çÜ¡ÜçÜ； êçó¿：, àÜ £íßñ£äñôóöá ßñ£äñëñß：úÖ：ïöá öí £ÖíôÖÜ äÜ¡ëíàóöá 　¡：ïöá ïñúï½Ü¡íëÜöí¢Öóê 
ëÜß：ö äëó ñ¡ïä¿Üíöíî：； ÖíâöÜÇí£ÜÖÜïÖóê ïçñëÑ¿ÜçóÖ. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïí½ñ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, £½ñÖüóöá 
£íßëÜÑÖñÖÖ　 Öíç¡Ü¿óüÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí, çÖíï¿：ÑÜ¡ äÜçÖÜ； ç：Ñ½Üçó ç：Ñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äí¿óçÜ−½íïöó¿áÖóê 
½íöñë：í¿：ç. げíßñ£äñôñÖÖ　 ïóÖêëÜÖ：£íî：； ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ äëóçÜÑí ÑÜ£çÜ¿óöá çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó üóëÜ¡óú ïäñ¡öë 
£ÜÖÑÜ0ôÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü, àÜ äÜ¡ëíàóöá Ññß：ö Öíâöó. 
 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ぷñë：ââ づ., ゎñ¿Ñíëö ず. でñúï½ÜëÜ£ç：Ñ¡í. どÜ½ 2. だßëÜß¡í öí ：Ööñëäë：öíî：　 ÑíÖóê. − ぜ.: でç：ö,− 1987 – 448ï. 
2. ゎí¿íú ぜ.ゑ. どñÜë：　 íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　: ぞíçôí¿áÖóú äÜï：ßÖó¡.– ぢÜ¿öíçí: ぢぞどば,  2002.– 454 ï. 
3. ぷÜ¿áÇí だ.ゑ. でóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½: ぞíçôí¿áÖóú äÜï：ßÖó¡.-ぢÜ¿öぞどば, 2003.− 220ï. 
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がだでずやがぐぎぞぞé ぜやとづだぢづだぴぎでだづぞだゆ でごでどぎぜご とぎづばゑんぞぞé 
ぎずぎとどづだぢづごゑだがだぜ ぢだでどやざぞだゎだ でどづばぜば ぞん ゐんげや ぜんゎぞやどぞだゎだ 

とだぞどづだずずぎづん でぎづやゆ «ぢ» 

ぷñâñë だ.ゑ., ¡.ö.Ö., め½ñîá ぜ. ぜ. ½íÇ：ïöëíö 
ぢÜ¿öíçïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ùë：　 とÜÖÑëíö0¡í 
E-mail: flashdeekline@gmail.com 
 

ゑïöÜä.  ぞñÜßê：ÑÖ：ïöá ïöçÜëñÖÖ　 ： ç¢óçíÖÖ　 ç Üïç：öÖáÜ½Ü ä¿íÖ： ïäñî：í¿áÖÜïö： «んçöÜ½íöó£ÜçíÖ： ïóïöñ½ó 
Üäëíç¿：ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½» ÖÜçóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　, Öí ßí£： öóäÜçóê äëÜ½óï¿Üçóê ½ñêíÖ：£½：ç, ． ÖñÑÜïöíöÖ　 
ä：ÑÇÜöÜç¡í ïöÜÑñÖö：ç Öí äëí¡öóî：. げÖíÖÖ　, Üöëó½íÖ： äëó ëÜßÜö： £ Üïöíö¡ÜçíÖÖ　 ÜïöíÖÜç¡ó, ÑÜ£çÜ¿　öá ëÜ£：ßëíöóï　 
ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê ñ¿ñ½ñÖöíê öóäÜçÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü ¡ëíÖÜ, úÜÇÜ ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó, í öí¡Ü¢ äëóÑßíÖÖ　 Öíçóô¡：ç ëÜßÜöó 
£ äëÜÇëí½ÜçíÖÜ0 ¿ÜÇ：ôÖÜ0 ：ÖöñÇëí¿áÖÜ0 ïêñ½Ü0 ： ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　. ばôñÖá Ñ：ïöíÖñ 
½Ü¢¿óç：ïöá ï¡¿íïöó í¿ÇÜëóö½ Üäëíç¿：ÖÖ　, £íâ：¡ïÜçíöó ëñí¡î：0 Üïöíö¡ÜçíÖÖ　 Öí äëÜÇëí½Ü, í öí¡Ü¢ äëóÑßí． 
£ÖíÖÖ　 äëÜ äëóÖîóäÜçÜ äÜßÜÑÜçÜ ÖÜçóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　. ばïöíÖÜç¡í ½：ïöóöá çï： äëóÖîóäÜçÜ ÖñÜßê：ÑÖ： 
ñ¿ñ½ñÖöó öóäÜçÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü ¡ëíÖÜ. 

ぜñöí ëÜßÜöó.  づÜ£ëÜß¡í ： ïöçÜëñÖÖ　 ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ, äëó£ÖíôñÖÜÇÜ Ñ¿　 çóçôñÖÖ　 ëñ¿ñúÖÜ-
¡ÜÖöí¡öÜëÖóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí½ó ¡ëíÖ：ç, ÜïçÜ．ÖÖ　 ÖÜçóê äëóÖîóä：ç äÜßÜÑÜçó ïóïöñ½ 
Üäëíç¿：ÖÖ　 ぎぢ. だïÖÜçÖó½ £íçÑíÖÖ　½ äëó äÜßÜÑÜç： ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ¿íßÜëíöÜëÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó, ． ëÜ£ëÜß¡í 
½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜ； ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　, í öí¡Ü¢ でと Öí ßí£： äëÜÇëí½ÜçíÖÜ； ¿ÜÇ：ôÖÜ； ：ÖöñÇëí¿áÖÜ； ïêñ½ó ぢずやで. 
ゑ¡í£íÖ： ïóïöñ½ó ½Ü¢Üöá çó¡ÜÖÜçíöó âÜÖ¡î：； ¡Ü¿íô¡ÜçÜÇÜ ¡Ü½íÖÑÜ¡ÜÖöëÜ¿ñëí, àÜ çêÜÑóöá ÑÜ ï¡¿íÑÜ öóäÜçÜ； 
äíÖñ¿： ぢ. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢ：Ñ äíÖñ¿á ぢ ÖñÜßê：ÑÖÜ ëÜ£ëÜßóöó ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜ ïóïöñ½Ü 
Üäëíç¿：ÖÖ　. が¿　 äÜ．ÑÖíÖÖ　 ïó¿ÜçÜ； íäíëíöÜëó ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí £ äñëñäëÜÇëí½ÜçíÖÜ0 ÇÖÜô¡Ü0 ¿ÜÇ：¡Ü0 
(ぢずやで) íßÜ ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëÜ½ ½í． ßÜöó äñëñÑßíôñÖóú äÜÇÜÑ¢Ü0ôóú ñ¿ñ½ñÖö. が¿　 ½í¡ïó½í¿áÖÜ； ÖíÜôÖÜïö：, 
íäíëíöÜëí, äÜ-½Ü¢¿óçÜïö：, ëÜ£öíüÜçÜ．öáï　 Öí çóÑó½óê äíÖñ¿　ê ïöñÖÑÜ. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜßñ£äñ¡ó 
£íïöÜïÜçÜ．öáï　 Öó£á¡ÜçÜ¿áöÖí íäíëíöÜëí. でöñÖÑ ½í． ïó¿Üçóú ¡íÖí¿ £íßñ£äñôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ0 ñÖñëÇ：．0. ゐ¿Ü¡ 
¢óç¿ñÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． äÜÑíôÜ £½：ÖÖÜ； ÖíäëÜÇó ÖÜ½：Öí¿Ü½ 220 ゑ Öí ÑçóÇÜÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ： ß¿Ü¡ ¢óç¿ñÖÖ　 
Öó£á¡ÜçÜ¿áöÖÜ； íäíëíöÜëó ゐぢ. づñ¿ñúÖÜ-¡ÜÖöí¡öÜëÖí íäíëíöÜëí ½íÇÖ：öÖÜ； äíÖñ¿： ä¿íÖÜ．öáï　 çó¡ÜÖíöó Öí 
ÖíäëÜÇÜ 36 ゑ. げÖó¢ñÖí ÖíäëÜÇí öí¡Ü¢ £ÖíÑÜßóöáï　 Öí äëóïöë：ú Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　. ゎÜ¿ÜçÖó½ó ñÖñëÇÜïäÜ¢óçí0ôó½ó 
ñ¿ñ½ñÖöí½ó ïöñÖÑÜ ． ÑçÜ ÑçóÇÜÖÖí ïäíë¡í, ïäÜ¿ÜôñÖí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½Üâöó. ゑí¿ ÑçóÇÜÖí ïäÜ¿ÜôñÖóú £ çí¿Ü½ 
ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ； ½íüóÖó ： çí¿Ü½ öíêÜÇñÖñëíöÜëí. がçóÇÜÖ ： ÖíçíÖöí¢Ü0ôí ½íüóÖí ． ½íüóÖí½ó äÜïö：úÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü Öñ£í¿ñ¢ÖÜÇÜ £ßÜÑ¢ñÖÖ　 Öñçñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： ： ．ÑóÖÜÇÜ öóäí. づñÇÜ¿0çíÖÖ　 ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ： ½Ü½ñÖöÜ 
ÑçóÇÜÖí £Ñ：úïÖ0．öáï　 £½：ÖÜ0 ïêñ½ó ç¡¿0ôñÖÖ　 ： ÜäÜëÜ ëñ£óïöÜë：ç ç ¿íÖî0Çíê 　¡Üë　 ： Üß½Üö¡ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 
ÑçóÇÜÖí. ぞí ëóïÜÖ¡Ü 1 £Üßëí¢ñÖ： ½ñêíÖ：ôÖ： öí ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó. とÜÖöëÜ¿á äëóï¡ÜëñÖÖ　 äëó 
úÜÇÜ äÜï¡Ü ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜÖíÖóú 　¡ £í ôíïÜ½, öí¡ ： £í üçóÑ¡：ïö0. だïöíöÜôÖñ Çí¿á½ÜçíÖÖ　 ½ñêíÖ：£½Ü ¡ëíÖÜ 
çóëÜß¿　．öáï　 ½ñêíÖ：ôÖó½ Çí¿á½Ü½ £ ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖó½ ëñ¿ñ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ½ñêíÖ：ôÖ： öí ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ¡ëíÖÜçÜÇÜ äëóçÜÑí 
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ゎÜ¿ÜçÖí ç：Ñ½：ÖÖ：ïöá ç¡í£íÖóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ç öÜ½Ü, àÜ ïóïöñ½í Öí ½íÇÖ：öÖÜ½Ü ¡ÜÖöëÜ¿¿ñë： ． 
½ñêíÖ：ôÖÜ0. ばÖíï¿：ÑÜ¡ ôÜÇÜ, äëÜïö：üóú Ü ç¢óçíÖÖ：. だßï¿ÜÇÜçÜ0ôÜ½Ü ñ¿ñ¡öëó¡Üç： Öñ äÜöë：ßÖ： £ÖíÖÖ　 £ Üß¿íïö： 
½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜ； öñêÖ：¡ó. だäñëíöÜëÜç： ÑÜïóöá £Öíöó 　¡Ü½Ü äÜ¿Ü¢ñÖÖ0 çí¢ñ¿　 ç：ÑäÜç：Ñí． öñ íßÜ ：Öüí Ñ：　 
çó¡ÜÖíçïá¡ÜÇÜ ÜëÇíÖÜ. 

ぢëó ëÜßÜö： ：£ £ÜçÖ：üÖáÜ0 ïóïöñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　 äñëñÖíïöëÜ0çíÖÖ　 Üïöíö¡ÜçíÖÖ　 ． üçóÑüó½. げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
¡Ü½ä'0öñëí ： ïäñî：í¿：£ÜçíÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÖÜÇÜ £íßñ£äñôñÖÖ　 äñëñäëÜÇëí½Ü．öáï　 ぢずやで íßÜ ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿¿ñë. ぢ：ï¿　 
ôÜÇÜ, ä：Ñ¡¿0ôóçüó îóâëÜçÜ ïóïöñ½Ü ÑÜ ëÜ£'．½Ü Öí ¿óîáÜç：ú äíÖñ¿： ïöñÖÑÜ, ½Ü¢Öí £ÖÜçÜ Üäëíç¿　öó 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ äëÜîñïÜ½. ず0ÑóÖ： Ñ¿　 ëÜßÜöó £ Üïöíö¡ÜçíÖÖ　½ Öí ぢずやで íßÜ ぜと ÖñÜßê：ÑÖÜ £Öíöóï　 Öí 
äëÜÇëí½ÖÜ½Ü £íßñ£äñôñÖÖ： ： ëÜ£Ü½：öó çÖÜöë：üÖ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　. 

ばäëíç¿：ÖÖ　 ç：Ñ ñ¿ñ¡öëÜÖÖóê でと ½Ü¢¿óçÜ çóëÜß¿　öó äÜ¡ëÜ¡ÜçÜ. ぞí ä¿íö： ÑÜïóöá çïöíÖÜçóöó öëó ¡¿íç：ü：. がç： 
¡¿íç：ü： ç：ÑäÜç：Ñí0öá £í Öíäë　½ ëÜêÜ íÇëñÇíöÜ (çäñëñÑ, Öí£íÑ), äëó îáÜ½Ü ïêñ½í äëíî0． äÜ¡ëÜ¡ÜçÜ, öÜßöÜ äëó 
¡Ü¢ÖÜ½Ü äÜÑí¿áüÜ½Ü ÖíöóïÖñÖÖ： ¡ÖÜä¡ó íÇëñÇíö çóçÜÑóöáï　 Öí ÖíïöÜäÖóú ë：çñÖá. どëñö　 ¡ÖÜä¡í äëó£ÖíôñÖí Ñ¿　 
íçíë：úÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü, äëó ÖíöóïÖñÖÖ： ç：ÑßÜçí．öáï　 ÜßÖÜ¿ñÖÖ　 ： ïêñ½í çóçÜÑóöáï　 Ü çóê：ÑÖóú ïöíÖ. がíÖ： ïóïöñ½ó 
Üäëíç¿：ÖÖ　 äÜçóÖÖ： äÜçÖ：ïö0 ÑÜß¿0çíöó äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 çí¢ñ¿　 ととと. 

ぞí　çÖ：ïöá Öí ÜïöíÖÜçî： Ñçí äëóÖîóäÜçÜ ë：£Öóê ½ñöÜÑ：ç Üäëíç¿：ÖÖ　, ç¡í£Ü． Öí ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ÜïöíÖÜç¡ó 
¡Ü½ÜöÜ0ôÜÇÜ Üïöíö¡ÜçíÖÖ　, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． ç ë：£Ö： ½Ü½ñÖöó ôíïÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ÜÑóÖ ½ñöÜÑ. 

ばïöíÖÜç¡í ÑÜÑíö¡ÜçÜ； ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　, ëñí¿：£ÜçíÖÜ； Öí ÇÖÜô¡：ú ¿ÜÇ：î：, çó¡¿ó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ïäÜ¿ÜôñÖÖ　 
ÑíÖÜ； ïóïöñ½ó £ ïóïöñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　 äëóçÜÑÜ½ (äíÖñ¿á ぢ). ゑóë：üóöó ç¡í£íÖñ £íçÑíÖÖ　 ½Ü¢Öí Ññ¡：¿á¡Ü½í 
ïäÜïÜßí½ó. だïöíÖÖ：½ó ëÜ¡í½ó ç ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ： çïñ üóëüñ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 ：Ööñëâñúïó £ ¡¿0ôÜçó½ó 
öëíÖ£óïöÜëÖó½ó ¡íï¡íÑí½ó 　¡ ßñ£¡ÜÖöí¡öÖ： ïó¿Üç： ¡Ü½ÜöÜ0ô： äëóïöëÜ；. どí 　¡ ¿ÜÇ：¡í äëíî0． ç ïóïöñ½： 
Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí Öó£á¡：ú ÖíäëÜ£： 5ゑ, í ïó¿Üçí ïêñ½í Öí 36ゑ öÜ Ñ¿　 Çí¿áçíÖ：ôÖÜ； ëÜ£ç'　£¡ó ½Ü¢Öí £íïöÜïÜçíöó 
ÜäöÜöóëóïöÜëó どだ125. ば½Üçó Ñ¿　 ÖñÜßê：ÑÖÜÇÜ äñëñöçÜëñÖÖ　: ïöëÜ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ë：çÖóú 80-100½ん; ¡Ü½ÜöÜ0ôóú 
ïöëÜ½ ë：çÖóú 5ん. 

が¿　 ëñí¿：£íî：； äñëñ½ó¡íÖÖ　 ½：¢ ¡¿íïóôÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　 ： ïêñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí äëÜÇëí½ÜçíÖ：ú 
¿ÜÇ：î：, ï¡Üëóïöí．½Üï　 äëÜïöó½ äñëñ½ó¡íôñ½ àÜ ÑÜ£çÜ¿　． äñëñ½ó¡íöó ¢óç¿ñÖÖ　 36ゑ. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 
¢óç¿ñÖÖ　 ïêñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 äëÜÇëí½ÜçíÖÜ； ¿ÜÇ：¡ó ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ¡Ü½ÜöÜçíÖÜ ÖíäëÜÇÜ 36ゑ. 
どëíÖïâÜë½íöÜë öÜú, àÜ £Öó¢Ü． ½í． Öí äñëçóÖÖ：ú Üß½Üöî： 36ゑ, í Öí ÑçÜê çöÜëóÖÖóê 18ゑ ： 9ゑ. 9ゑ ïöíß：¿：£Ü0öáï　 
£í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½：¡ëÜïêñ½ó とづぎぞ5ん àÜ ÑÜ£çÜ¿　． Üöëó½íöó ïöíß：¿：£ÜçíÖÜ ÖíäëÜÇÜ 5ゑ. が¿　 ¢óç¿ñÖÖ　 ¡¿0ô：ç àÜ 
¡Ü½ÜöÜ0öá äëÜ½：¢Ö： ëñ¿ñ ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó Öñ ïöíß：¿：£ÜçíÖÜ ÖíäëÜÇÜ 18ゑ. 

が¿　 ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí, £：ßëíÖÜÇÜ Öí äëÜÇëí½ÜçíÖ：ú ¿ÜÇ：î： ç ïó¿ÜçÜ ôíïöóÖÜ ïöñÖÑÜ, ÑÜÑíÖ： çó¡ÜÖíçô： 
ñ¿ñ½ñÖöó. ゑÜÖó ïäÜ¿Üôí0öá Öó£á¡Üë：çÖñçóú ïóÇÖí¿ ¿ÜÇ：¡ó £ çóïÜ¡ó½ ïöëÜ½Ü½ ç¡¿0ôñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖóê äÜï¡íô：ç. 
ぴñ ÑÜ£çÜ¿　． ä：Ñ¡¿0ôíöó ßÜÑá-　¡Ü ñ¿ñ¡öëÜÖÖÜ ïêñ½Ü çó¡ÜÖÜ0ôÜ ëÜßÜöÜ ïóïöñ½ó Üäëíç¿ñÖ：. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 Öñ ö：¿á¡ó «¡¿íïóôÖóê» ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü, í¿ñ 
ú Üäëíç¿：ÖÖ　 ç：Ñ £ÜçÖ：üÖ：ê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí ßí£： äñëñÇëÜ½íçíÖÜ； ÇÖÜô¡Ü； ¿ÜÇ：¡ó ： ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí, Ñí． 
£½ÜÇÜ ïöÜÑñÖöí½ çóúöó Öí çóà：ú ë：çñÖá ëÜ£Ü½：ÖÖ　 äëÜîñïÜ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½. がíÖóú 
çóÇ¿　Ñ Üäëíç¿：ÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿　． Öñ ¿óüñ äëíî0çíöó £ äÜôíö¡Üçó½ í¿ÇÜëóö½Ü½ ëÜßÜöó, í¿ñ ： çÜ¿ÜÑ：0ôó äñçÖó½ó 
£ÖíÖÖ　½ó ½Ü¢¿óçñ äñëñäëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 í¿ÇÜëóö½Ü. 
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げíäÜëÜ¢ï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖ：çñëïóöñö 
E-mail: knightsergey@hotmail.com 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑ ïó¿Üç▲ê ½íï¿ÜÖíäÜ¿ÖñÖ▲ê öëíÖïâÜë½íöÜëíê ïÜàñïöçÜñö äëÜß¿ñ½í, ïç　£íÖÖí　 ï öñ½äñëíöÜëÜú h  
ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó ó£Ü¿　îóó Üß½Üö¡ó, ¡ÜöÜëí　 ÖñÇíöóçÖÜ ç¿ó　ñö Öí ïÜïöÜ　Öóñ ó£Ü¿　îóó ó ½Ü¢ñö ç▲£çíöá ññ 
¡íöíïöëÜâóôñï¡óú Üö¡í£. ぢÜ~öÜ½Ü çí¢ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　öá ½ÜÖóöÜëóÖÇ öñ½äñëíöÜë▲ h  ç äëÜîñïïñ ~¡ïä¿Üíöíîóó 
öëíÖïâÜë½íöÜëí. ぞñäÜïëñÑïöçñÖÖÜñ ó£½ñëñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ h  ñàñ Öñ äÜ¿Üôó¿Ü üóëÜ¡ÜÇÜ ëíïäëÜïöëíÖñÖó　, 
äÜ~öÜ½Ü ~öÜ öñ½äñëíöÜëÜ ÜîñÖóçí0ö ôñëñ£ äëñç▲üñÖóñ ÖíÑ öñ½äñëíöÜëÜú çñëêÖóê ï¿Üñç ½íï¿í. が¿　 ëñ¢ó½í 
ïöíîóÜÖíëÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí óïäÜ¿á£Ü0öï　 âÜë½Ü¿▲ ó£ ïöíÖÑíëöí [1] Ñ¿　 ñïöñïöçñÖÖÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　 (ON): 
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Ñ¿　 äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　 (OF): 
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ÇÑñ a – öñ½äñëíöÜëí Üê¿í¢Ñí0àñú ïëñÑ▲; br – äëñç▲üñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ½íï¿í ç Öó¢Öñú ôíïöó Üß½Üö¡ó; imr – 
äëñç▲üñÖóñ ïëñÑÖñú öñ½äñëíöÜë▲ ½íï¿í; と – ¡Ü~ââóîóñÖö ÖíÇëÜ£¡ó; Hqr – ÇëíÑóñÖö öñ½äñëíöÜë▲ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú 
öÜô¡ó; R – ÜöÖÜüñÖóñ äÜöñëá; x – äÜ¡í£íöñ¿á ïöñäñÖó ½íï¿í; y – äÜ¡í£íöñ¿á ïöñäñÖó Üß½Üö¡ó. ゑ½ñïöñ ï öñ½, Ñ¿　 
ëñ¢ó½í ÖñïöíîóÜÖíëÖ▲ê ÖíÇëÜ£Ü¡ öëíÖïâÜë½íöÜëí ëíïôñö äÜ âÜë½Ü¿í½ (1), (2) Ñíñö £íç▲üñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ 
öñ½äñëíöÜë▲ h , öí¡ ¡í¡ Öñ Üôóö▲çíñö óÖñëîóÜÖÖÜïöá öñä¿Üç▲ê äëÜîñïïÜç ç Üß½Üö¡ñ ó Öí Üôíïö¡ñ Üß½Üö¡í-½íï¿Ü. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜç▲üñÖóñ öÜôÖÜïöó ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó ç Üï¿Üçó　ê ÖñïöíîóÜÖíëÖ▲ê 
ÖíÇëÜ£Ü¡ öëíÖïâÜë½íöÜëí. げíÑíôñú ëíßÜö▲ 　ç¿　ñöï　 ëí£ëíßÜö¡í ó óïï¿ñÑÜçíÖóñ ½ÜÑñ¿ó ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ ÖíóßÜ¿ññ 
ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó ç äëÜîñïïñ ½ÜÖóöÜëóÖÇí äíëí½ñöëÜç öëíÖïâÜë½íöÜëí. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÜ Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ h óïäÜ¿á£Üçíöá ÜëíçÖñÖóñ 
öñä¿ÜçÜÇÜ ßí¿íÖïí Üôíïö¡Üç Üß½Üö¡ó ó ó£Ü¿　îóó, äëó½▲¡í0àóê ¡ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ñ ó£Ü¿　îóó. ごïêÜÑÖ▲½ó 
ÑíÖÖ▲½ó Ñ¿　 ½ÜÑñ¿ó ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ h  　ç¿　ñöï　: öÜ¡, äëÜöñ¡í0àóú ç Üß½Üö¡ñ, öñ½äñëíöÜëí çñëêÖóê ï¿Üñç 
½íï¿í öëíÖïâÜë½íöÜëí ó ëñ¢ó½ Üê¿í¢ÑñÖó　 (ñïöñïöçñÖÖ▲ú ó¿ó äëóÖÜÑóöñ¿áÖ▲ú). Äöó äíëí½ñöë▲ ó£½ñë　0öï　 
ïóïöñ½Üú ½ÜÖóöÜëóÖÇí ó Üäëíç¿ñÖó　 ïó¿ÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí (でぜば でど) [2]. ぢíëí½ñöë▲ ½ÜÑñ¿ó ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ Öí 
ÜïÖÜçíÖóó ëñ£Ü¿áöíöÜç öñä¿Üç▲ê óïä▲öíÖóú öëíÖïâÜë½íöÜëí ç ïöíîóÜÖíëÖ▲ê ëñ¢ó½íê ÖíÇëÜ£¡ó ó ëí£¿óôÖ▲ê 
ëñ¢ó½íê Üê¿í¢ÑñÖó　 äÜ âÜë½Ü¿í½ (1), (2) ó ëñ¡Ü½ñÖÑíîóú [1] äÜ ç▲ßÜëÜ äÜ¡í£íöñ¿ñú öëíÖïâÜë½íöÜëí.  

ごïï¿ñÑÜçíÖóñ äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ h  ç▲äÜ¿ÖñÖÜ äÜöñ½ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ç ïëñÑñ äí¡ñöí 
Matlab, äëó¿Ü¢ñÖó　 Simulink ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 Üê¿í¢ÑñÖóñ½ öëíÖïâÜë½íöÜëí (ëóï. 1). 

ぜÜÑñ¿á ïÜïöÜóö ó£ ß¿Ü¡í ëíïôñöí 
öñ½äñëíöÜë▲ h , öñë½ÜÑóÖí½óôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó 
ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ çñëêÖóê ï¿Üñç ½íï¿í 
öëíÖïâÜë½íöÜëí, ëñ¿ñúÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí 
Üê¿í¢ÑñÖó　 [3] ó ½ÜÑñ¿ñú ó£½ñÖñÖó　 çÖñüÖóê 
âí¡öÜëÜç – öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí ó 
öñ½äñëíöÜë▲ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲. が¿　 
ïëíçÖñÖó　 ï ó£çñïöÖÜú ½ñöÜÑó¡Üú ç ½ÜÑñ¿á 
ç¡¿0ôñÖ ß¿Ü¡ ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ h  äÜ 
âÜë½Ü¿í½ (1), (2). が¿　 ÖíïöëÜú¡ó äíëí½ñöëÜç 
½ÜÑñ¿ó ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ çñëêÖóê ï¿Üñç 
½íï¿í öëíÖïâÜë½íöÜëí öí¡¢ñ óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ 
ëñ£Ü¿áöíö▲ öñä¿Üç▲ê óïä▲öíÖóú 
öëíÖïâÜë½íöÜëí ç ïöíîóÜÖíëÖ▲ê ëñ¢ó½íê 
ÖíÇëÜ£¡ó ó ëí£¿óôÖ▲ê ëñ¢ó½íê Üê¿í¢ÑñÖó　.  

でöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í ß¿Ü¡í ëíïôñöí öñ½äñëíöÜë▲ h  äëóçñÑñÖ▲ Öí ëóï. 2, í ëñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 Öí ëóï. 3, 4. 
でêñ½í ïÜïöÜóö ó£ ß¿Ü¡í çêÜÑÖÜú ~ÖñëÇóó, ¡ÜöÜë▲ú ëíïïôóö▲çíñö ~ÖñëÇó0, ç▲Ññ¿　ñ½Ü0 çñëêÖó½ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñö▲½ 
çóö¡Ü½; ß¿Ü¡í, ÜöÜßëí¢í0àñÇÜ ÜßëíöÖÜ0 çñ¿óôóÖÜ öñä¿Üñ½¡Üïöó; ß¿Ü¡Üç, ÜöÜßëí¢í0àóê ÜßëíöÖ▲ñ çñ¿óôóÖ▲ 
öñä¿Üç▲ê ïÜäëÜöóç¿ñÖóú, ¡ÜöÜë▲ñ äñëñ¡¿0ôí0öï　 ëñ¿ñúÖ▲½ äñëñ¡¿0ôíöñ¿ñ½, ç £íçóïó½Üïöó Üö öÜÇÜ ç¡¿0ôñÖÜ ¿ó 
äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ ó¿ó Öñö. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜÜÑñ¿á ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 Üê¿í¢ÑñÖóñ½ 

öëíÖïâÜë½íöÜëí 
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とí¡ çóÑÖÜ ó£ ëóï.3, 4, çñ¿óôóÖí äëñç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ h  ÖíÑ öñ½äñëíöÜëÜú çñëêÖóê ï¿Üñç ½íï¿í ó£½ñÖ　ñöï　 

ç £íçóïó½Üïöó Üö çñ¿óôóÖ▲ öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí, ó ç ½Ü½ñÖö▲ ëñ£¡óê ó£½ñÖñÖóú öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó ëíïôñö 
öñ½äñëíöÜë▲ h  äÜ äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó Ñíñö ßÜ¿ññ äëíçó¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äëó íÖí¿ó£ñ äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç. 

ご£ âÜë½Ü¿ (1) ó (2) ï¿ñÑÜñö, ôöÜ äëó ó£½ñÖñÖóó ÖíÇëÜ£¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí ½ñÖ　ñöï　 ó ëí£ÖÜïöá öñ½äñëíöÜë▲ 
ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó ó çñëêÖóê ï¿Üñç ½íï¿í. ぱÜë½Ü¿▲ (1) ó (2) Öñ ÜöÜßëí¢í0ö äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç, ¡ÜöÜë▲ñ 
äëÜóïêÜÑ　ö äëó ó£½ñÖñÖóó ÑíÖÖÜú öñ½äñëíöÜë▲, ÖÜ ~öó äñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ çóÑÖ▲ Öí ½ÜÑñ¿ó. ÄöÜ çóÑÖÜ Öí ëóï. 4, 
¡ÜÇÑí çÜ çëñ½　 Öíôí¿í ó ¡ÜÖîí ó½äÜ¿áïí öÜ¡í ëí£ÖÜïöá ½ñ¢ÑÜ öñ½äñëíöÜëí½ó ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó, ëíïïôóöíÖÖÜú 
½ÜÑñ¿á0 ó âÜë½Ü¿Üú, Üö¿óôí0öï　 Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü Ññï　ö¡Üç ÇëíÑÜïÜç, ¡ÜöÜëí　 Ü½ñÖáüíñöï　 ÑÜ Öñï¡Ü¿á¡óê ÇëíÑÜïÜç äÜ 
óïöñôñÖóó 5 ½óÖÜö – äÜïöÜ　ÖÖÜú çëñ½ñÖó Üß½Üö¡ó. で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ó½ññöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ëíïôñöí ßÜ¿ññ öÜôÖ▲ê 
£ÖíôñÖóú öñ½äñëíöÜë▲ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó. 

 が¿　 ÜîñÖ¡ó «ïöñäñÖó ï¡íô¡ÜÜßëí£ÖÜïöó» öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó ç äëÜîñïïñ ~¡ïä¿Üíöíîóó ëñí¿áÖÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí 
½ÜÇÜö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ ½ñöÜÑó¡ó [4]. 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – づí£ÖÜïöá öñ½äñëíöÜë▲ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇëñöÜú öÜô¡ó äÜ ½ÜÑñ¿ó ó ゎだでどÜ 

ゑ▲çÜÑ▲. ゑ äëÜîñïïñ ½ÜÖóöÜëóÖÇí äíëí½ñöëÜç öëíÖïâÜë½íöÜëí äëó ÜäëñÑñ¿ñÖóó öñ½äñëíöÜë▲ h  îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ 
Üôóö▲çíöá óÖñëîóÜÖÖÜïöá öñä¿Üç▲ê äëÜîñïïÜç ç Üß½Üö¡ñ ó Öí Üôíïö¡ñ Üß½Üö¡í – ½íï¿Ü äëó Öí¿óôóó ç öëñÖÑñ öÜ¡í 
ÖíÇëÜ£¡ó öëíÖïâÜë½íöÜëí ï¡íô¡ÜÜßëí£Ö▲ê ó£½ñÖñÖóú £Öíôóöñ¿áÖÜú í½ä¿óöÜÑ▲. づñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú 
äëñÑäÜ¿íÇíñöï　 óïäÜ¿á£Üçíöá ç でぜば でど ëí£ëíßÜö¡ó だだだ «ÄÖñëÇÜíçöÜ½íöó£íîó　» (ば¡ëíóÖí, げíäÜëÜ¢áñ). 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – づñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 
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MEASUREMENT OF FORCE  USING ELASTOMAGNETIC EFFECT  

Ing. Anna Hodulíková, Ing. Martin Bačko 
Dept. of Theroretical Electrotechnics and Electrical Measurement, FEI TU of Košice, Slovak Republic 
E-mail: crashwork@ya.ru 
 

Introduction. Elastomagnetic sensors have a permanent position in the mechanical and metallurgical engineering practice due to their 
large output signal and resistance against aggressive environment. The largest assortment of sensors is produced by the Swedish company 
ASEA for the measurement of rolling forces. The development of new magnetic materials and electronics induce the production of 
intelligent elastomagnetic sensors which are used in industrial and traffic applications for the protection and control of the systems and the 
measurement of system parameters (force, pressure, torque).  

Objectives. The principle of elastomagnetic sensor is based on the existence of elastomagnetic (Villari) effect. It is observed in a 
ferromagnetic material when an external force is applied to this material and deforms it. Because of this deformation, the relative distances 
of atoms in crystal structure are changed.  

Materials and findings. The effect manifests as the change of magnetic polarization or magnetic induction at the unchanged magnetic 
field strength applied on ferromagnetic material. If this material is isotropic before the application of external pressure, it becomes 
unisotropic after the application of pressure. The magnetic properties are characterized by permeability which will be changed in 
accordance with acting force. Dependence of the change of permeability ∆µ  on mechanical tension σ  describes the next relation 

obtained from thermodynamic equilibrium in ferromagnetic material in alternating harmonic magnetic field: 
2

2

2
ms

sef
B

λ µ
∆µ = σ ,                                                                                (1) 

where msλ  is a mean value of saturation magnetistriction, µ  is value of permeability when compressive stress is equal to zero, sefB is 

effective magnetic induction in saturation in harmonic magnetic field. The relation holds for case that magnetic field strength and 
compressive stress are parallel vectors.  

Definition of  errors of sensors. IEC 60 770 standard defines the error of transfer characteristic as a difference between measured 
quantity and corresponding ideal output value. Generally, percentage error is expressed in the percentage span of ideal output and it is 
defined as follows: 

max min

.100measured idealy y
e

y y

 −
=  

− 
%.      (2) 

Non-linearity linδ  is defined like the maximum of difference between the average characteristic meamy  (from measured 

characteristics) and specific characteristic idealy  (the straight line):  

max min max

.100mean lin

lin

y y

y y

 −
δ =  

− 
%,     (3) 

where the straight line 0 1.liny K K x= +  is calculated by the least square method. This case is called independent non-linearity. The error 

of hysteresis hysδ  causes that sensor gives different output values  a y y↑ ↓  for the same input values x depending on the increase and 

decrease of input quantity, respectively, and it is defined as follows:  

max min max

.100hys

y y

y y

↑ ↓− 
δ =  

− 
% .    (4) 

When the error of hysteresis is present, the maximum output value is 
determined from all measurement cycles. 

Elastomagnetic sensor of  force. Elastomagnetic sensors of force (EMS) are 
divided into two groups - sensors of compressive and tensile force. The sensors are 
of transformer type and have been designed and assembled for the measurement of 
compressive force from 1.2kN to 12MN. A lot of attention has been given to the 

improvement of metrological parameters of the sensors EMS 120kN and 6MN (Fig.1 and 2). In order to obtain metrological characteristics 
the measurement apparatus has been assembled (Fig.3) consisting of generator of harmonic signal (G), amplifier (> ), digital voltmeter 
(DV) measuring the voltage U1 on the resistance R1, flexible resistance (R2) and independent sensor (S). The hydraulic press (F) provides 
the force that is measured. 

 

Figure 2 - Apparatus for the measurement of metrological characteristics 

Relationship between input and output signal of elastomagnetic sensor of pressure force. Input signal for sensor is the external 
pressure force, output signal is the effective value of 

 
Figure 1 - Elastomagnetic sensor  120kN 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 
 339

voltage, which is induced in secondary winding of sensor and is measured by voltmeter. When 
defining the voltage on the sensor´s output we use the induce law: 

In case, that the sensor is unaffected by external pressure force, induced voltage ( )V
u t  will be:         

( ) ( )2 . ,
V

S

u t N B t dS
t

∂  = − ∫ ∂  
                    (5)                            

where N2 is the number of threads of secondary winding, B  is the magnetic induction in the sensor´s 

core unaffected by force in time t,  dS  je normalcy of surface element dS, S is the area of cross-
section of sensor´s core. 

In case that sensor is affected by external pressure force F,  induced voltage ( )
V

F
u t will be      

        ( ) ( )2 . ,
V

F F

S

u t N B t dS
t

∂  = − ∫ ∂  
                                                                               (6)                                     

where  FB  is magnetic induction in sensor´s core  when affected by force in time t. 
From metrological point of view it is suitable, that output signal should be related to input signal. 

Because of zero force, the output signal will be nonzero, it will be better to determine only the difference in voltage ( )V
u t∆   between 

voltage when the sensor is loaded ( ) ( )0
F

V p
u t≠  and when the sensor is idle ( ) ( )0V p

u t= . If the magnetostriction coefficient of chosen 

ferromagnetic material will be positive, output voltage with increasing pressure will begin to fall and ( )V
u t∆  (useful signal)  will become 

negative, therefore we need to adjust the equation:  

( ) ( ) ( )

( ) ( )2 . . ,

F

V V V

F

S S

u t u t u t

N B t dS B t dS
t t

∆ = − =

∂ ∂    = − −∫ ∫    ∂ ∂    
                                    (7)                            

Because magnetic field in the sensor´s core is created by harmonic current 

( ) [ ]1 1 sinω  A
m

i t I t= , where 1m
I is the maximum value of current ( )1i t  and ω=2 fπ is 

the angle frequency of time changes of awaking current. Because of this, magnetic induction 
and output voltage have timechanging behaviour. The question is, which from the values 
from timechanging behaviour shall we measure. Practical measurements showed, that it will 
be effective value of output voltage (8):  

     2

0

1 T

Vef V
U u dt

T
∆ = ∆∫                                                                            (8)                           

When expressing effective value of sensor´s output power it will be convenient to consider that, that behaviour of sensor´s magnetic 
induction is harmonic too.  

Change of magnetic permeability.  When sensor´s core made from transformer plates is affected by force, then magnetic induction is 
changing, but the intensity of magnetic field remains unchanged. This leads to change of magnetic properties of sensor´s core. Magnetical 

properties of specified environment are characterized by magnetic permeability µ, which is function of magnetic induction ( )µ=µ B . By 

measurements and calculations we were able to get the values for graphical representation of dependency µ from size of B when the core is 
affected, or unaffected by external force at 400 Hz (Fig.4-5). 

Conclusion. Elastomagnetic sensors of force, when compared with tensometric sensors, 
have the following advantages: high sensitivity, very high reliability, performance stable in 
time, resistance against overloading of several orders, mechanical durability. Disadvantages 
of these sensors are: high inner consumption, hysteresis, non-linearity. The accuracy of 
sensors can be improved by higher demands on the quality of their production or by 
including a circuit into a measurement chain which would modify the output characteristics 
of sensor. Acknowledgment. The paper has been prepared by the support of Slovak grant 
projects VEGA 1/0660/08, KEGA  3/6386/08, KEGA  3/6388/08. 
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Introduction. Due to big progress of automotive industry the remote measuring system could help to solve many 
problems. Various automobile failures could be eliminated by prevention, early malfunction detection or failure detection. The 
detection and prevention would be based on selected data measuring, data collecting and transporting to the remote center for 
its further analyzing and evaluation.  

Requirements for such a measure chain depend on the data type, which have to be measured. For instance, it is a big 
difference between a battery voltage and engine revolution measuring. In first case, it is sufficient to collect data few times per 
hour. In the other case, there is necessary to take a data few times per second. The sampling time is then some tens of 
miliseconds. In the case of automobile measuring, there exist various data of various types to be measured.  

Objectives. Another problem is created by the information transport to the remote center, where the data are analyzed, 
evaluated and also the decision about the failure state is made. Today’s situation is based on preventive service inspections at 
regular intervals, where the car is connected to the PC and all diagnostic methods are done. It would be more suitable, if it 
would be possible to do at the moment of optimal value deviation or in any failure detection. All required data would be 
transferred to the center and evaluated by the expert system. Expert system should decide, if the failure state exists or not. In 
the case of failure state appearance, the driver should receive the information about failure from center. Measurement should 
be running during the automobile performance. Such a way discovering of incidental and a periodic failures will be easier, 
because such failures are the most difficult to identify. By designed method should be possible to transport measured data at 
the moment, when the failure appears. 

Materials and findings. Two types of net seem to be the most appropriate for data transport. The first is GSM (Global 
System of Mobile communication) and the second one is WiFi connection (Wireless Fidelity). Both nets have own advantages 
and disadvantages. The most important advantage of WiFi (compared with GSM) is bandwidth. It means that the bigger data 
amount in shorter time period can be transferred by WiFi using. The most important advantage of GSM (compared with WiFi) 
is that the great area is covered by GSM signal. Except that, it is possible to use various tools of GSM communication such a 
SMS etc. For remote measurement problem solving it is possible to use both types of the net. The nets could complement each 
other, depending on situation. 

In praxis, if every automobile would be connected to the net and every one car would continuously sending a data, it 
would be inefficient and the net would be very soon overloaded. The net should be used only for diagnostic and optimization 
case. During diagnostic, there would be monitoring of all automobile processes and values. Measured date would be compared 
with optimal values. Evaluation could be done by some local expert system or using artificial neural network etc. In case of 
deviation from standard state, automobile should connect the expert system and measured data would be transferred to the 
remote expert system. Remote expert system should be more sophisticated and frequently updated, so the evaluation by 
remote center should be more exact. For such communication a GSM network would be sufficient. Similar local expert system 
is nowadays implemented in advanced automobiles of higher class. But connection with central expert system will enable 
much complex and reliable diagnostic. It is much effective to update the central expert system than individual local systems in 
each automobile.  

If the car will be inside the area covered by WiFi signal and 
transfer capacity is sufficient, then the optimizing of engine setup, the 
automobile software update and various modifications would be 
enabled which were done only in car service yet.  

Architecture Proposal. Architecture proposal of such connection 
is displayed in Figure 1. Architecture doesn’t deal directly with 
measuring. Measuring problems are mostly solved nowadays.  

The basic condition of such modification is given by sufficiently 
fast connection existence, which would be able to transfer the fast 
changed parameters (such engine revolution, gas consumption 
etc).Architecture deals with problem of data transport. The “bus” of 
the measure chain is responsible for data transport to the evaluation 
system.  

As the figure shows, the automobile should have integrated GSM modem and also device for WiFi net connection. Using 
the GSM or WiFi net, the automobile would have access to the Internet. Via Internet the car would be connected with remote 
expert system. 

Local expert system would not just watch the automobile parameters, but it could also control the communication. It 
would decides, which data and how often would be send to the remote system in the case of failure state. It would also decide 
which data would be sending via GSM and which via WiFi. It would be also responsible for optimizing data transfer.  

Expert system would offer suitable solution for driver. In case of failure, it would recommends the driver to stop the car 
immediately, drive the car to the next service or ignore the problem (problem is temporary). It would be possible also give 
attention to the driver, in the case when he often uses the high engine revolution etc. Connection to the Internet would have 
much more advantages like as an on-line help (how to change electrical fuse – and which one, change a wheel, weather 
forecast). But the most important is possibility of emergency call. Using GSM net it would be possible to find out the car 
location etc. Such a way created system, the part of which is remote measurement chain utilizing the Internet and connection 
to the expert system, would be great benefit for automobile reliability and safety. 

Figure 1 - Architecture proposal 
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Measuring and Communication System. The root of the whole communication and measurement system is embedded 
system. It ensures communication using GSM modem or Wifi. Individual equipments are directly connected to embedded 
system using USB interface. Communication itself controls the program which surveys accessible networks. According to the 
network the program chooses the device used to connect the Internet and data transfer. 12bit converter handles with the 
analogue signals and changing them to the digitals. The converter is directly connected to a one of the I/O interfaces of 
embedded system. A/D converter and embedded system communication ensures the program, which control a sampling rate 
and save measured data to a text file on memory medium. The memory medium has also a backup function in case of no 
accessible network. 

All saved data are transferred to a server via Internet. Measured 
data are saved and analyzed on the server. Block diagram of the 
measure chain is on the following Figure 2.  

Data Analysis. Measured data transferred to the server are 
inspected by data consistency test. Then the data are analyzed by 
expert system. The system displays received data or further 
processed. Sample of measured data shows Figure 3. 

Further processing represents graphical display of measured data. 
Many failures of inspected systems are more clear in graphical 
representation of the data. On following figure is sample of graphical 
representation of measured data (Figure 4.) 

 
 
 

                
                Figure 3 -  Sample of received data.      Figure 4 - Graphical representation of measured data 

As seen from the graph of measured data, different anomalies or malfunctions which may occurs in car operation could be 
discovered and determined. Because of long term data collection, many statistics methods may be used. These methods may 
precisely detect incurred failures. Expert system may use different tools of artificial intelligence, for instance artificial neural 
network, fuzzy logic, genetic algorithm,  which may represent logic core of whole system. After failures and problems 
discovery may Expert System suggest new settings of engine parameters according to determined problems of specific car. 
Parameters update may me done automatically or manually in next regular technical inspections.   

Conclusion. Using of worldwide network – Internet seems to be optimal for remote data measurement inside the car. The 
GSM and WIFI connection is suitable for Internet connection. The biggest advantage of WiFi is bandwidth. It is able to 
transfer data faster than GSM. The biggest advantage of GSM net is that the GSM signal covers majority of area. Realization 
of such a remote measure chain will serve for future exploration of remote measure chain using Internet as a bus, also in real-
time applications. That way would increase possibilities to integrate various measurement systems in the whole complex 
system. 

Acknowledgment. The paper has been prepared by the support of Slovak grant projects VEGA 1/0660/08, KEGA 
3/6386/08 and KEGA 3/6388/08. 
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Figure 2 - Block diagram of the measure chain. 
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Введение. На сегодняшний день асинхронные двигатели (АД) используются в составе большинства 
электроприводов промышленных предприятий. Поэтому вопрос оценки надежности АД и определения их 
остаточного ресурса  является достаточно актуальным. Прогнозирование состояния АД позволит обоснованно 
подойти к проведению ремонта либо замене двигателя на новый,  с учетом трудоемкости и материальных 
затрат, необходимых для восстановления. При создании моделей надежности, прежде всего, следует 
определить методики оценки изменения параметров двигателя,  которые будут заложены в основу работы 
системы прогнозирования надежности, и узлы двигателя, которые будут подвергаться анализу. В большинстве  
электрических машин вторым по значимости источником отказов после обмотки являются подшипниковые 
узлы [1]. Известно, что при увеличении нагрузки на подшипник вдвое его долговечность снижается примерно в 
10 раз. Таким образом, определение влияния повреждений АД на состояние этого узла играет важную роль при 
расчете надежности  двигателя в целом.  
Цель работы. Определение и учет влияния изменения состояния конструктивных элементов на 

долговечность подшипниковых узлов в составе системы прогнозирования надежности АД. 
Материал и результаты исследований. Существует три основных метода прогнозирования надежности 

электрических машин (ЭМ): 
– метод экспертных оценок, который применяется в тех случаях, когда отсутствует информация об 

изменении параметров двигателя в процессе эксплуатации; 
– метод аналитического прогнозирования, используемый, когда имеется достаточно полная информация, но 

не известны общие закономерности изменения энергетических показателей  двигателя в процессе 
эксплуатации; 

– метод моделирования, который используются при наличии достаточно большого объема статистической 
информации об изменении состояния однотипных объектов в процессе эксплуатации.  

Первый метод основан на оценке состояния машины с использований знаний и опыта эксперта. Но зачастую 
в ремонтных цехах, куда попадает двигатель, работают специалисты не достаточно высокой квалификации, 
которые не могут достоверно определить изменение показателей объекта и не владеют инструментами 
численного анализа параметров АД. Поэтому данный метод является малоэффективным. Метод моделирования 
применяется лишь в том случае, когда исследованию подвергаются двигатели, находящиеся в определенных 
условиях работы, отдельные параметры которых в виде эмпирических коэффициентов введены в модель. 
Прогнозирование основано на зависимостях изменения параметров однотипных машин со схожими условиями 
эксплуатации. Такие модели дают прогноз состояния двигателя в пределах цеха участка конкретного 
предприятия, статистическая информация об условиях эксплуатации на котором была заложена в модель, но не 
дают общего представления и не учитывают влияние факторов, которые воздействуют на АД в общем. 
Наиболее эффективным для определения технического состояния ЭМ является метод аналитического 
прогнозирования, основанный на экстраполяции. В основе такого метода лежит определенная тенденция 
изменения рассматриваемых параметров двигателя в процессе эксплуатации, которая выражается временной 
функцией. Если рассматривать создание модели надежности для АД в целом как единого объекта, то такая 
задача является очень сложной и не учитывает в полной мере изменение показателей надежности  для каждого 
отдельного узла. Таким образом, возникает необходимость рассмотрения надежности отдельных узлов и 
формирования общей функции надежности в зависимости от состояния и взаимосвязи элементов конструкции.  

В данной работе рассматривается изменение параметров двигателя, а именно, влияние деформации вала, 
подшипников и подшипниковых щитов  на показатели надежности подшипниковых узлов. Известно, что 
длительное воздействие высоких температур на статор  приводит к деформации посадочных мест замков. Это 
особенно ощутимо в машинах с алюминиевым корпусом, и, как следствие, приводит к уменьшению зазора 
между статором и ротором. В итоге изменяется величина и равномерность воздушного зазора, а в ряде случаев 
возникает задевание статора о ротор. Это приводит к росту радиальной нагрузки на подшипники.  

Причиной деформации вала могут быть как механические повреждения в процессе эксплуатации, так и 
деформации, вызванные действием высоких температур. Было рассмотрено влияние температурного 
воздействия на вал двигателя. При расчете зависимости времени безотказной работы подшипника от 
температуры использовались данные температурных испытаний стали, а именно, изменения модуля упругости. 
Результаты расчетов представлены на рис. 1-2. 

Для оценки вероятности безотказной работы (ВБР) подшипника использовалось распределение Вейбула  [2] 
в виде (1): 
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где   1P  – вероятность безотказной работы подшипника  с учетом действия температуры; T  – номинальная 

долговечность подшипника (принимается равной 12000 ч.); pT  – расчетная долговечность подшипников. 

°C  
Рисунок 1 – Зависимость времени безотказной 
работы подшипника от температурного 

 воздействия на вал двигателя  

310−

Ри
сунок 2 –  Зависимость времени безотказной работы  

подшипника от изменения прогиба вала  под действием 
температуры 

  
Была выполнена оценка изменения вибрационных параметров вследствие прогиба вала  и их влияния на  

показатели надежности подшипникового узла. Из общего фона виброскорости была выделена составляющая, 
которая появляется в результате действия  изменения радиальной силы, вызванная суммарным действием   
нарушения посадки подшипников, перекоса и просадки подшипниковых щитов, что является следствием как 
прогиба, так и наличия неравномерности воздушного зазора и проиллюстрировано на рис. 3-4.  

iυ

δ∆
Рисунок 3 –  Изменение  общего уровня 

виброскорости вследствие изменения воздушного 
зазора в результате прогиба вала 
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Рисунок 4 – Зависимость изменения наработки на 
отказ от эксцентриситета  

ВБР подшипника  с учетом вибрации вследствие прогиба вала описывается выражением (2) 
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где   2P∆ – вероятность безотказной работы подшипника  с учетом механических повреждений вала; pT∆ – 

изменение расчетной долговечности подшипников в результате изменения прогиба вала. 
Результирующая функция надежности формируется в виде: )(P)t(P),t(P υ∆υ 21 ⋅= .  
Выводы.  По результатам расчетов можно сделать вывод, что ВБР подшипника в АД снижается в среднем 

на 10% в результате прогиба вала под действием температуры и на 30% при учете совместного влияния 
температуры и вибрации при наличии механических повреждений вала. Оценка рассматриваемых видов 
дефектов по степени их влияния на изменение параметров, непосредственно характеризующих надежность 
подшипников, дает возможность, пользуясь окончательным распределением ВБР и времени наработки до 
отказа, спрогнозировать момент выхода из строя данного узла.      
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Вступ. Незважаючи на використання детермінованого підходу, при діагностуванні систем керування 
електропривода (ЕП), залишається достатньо велика кількість діагностичних параметрів, аналіз яких 
необхідно здійснювати. Як наслідок, загальний час, який витрачається на один повний цикл аналізу є 
значним, що зумовлює зниження якості діагностування. Вирішення задачі підвищення якості 
діагностування, в цьому випадку, стає можливим при зменшенні загальних затрат часу на проведення 
одного циклу аналізу. 
Мета роботи. Розробити модель та алгоритм прискореного пошуку вимірювального каналу в колі якого 

виявлено екстремальний рівень сигналу, що дозволить реалізувати швидкодіючі мікропроцесорні пристрої 
діагностування автоматичних керуючих пристроїв (АКП) ЕП та, відповідно, підвищити якість їх 
діагностування. 
Матеріал і результати дослідження. Згідно [1] вважають, що для достовірного визначення технічного 

стану системи керування достатньо контролювати не більше ніж 25…26 діагностичних параметрів. 
Процедура прискореного пошуку може бути представлена в вигляді сукупності логічних правил: 
1. Вихідними сигналами вимірювальних каналів є сигнали εі(t), які характеризують точність 

відпрацювання задавального впливу (виражені у відносних одиницях). 
2. При скануванні першого вимірювального каналу виміряному значенню сигналу ε умовно 

присвоюється статус «поточного екстремального», тобто такого, який на цьому етапі є максимальним: 
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де 
jmaxε  – «поточне екстремальне» значення сигналу ε в цьому циклі сканування, причому індекс j 

характеризує той АКП ЕП і, відповідно, той вимірювальний канал, вихідний сигнал в якому є 
екстремальним в цьому циклі сканування. 

3. Оскільки робота ЕП з параметрами сигналів, що знаходяться за межами граничного поля допуску 
(ГПД), яке визначає максимальні рівнів сигналів, є недопустимою, то наступним кроком є перевірка 
виходу «поточного екстремального» сигналу за вказані межі. Якщо факт виходу встановлено, то одразу ж 
формується висновок про характер несправності в цьому АКП ЕП. 
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де хj – значення діагностичного параметра на виході j-го АКП ЕП; εгр – гранично допустиме значення 
відхилення діагностичного параметра від його номінального значення по відношенню до ГПД (виражено у 
відносних одиницях). 

Вираз const 1 (конституента одиниці) означає, що на виході і-го АКП з’являється сталий максимально 
можливий вихідний сигнал; const 0 (конституента нуля) – на виході і-го АКП з’являється сталий мінімально 
можливий або взагалі відсутній вихідний сигнал. 

4. У випадку не виконання жодної з умов (2) відбувається переключення на наступний вимірювальний 
канал. При цьому, якщо рівень сигналу ε в (і+1) вимірювальному каналі перевищує значення «поточного 
екстремального», то йому присвоюється статус «поточного екстремального» сигналу: 
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5. Якщо виконується умова, задана другим рівнянням системи (3), то відбувається перехід до перевірки 
умов (2), в іншому випадку параметр знаходиться в межах ГПД і не береться до уваги на цьому етапі: 
 грi0 εε <≤ . (4) 

В подальшому відбувається переключення на наступний вимірювальний канал (3), після чого 
процедура аналізу повторюється. 

6. Якщо повний цикл сканування завершено, то здійснюється перевірка рівня «поточного 
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екстремального» сигналу, зафіксованого в j-му вимірювальному каналі, відносно основного поля допуску 
(ОПД), яке визначає допустимі рівнів сигналів 
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де n – кількість АКП ЕП, які діагностуються; εдоп – гранично допустиме значення відхилення діагностичного 
параметра від його номінального значення по відношенню до ОПД (виражено у відносних одиницях). 

7. Якщо виконується умова (5), то здійснюється перевірка j-го вимірювального каналу на можливість 
виникнення несправності типу const 1 та const 0, наявність обривів, а також збою в роботі об’єкта 
діагностування 
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де m – кількість перевищень параметром меж ОПД протягом часу, який відведено на діагностування одного 
вимірювального каналу; q – граничне значення, яке визначає необхідну кількість перевищень параметром меж 
ОПД (для виявлення несправності) протягом часу, що відведений на діагностування одного вимірювального 
каналу. 

Якщо жодна з зазначених умов не виконується, то відбувається перехід на новий цикл сканування. 
Принцип прискореного пошуку вимірювального каналу, в колі якого виявлено екстремальний рівень 

сигналу, ілюструється алгоритмом, поданому на рис. 1. 

Перший вимірювальний канал

i = 1

так

ні

так

ні

Останній
вимірювальний канал

i = n ?

Переключення на наступний 

вимірювальний канал: i = i + 1

так

ні

Виміряний 
синал перевищив знач-
ення „екстремального”

Присвоєння виміряному сигна-
лу статусу „екстремального”

Запам’ятовування адреси

вимірювального каналу

Несправність типу „const 0”

Несправність типу „const 1”

так

ні

Збій
в роботі об’єкта
діагностування ?

Початок

Присвоєння виміряному сигна-
лу похибки статусу „екстрема-

мального”

Сигнал

межу ГПД ?

перевищив 

так

ні

Сигнал
в даному вимірювальному

каналі iε > 0 ?

Сигнал

межу ОПД ?

перевищив 

так

ні

Кінець

εiεmaxj

( )≥ εгрεmaxj

?)( >εi εmaxj

( )≥ εдопεmaxj

εiεmaxj

 
Рисунок 1 – Алгоритм прискореного пошуку 

 
Висновки. Розроблено модель та побудовано на її основі алгоритм прискореного пошуку вимірювального 

каналу в колі якого виявлено екстремальний рівень сигналу. Очевидно, що мікропроцесорні пристрої 
діагностування АКП ЕП, алгоритми функціонування яких побудовані з використанням розробленого 
алгоритму, матимуть підвищену швидкодією та якістю діагностування. 
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Вступ. Одним з перспективних напрямків енергозаощадження у виробництві є впровадження 

енергоефективних систем керованого електропривода, що передбачає створення нового обладнання, у тому 
числі конструкцій електричних машин. Серед здобутків в електромашинобудуванні останніх років слід 
виділити розробку та впровадження вентильно-індукторних двигунів (ВІД), які, порівняно з асинхронними 
машинами, мають кращі енергетичні показники та показники керованості. Але, незважаючи на це, на 
сьогоднішній день залишаються невирішеними питання обґрунтування та розробки моделей розрахунку 
надійності вентильно-індукторних двигунів. Так як надійність ВІД переважно обумовлена їх тепловими 
режимами роботи, перспективним напрямком досліджень є визначення точності та вірогідності методик 
теплового розрахунку ВІД, особливо тих, що дозволяють враховувати нерівномірність розподілу температури 
обмоток, що виникає внаслідок змін характеристик основних конструктивних елементів та вузлів у процесі їх 
старіння.  

Адекватний опис теплових процесів необхідний як на стадії проектування ВІД, так і у процесі їх 
експлуатації. Теплова енергія, що виділяється в активних елементах машини при її роботі, може привести до 
неприпустимого перевищення температури обмоток, що викликає зниження електричної і механічної міцності 
їх ізоляції та приводить до передчасного виходу з ладу. З іншого боку, забезпечення надмірного запасу 
потужності приводить до погіршенням енергетичних показників ВІД [1]. Особливості теплових процесів у 
перспективних вентильно-індукторних електродвигунах (ВІД) мало вивчені, тому розробка точної методики 
теплових розрахунків ВІД сприяє розширенню їх використання. 
Мета роботи.  Обґрунтування методики теплового розрахунку ВІД, що дозволяє враховувати 

нерівномірність розподілу температури обмоток внаслідок змін характеристик основних конструктивних 
елементів та вузлів у процесі їх старіння.  
Матеріал і результати дослідження. Перетворення енергії в електричних машинах супроводять небажані 

явища, що виявляється, зокрема, у вигляді нагріву та приводить до перевищення температури елементів і вузлів 
та електричної машини у цілому. В усталеному тепловому режимі вся енергія втрат відводиться в навколишній 
простір. При цьому рівень нагріву елементів визначається розсіюваною потужністю і умовами охолоджування 
– навколишньою температурою, коефіцієнтом тепловіддачі і розмірами поверхні розсіювання. Оскільки 
перевищення допустимих значень нагріву обладнання знижує термін служби і якість його функціонування, 
визначення і аналіз залежності температури основних елементів електродвигуна від параметрів і режимів його 
роботи має велике значення [2].  

У ВІД, як і в інших типах електричних машин, тепловий стан визначається втратами у міді обмоток MP∆  і у 

сталі магнітопровода CTP∆ . Уникнути передчасної відмови внаслідок теплового пробою через руйнування 
ізоляції між листами сталі у ході старіння при термічній обробці сердечника можна шляхом прогнозування в 
зміни даних складових втрат. При цьому одним з головних завдань є точне визначення теплових режимів 
роботи ВІД, які можна оцінити експериментально або з використанням розрахункових методик. 

Для аналізу теплових процесів у ВІД застосовуються різні методи [3], найбільш простим з яких, з погляду 
реалізації і забезпечення необхідної точності, що відповідає вимогам інженерних розрахунків, є  метод  
еквівалентних  теплових  схем заміщення (ЕТС). Основна перевага методу – суттєве спрощення розрахунків 
двовимірних задач теплопровідності. 

Еквівалентний тепловий опір результуючому потоку визначається у вигляді суми паралельних опорів на 
шляху розповсюдження потоку у різних напрямках. Це припускає аналогію теплового потоку з електричним 
струмом, засновану на єдиній формі рівнянь теплообміну (закон Фур’є) λδλ RTTSP CP // ∆=∆=  та 

електричного струму (закон Ома) ЕR/UI/UkSI ∆∆ == , де CPS  – середня площа теплопередавальної 

поверхні; λ – коефіцієнт теплопровідності; T∆ – падіння температури по довжині δ ; λR – тепловий опір на 
ділянці шляху теплового потоку; k – питома електрична провідність; U∆ – різниця потенціалів по довжині 
провідника l  з перетином S ; ЕR – електричний опір. Метод ЕТС дозволяє представити різні практичні 
завдання розрахунку сталого режиму нагріву у вигляді системи рівнянь [3]: 
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де nP – втрати потужності у будь-якому з однорідних елементів електричної машини; nT – температура 

елементу; nnΛ – теплова провідність елементів. 
Конструкція ВІД у тепловому відношенні – складний комплекс взаємозв'язаних елементів, процеси в якому 

математично описуються системою диференціальних рівнянь Пуассона у часткових похідних. Взаємозв'язані і 
взаємозалежні граничні умови для цих рівнянь сильно ускладнюють рішення. Відмова від розгляду поля 
температур усередині окремо взятого елементу дозволяє представити теплові процеси системою звичайних 
лінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Їх число залежить від числа однорідних елементів, на які 
розбивається електрична машина. Усі елементи ЕТС зв'язані між собою відповідною тепловою провідністю. 
Джерелами тепла, зосередженими у відповідних вузлах, є втрати в магнітопроводі: основні і додаткові в зубцях 
статора, в ярмі статора, у сталі ротора; у міді обмоток статора і збудження, а також внутрішні механічні втрати, 
що складаються із втрат на тертя у підшипниках і на тертя ротора об повітря [2]. 

Тепловий стан n -го елементу схеми заміщення описується диференціальним рівнянням теплового балансу: 
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де nC – теплоємність n - го однорідного елементу; iT  - температура одного з сусідніх елементів, зв'язаного у 

тепловому відношенні з елементом n ; nP  – втрати потужності в елементі n ; inΛ  – теплова провідність i -го 
елемента; t  – час. 

При аналізі теплового стану ВІД у цілому необхідно вирішити  наступну систему диференціальних рівнянь 
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де m  – число елементів, зв'язаних у тепловому відношенні з першим елементом; k  – число елементів, 
взаємозв'язаних у тепловому відношенні. Основними джерелами похибки у даному випадку є неврахування 
локальної зміни коефіцієнта теплопровідності (КТП) і втрат у сталі. 

У [4] наведена теплова модель, заснована на розрахунку температури перегріву в найбільш нагрітій зоні з 
використанням способу інтегральних аналогів із введенням критерію подібності. Такий метод є достатньо 
наближеним, оскільки при оцінці теплового стану необхідно враховувати різку зміну магнітного потоку при 
комутації обмоток, локальне насичення зубцевої зони, підвищену частоту перемагнічування ротора. 

Застосування при побудові теплових моделей іншого широко використовуваного методу – методу 
температурного поля – полягає у представленні ділянки обмотки як теплопровідного стрижня, що 
характеризується об'ємною щільністю втрат, геометричними параметрами, КТП у подовжньому напрямі і 
коефіцієнтом тепловіддачі (КТВ) з поверхні у середовище, що охолоджує. Розподіл температури по довжині 
обмотки визначається у результаті розрахунку еквівалентної схеми заміщення, якою представляють кожну з 
ділянок обмотки. Такий підхід дає можливість провести детальний аналіз будь-якої ділянки обмотки, але 
розподіл КТП і втрат у сталі, як і у попередньому методі, не враховується.  
Висновки. Існуючі теплові моделі ВІД не дають достовірного уявлення про розподіл тепла у різних 

частинах машини та вимагають адаптації до особливостей їх конструкції і функціонування, переважно за 
рахунок урахування локальних змін втрат у сталі і її КТП. Це дозволить оцінити динаміку процесу нагріву і 
охолодження елементів конструкції ВІД, а також визначити раціональне значення необхідної продуктивності 
системи охолоджування відповідно до заданих режимів роботи. 
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Вступ. Однією з найважливіших проблем в області експлуатації, а також проектування електричних машин 

(ЕМ) у сучасних умовах являється проблема вдосконалення методів контролю та прогнозування технічного 
стану ЕМ на максимально можливому інтервалі їх життєвого циклу. Досі існуючі підходи не дозволяють 
достатньо точно визначати необхідні параметри надійності ЕМ. Причиною цього є відсутність методик 
врахування природної зміни властивостей і характеристик, а отже і працездатності, ЕМ з часом, тобто процесу 
старіння [1]. 
Мета роботи. Аналіз проблем дослідження процесу старіння конструктивних вузлів синхронних машин 

(СМ) для його опису та подальшого урахування при розрахунках їх надійності, та формування загального 
підходу, щодо урахування процесу старіння СМ у цілому. 
Матеріал і результати дослідження. Реальна СМ, як і більшість ЕМ, являє собою комплекс 

взаємопов’язаних вузлів і компонентів. При цьому, складність взаємодії усіх компонентів є настільки значною, 
що задача побудови математичної моделі з урахуванням усіх реальних процесів потребує немалих зусиль і 
знаходиться за «бар’єром складності» [2]. У теорії моделювання складних систем і процесів одним із способів 
подолання бар’єру складності являється розділення об’єкту на достатньо прості складові частини і вивчення 
цих частин з урахуванням їх взаємодії. Але і на цьому шляху достатньо проблем. 

Проведений аналіз літературних джерел показав, що на сьогоднішній день відсутні: 
– єдина універсальна методика оцінки стану СМ при нормальній та екстремальній експлуатації на всьому 

інтервалі життєвого циклу; 
– моделі енергетичної внутрішньої взаємодії компонентів СМ між собою і зовнішньої взаємодії з оточуючим 

середовищем, які б враховували вплив цих процесів на процес старіння машини; 
– моделі прогнозу реального технічного стану СМ на максимально можливий інтервал часу з максимально 

великим діапазоном експлуатаційних умов, співрозмірних з реальним інтервалом життєвого циклу; 
– моделі процесу старіння СМ у цілому і окремих її елементів (за винятком обмотки [3]); 
– методики урахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів (вібрації, температури, магнітного поля) на 

процеси старіння елементів СМ (за винятком обмотки і пакету сталі [3, 4]); 
– повномасштабні дослідження еволюції технічного стану СМ на достатньо суттєвому проміжку часу, 

співрозмірному з реальним інтервалом життєвого циклу, що пояснюється в основному неможливістю 
організації таких досліджень з економічних причин; 

– загальні методики оцінки поточного етапу процесу старіння СМ; 
– загальна методологія інтегрованої раціональної оцінки ефективності подальшого використання машини з 

урахуванням еволюційних процесів старіння її основних вузлів. 
Визначення шляхів подолання даних проблем являється актуальною задачею, що, з урахуванням поточної 

ситуації у ремонтній галузі, потребує вирішення у найкоротші терміни. 
Висновки. Екстремальність умов експлуатації, інтенсивність роботи, наявність додаткових вимог до якості і 

економічності роботи з урахуванням відповідальності виконуваних функцій, в умовах повної або часткової 
автоматизації процесів з виключенням контролю людиною за функціонуванням СМ, ставить важливою задачею 
прогнозування їх надійності, оскільки це надає можливість забезпечення найбільш ефективних режимів 
експлуатації. У таких умовах необхідна розробка нових багатофакторних моделей контролю і прогнозування 
технічного стану СМ з вирішенням основних проблем, зазначених у роботі. 
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Введение. Электрические машины, которые входят в состав электроприводов, являются неотъемлемой 
частью большинства технологических механизмов любой области промышленности. Рост количества 
повторных отказов электрических машин, которые после ремонта вернулись в технологический процесс, 
объективно указывает на необходимость определения нового паспорта отремонтированной электрической 
машины и на составление рекомендаций по дальнейшему ее использованию.  Такие рекомендации могут быть 
составлены в ходе послеремонтных испытаний с реализацией нагрузки, отвечающей конкретному 
технологическому процессу.  

Существующие в электроремонтных цехах системы испытания имеют ряд существенных недостатков: 
несоответствие испытаний реальным эксплуатационным условиям, длительность подготовки испытаний, их 
дороговизна и т.п., что объективно обуславливает применение для испытаний систем динамического 
нагружения [3].  

Цель работы.  Анализ собенностей влияния систем динамического нагружения на питающую сеть. 
Материалы и результаты исследований. Реализация систем динамического нагружения может быть 

осуществлена с использованием управляемых преобразователей напряжения в якорных цепях и цепях 
возбуждения. В качестве преобразователей традиционно используют полупроводниковые малоинерционные   
тиристорные или транзисторные преобразователи напряжения. При использовании таких преобразовательных 
приборов их  КПД достаточно велик, что позволяет, в отличие от систем Г-Д, сократить потребление энергии  и 
снизить потери в преобразовательном агрегате [2]. Однако такое существенное преимущество необходимо 
оценивать с учетом негативных особенностей полупроводниковых преобразователей. Такие явления имеют 
место  как внутри электропривода, в результате влияния формы напряжения и его импульсного характера на  
коммутационные процессы  и на работу двигателя постоянного тока в целом, что снижает достоверность 
результатов проведенных испытаний, так и в системе электроснабжения, в результате дискретного принципа 
управления преобразователями, несинусоидальности напряжения и токов, которые вызывают  сдвиг 
потребляемого из сети тока и искажение его формы. Возникающие при этом реактивные токи, протекая по 
сопротивлениям питающей сети, вызывают дополнительные потери активной мощности, а высшие гармоники 
при увеличении мощности испытуемых двигателей вызывают недопустимые искажения напряжения сети, 
нарушающие нормальную работу других потребителей. Мощность питающей сети в электроремонтных цехах 
не превышает 5000 кВА. Это свидетельствует о том, что применение схем с преобразователями напряжения  
делает невозможным испытания двигателей большой мощности, так как мощность преобразователя в таком 
случае будет соизмеримой с мощностью питающей сети, что в свою очередь приводит к недопустимым 
искажениям напряжения сети. 

Применение конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности из-за резонансных явлений, 
вызванных высшими  гармониками тока, приводит к быстрому выходу из строя конденсаторных батарей. Это 
обуславливает применение фильтро-компенсирующих устройств (ФКУ), настроенных на компенсацию высших 
гармоник. Управление ФКУ требует наличия еще одного преобразователя, который может превышать 
мощность основного в несколько раз [2]. 

 
Рисунок 1 – Система нагружения с преобразователем напряжения 

 
Для снижения отмеченных недостатков целесообразно использовать для систем нагружения схемы на базе 

Г-Д с приводным двигателем. Такой вариант обеспечивает постоянное напряжение на выходе генератора без 
пульсаций, что значительно улучшает коммутационные процессы при проведении испытаний. Формирование 
режимов нагружения в таких схемах возможно путем управления дополнительным сопротивлением обмотки 
возбуждения генератора с любым типом возбуждения. 
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Однако системы нагружения  по схеме ПД-Г-Д имеют низкий КПД, по сравнению с преобразователями 
напряжения, из-за тройного преобразования энергии. Этот недостаток может быть значительно снижен 
применением управляемых преобразователей в цепях возбуждения с большим коэффициентом форсирования, 
что позволяет обеспечить точность и быстродействие системы Г-Д. Еще одним недостатком данных схем 
являются большие массогабаритные показатели [1]. 

В качестве приводного двигателя систем нагружения может быть использован синхронный и асинхронный 
двигатели. 

Применение асинхронного двигателя при изменении скорости генератора вводит в контур преобразования 
мощности маховые массы асинхронного двигателя и генератора, позволяющие снизить толчки активной 
мощности, циркулирующей между испытуемым двигателем и сетью. Это явление позволяет выбирать 
приводной двигатель по перегрузке, близкой к статической. Однако большие колебания  скорости 
асинхронного двигателя затрудняют реализацию нагружения с применением в системах генераторов с 
самовозбуждением.   

 
Рисунок 2 – Система нагружения на базе ГПТ с приводным асинхронным двигателем 

 
Применение в качестве приводного синхронного двигателя позволяет получать постоянную скорость 

вращения вала генератора. Однако при частоте нагружения, близкой к частоте собственных колебаний, 
проведение испытания может привести к резонансным явлениям, которые в свою очередь приводят  к 
выпадению двигателя из синхронизма и резким колебаниям потребляемой мощности. 

В отличие от схемы ТП-Д, в предложенной системе нагружения по схеме СД-Г-Д, за счет введения 
автоматического регулирования тока возбуждения  синхронного двигателя, можно обеспечить желаемое 
значение реактивной мощности и, как следствие, улучшение характеристик питающей сети. Это неоспоримое 
достоинство делает схемы СД-Г-Д удобными с точки зрения влияния на сеть с ограниченной мощностью при 
испытаниях двигателей большой мощности, но сохраняет в себе недостатки, присущие станциям с 
электромашинными преобразователями. 

 
Рисунок 3 – Система нагружения на базе ГПТ с приводным синхронным двигателем 

 
Выводы. Анализ систем динамического нагружения показал, что для испытания двигателей постоянного 

тока малой и средней мощности  целесообразным  является применение систем по схеме ТП-Д, что 
обусловлено меньшими массогабаритными параметрами  и лучшей технологичностью. В свою очередь, при 
испытаниях двигателей большой мощности обоснованным является применение схем СД-Г-Д из-за 
возможности снижения влияния на питающую сеть с ограниченной мощностью. Применение в 
электроремонтных цехах систем динамического нагружения по одной из предложенных схем требует 
необходимости детального исследования процессов влияния на сеть и технико-экономического обоснования 
выбора того или иного варианта для конкретной мощности питающей сети и испытуемого оборудования.   
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Введение. На сегодняшний день основными преобразователями электрической энергии в механическую 

являются асинхронные двигатели, но наряду с ними в отдельных отраслях промышленности используются 
машины постоянного тока (МПТ). В связи с этим существует необходимость определения параметров и 
характеристик МПТ. Одной из важных характеристик МПТ является кривая намагничивания, для снятия 
которой необходимо использовать дополнительно  приводную машину, что само по себе приводит к 
дополнительным материальным затратам.  
Цель работы. Повышение точности определения кривой намагничивания машины постоянного тока.   
Материал и результаты исследования. Методы, направленные на определение нелинейностей, а именно, 

на снятие кривой намагничивания, требуют установки приводной машины, что является экономически 
нецелесообразно, трудоемко, и кроме того приводит к повышению погрешности определения  кривой 
намагничивания.  

В связи с этим предлагается метод, который 
повышает точность определения нелинейных  
электромагнитных параметров машин постоянного тока. 
Функциональная схема представлена на рис. 1. В состав 
экспериментальной установки входит исследуемая 
машина П21, якорная цепь которой подключена через 
блок датчиков к управляемому тиристорному 
преобразователю напряжения, а обмотка возбуждения – 
к широтно-импульсному преобразователю (ШИП). Через 
датчик скорости снимается сигнал, пропорциональный 
скорости вращения МПТ. Данные с датчиков поступают 
через АЦП на ЭВМ для их регистрации и обработки. 

Метод определения кривой намагничивания 
выполняется в режиме самовыбега МПТ. С помощью 
управляемых преобразователей двигатель разгоняется до 
скорости  холостого хода, с ограничением величины 
пускового тока. При достижении машиной скорости 
холостого хода, якорная цепь обесточивается путем 
отключения от силового преобразователя, в результате 
чего машина переходит в режим самовыбега. В ходе 
самовыбега, начиная с момента отключения 
преобразователя якорной цепи, ток возбуждения с 
помощью ШИП изменяется линейно до нуля. Следует 
отметить, что скорость изменения тока возбуждения 
обуславливается временем самовыбега и дополнительно 
вычисляется в соответствии с параметрами машины. 

При этом данная характеристика будет отображать 
влияние соответствующих высокочастотных составных 
сигналов несинусоидальной формы. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема устройства: 
1 - широтно-импульсный преобразователь; 2 - 

управляемый силовой преобразователь; 3 - датчик 
тока; 4 – датчик напряжения; 5 - датчик тока; 6 – 
датчик скорости; 7, 8, 11, 12 – контакторы; 9, 10 – 

трансформаторы; 13 - аналого-цифровой 
преобразователь; 14 - электронно-вычислительная 
машина; 15 - блок отображения информации; 16 - 

блок введения информации 
Время самовыбега является сложной функцией. Его обуславливают момент инерции якоря, механический 

момент холостого хода.  
С момента отключения якорной цепи машины осуществляется  регистрация ЭДС якоря, тока возбуждения и 

скорости вращения. После чего находим коэффициент kФ по формуле 
ω
E

=kФ  и строим по точкам 

зависимость )( овIfkФ = , рис. 2. Используя математические методы, аппроксимируем кривую и получаем 

кривую намагничивания, которая описывается выражением )1( ОВIb
eaФ

⋅−−= , где 31424,0=a , 239,3=b , 

0032,0=S , .9995,0=r  Кривая определяется для двигателя типа П21, 1,1=нP  кВт, 110н =U В, 10н =I А, 

2850н =N  об/мин, 9.1я =R  Ом, 34, 47 10Lя −= ⋅ , 310944.7 −⋅=J  мкг ⋅ , 3,0=kФ  
рад

сВ ⋅ . 
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В результате экспериментально определяется зависимость потока возбуждения двигателя от тока 
возбуждения.  
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Рисунок 2 - Нелинейная зависимость 

коэффициента потока kФ  от тока возбуждения 

Снятие характеристики короткого замыкания в 
динамическом режиме производится в той же 
последовательности, отличие заключается в том, что при 
отключении двигателя якорь замыкаем накоротко через 
датчик тока. 

Полученная динамическая характеристика 
иллюстрирует влияние  индуктивности якорной цепи на 
изменение яI  от овI . Как показывает опыт, остаточная 

намагниченность индуктора, даже при отключении 
источника питания цепи возбуждения, вызывает 
возникновение значительных величин тока якоря при 
коротком замыкании якоря. Полученная таким путем 
характеристика необходима для определения  

 
Рисунок 3 – Графическая интерполяция 
формирование выходного сигнала  

оптимального изменения тока возбуждения при 
режимах короткого замыкания якорной цепи. 

Подав единичное ступенчатое воздействие от ШИП на 
обмотку возбуждения, определяется активное 

сопротивление 
I

U
R =  и индуктивное из выражения:  
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Выводы. Существующие методы, направленные на снятие кривой намагничивания требуют установки 
дополнительной приводной машины, что является экономически нецелесообразно, трудоемко, а кроме того это 
приводит к повышению погрешности определения  нелинейности.  

Предложенный метод позволяет упростить, ускорить и повысить точность определения кривой 
намагничивания машин постоянного тока. Что в свою очередь не требует установки дополнительной машины. 

Кроме того этим методом определяется активное и индуктивное сопротивления обмотки возбуждения. 
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Введение. Эффективная работа электропривода зависит от точного определения электромагнитных параметров 

электрической машины. На сегодняшний день существует большое количество методов определения 
электромагнитных параметров электрических машин [1]. Знание параметров дает возможность решать различные 
задачи, связанные с  управлением электроприводов в различных режимах работы. Это является важной и актуальной 
задачей, т.к. большое количество  электрических машин являются изношенными и требуют определения ресурса их 
работоспособности, расчет которого выполняется на основе диагностики и мониторинга параметров. 
Цель работы. Разработка метода для определения электромагнитных параметров асинхронного двигателя с 

использованием псевдонизкочастотного питающего напряжения. 
Материал и результаты исследования. Метод для определения электромагнитных параметров асинхронных 

двигателей базируется на питании асинхронного двигателя от источника низкочастотного напряжения [2], который 
регулирует частоту питающего напряжения от 0 до 10 Гц, и имеет синусоидальную форму тока и напряжения, что 
технически сложно реализовать. Поэтому, разрабатывается метод, который использовал бы питание электрической 
машины от промышленной сети, а с помощью математического аппарата получить псевдонизкочастотное питающее 
напряжение, рис. 1. С помощью датчиков снимаются сигналы, пропорциональные току и напряжению, и через плату 
АЦП поступают на ЭВМ, где с помощью математических пакетов производится обработка данных. Изменяя 
величину периода сигналов тока и напряжения, раскладываем в ряд Фурье, при этом период разложения изменяется в 
пределах 1 ÷ 10 с, что соответствует частотам f = 1 ÷  0,1 Гц (относительная частота 002,002,0 ÷=v ).  

Для этого используем стандартные выражения для разложения в ряд  Фурье. 

Косинусна составляющая по напряжению:  ( ) ,cos
1

0

dtwtU
T

Ua

T

mm ∫ ⋅⋅=      (1) 

где T – период, на котором происходит разложение; n – номер гармоники; Um – мгновенное значение напряжения; 

fw ⋅⋅= π2  – круговая частота; 
T

f
1

= – частота, на которой происходит разложение. 

Синусная составляющая по напряжению:  ( ) .sin
1

0

dtwtU
T

Ub

T

mm ∫ ⋅⋅=                  (2) 

Косинусная составляющая по току: ( ) ,cos
1

0

dtwtI
T

Ia

T

mm ψ+⋅⋅= ∫                   (3) 

где  mI  – мгновенное значение тока; ψ – угол  сдвига между напряжение и током. 

Синусная составляющая по току:  ( ) ,sin
1

0

dtwtI
T

Ib

T

mm ψ+⋅⋅= ∫                                    (4) 

откуда определяется гармонический состав тока и напряжения. 
Соответственно (рис. 3, 4) 

;22
mmm IbIaI +=             .22

mmm UbUaU +=                                                                                                            (5) 

            
Гармонический состав полного сопротивления Ze АД определяется по первой гармонике тока и напряжения по 

выражению: n

n

n

U
Ze

I
= , где n – количество гармоник, рис. 5. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема 

 
Рисунок 2 – Получение модулированного сигнала 

Гармонические составы напряжения и тока после разложения в ряд Фурье приведены на рис 3 и 4. 
 Сравнительный анализ определения полного сопротивления асинхронного двигателя при низкочастотном [3] и 
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псевдонизкочастотном питающем напряжениях представлен на рис. 6. 

 
Рисунок 3 – Гармонический состав напряжения 

 
Рисунок 4 – Гармонический состав  тока 

Используя методику [3], базирующуюся на определении электромагнитных параметров при низкочастотном 
напряжении, аналогичным образом находим электромагнитные параметры АД. 

 
Рисунок 5 – Полное сопротивление nZe  

по гармонического составу 

Недостающие электромагнитные параметры находим с помощью 
системы уравнений, которая включает в себя три выражения полного 
сопротивления при различных частотах питающего напряжения и одно 
выражение производной полного сопротивления АД при частоте 0=v : 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )( )



















+=

++

+++
++=

++

+++
++=

++

+++
++=

,

;

;

;

1
0

2
323

2
2

2
2

3
3

2
2

2
3

2
2

3
3

2
23

13133

2
222

2
2

2
2

3
2

2
2

2
2

2
2

3
2

2
22

12122

2
121

2
2

2
2

3
1

2
2

2
1

2
2

3
1

2
21

11111

m

m

mmmm

m

mmmm

m

mmmm

XX
dv

vZed

XvXvR

XXvXRvXXvXRv
XvRvZe

XvXvR

XXvXRvXXvXRv
XvRvZe

XvXvR

XXvXRvXXvXRv
XvRvZe

 

где, ,1v ,2v 3v  – значения частот, при которых определяются 

соответствующие ( ),11 vZe ( )
2 2

,Ze v ( )33 vZe ; 0v   – частота, на которой 

определяется производная. 
В табл. 1 – приведены результаты расчета для различных двигателей. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимости полного 

сопротивления при псевдонизком (Z2) и 
низкочастотном питающем напряжении (Z1) 

Таблица 1 – Сводная таблица паспортных и расчетных значений электромагнитных параметров АД 
Тип 

двигателя Вид данных 
Параметры 

1R , Ом 2R , Ом 1X , Ом 2X , Ом mX , Ом 

4АА50В2 
(0,12 кВт) 

паспортные 59 64,4 40,8 75,1 980 
расчетные 59 63,5 41,9 73,6 979,1 

отклонение от паспортных, % – 1,4 2,7 2 0,1 

4А160S2  
(15 кВт) 

паспортные 0,4 0,17 0,7 0,93 34,26 
расчетные 0,4 0,17 0,69 0,93 34,28 

отклонение от паспортных, % – – 1,5 – 0,06 

4A180M2  
(30 кВт) 

Паспортные 0,117 0,071 0,287 0,432 15,794 
расчетные 0,117 0,071 0,29 0,431 15,792 

отклонение от паспортных, % – – 1 0,2 0,01 

4A250S2  
(75 кВт) 

паспортные 0.033 0.024 0.13 0.21 5,8 
расчетные 0,033 0,024 0,133 0,207 5,77 

отклонение от паспортных, % – – 2,3 1,4 0,5 

4A315S2 (160 
кВт) 

паспортные 0,011 0,009 0,07 0,09 3,008 
расчетные 0,011 0,009 0,068 0,092 3,012 

отклонение от паспортных, % – – 2,9 2,2 0,1 
Выводы. Разработанный  метод позволяет определять электромагнитные параметры асинхронных двигателей 

также как и метод, базирующийся на низкочастотном питающем напряжении. При этом сокращаются материальные 
затраты на применение преобразовательных устройств.  
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АСИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ И 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Колодин Е.С., магистрант 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: ke@polytech.poltava.ua 

 
Введение. Вибрация является одной из распространенных причин снижения надежности асинхронных 

двигателей (АД). Она влечет за собой повреждение подшипников, обмотки, корпуса и конструкции в целом. 
Степень повреждения зависит от интенсивности и частоты колебаний, источником которых могут быть 
неуравновешенные вращающиеся части, дефекты подшипников, неравномерность воздушного зазора и т.д.  
     В источниках [1, 2] раскрыт ряд вопросов, относящихся к вибрационной диагностике АД: 

– анализ  и  снижение  колебательных  сил  электромагнитного  происхождения  в бездефектных машинах; 
– оценка влияния механических характеристик на свойства колебательной системы и снижение вибрации  

электрических  машин (ЭМ); 
– анализ влияния несимметрии и формы питающего напряжения на вибрацию электродвигателей; 
– оценка влияния дефектов механической и электромагнитной систем ЭМ на вибрацию электромагнитного 

происхождения; 
– обнаружение пульсирующих нагрузок на электродвигатель по его вибрационным характеристикам. 
Анализ диагностики вращающегося оборудования по вибрации показывает, что диагностика электромагнитных 

систем является наиболее сложной для  практической оценки. Это связано, в первую очередь, с нелинейностью 
преобразования составляющих электромагнитного поля в колебательные  силы   и сложностью   пространственного 
анализа колебательных сил с выделением  из  них электромагнитных и электродинамических компонент. 

В процессе работы АД происходит изменение свойств основных конструктивных материалов (старение 
изоляционных материалов, изменение свойств электротехнической стали, ухудшение характеристик подшипников, 
деформирование рабочих поверхностей ротора и вала и т.п.). При этом вибрация способствует износу узлов и 
компонентов конструкции АД. 
Цель работы. Оценка механизма и способов учета влияния изменения свойств основных конструктивных 

материалов в результате старения на вибрационные параметры и характеристики АД. 
Материалы и результаты исследований. Вибрация в АД возникает  под  действием  переменных  сил,  

вызывающих деформацию различных элементов электрической машины. Эти силы могут носить 
электромагнитный, механический и аэродинамический характер. 

Основное влияние на характер вибрации оказывают несовершенство технологии изготовления электрической 
машины, дефекты при сборке и особенности эксплуатации. Изменения технолого-производственного характера 
могут привести к асимметрии электрических и магнитных цепей. Например, отклонения формы статора и ротора, 
перекосы подшипников (опор) и другие дефекты изготовления и сборки, вызывающие статический и динамический 
эксцентриситет (т.е. неравномерность воздушного зазора), могут приводить к появлению значительной магнитной 
асимметрии и изменению характера вибрации. С другой стороны, параметры вибрации машины могут существенно 
зависеть от условий эксплуатации  и качества напряжения сети.  
     Исследования, проводимые в этом направлении для АД, заключаются  в анализе надежности  двигателей  с 
учетом влияния уровня  вибрации различных частей ЭМ. Существующие модели не связаны напрямую с 
дефектами, не учитывают причины их возникновения, локализацию областей  повреждений, изменение  свойств  
основных  конструктивных  материалов  и  элементов  конструкции, состояние  которых  оказывает  существенное  
влияние на вибрационные параметры АД. В [3] приведены  модели надежности для машин, составленные с учетом 
режимов их работы. При этом формулировка законов распределения отказов по рассматриваемым группам причин 
имеет общий вид без привязки к взаимозависимостям изменения вибрационных  параметров, определяющих  общее  
состояние  узлов  ЭМ,  учитываемых в модели. Низкая достоверность методик прогнозирования показателей 
надежности  электрических  машин  обусловлена широким спектром встречающихся дефектов и повреждений, 
вносимых на этапах производства, эксплуатации и ремонта. 
     Обобщая результаты анализа, можно сделать  вывод,  что  существующие  модели надежности отражают только 
результаты статистической обработки экспериментальных данных для необходимого числа влияющих параметров, 
представленных в виде распределений того или иного вида. Такой подход неприменим для расчета и 
прогнозирования надежности машин с учетом возможных эксплуатационных воздействий, изменения их 
характеристик и параметров,  износа  и  старения  основных  конструкционных материалов. 

При рассмотрении процесса старения АД, необходимо оценивать состояние механических узлов (подшипники, 
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валы и др.), конструктивных  магнитных  и  обмоточных  материалов и прочих, так как изменение свойств или 
появление дефекта в любой части электрической машины обычно влечет за собой появление других видов 
дефектов и изменение вибрационных параметров и характеристик. Так, например, обрыв стержня ротора или 
повышение электрического сопротивления в месте его соединения с к.з. кольцом (электромагнитный дефект) 
вызывает локальный нагрев ротора в месте дефекта и может привести к его деформации и появлению теплового 
дисбаланса (механический дефект), при этом изменение линейных размеров ротора вызывает избыточную осевую 
нагрузку на подшипники и преждевременный выход последних из строя. Поскольку через стержни, соседние с 
поврежденным, течет ток, превышающий номинальный, подвергая их дополнительным механическим и тепловым 
нагрузкам, то ускоренный выход их из строя АД неизбежен. Данный дефект проявляется в увеличении вибрации на 
частоте вращения и частоте действия электромагнитных сил (двойная сетевая  – 100 Гц) с боковыми полосами, 
сдвинутыми друг от друга на частоту, равную частоте скольжения ротора, умноженной на число полюсов. 

Старение всех конструктивных элементов машины учесть и оценить достаточно сложно. Поэтому нужно 
учитывать процесс старения тех конструктивных частей и элементов ЭМ, которые в большинстве случаев приводят 
к  их отказам. 

Так, согласно [4], в  большинстве  случаев  (85 – 95%)  отказы асинхронных двигателей мощностью свыше 5 кВт 
происходят из-за повреждения обмоток и распределяются следующим образом: межвитковые замыкания  –  93%,  
пробой  межфазной  изоляции – 5%, пробой  пазовой  изоляции  – 2%.  На подшипниковый  узел  приходится           
5 – 8%  отказов и небольшой процент связан с такими причинами, как распайка выводных концов, скручивание 
валов, разрыв стержней ротора и др. 
     Короткие замыкания или обрывы в обмотках статора приводят к появлению пульсирующего крутящего 
момента. В спектре вибрации они проявляется в возрастании уровня вибрации на частоте электромагнитных сил 
(100 Гц) как в радиальном, так и осевом направлениях. Кроме того, появляются составляющие на зубцовой частоте 
(количество стержней ротора, умноженное на частоту вращения). Это может приводить к локальному нагреву 
корпуса статора и вызвать его деформацию, что в свою очередь приводит к перекосу ротора относительно статора и 
неравномерности воздушного зазора. 
     Эксцентриситет статора (неравномерный воздушный зазор) чаще всего является следствием некачественного 
монтажа подшипниковых опор, неплоскостности опорных поверхностей фундамента или тепловых деформаций в 
агрегате и фундаменте. Проявляется в возрастании уровня вибрации на частоте электромагнитных сил и на частоте 
вращения электромагнитного поля в зазоре (частота сети, деленная на количество пар полюсов). 
     Осевое смещение ротора относительно статора приводит к тому, что осевые силы, стремясь вернуть ротор в 
нейтральное положение, вызывают значительную осевую вибрацию на частоте питающей сети или частоте 
вращения ротора. Большинство подшипников не предназначены для компенсации осевых усилий и поэтому быстро 
выходят из строя. 
     Ослабление прессовки пакета стали ротора, ведет к увеличению вибрации на частоте действия 
электромагнитных сил и к росту потерь. К тому же магнитные свойства стали, особенно в верхни частях зубцов, 
изменяются неравномерно, что приводит к разной величине магнитного сопротивления отдельных участков 
сердечника. Это приводит к увеличению магнитной составляющей вибрации. 
     Таким образом, все выделенные виды дефектов являются в той или иной мере источниками возникновения 
вибрации, ведут к ухудшению свойств конструктивных элементов, и как конечный результат – выходу из строя 
ЭМ. 
     Выводы. Совместная оценка основных видов дефектов по степени их влияния на изменение параметров АД 
дает  возможность спрогнозировать момент выхода из строя ЭМ в целом или отказ элементов конструкции, а также  
учитывать изменение  свойств  конструктивных материалов и отдельных узлов в процессе эксплуатации. Учет 
влияния состояния основных материалов и конструктивных изменений в АД на изменение вибрационных 
параметров и характеристик машины позволяет разработать рекомендации по их замене и восстановлению. Для 
реализации этого необходима разработка новых моделей надежности с расширенным спектром факторов, 
аналогичных полученным в [3], учитывающих влияние состояния основных конструктивных элементов на 
изменение вибрационных параметров и характеристик электродвигателя. 
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Вступ. При проведенні досліджень у процесі випробувань електричних машин виникають задачі вимірювання таких 

фізичних параметрів як струм, напруга, температура, частота обертання, віброшвидкість, характеристики магнітного 
поля. При цьому перевага надається використанню у складі випробувального обладнання автоматизованих 
вимірювальних комплексів. Структура вимірювальних каналів таких комплексів може бути різною і містити у 
загальному випадку декілька елементів, як-от: шунти, додаткові опори, первинні перетворювачі величин (датчики), 
інтерфейсні схеми датчиків (електронні підсилювачі, схеми формування вихідних сигналів, фільтри), комутатори, 
засоби аналого-цифрового перетворення. Деякі із перерахованих блоків можуть бути відсутніми або конструктивно 
об’єднаними.  

При випробуваннях електричних машин в умовах виробництва допускається спрощення програм та обмеження 
кількості випробувань, що у свою чергу дозволяє обмежити кількість безпосередньо контрольованих вимірюваних 
параметрів у складі іспитових стендів. Дослідження процесів старіння електричних машин передбачає як прогнозування 
зміни їх електромагнітних параметрів, паспортних даних та робочих характеристик у процесі їх напрацювання на 
відмову, так і визначення показників надійності, що характеризують їх межеві наробітки на відмову. Це вимагає 
проведення більшої кількості випробувань та вимірювань багатьох параметрів із максимально можливою точністю та 
обумовлює необхідність введення до складу комплексів додаткового вимірювального обладнання. 

При цьому важливо дотримуватись вимог щодо точності вимірювальних приладів та сумарної похибки 
вимірювальних каналів [1]. Для забезпечення заданої точності вимірювань необхідно розглянути кожен елемент 
вимірювального каналу, оцінюючи джерела та види похибок, характерні для нього. Це надасть можливість визначити 
засоби зменшення їх впливу. Не менш важливо здійснити правильний вибір первинних перетворювачів [2] та засобів 
аналого-цифрового перетворення. 
Мета роботи. Обґрунтувати структуру вимірювальних каналів комплексу для дослідження процесів старіння 

електричних машин, проаналізувати види та джерела похибок, які найбільш суттєво впливають на результати 
вимірювань електричних та неелектричних параметрів у складі комплексу, висунути рекомендації щодо вибору 
елементів вимірювальних каналів, а також використання методів та засобів для мінімізації сумарної похибки 
вимірювань. 
Матеріал і результати дослідження. Функціональну схему вимірювальних каналів такого комплексу для 

дослідження процесів старіння електричних машин наведено на рис. 1. Вимірювальна частина комплексу побудована на 
базі персональної ЕОМ з підключеним до неї за інтерфейсом USB модулем LCard E14-440, який містить аналого-
цифровий перетворювач (АЦП) та канали дискретного вводу/виводу (ДВВ).  

Блок АЦП має 16 диференціальних каналів 
аналогового вводу, до яких через схеми інтерфейсів (ІС1-
4) підключені датчики вимірювання основних параметрів: 
постійного та змінного струму (ДС), постійної та змінної 
напруги (ДН), вібрації (ДВ), магнітної індукції (ДІ). 
Управління характеристиками ІС здійснюється через 
канали ДВВ з використанням протоколу передачі даних 
SPI.Окремо до COM-порта ПЕОМ через перетворювач 
інтерфейсів (ПІ) підключено датчики температури (ДТ) з 
вихідним послідовним інтерфейсом 1-wire. Через LPT 
порт до ПЕОМ підключений датчик частоти обертання 
(ДЧО). 

Для вимірювання напруги та струму у складі 
автоматизованих вимірювальних систем найчастіше 
використовують резистивні, трансформаторні датчики та 
датчики на основі ефекту Хола. Вимірювальні канали 
струмів та напруг комплексу побудовані з використанням 
відповідно датчиків струму та напруги на ефекті Хола зі 
зворотним зв’язком (компенсаційні або замкнутого 
контуру). Перевагами таких датчиків порівняно з іншими є 

можливість вимірювань як на постійному, так  і на змінному струмі, широкий діапазон вимірювань з лінійною 
характеристикою перетворення, висока точність у смузі частот до декількох десятків кілогерц, малі втрати. Гальванічна 
ізоляція вимірювального сигналу від первинного кола забезпечує безпеку електронного обладнання та малий шум, що 
наводиться. Датчик містить вбудовану схему температурної компенсації та підсилення. 

Певним недоліком є необхідність використання для датчика напруги додаткового резистора (зовнішнього або 
вбудованого) у первинному колі для перетворення напруги у струм, на який безпосередньо реагує датчик. Для 
зменшення мультиплікативної складової похибки, обумовленої зміною опору зовнішнього резистора при нагріванні, 
необхідно обирати резистори з малим значенням температурного коефіцієнту опору (ТКО). Оскільки такі резистори є 
дорогими та непоширеними, слід передбачити схемне рішення для термокомпенсації. 

Інтерфейсні схеми датчиків струму і напруги (ІС1, ІС2) містять перетворювачі струм-напруга. При вимірюванні 
параметрів вібрації використовують п’єзорезистивні, індукційні, п’єзоелектричні та ємнісні датчики. Для вимірювання 
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Рис. 1 – Функціональна схема каналів вимірювального 
комплексу 
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вібрації електричних машин у складі комплексу найбільш оптимальним є використання п’єзоелектричних 
акселерометрів із виходом по заряду. Такий вибір обумовлений поширеністю та доступністю датчиків цього типу разом 
із можливістю роботи у достатньо широкому і регульованому діапазоні амплітуд і частот (до 5 кГц), що в основному 
забезпечується електронною схемою перетворення заряду в напругу (входить до складу інтерфейсної схеми ІС3).  

Крім того, при вимірюваннях вібрації електричних машин малої та середньої потужностей на високих частотах 
мають місце переміщення, при яких сигнали датчиків мало відрізняються від шуму. Вплив такого шуму значно 
знижується при використанні акселерометрів. Недоліком використовуваних акселерометрів є чутливість до зміни 
навколишньої температури, вплив якої на характеристики перетворювача можна зменшити введенням додаткової схеми 
[3].Оскільки вібрація електричних машин нормується в одиницях віброшвидкості, необхідно здійснити інтегрування 
сигналу датчика, що легко реалізується програмним способом після введення даних до ПЕОМ. 

Перетворювач заряд-напруга працює за принципом інтегрування струму. Тому для мінімізації похибки, пов’язаної із 
наявністю паразитних струмів, необхідно використовувати у схемах операційні підсилювачі з надмалим струмом зсуву. 
Таким підсилювачем є, наприклад, OPA129. Схему реалізовано з використанням високостабільних плівкових 
конденсаторів для усунення дрейфу коефіцієнта підсилення. Підключення за допомогою аналогових ключів 
конденсаторів різного номіналу дозволяє гнучко змінювати параметри вимірювального каналу для машин різної 
потужності. Управління ключами здійснюється через лінії цифрового вводу/виводу модуля E14-440. 

При вимірюваннях параметрів магнітного поля використовують магнітоіндуктивні, магніторезистивні, ферозондові 
датчики та датчики на ефекті Хола. Зважаючи на діапазон вимірювання магнітної індукції та великий асортимент 
моделей датчиків, вимірювальні канали побудовані з використанням датчиків Хола. Датчики магнітної індукції на 
елементах Хола реагують на нормальну складову вектора магнітної індукції, тобто є спрямованими елементами, що 
дозволяє визначати розподіл магнітного поля у просторі. Датчики мають достатню чутливість, лінійність 
характеристики та широкий частотний діапазон. Мала товщина корпуса (для кристалічних датчиків порядку 1 мм, для 
плівкових – 0,1 мм) дозволяє проводити вимірювання основного поля безпосередньо у повітряному проміжку машин 
середньої потужності, для інших машин датчики можуть бути вбудованими. 

Головними недоліками датчиків є залежність коефіцієнта Хола від температури, необхідність попереднього 
калібрування, наявність залишкової напруги. Тому у складі ІС4 слід передбачити схему температурної компенсації та 
підсилення з використанням прецизійних інструментальних підсилювачів. Вимірювання температури здійснюють за 
допомогою терморезистивних, напівпровідникових датчиків та термопар. Датчики температури (ДТ) обрано 
напівпровідникового типу, оскільки вони мають вбудовану схему підсилення, перетворення та передачі сигналу за 
цифровим інтерфейсом 1-wire, що забезпечує достатню завадостійкість за умов наведення електромагнітних полів від 
електричної машини. Такі датчики також доступні у корпусах SMD, що дозволяє розмістити їх у безпосередній 
близькості до обмоток. 

Вимірювання частоти обертання можна здійснити з використанням тахогенераторів, індукційних, 
магніторезистивних, а також оптичних датчиків (датчики на відбиття або переривання променів, оптичні енкодери, 
стробоскопи), а також датчиків Хола. Важливим критерієм вибору датчика для вимірювальної системи комплексу є 
можливість швидкого та простого його встановлення на машини з різною висотою вала. Найдоцільнішим у цьому плані 
є використання безконтактних оптичних датчиків. З урахуванням доступності датчиків, у якості датчика частоти 
обертання (ДЧО) вимірювальної системи обрано оптичний енкодер з імпульсним виходом, що забезпечує простоту його 
підключення та можливість отримання інформації із необхідною роздільністю про кут повороту, кутову швидкість, 
частоту та напрямок обертання вала машини. 

Схеми інтерфейсів (ІС1-4) забезпечують перетворення сигналів струму та заряду на напругу, підсилення, зсув, 
масштабування та перетворення однофазних сигналів на двофазні для подальшого підключення до каналів АЦП за 
диференціальної схемою. Таке підключення забезпечує ефективне придушення синфазних завад та можливість передачі 
сигналу напруги без перетворень на значну відстань. Це досягається використанням у складі ІС для узгодження джерела 
сигналу та АЦП підсилювачів з диференціальним виходом, наприклад, типу AD8132. 

У всіх ІС передбачена можливість автоматизованої зміни коефіцієнтів підсилення, компенсації зсуву нуля, що 
можливо завдяки використанню цифрових потенціометрів з управлінням за інтерфейсом SPI із цифрових ліній модуля 
E14-440. Прикладом такого потенціометра є AD5263 фірми Analog Devices. На виході ІС містять фільтри низьких частот 
для зменшення впливу аліасних частот при дискретизації сигналів. Вибір модуля E14-440 для збору даних та управління 
пояснюється наявністю у його складі цифрового сигнального процесора, що дозволяє буферизувати дані для роботи у 
режимі реального часу, а також наявністю вільних цифрових ліній для організації управління ІС. Важливим фактором є 
також підтримка інтерфейсу USB 2.0 для зв’язку з ПЕОМ, що надає вимірювальній системі мобільності при 
підключенні до ПЕОМ типу Notebook. 

АЦП модуля має розрядність 14 біт, тобто на межі вимірювання  ±10 В дає величину молодшого значущого розряду 
1,2 мВ. Це є достатньо малою розрядністю для зменшення похибки квантування і достатньо великою для мінімізації 
похибок, пов’язаних із шумами та сигналами зсуву. Частота дискретизації 100 кГц забезпечує відтворення корисного 
сигналу без втрат значущих складових його спектру. 
Висновки. У результаті досліджень обґрунтовано структуру вимірювальних каналів комплексу для дослідження 

процесів старіння електричних машин, що дозволяє забезпечити необхідну точність вимірювання контрольованих 
параметрів. У подальшому планується обґрунтувати набір використовуваних процедур цифрової обробки результатів 
вимірювань для виділення та аналізу інформативних параметрів по кожному каналу вимірювальної системи, розробити 
програмну реалізацію цих процедур та провести експериментальні дослідження вимірювального комплексу. 
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Вступ. На даний момент засоби захисту асинхронних двигунів (АД) у більшості випадків не забезпечують 

необхідного рівня надійності та ефективності їх застосування. Актуальність розробки систем теплового захисту 
АД не підлягає сумнівам, оскільки кількість двигунів даного типу превалює серед інших видів 
електромеханічних перетворювачів, а показники їх надійності є досить низькими. Досвід попередніх 
досліджень доводить доцільність застосування теплового захисту шляхом контролю максимальної температури 
обмотки статора. На сьогодні ще не створено дієвої системи теплового захисту, яка б забезпечувала при 
відносно невеликих затратах на розробку високий ступінь надійності двигунів різного діапазону потужностей.  
Мета роботи. Обґрунтувати можливості та визначити особливості практичної реалізації теплового захисту 

по максимальній температурі обмотки статора, ефективного за умов зміни стану основних конструктивних 
вузлів та елементів АД. 
Матеріал і результати досліджень. Тепловий захист АД базується на двох підходах, що використовуються 

за різних умов та режимів їх роботи: 
– контроль середньої температури обмотки статора; 
– контроль максимальної температури окремих частин обмотки. 
Прикладом сфер застосування теплового захисту на основі контролю середньої температури статору є: 

несправність системи охолодження, перевищення понад норму температури навколишнього середовища, 
контроль температури обмотки у динамічних режимах, що припускають короткочасні перевантаження, робота 
електричних машин в умовах вибухонебезпечного середовища при обмеженні критичної температури нагріву 
та ін. Принцип теплового захисту АД по середній температурі використовується у комплексі зі струмовим 
захистом при різних режимах роботи (переважно S1-S3), а також у АД з тяжкими умовами роботи при різних 
видах теплових перенавантажень. Даний вид захисту успішно реалізується і дає непогані результати для 
електродвигунів, які не мають типових пошкоджень або нетипових конструктивних дефектів [1].  

На відміну від захисту по середній температурі статора, тепловий захист по максимальній температурі є 
доцільним у випадках наявності конструктивних змін в основних вузлах, що пов’язано з порушенням їх 
властивостей у процесі тривалої експлуатації та ремонтів. Як приклад, можна виділити локальні замикання 
листів шихтованих сердечників, перевищення коефіцієнту заповнення пазів обмоткою, заміна типу та перетину 
обмотувального провода при відновленні або модернізації обмотки. У даному випадку встановленню 
термодетектора повинно передувати визначення ділянки обмотки із максимальною температурою Крім 
наявності дефектів конструкції, такий підхід дає змогу контролювати максимальну температуру обмотки при 
будь-якому нетиповому розподілі теплових потоків через конструктивні особливості окремих двигунів, 
особливо в аномальних динамічних режимах. Доцільність застосування підходу ґрунтується на тому, що за 
ряду умов в окремих ділянках АД досягається перевищення максимально допустимої температури, що 
призводить до руйнації ізоляції, хоча при цьому середня температура обмотки не перевищує критичного 
значення. Визначення місця встановлення термоіндикатора здійснюється шляхом аналізу теплових схем 
заміщення, що дозволяють враховувати нерівномірність розподілу температури обмотки [2] або теплових 
моделей, що описуються системою лінійних диференційних рівнянь однорідного стрижня за умов урахування в 
них зазначених дефектів [3].  

На рис. 1-4 у якості прикладу наведені залежності зміни температури по довжині обмотки статора, що 
відображають вплив зміни стану шихтованого осердя статора за різних умов його урахування. На кожному з 
рисунків крива, позначена цифрою 1, відповідає зміні температури при врахуванні відповідного параметра, 
крива 2 – зміні температури за умов відсутності дефектів осердя. Розрахунки проводились з використанням 
методики, описаної в [3]. З наведених графіків можна відмітити нерівномірність розподілу температури по 
довжині статора навіть в умовах цілісності ізоляції листів осердя. При цьому залежності температури у 
двигунах з пошкодженнями міжлистової ізоляції розподіляються нехарактерно і максимуми перевищень 
температури важко визначити, що свідчить про некоректність застосування систем теплового захисту, 
заснованих на контролі середньої температури обмотки статора в умовах наявності короткого замикання листів 
сталі осердь та відповідного локального перевищення втрат.  

На основі проведених досліджень було визначено шляхи подальшого розвитку даного напряму: 
– розвиток методів прогнозування зміни стану основних конструктивних вузлів та елементів АД у процесі 

ремонту та тривалої експлуатації; 
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– створення достовірних методик визначення максимальної температури обмотки статора в АД 
загальнопромислового призначення, що враховують зміну стану їх конструктивних вузлів та елементів; 

– розробка засобів технічного контролю температури у будь-якій точці обмотки статора; 
– визначення припустимих місць встановлення термоіндикаторів та термодетекторів, що забезпечують 

достатній ступінь відповідності вимірюваної температури максимальній; 
– доведення доцільності використання саме контролю перевищення місцевих максимальних температур у 

перевагу над запропонованими методами в ДСТУ, що базуються на контролі середніх перевищень температури 
обмотки статора;  

– проведення робіт у напряму розробки системи інтелектуального теплового захисту, реалізованого на 
комплексному поєднанні струмового захисту та теплового захисту по максимальному перевищенню 
температури обмотки. 

C,°θ

 
Рисунок 1 – Залежність  розподілу температури 

обмотки статора по її довжині за умов відсутності 
дефектів осердя статора 

C,°θ

 
Рисунок 2 – Залежність  розподілу температури 
обмотки статора по її довжині з урахуванням 
нерівномірності розподілу втрат у сталі осердя 

C,°θ

 
Рисунок 3 – Залежність  розподілу температури 

обмотки статора по її довжині з урахуванням зміни 
коефіцієнта теплопровідності сталі при 
рівномірному розподілі втрат у сталі 

 

C,°θ

 
Рисунок 4 – Залежність  температури обмотки статора з 

одночасним урахуванням нерівномірного розподілу 
коефіцієнта теплопровідності сталі та втрат у сталі  

Висновки. У роботі доведено можливість побудови дієвого теплового захисту, заснованого на контролі 
максимальної температури обмотки статора та визначено шляхи і особливості його реалізації.       
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CALCULATION OF ELECTROTECHNICAL DEVICES ELECTRIC CIRCUITS WITH 
INSTANTANEOUS POWER TECHNIQUE 

Malyakova M., student for Master Degree 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
Introduction. In the theory of linear electric circuits with permanent parameters an analysis is reduced to the 

calculation of the system of linear differential or algebraic equations.  The matematical apparatus for similar equations 
is fully developed at the beginning of the last century. Thus for all tasks the principles of superposition and reciprocity 
is widely used. The calculations of nonlinear electric circuits are much more difficult , as the theory of nonlinear 
differential equations describing the processes in the nonlinear electric circuits paid less attention to the problem of the 
development. Each type of equation has its own approach and calculation technigue. Many nonlinear equations don’t 
have the analytical solutions and require special functions construction. 

Objectives. Increasing of the efficiency of calculation of electrotechnical devices electric circuits with instantaneous 
power technique. 

Materials and findings. The instantaneous power technique [2] is an effective tool for the calculation of the 
nonlinear electric circuits.The instantaneous power is determined in different ways on the different electric circuits 
elements [2]: on power supply; on linear ohmic resistance; on nonlinear inductance, accordingly: 

)()()( titutpД ⋅= ; ;))(()()()( 2
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According to the instantaneous power technique, the system of balance equations of instantaneous power constant 
and othorgonal components set up for the power supply and equivalent curuit by the corresponding harmonics is 
constructing. The algorithm of instantaneous power components calculations is developed for calculations automation. 
It is based on the theorem about the curtailing, which is known from the theory of signals. The core of this theorem is 
the Fourier Transformation (FT) of the product of two signals which is the curtailing of their FT [3]. An algorithm is 

realized by the subsystem of symbolic calculations of the MathCad mathematical package: 
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The calculation of the instantaneous power components of nonlinear electric circuits is realised on the coil with steel 
and nonlinear  magnetization curve. The block diagram of the mathematical model for the researched object is 

presented on the fig. 1. 
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Figure 1 – Block diagram of mathematical model 
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Figure 2 – Nonlinear dependence of inductance  on  
current 

The mathematical modeling of the nonlinear system is realised in the MatLab environment, where the curves of 
current signals of instantaneous  powers on the elements of the system and instantaneous inductance are obtained. 
(Figure 3). The harmonic components of instantaneous powers on the elements of mathematical model of the nonlinear 
circuit are compared with proper values obtained with offered algorithm of equations forming for the instantaneous 
power components. A relative error  by the effective power signal is %5,1=efδ . 

 

Figure 3 – Changing curve L(t) 

Table 1 - Relative errors of determination 
of instantaneous power  components  

%2,1)2( =Paδ  %2,4)2( =Pbδ  

%17,0)4( =Paδ  %4,0)4( =Pbδ  

%5,0)6( =Paδ  %03,0)6( =Pbδ  

%6,10)8( =Paδ  %4,0)8( =Pbδ  

%8,21)10( =Pbδ  %4,0)10( =Pbδ  

Conclusions. The analysis of the calculations results shows the possibility and efficiency of instantaneous power 
technique for determining the parameters of nonlinear electric circuits. The increase in calculations errors takes place at 
decrease of particular harmonic effect on a general signal and increase of the harmonic number. 
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Introduction. Increased requirements to efficient use of power resources at industrial enterprises pose the problem 
of timely diagnostics of defects of induction motors (IM) as the largest power consumers.  

IM supply from industrial and domestic mains with voltage up to 1 kW is connected with significant levels of 
unsinusoidality and dissymmetry. In this case current and vibration spectra components caused by defects may overlap 
or be mutually compensated by the components caused by electric power low-quality parameters. When 
vibrodiagnostics is carried out, the state of the mains supply, as a rule, is not taken into consideration. Application of 
any relations between amplitudes of voltages and currents spectra is unacceptable due to different manifestation of 
motor characteristics at the frequency of the fundamental and high harmonics, as well as to the presence of natural 
nonlinearities in the form of magnetization curve and current displacement effect in rotor windings. 

It is offered in paper [1] to provide monitoring and estimation of IM technical state according to instantaneous 
power signal and electromagnetic moment analysis based on instantaneous values of stator voltages and currents, in 
accordance with algorithm proposed in paper [2]. Signal spectrum of the power consumed by three-phase motor or its 
electromagnetic moment, unlike signal spectra of currents or stator phases envelope currents, not only makes it possible 
to find out the presence of corresponding damage or defect, but also allows one to estimate the level of the damage 
according to the value of corresponding harmonic component. Thus, the use of consumed power spectrum provides the 
possibility to estimate the damage power component and correlate it with additional destruction of the motor elements 
under the action of vibrations caused by this power component. Moreover, the analysis of instantaneous power spectra 
makes it possible to estimate operation of induction motors with significant nonlinearity manifestation when it is 
incorrect to apply the principle of currents harmonic components superposition [3]. 

Purpose of the work. Elimination of the influence of supply mains low-quality parameters on the results of 
induction motor diagnostics. 

Material and outcomes of research. In case of low-quality supply, motor nonlinear elements and mains 
unsinusoidality and dissymmetry contribute to formation of current spectral composition. To transform the analyzed 
signals to the condition of supply by sinusoid symmetrical mains, it is necessary to carry out recalculation of current 
harmonic values, taking linear dependence of motor complex impedances Zk  into account. Harmonics recalculation is 
made in a complex form. It is correct if IM is presented in the form of a linear and nonlinear objects totality. Then, 
when the object linear part current harmonic composition caused by the presence of the mains voltage higher harmonics 
is determined by dividing them into motor complex impedance, the superposition principle is not affected [3].IM 
complex impedance can be determined as a result of identification of electromagnetic parameters. Taking into 
consideration the absence of IM magnetic system saturation in the condition of a short circuit, the main nonlinearity in 
this condition is determined by the effect of current displacement in rotor windings, which is significantly manifested at 
frequencies above 250 Hz. In this case, the data obtained in short circuit condition conform to the data for idle running 
condition when the supply is polyharmonic. Considerable differences can be observed in the first harmonics where 
rotation electromotive force (EMF) induced in stator winding has great influence. Higher frequencies harmonics 
difference can be explained by the influence of magnetic system saturation and presence of small EMF, and it 
constitutes the motor complex nonlinearity.  

To analyze the influence of supply low-quality parameters on the results of estimation of IM operation conditions, a 
number of experiments were made with artificial creation of supply voltage dissymmetry for IM AO 90 S-4 motor 
(1,1 kW; 1410 rpm; 2,8 A). Dissymmetry was created by means of connecting an autotransformer to an IM phase. 
Characteristics of voltage parameters for the most typical experiments are shown in Table 1. The following designations 
are adopted in Table 1: KU  – voltage deviation in autotransformer phase; 2ε  – reverse sequence coefficient. 

    
Table 1 – Voltage parameters in experiments with artificially created supply dissymmetry 

Experiment number 2ε , % KU , % 

1 0,7 0,9 
2 20,09 16 
3 58,8 69 

When there is dissymmetry in the supply mains, stator phase currents and voltages dissymmetry occurs in IM. In 
this case, due to rotor revolutions EMF, stator phase voltages dissymmetry considerably differs from the supply mains 
voltages dissymmetry and is additionally manifested in dissymmetry about abscissa axis (time axis). 

Analysis of dissymmetry level in three-phase system without connections of mains neutral terminals and induction 
motor according to currents and voltages phase values is rather difficult, that is why it should be carried out on the basis 
of interphase parameters. 
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Then recalculation of current harmonics is made according to expression: 
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where 
BAAB kkk III &&& −=  – complex value of  current k-th harmonic, 

ABkU&  – complex value of interphase voltage k-th 

harmonic, 
ABkZ& – IM complex impedance value on k-th harmonic, k=2..K  – harmonic number. 

During recalculation of the current phase fundamental harmonic it is necessary to take into account EMF induced in 
stator winding: 
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where 1E&  – complex value of EMF first harmonic amplitude in the gap; ν+= 111 jLRZ&  – complex value of impedance 
first harmonic. Recalculation of currents instantaneous values is made according to (1): 
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voltage is assigned by the first harmonic: 

 ( ) ( )∑∑ −= )tsin(UIm2)tcos(URe2)t(
'
ABu )AB(1)AB(1 ωω , (4) 

where )t(iАB′  – recalculated current instantaneous values according to (1), )t(uАB′  – supply ideal voltages without 

higher harmonics, ω – angular frequency, t  – time. Recalculation for currents )t(iBC′ , )t(iCА′  and voltages )t(uBC′ , 

)t(uCА′  is carried out similarly to expressions (3) and (4), correspondingly. 
The influence of supply mains dissymmetry on current signals formation can be eliminated by restoration of voltage 

signals according to the first harmonics of stator phase voltages, according to (4). Interphase voltage which least of all 
differs from rated voltage is taken as a basic signal. Instantaneous values of other interphase voltages are computed in 
relation to the basic one from three-phase mains symmetry condition: 
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where )AB(U1
& , )BC(1U& , )CA(1U&  – amplitudes of the first harmonics of interphase voltages AB, BC and CA, 

correspondingly. 
Then, according to (2), current harmonics are recalculated. It should be mentioned that it is not necessary to 

recalculate EMF harmonics when supply mains dissymmetry is less then 20%, as there is no significant magnetic field 
distortion in IM gap. 

Using methods of IM parameters identification, stator and rotor ohmic resistance and inductive reactance, necessary 
for the further analysis, were preliminary computed: 6271 ,R = Ohm, 0682 ,R = Ohm, 0371 ,L = Ohm, 4662 ,L = Ohm. 

Complex impedance harmonics are determined according to a known expression: 

 ν+=ν ]ZIm[j]ZRe[Z& , (5) 
which can be reduced for the higher harmonics to the form: 

 ( ) ( )ν+++=ν 2121 22 LLjRRZ& . (6) 
In this case, for IM, computed dependence of complex impedance harmonics amplitude values module on harmonic 

number presents a straight line. 
After recalculation of experimental signals according to expressions (1–4), currents and voltage signals for the 

further analysis are obtained (Fig.1). Three-phase power instantaneous values are computed on the basis of recalculated 
interphase currents and voltages (Figs. 2-4). 
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Figure 1 – Signals of initial (1) and recalculated (2) voltages (a) and currents (b) for experiment No.3 
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Figure 2 – Total three-phase power without taking constant component into account for experiment No.1 
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Figure 3 – Total three-phase power without taking constant component into account for experiment No.2 
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Figure 4 – Total three-phase power without taking constant component into account for experiment No.3 

 
The following designations are adopted in Fig. 2–4: 1 – initial signal, 2 – signal transformed to sinusoid supply, 3 – 

signal transformed to sinusoidal symmetric supply. 
For comparative analysis of initial and the enumerated signals, dissymmetry coefficients and currents and voltages 

unsinusoidality were calculated, as well as power higher harmonics coefficient hgPK   (7), the computation of which 

was made according to the following expression: 

 r

N

hgP PPK ∑
−

=ν
ν=

1

1

2 . (7) 
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As it can be seen from (7), the offered coefficient is a relation of power higher harmonics root-mean-square value to 
motor power rP  rated value. 

The results of computation of the mentioned coefficients are given in Tables 2-4. 
 
Table 2 – Computed values of power higher harmonics coefficients 

No. Type of the analyzed signal 
Value hgPK  

Experiment number 
1 2 3 

1 
Transformed to supply by symmetric sinusoid 
mains 

0,069 0,087 0,243 

2 
Transformed to supply by dissymmetric sinusoid 
mains 

0,111 0,238 0,933 

3 Initial signal 0,129 0,250 0,812 
 

Table 3 – Computed values of analyzed signals unsinusoidality coefficients 

No. Parameter 
Initial signal Restored signal 

Experiment number Experiment number 
1 2 3 1 2 3 

1 Current 
AB 5,72% 5,18% 2,9% 5,98% 5,28% 2,85% 
BC 5,38% 11,4% 6,67% 6,16% 6,67% 4,09% 
CA 5,61% 5,83% 4,44% 5,7% 5,33% 4,18% 

2 Voltage 
AB 6,28% 5,56% 4,42% 0% 0% 0% 
BC 6,17% 5,95% 7,34% 0% 0% 0% 
CA 6,32% 6,15% 6,71% 0% 0% 0% 

 
Table 4 – Computed values of analyzed signals dissymmetry coefficients 

No. Parameter 
Initial signal Restored signal 

Experiment number Experiment number 
1 2 3 1 2 3 

1 Current 30,402% 72,45% 283,58% 13,88% 23,65% 76,69% 
2 Voltage 3,88% 10,707% 45,54% 0% 0% 0% 
3 Power 23,44% 20,45% 10,44% 0,06% 0,442% 0,141% 

 
Conclusions. A method for recalculation of stator interphase voltage and current harmonic components has been 

offered and substantiated. This method makes it possible to analyze the spectrum of consumed three-phase 
instantaneous power without components caused by supply mains low-quality parameters. It also enables improvement 
of accuracy and information value of IM diagnostics based on the analysis of consumed three-phase instantaneous 
power spectrum. 

 
BIBLIOGRAPHY 

1. Mamchur Dmytro, Kalinov Andriy “Diagnostics of asynchronous motors based on spectra analysis of power 
consumption,” in Proc. XI International Ph Workshop OWD’2009, Poland, Gliwice, 2009, P. 434-439. 

2. Kalinov Andriy, Mamchur Dmitriy, Chumachova Anna, “Research Of The Asynchronous Motor’s Observability 
For Estimation Operating Conditions And Energy Efficiency,” in Proc. X International Ph Workshop OWD’2008, 
Poland, Gliwice, 2008, P. 357-362. 

3. K.S. Demirchian, L.R. Neiman, N.V. Korovkin. Theoretical Fundamentals of Electrotechnics: Handbook for higher 
educational establishments. – 5th edition. – V.2. – S-Pb.: Piter, 2009. – P. 127-157. 

4. B.Yazici, G.B.Kliman, W.J.Premerlani, R.A.Koegl, A.Abdel-Malek and G.B.Robinson “On-line statistical 
conditional monitoring and fault diagnosis for motors with applications to rotor bars and bearings,” GE Research & 
Development center, Tech. Rep. 97CRD120, Sept. 1997. 

5. Aditya Korde B.E. “On-line condition monitoring of motors using electrical signature analysis,” presented at 
'Recent advances in condition-based plant maintenance' seminar by the Indian Institute of PlantEngineers on 17-18 
May 2002 at NITIE, Mumbai. 

6. Available: http://www.powersight.com/uploads/files/Online%20Condition%20Monitoring%20of%20Motors.pdf 
7. Krzhysztof Debowski and Marian Pasko “Symmetrization of asymmetrical nonlinear three-phase load supplied 

from non-ideal sinusoidal voltage source,” COMPEL vol.28 No.3, 2009, P. 512-522. 
8. Review of methods for measurement and evaluation of the harmonic emission level from an individual distorting 

load, CIGRE 36.05 / CIRED 2 Joint WG CC 02  (Voltage quality), Jul. 1998 
. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 
 367

EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE METHOD FOR INDUCTION MOTORS 
PARAMETERS IDENTIFICATION WITH LOW-FREQUENCY FEED 

OF STATOR WINDINGS 

Melnykov V.O., MSc, postgraduate student, Кalinov А.P., PhD, associate prof. 
Mykhailo Ostrogradsky Kremenchuk state university 
E-mail: scenter@kdu.edu.ua 
 

Introduction. Nowadays one of the main directions for researches in the field of electric drive systems is 
concentrated on asynchronous electric drive systems, particularly - synthesis of their control systems. Alongside with 
well known scalar and vector strategies of AC drives control, there is a necessity of the development of the perspective 
systems with adaptive, robust, discontinuous and intellectual control [1]. These control systems require a qualitative 
dynamic drive model with rather precisely identified parameters of an equivalent circuit. Taking into account drive 
parameters changing during its operation and a fact, that influence of working mechanism disturbance is a significant 
problem for its qualitative operation, there is an important problem of determination and control of these parameters. 

Objective. An accuracy estimation of asynchronous drive electromagnetic parameters determination with low-
frequency sinusoidal feed of stator windings. 

Material and findings. For solution of a problem of AC motor parameters identification with low-frequency 
voltage feed, the structure of a test facility is proposed. The test facility is equipped with DC generator, which field coil 
is connected with power voltage inverter and armature is connected by turns with testing drive windings. 

The mathematical apparatus for the identification consists of total complex resistance equations for current and 
voltage signals with different reduced frequencies. For each signal it is possible to compose two equations - for real and 
imaginary part (1). To given set of equations the range of unknown parameters determined for a broad band of powers 
is added [2]: 
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where nn X,R ΣΣ  - total active and inductive windings resistances of tested drive, obtained experimentally from current 

and voltage signals of different reduced frequencies; nω  - angular speed for relevant frequencies; 21 R,R ′  - active 

resistances of stator and rotor; µ′ L,L,L 21  - inductive resistances of stator, rotor and magnetization circuit. 

The experimental researches for verification of proposed method of AC parameters identification, have been carried 
out for motor 4АХБ2Г100L with next rated parameters: 4=nP  kW; 1420=nn  Rev/min; 840,cos =ϕ ; 84=η  %; 

7815 ,/I n =  A; 9811 ,R =  Ohm; 9612 ,R =  Ohm. 

The curves of experimentally obtained total active and inductive resistances for phases A and B of tested motor 
depending on the frequency are represented in a fig. 1 and 2. 
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Figure 1 – Relation of active resistances and frequencies 

for AC motor phases  
Figure 2 – Relation of inductive resistances and 

frequencies for AC motor phases 

Based on current and voltage experimental signals for low frequencies, the calculation of AC motor equivalent 
circuit parameters for each phase separately has been carried out. The calculation results are presented in table 1. 
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Table 1 – Calculated parameters for phases of AC motor testing  

Parameters 
Phases 

А В АВ 

2R′ , ohm 1,1449 1,1799 2,4924 

1L , henri 0,0065 0,0065 0,0131 

2L′ , henri 0,0068 0,0068 0,0137 

µL , henri 0,1135 0,1275 0,2639 
 
The accuracy estimation of electromagnetic parameters determination is produced by the comparison of the 

experimental and calculated current signals. The comparison of interphase current signals (AB) for source frequency of 
50 Hz is presented in fig. 3 and for source frequency of 0,75 Hz – in fig. 4  
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Figure 3 – Comparison of initial (1), calculated (2) and 

calculated by parameters of phases A and B (3) interphase 
current signal (AB) for frequency of 50 Hz 

Figure 4 – Comparison of initial (1), calculated (2) and 
calculated by parameters of phases A and B (3) interphase 

current signal (AB) for frequency of 0,75 Hz 

The table 2 presents the deviations of current signals for amplitudes and phases according to calculated parameters 
of phases A(I), B(II) and AB(III) from output signals, and current signals, computed from the calculated parameters of 
phases A and B from experimental signal of interphase current (IV). 

 
Table 2 – Deviations of calculated current signals for amplitudes and phases 

Frequency, 
Hz 

Criterion 
Inaccuracy 

I II III IV 

50 
Amplitude, % 1,185 0,765 0,389 1,945 

Phase, deg / % 1,7/0,0094 1,6/0,0089 1,3/0,0072 1,9/0,011 

2 
Amplitude, % 10,257 11,743 3,129 0,208 

Phase, deg / % 5,2/0,029 5,2/0,029 6,7/0,037 6,3/0,035 

1 
Amplitude, % 1,624 0,56 5,42 7,83 

Phase, deg /% 6,1/0,034 6,8/0,038 5,5/0,031 4,6/0,026 

0,75 
Amplitude, % 3,929 5,041 5,568 7,481 

Phase, deg/ % 4,6/0,026 5,9/0,033 3,7/0,021 2,7/0,015 
 

Conclusions. The outcomes of experimental researches have shown the availability of developed methods of initial 
approximations determination and AC motor equivalent circuit electromagnetic parameters determination. These 
methods application for problems of semiconducting transistor converters identification allows to solve problems of 
equivalent circuit electromagnetic parameters identification for AC motor used in frequency-controlled electric drive 
systems. 

 
BIBLIOGRAPHY 

1. Лозинський А.О. Електропривод змінного струму. Сучасний стан і перспективи розвитку // Науково-
технічний журнал «Електроінформ», «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» – 
Львів: ЕКОінформ, 2009. – С. 102-103 

2. Калінов А.П., Мельников В.О. Обґрунтування початкових наближень при ідентифікації 
електромагнітних параметрів асинхронного двигуна // Електромеханічні і енергозберігаючі системи 
Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009(5). - С. 57-59. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 
 369

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО РЕЖИМУ ДІАГНОСТИКИ СТАТОРІВ 
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

Меташоп Б.С., магістрант, Мірошникова А.О., асистент 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: miroshnykova@mail.ru 
 
Вступ. Асинхронні двигуни (АД) є найпоширенішим видом електричних машин у всіх галузях виробництва. 

На даний час існує проблема неповного використання їх робочого ресурсу через недосконалість ремонтно-
відновлювальних робіт, тому 100% відремонтованих машин не відпрацьовують і року до наступного виходу з 
ладу. За статистикою більшість відмов АД пов’язані з пошкодженням обмотки статора, що можна пояснити у 
тому числі впливом стану сердечника статора [1]. Оскільки на сьогодні не існує вірогідних способів 
діагностики сердечників, ремонт статора є у більшості випадків незадовільним, що і обумовлює велику 
кількість поточних відмов. 

Вирішити цю проблему дозволяє спосіб діагностики статорів АД, що полягає у локальному 
перемагнічуванні шихтованого пакету [2]. У ході розробки цього способу були визначенні діагностичні 
параметри і критерії, що дозволяють розрізняти види пошкоджень. Однак суттєвим недоліком способу 
залишаються великі витрати часу на проведення дослідження.  
Мета роботи. Підвищення ефективності та швидкодії системи діагностики сердечників статорів 

асинхронних двигунів. 
Матеріал і результати дослідження. У процесі експлуатації та ремонту АД пошкоджується поверхня 

зубців статора, що проявляється у вигляді ослаблення пресування, замикання листів і вищербів. Наявність 
останніх обумовлює появу у ході діагностики додаткових повітряних проміжків між вимірювальним 
індуктором та досліджуваним зубцем, що призводять до викривлення магнітного потоку, який наводиться. Для 
виключення впливу неоднорідності поверхні було теоретично та експериментально доведено доцільність 
безконтактного режиму діагностування [3]. 

Використання безконтактного методу дає змогу перейти від покрокового до безперервного режиму 
перемагнічування [4], що, у свою чергу, зменшує час, затрачуваний на встановлення і чітке позиціонування 
індуктора. Тому основною задачею стає визначення такої швидкості переміщення індуктора уздовж поверхні 
зубця, яка б дозволяла проводити діагностику ділянки при зміні у рекомендованих діапазонах амплітуди та 
частоти магнітного потоку, що наводиться. 

У ході попередніх досліджень були встановлені значення амплітуди та частоти напруги живлення індуктора 
[5], за яких чутливість діагностичних параметрів до пошкоджень максимальна – напруга 1 В, 2 В частотою 30 
Гц, 60 Гц та 130 Гц. Виходячи з необхідності вимірювання не менше 3 періодів для кожного діапазону з 
дискретністю 1000 точок за період, загальний час на вимірювання складає 0,3262 с. Максимальна дискретність 
опитування індуктора для 1000 точок вимірювання повинна бути Т/1000 = 0,0000077 с, частота опитування – 
130 кГц. 

Для реалізації вимірювань за вказаними вимогами був вибраний модуль Е14-440D, що містить АЦП для 
опитування каналів струму та напруги індуктора і ЦАП для керування джерелом живлення індуктора. Згідно 
документації модуля, максимальна частота опитування складає 400 кГц і перевищує необхідну, час 
переналаштування каналів модуля – 8 мкс, що не має суттєвого впливу на загальний час вимірювання.  

Виходячи з розмірів індуктора (ширина 3 мм) та часу вимірювань на окремій досліджуваній ділянці, 
швидкість переміщення індуктора має складати 1мм/с. При цьому зміщення індуктора відносно досліджуваної 
ділянки складатиме 0,05 мм, що значно перевищує розміри пошкоджень (від 1 мм), які виявляються [6], і не 
вноситиме суттєвих похибок у результати діагностики. 
Висновки. Результати розрахунків показали можливість застосування безконтактного безперервного 

режиму переміщення індуктора для підвищення швидкодії системи діагностики без втрат точності та 
вірогідності результатів діагностування. 

У подальшому швидкодію розроблюваного способу можливо підвищити на етапі вимірювань за рахунок 
обмеження діапазонів зміни напруги живлення індуктора та на етапі обробки виміряних даних за рахунок 
скорочення ряду діагностичних параметрів.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 
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Вступ. На сьогоднішній день в Україні та країнах близького зарубіжжя значна частина силових 
трансформаторів відпрацювала власний нормативний термін служби. Економічна ситуація, а також загальна 
кількість устаткування з тривалим терміном служби не дозволяють найближчими роками провести їхню заміну. 
У зв'язку з цим дедалі актуальнішою стає проблема подовження термінів служби й оцінка можливості 
подальшої експлуатації такого електроустаткування в системах електропостачання промислових, житлових і 
громадських споруд.  

Досвід експлуатації силових трансформаторів показує, що й після нормативного терміну служби значна 
частина трансформаторів зберігає свою здатність за умов дотримання допустимих навантажувальних режимів, 
своєчасного проведення ремонтів і якісного їх виконання. 

Рішення про доцільність і можливість продовження експлуатації силових трансформаторів і 
автотрансформаторів, які відпрацювали власний нормативний термін служби, залежить, передусім, від стану 
основних його елементів; сердечника й обмоток, за умови, що інші елементи (вводи, пристрої перемикання 
відгалужень та ін.), а також масло для масляних трансформаторів, перебувають у нормальному стані. 

Останніми роками в енергетиці спостерігається тенденція послідовного переходу від системи планово-
попереджувальних ремонтів до ремонтів за дійсним технічним станом електроустаткування, як це заведено в 
розвинених країнах. 

Як показав досвід експлуатації силових трансформаторів, проведення планово-попереджувальних ремонтів і 
їх попереднього комплексного обстеження себе не виправдовує, оскільки призводить не тільки до суттєвих 
матеріальних витрат, але й у значній низці випадків до погіршення характеристик ізоляції [1]. 
Мета роботи. Аналіз сучасних методів технічної діагностики силових трансформаторів і оцінка можливості 

їх використання при переході на систему обслуговування «за станом». 
Матеріал і результати дослідження. Діагностика технічного стану електроустаткування, у тому числі й 

силових трансформаторів дозволяє: 
- своєчасно попередити виникнення аварійних ситуацій; 
- суттєво зменшити витрати на ремонти; 
- оцінити дійсний стан електроустаткування й визначити запас його працездатності; 
- підготувати до введення в роботу систем безперервної діагностики й визначити залишковий ресурс 

електроустаткування. 
Комплексне діагностичне обстеження трансформаторів дозволяє об'єктивно оцінити стан і визначити 

дефекти у всіх системах трансформатора, у тому числі в активній частині (обмотках і магнітопроводі), вводах, 
системі охолодження, системі регулювання напруги й ін. 

Комплексне обстеження трансформатора містить у собі: 
1. Аналіз характерних дефектів даного типу трансформаторів; 
2. Аналіз технічної документації й результатів поточних експлуатаційних вимірювань; 
3. Проведення вимірювань на працюючому трансформаторі в режимі навантаження й неробочого ходу, а 

також на відключеному трансформаторі; 
4.  Відбір проб масла з бака, вводів (маслонаповнених), контактора регулювання напруги трансформатора 

(РПН) і проведення фізико-хімічних аналізів масла в лабораторії. 
Усі вимірювання й аналізи при діагностиці трансформаторів умовно можна розділити на 5 груп. 
Перша група містить у собі традиційні вимірювання на відключеному трансформаторі: вимірювання tgδ і R 

ізоляції обмоток і вводів, опору обмоток постійному струму, втрат неробочого ходу й опору КЗ для контролю 
механічного стану обмоток після протікання наскрізних струмів короткого замикання. Усі ці вимірювання, як 
правило, регулярно виконуються експлуатаційним персоналом. 

Друга група вимірювань проводиться на трансформаторах при робочій напрузі в режимі найбільших 
навантажень і (або) неробочого ходу. Тут можна виділити наступні роботи:  

1. Вимірювання часткових та інших електричних розрядів. Одним з можливих напрямків контролю 
часткових розрядів у процесі роботи силового трансформатора є їхня реєстрація з використанням спеціальних 
датчиків реєстрації електромагнітних імпульсів, встановлених на фазних вводах і на виводі нейтралі 
трансформатора. Реєстрація часткових розрядів і викликаних ними сигналів високочастотних випромінювань 
можлива гальванічним і антенним методами. 

2. Акустичне обстеження бака трансформатора з метою визначення джерел електричних розрядів. Для цього 
використовуються два типи приладів: 1) система запису акустичних сигналів за допомогою п’єзодатчиків, 
осцилографа й комп'ютера; 2) локація акустичних сигналів за допомогою перетворювача Ultraprob-2000, що 
дозволяє оперативно визначати звукову частоту джерел механічного характеру, іскрових або дугових розрядів. 
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3. Вібраційне обстеження трансформатора з метою визначення відносного рівня пресовки обмоток і 
магнітопроводу, загальної міцності конструкції. При цьому визначається відносне значення пресовки, 
найбільша величина якої рівна 1. Чим менше це значення, тем нижче рівень пресовки. Стан пресовки обмоток і 
магнітопроводу вважається незадовільним при коефіцієнтах, близьких до 0,7. 

4. Визначення стану маслонасосів системи охолодження. Методика заснована на аналізі спектра коливань 
поверхні бака. 

5. Термографічне обстеження бака трансформатора, вводів розширника теплообмінників (радіаторів), 
термосифонних фільтрів, електричних двигунів і маслонасосів системи охолодження, контактних з'єднань [1]. 

Варто відзначити що, для оцінки стану силових трансформаторів тепловізійний контроль не одержав ще 
широкого розповсюдження через дорожнечу обладнання й неопрацьованості технології одержання 
інформаційних і достовірних результатів. Однак у міру оснащення енергосистем сучасними тепловізорами 
проведення цього виду випробувань стає виправданим, оскільки не вимагає зупинення й відключення 
обладнання, є нетрудомістким і допомагає виявляти дефекти на ранніх стадіях їх розвитку. 

Принцип тепловізійного обстеження силових трансформаторів полягає в проектуванні теплового дефекту в 
активній частині на поверхню бака, не закриту навісним устаткуванням, і виявленні цієї ділянки при аналізі 
термограм (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Теплове проектування дефекту в активній частині трансформатора на поверхню бака: 

1 – бак; 2 – обмотка; 3 – магнітопровод; 4 – дефект; 5 – теплова проекція на поверхню бака 
 

Однак ефективність і інформативність цього виду оцінки стану обладнання є особливо високою, якщо 
тепловізійний контроль входить в комплексний процес діагностики силових трансформаторів, яка проводиться 
на базі експертної системи. У цьому випадку від спільного використання всієї доступної на теперішній момент 
інформації проявляється, так званий, синергетичний ефект від її аналізу, що й дозволяє отримати максимальний 
результат з погляду суперечливих критеріїв: вірогідності й вартості випробувань. 

Суттєвим фактором, що утрудняє тепловізійний контроль силових трансформаторів, є наявність навісного 
устаткування на баку, у першу чергу радіаторів, що суттєво зменшує площу корисної поверхні, яка 
аналізується. Крім того, примусова циркуляція масла розмиває температурні градієнти, через що утрудняється 
локалізація дефекту.  

Поряд з відзначеними вище конструктивними особливостями силових трансформаторів, що утрудняють 
тепловізійне обстеження, у цьому об'єкті можна також виділити фактори, які сприяють його використанню. 
Тут, у першу чергу, мається на увазі умовна симетричність силових трансформаторів. Наявність трьох 
практично рівнонавантажених фаз дозволяє проводити порівняння нагрівань одночасно за трьома 
утворюючими і кожне суттєве відхилення піддавати додатковому аналізу. У тих же цілях доцільно 
використовувати й симетричність силових трансформаторів щодо осьових ліній [2]. 

Третя група – це фізико-хімічні аналізи масла з бака, маслонаповнених вводів, контактора РПН. Серед них – 
велика група традиційних вимірювань, які широко застосовуються в експлуатації (вимірювання пробивної 
напруги, кислотного числа і т.д.). 

Крім цього, проводиться газовий хроматографічний аналіз, викликаний необхідністю контролю над зміною 
складу масла в процесі експлуатації трансформаторів. Хроматографія, являє собою комплексний метод, що 
об'єднав стадію розділення складних сумішей на окремі компоненти й стадію їх кількісного визначення. 

Хроматографічний аналіз газів, розчинених у маслі, дозволяє виявити дефекти трансформатора на ранній 
стадії їх розвитку, передбачуваний характер дефекту й ступінь наявного пошкодження. Стан трансформатора 
оцінюється порівнянням отриманих при аналізі кількісних даних із граничними значеннями концентрації газів і 
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за швидкістю зростання концентрації газів у маслі. Цей аналіз для трансформаторів напругою 110 кВ і вище 
повинен здійснюватися не рідше 1 разу у 6 місяців.  

Основними газами, що характеризують певні види дефектів у трансформаторі, є: водень Н2, ацетилен С2Н2, 
етан С2Н6, метан СН4, етилен С2Н4, окис СО і двоокис СО2 вуглецю. 

Водень характеризує дефекти електричного характеру (часткові, іскрові й дугові розряди в маслі);    
ацетилен – перегрів активних елементів; етан – термічний нагрів масла й твердої ізоляції обмоток у діапазоні 
температур до 300°С; етилен – високотемпературний нагрів масла й твердої ізоляції обмоток вище 300°С; окис і 
двоокис вуглецю – перегрів і розряди у твердій ізоляції обмоток. 

За допомогою аналізу кількості й співвідношення цих газів у трансформаторному маслі можна виявити 
наступні дефекти в трансформаторі. 

1. Перегріви струмоведучих частин і елементів конструкції магнітопроводу. Основні гази: етилен або 
ацетилен. Характерні гази: водень, метан і етан. Якщо дефектом порушена тверда ізоляція, помітно зростають 
концентрації окису й двоокиси водню. 

Перегрів струмоведучих частин може визначатися: вигорянням контактів перемикаючих пристроїв; 
ослабленням кріплення електростатичного екрана; ослабленням і нагріванням контактних з'єднань відводів 
обмотки низької напруги або шпильки прохідного ізолятора вводу; пайкою, що лопнула, елементів обмотки; 
замиканням провідників обмотки й іншими дефектами. 

Перегрів елементів конструкції магнітопроводу може визначатися: незадовільною ізоляцією листів 
електротехнічної сталі; порушенням ізоляції стяжних шпильок, ярмових балок з утворенням 
короткозамкненого контуру; загальним нагріванням і неприпустимими місцевими нагріваннями від магнітних 
полів розсіювання в ярмових балках, бандажах, кільцях, що пресують; неправильним заземленням 
магнітопроводу й іншими дефектами. 

2. Дефекти твердої ізоляції. Ці дефекти можуть бути викликані перегрівом ізоляції від струмоведучих 
частин і електричними розрядами в ізоляції. При перегріві ізоляції від струмоведучих частин основними газами 
є окис і двоокис вуглецю, їх відношення СО2/СО, як правило, більше 13; характерними газами з малим змістом 
є водень, метан, етилен і етан; ацетилен, як правило, відсутній. 

При розрядах у твердій ізоляції основними газами є ацетилен і водень, а характерними газами будь-якого 
змісту – метан і етилен. При цьому відношення СО2/СО, як правило, менше 5. 

3. Електричні розряди в маслі. Це часткові, іскрові й дугові розряди. При часткових розрядах основним 
газом є водень; характерними газами з малим змістом – метан і етилен. При іскрових і дугових розрядах 
основними газами є водень і ацетилен; характерними газами з будь-яким змістом – метан і етилен [3]. 

Четверта група – це вимірювання систем безперервного контролю (моніторингу) ізоляції вводів і щоденні 
вимірювання основних показників роботи трансформатора. 

П'ята група аналізів проводиться для трансформаторів, у яких за результатами перших чотирьох груп 
вимірювань планується проведення капітального ремонту. До цієї групи належить визначення ступеня 
полімеризації паперової ізоляції, прямі вимірювання її вологовмісту й міцності [1]. 
Висновки. Проведений у роботі аналіз показав, що сучасний розвиток методів технічної діагностики 

силових трансформаторів дозволяє вірогідно виявити дефекти конструктивних елементів трансформаторів на 
ранній стадії їх розвитку. Це у свою чергу дозволяє відмовитися від системи планово-попереджувальних 
ремонтів і перейти до системи обслуговування трансформаторів "за станом". 
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çñëïöíöíê,  äëÜ¡íöÖóê ïöíÖíê, öñ¿ñï¡Üäíê, íÖöñÖíê ： ö.Ñ. ぢëÜ½óï¿Üç： ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ç 
ÜïÖÜçÖÜ½Ü ßÜÑÜ0öáï　 £í äëóÖîóäí½ó ä：ÑäÜë　Ñ¡ÜçíÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　. げÜ¡ëñ½í  ¡Ü½ä¿ñ¡öÖóú ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ £ 
¡ÜÖöÜëí½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ïöëÜ½Ü öí üçóÑ¡Üïö：, àÜ Öí¿íüöÜçíÖ： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ Öí  ½ÜÑÜ¿áÖóú Üäöó½Ü½ (ぜだ) öí 
ïó½ñöëóôÖóú Üäöó½Ü½ (でだ), ÑÜäÜçÖ0．öáï　 ¡ÜÖöÜëÜ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 £ Öí¿íüöÜçíÖÖ　½ ëñÇÜ¿　öÜëí Öí ぜだ 
[2]. ぢëó îáÜ½Ü ïÜôíïÖ： ëñÇÜ¿　öÜëó äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ç ÜïÖÜçÖÜ½Ü ëñí¿：£Ü0öáï　 Öí ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖ：ú ñ¿ñ½ñÖöÖ：ú ßí£：, 
£çí¢í0ôó Öí ç：ÑÜ½： äñëñçíÇó öí¡Ü； ëñí¿：£íî：； [3, 4]. げç：Ñïó çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ç äÜßÜÑÜç： öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： 
îóâëÜçÜ； ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 (でんづ) äÜ¿Ü¢ñÖÖ　  £í£ÖíôñÖÜÇÜ çóàñ öóäÜ, ôÜ½Ü ： äëóïç　ôñÖí 
ÑíÖí ëÜßÜöí.  

ぜñöí ëÜßÜöó. だöëó½íÖÖ　 Ñóï¡ëñöÖÜ； äñëñÑíöÜôÖÜ； âÜÖ¡î：； £çñÑñÖÜÇÜ Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　, ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 
ÑóÖí½：ôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú öí ïö：ú¡Üïö： îóâëÜçÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í でんづ  äÜ¿Ü¢ñÖÖ　  äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1, Ññ  ,   

– ¡ÜöÜç： íßÜ ¿：Ö：úÖ： üçóÑ¡：ïöá öí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで; * , *  – £íçÑíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： öí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　; i  – äÜ½ó¿¡í 
ïóïöñ½ó; HM  – ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí;  W p  – äñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　 (ぢぱ) £í½¡ÖñÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ 

ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö：;  rW p ,  fW p  – ぢぱ ëñÇÜ¿　öÜëí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 öí â：¿áöëí; k  – ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： 
Ñíçíôí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. 

                        

 rW p 1
p

k

HM

* *の の 


 fW p

i
 のW p

 
é¡àÜ ¡ÜÖöÜë ïöëÜ½Ü Öí¿íüöÜçíöó Öí ぜだ, í ¡ÜÖöÜë üçóÑ¡Üïö：  – Öí でだ,  öÜ,  £Ç：ÑÖÜ £  [1],  ÜïöíÖÖ：ú  ç 

£í½¡ÖñÖÜ½Ü ïöíÖ： ½Ü¢Öí Üäóïíöó ぢぱ: 

 
 1

3 3 2 2

8 1

64 32 8 1

k T p
W p

T p T p T p
 


  

 


  
,      (1) 

Ññ T   –  ½í¿í Öñ¡Ü½äñÖïÜçíÖí ïöí¿í ôíïÜ  Ü ¡ÜÖöÜë： ïöëÜ½Ü; k  – ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： Ñíçíôí üçóÑ¡Üïö：. 
ぞí　çÖ：ïöá ÖÜ¿　 ç ぢぱ (1) äëó£çÜÑóöá ÑÜ äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ç ëñí¡î：； Öí ïöëóßÜ¡ £íçÑíÖÖ　 ß：¿　 43 %. が¿　 úÜÇÜ  
£½ñÖüñÖÖ　 ôíïöÜ £íïöÜïÜçÜ0öá â：¿áöë 1-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü £ ぢぱ: 

 ( ) 1 8 1fW p T p  .      (2) 

どÜÑ：, Ñ¿　 Öí¿íüöÜçíÖÖ　 ¡ÜÖöÜëÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 Öí ぜだ, £Ç：ÑÖÜ £ [2], ぢぱ ëñÇÜ¿　öÜëí ½í． ßÜöó: 
( )r rW p k ,        (3) 

Ññ 16rk k T k    – ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： ëñÇÜ¿　öÜëí. でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í îóâëÜçÜ； ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 

äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 äëñÑïöíç¿ñÖí  Öí ëóï. 2. ば î：ú ïêñ½： やぎ – ：½äÜ¿áïÖóú ñ¿ñ½ñÖö; ぱ – â：¡ïíöÜë (ñ¡ïöëíäÜ¿　öÜë 
ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü). ( )D z – Ñóï¡ëñöÖí äñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　 (がぢぱ)  ëñÇÜ¿　öÜëí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　;  0pTz e , 0T -öí¡ö 
¡çíÖöÜçíÖÖ　. ば ÖíüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü:  

( ) rD z k .      (4) 
がぢぱ £çñÑñÖÜÇÜ Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　 £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ â：¡ïíöÜëí ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü çó£Öíôóöáï　 　¡: 
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Ññ  Z  – Üäñëíî：　 çó£ÖíôñÖÖ　 z –äñëñöçÜëñÖÖ　. ぢÜÑí½Ü çóëí£ ç ÑÜ¢¡íê (5) Ü çóÇ¿　Ñ： ïÜ½ó äëÜïöóê ÑëÜß：ç:   
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(6) 

が¿　 (6) çó¡Üëóïöí．½Ü ÑíÖ： öíß¿óî：  z –äñëñöçÜëñÖá [4]. どÜÑ： Ñ：ïöíÖñ½Ü がぢぱ Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　 　¡: 
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íßÜ, ä：ï¿　 ïäëÜàñÖÖ　ぎ 
3 2 1
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W z
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Ññ  
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0 1 2 33; (3 6 3); 6 6 6 ; (3 3 6 ); 4 3 ;b b a c b a c ac b a a ac b a              
1

0 0(3 24 12 12 4 3 );a k T T T a T c T b    
      
1

1 0 0(24 12 3 24 6 36 8 3 4 3 );a k T T a T a T c T c T ac T b T ab      
         

1 2
2 0 0(24 12 3 36 24 6 4 3 8 3 );a k T a T a T a T c T ac T ac T b T ab      
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3 0(12 3 24 12 4 3 );a k T a T a T a T ac T ab    
      

0 4T Ta e  ,  0 8
0sin 3 8T Tb e T T


 ,  0 8

0cos 3 8T Tc e T T


 . 

だö¢ñ ½ó Üöëó½í¿ó がぢぱ (7) ç íÖí¿：öóôÖÜ½Ü çóÇ¿　Ñ：, 　¡í ½Ü¢ñ £íïöÜïÜçÜçíöóï　 Ñ¿　 íÖí¿：£Ü öí ïóÖöñ£Ü 
îóâëÜçóê でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで. げíäóüñ½Ü がぢぱ ëÜ£：½¡ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó, çóêÜÑ　ôó ：£ ëóï. 2, (4) öí (5).  ぜíöó½ñ½Ü: 

                  ( ) ( )r oW z k W z k く                                                                                    (8)
 どñäñë, çëíêÜçÜ0ôó (7) öí (8),  Üöëó½í．½Ü がぢぱ £í½¡ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó:  

3 2 1
0 1 2 3

4 3 2
0 1 0 2 1 3 2 4 3

( ) ( )
( ) .

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
r o r

£
r r r r

k W z k a z a z a z a
W z

W z b z b k k a z b k k a z b k k a z b k k a   

  
 

        
                  (9) 

げíäóüñ½Ü öí¡Ü¢ êíëí¡öñëóïöóôÖñ ë：çÖ　ÖÖ　 îóâëÜçÜ； £í½¡ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó, 　¡ñ Öí½ äëóÇÜÑóöáï　 Öó¢ôñ äëó 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ïö：ú¡Üïö：. ぴñ ë：çÖ　ÖÖ　 Üöëó½í．½Ü, äëóë：çÖ　çüó £Öí½ñÖÖó¡ (9) ÑÜ ÖÜ¿　. 

  4 3 2
0 1 0 2 1 3 2 4 3( ) ( ) ( ) ( ) 0r r r rH z b z b k k a z b k k a z b k k a z b k k a             く                             (10) 

が¿　 Üî：Ö0çíÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú îóâëÜçÜ； でんづ ï¿：Ñ çóßëíöó öí¡ö ¡çíÖöÜçíÖÖ　 0T . で¡Üëóïöí．½Üï　 
Ñ¿　 îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ½, àÜ ßí£Ü．öáï　 Öí öñÜëñ½： とÜöñ¿áÖó¡Üçí-ぷñÖÜÖí [3]. げÇ：ÑÖÜ £ Öó½ öí¡ö ¡çíÖöÜçíÖÖ　 
çó£Öíôí．öáï　 £í âÜë½Ü¿Ü0:  
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0 03T   が                                                                                               (11) 
Ññ ôíïöÜöí 0  çó£Öíôí．öáï　 £í í½ä¿：öÜÑÖÜ-ôíïöÜöÖÜ0 êíëí¡öñëóïöó¡Ü0  A   ëÜ£：½¡ÖÜöÜ； ÖñäñëñëçÖÜ； ïóïöñ½ó 

£  ë：çÖ　ÖÖ　  0 0,1A   . ゑ ïóïöñ½： MATLAB £ëÜôÖÜ ßÜÑÜçíöó ¿ÜÇíëóâ½：ôÖ： í½ä¿：öÜÑÖÜ-ôíïöÜöÖ： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó (ずんび) ¿íÖÜ¡ öí ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　. ゑ ¿ÜÇíëóâ½：ôÖÜ½Ü ½íïüöíß： Ü½Üçí 
çó£ÖíôñÖÖ　 0  ½íöó½ñ çóÇ¿　Ñ  0lg 20A Ñゐ   . ぢÜßÜÑÜçíçüó ずんび  Ñ¿　   1( ) ( )r fW p k k W p W p p 

  äëó 

0,01 ,T c   ½í．½Ü 1
0 30 c  . どñäñë £í (11) Üöëó½í．½Ü ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖñ £ÖíôñÖÖ　 öí¡öÜ ¡çíÖöÜçíÖÖ　 

0 0,03T c .      が¿　 Üî：Ö0çíÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú äëÜçñÑñ½Ü ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 £í½¡ÖÜöóê ÖñäñëñëçÖÜ； öí 
Ñóï¡ëñöÖÜ； でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで. ぞí ëóï. 3 äëñÑïöíç¿ñÖ： äñëñê：ÑÖ： âÜÖ¡î：； ïóïöñ½ äëó ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖÜ½Ü 
£íçÑíÖÖ： ç：Ñ ÖÜ¿　 ÑÜ 1ëíÑ  , Ññ ¡ëóçí 1 ç：ÑäÜç：Ñí．  ÖñäñëñëçÖ：ú, í ¡ëóçí 2 – Ñóï¡ëñöÖ：ú でんづ. ぢÜë：çÖ00ôó î： 
¡ëóç：, ½Ü¢Öí £í£Öíôóöó, àÜ ëÜ£ß：¢Ö：ïöá ½：¢ Öó½ó ． Öñçñ¿ó¡Ü0.  

がí¿： ßÜ¿ó äëÜçñÑñÖ： ëÜ£ëíêÜÖ¡ó £í¿ñ¢ÖÜïö： ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　  0T f T  £í ÜäóïíÖÜ0 çóàñ 

½ñöÜÑó¡Ü0, àÜ ‾ëÜÖöÜ．öáï　 Öí öñÜëñ½： とÜöñ¿áÖó¡Üçí-ぷñÖÜÖí. だöëó½íÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 4 
(¡ëóçí 1).  

ぞíïöÜäÖó½ ¡ëÜ¡Ü½ ßÜ¿Ü  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïö：ú¡Üïö： £í½¡ÖÜöÜ； îóâëÜçÜ； でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. どÜö £íïöÜïÜçÜçíçï　 
¡ÜëñÖñçóú ½ñöÜÑ çó£ÖíôñÖÖ　 ïö：ú¡Üïö：. げÇ：ÑÖÜ £  îó½ ½ñöÜÑÜ½ , Ñóï¡ëñöÖí でんづ n -ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü ßÜÑñ ïö：ú¡Ü0, 
　¡àÜ çï： ¡ÜëñÖ：  iz  ；； êíëí¡öñëóïöóôÖÜÇÜ ë：çÖ　ÖÖ　 ßÜÑÜöá 1iz  ,   1,i n . づÜ£ç’　£Ü0ôó ë：çÖ　ÖÖ　 (10), ßÜ¿í 

Üöëó½íÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½ÜÇÜ ç ïö：ú¡：ú Ñóï¡ëñöÖ：ú ïóïöñ½： £ÖíôñÖÖ　 0T   ç：Ñ T , 　¡í  
äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 4 (¡ëóçí 2). 

ゑóïÖÜç¡ó. が¿　 £í½¡ÖÜöÜÇÜ £í üçóÑ¡：ïö0 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ä：ÑäÜë　Ñ¡ÜçíÖÜ； ïöëÜ¡öÜëó äëó ïöíÖÑíëöÖóê 
Öí¿íüöÜçíÖÖ　ê ¡ÜÖöÜë：ç Üöëó½íÖÜ がぢぱ ç íÖí¿：öóôÖÜ½Ü çóÇ¿　Ñ：, 　¡í ½Ü¢ñ £íïöÜïÜçÜçíöóï　 Ñ¿　 íÖí¿：£Ü öí 
ïóÖöñ£Ü îóâëÜçóê でんづ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ぎぜで. がÜï¿：Ñ¢ñÖÜ äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó öí Üöëó½íÖÜ £í¿ñ¢ÖÜïö： Ñ¿　 
ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖÜÇÜ öí ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½ÜÇÜ £ Ü½Üçó ïö：ú¡Üïö： Ñóï¡ëñöÖÜ； でんづ  öí¡öÜ ¡çíÖöÜçíÖÖ　 ç：Ñ ½í¿Ü； 
ïöí¿Ü； ôíïÜ Ü ¡ÜÖöÜë： ïöëÜ½Ü. 
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Введение. Повышение эффективности использования электрической энергии в промышленности возможно 

с применением регулируемого асинхронного привода, сервисная система которого должна позволять не только 
следить за изменением энергетических, технологических, но и за изменением электромагнитных параметров. 
Так как изменение электромагнитных параметров приводит к изменению скоростной и механической 
характеристик двигателя. Поэтому требуется точное определение электромагнитных параметров асинхронных 
двигателей. На сегодняшний день существует большое количество методов, направленных на определение 
электромагнитных параметров – это вызвано большой номенклатурой электродвигателей [1, 2]. Нет 
унифицированного метода, который подошел бы для всех машин. При этом указанные методы основаны на 
рассмотрении токов и напряжений в области промышленной частоты, а именно в области частот 25-150 Гц. А 
как известно, индуктивное сопротивление зависит от частоты питающего напряжения, поэтому в этом 
диапазоне частот индуктивное сопротивление на порядок выше, чем активное, что  не позволяет определить 
активное сопротивление. В области низких частот активное и индуктивное сопротивления становятся 
соизмеримыми. 
Цель работы. Повышение точности определения электромагнитных параметров асинхронных двигателей с 

использованием низкочастотного питающего напряжения. 
Материалы и результаты исследования. Изучение вопроса определения электромагнитных параметров 

асинхронных двигателей при использовании низкочастотного питающего напряжения базируется на Т-
образной схеме замещения [2]. Анализируя энергетические характеристики Т-образной схемы замещения 
асинхронного двигателя [3], можно отметить, что в области низких частот происходит перераспределение 
энергии между параллельными контурами, а с повышением частоты питающего напряжения – и увеличение 
индуктивного сопротивления. 

Рассмотрев схему замещения, получим выражения полного, эквивалентного активного и индуктивного 
сопротивлений.  

Полное сопротивление Т-образной схемы замещения: 
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Из полного сопротивления можно выделить активную и индуктивную составляющие. Тогда 

активное сопротивлении ( )
( )2

2
2
2

2
2

2

1Re
m

m

vXvXR

XRv
Rv

++
+= ; 

индуктивное сопротивление ( )
( )2

2
2
2

2
2

32
2

32
2

1
m

mmm

vXvXR

XXjvXXjvXjvR
jvXvXe

++

++
+= . 

На рис. 1 приведены полное, активное и индуктивное сопротивления асинхронного двигателя при  Р = 30 кВт. 
 

 
Рисунок 1 – Графики зависимости от относительной частоты полного, активного и индуктивного 

сопротивление Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя Р = 30 кВт 
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Производная от полного сопротивления для Т-образной схемы замещения: 
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Производная от активного сопротивления Т-образной схемы замещения: 
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Производная от индуктивного сопротивления для Т-образной схемы замещения: 
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На рис. 2 представлены графики производных полного, активного и индуктивного сопротивления Т-
образной схемы замещения. 

 

 
Рисунок 2 – Графики производных полного, активного и индуктивного сопротивлений Т-образной схемы 

замещения 
 

Из рис. 1 и 2 можно определить ряд параметров. Активное сопротивление статора 1R  определяют по 

зависимости полного сопротивления или эквивалентного активного сопротивления при 0=v . Сумма 
индуктивных сопротивлений статора и контура намагничивания mXX +1  определяется по производной по 

частоте из полного или эквивалентного индуктивного сопротивлений.  
В соответствии с выражениями для полного и эквивалентных сопротивлений, а также их производных, 

определены пределы по частоте. Результаты сведены в табл. 1 
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Таблица 1 – Пределы сопротивлений и их производных 

Т
и
п
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(3
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В
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 1R  0.117 
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1R  
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1R  
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0 

16,08 

mXX +1

 

0,892 
0,184 

 
0,708 

 
0,707 

 
0 

0,707 
 

2R  0.071 

1X  0.287 

2X  0.432 

mX

 
15,794 

 
Из таблицы видно что активное сопротивление можно определить как предел от полного или 

эквивалентного активного сопротивления, а сумму индуктивных сопротивлений как предел по частоте, 
стремящейся к нулю, полного или эквивалентного реактивного сопротивлений. 

Для определения остальных параметров схемы замещения составляем систему уравнений, включающей в 
себя 4 уравнения, что соответствует количеству неизвестных: 
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где ,1v  ,2v 3v  – значення частот, которых определяются соответственно ( ),11 vZe  ( ),22 vZe  ( )33 vZe , рис. 3; 

0v   - частота, на которой определяется производная 
( )( )

dv

vZed 0  , рис. 3. 

Результаты определения параметров сведены в таблицу 2. 
 
 Таблица 2 – Сводная таблица паспортных и расчетных значений ЭПМ АД 

Тип 
двигателя 

Вид данных 
Параметры 

1R , Ом 2R , Ом 1X , Ом 2X , Ом mX , Ом 

4АА50В2 
(0,12 кВт) 

паспортные 59 64,4 40,8 75,1 980 
расчетные 59 63,5 41,9 73,6 979,1 

отклонение от паспортных, % – 1,4 2,7 2 0,1 

4А160S2 
 (15 кВт) 

паспортные 0,4 0,17 0,7 0,93 34,26 
расчетные 0,4 0,17 0,69 0,93 34,28 

отклонение от паспортных, % – – 1,5 – 0,06 

4A180M2  
(30 кВт) 

паспортные 0,117 0,071 0,287 0,432 15,794 
расчетные 0,117 0,071 0,29 0,431 15,792 

отклонение от паспортных, % – – 1 0,2 0,01 

4A250S2  
(75 кВт) 

паспортные 0.033 0.024 0.13 0.21 5,8 
расчетные 0,033 0,024 0,133 0,207 5,77 

отклонение от паспортных, % – – 2,3 1,4 0,5 

4A315S2 
(160 кВт) 

паспортные 0,011 0,009 0,07 0,09 3,008 
расчетные 0,011 0,009 0,068 0,092 3,012 

отклонение от паспортных, % – – 2,9 2,2 0,1 
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Рисунок 3 – Определение значений полного сопротивления на различных частотах 

 

Выводы. Установлена зависимость, связанная с энергопроцессами при низкочастотном питании. В области 
частот, равных промышленной частоте, индуктивные сопротивления асинхронного двигателя на порядок выше, 
чем активные сопротивления, а в области низких частот наблюдается их равенство, что позволяет повысить 
точность определения параметров. Предложенный метод позволяет получить более приемлемые результаты 
при определении ЭМП с использованием низкочастотного питающего напряжения. Повышение точности 
определения ЭМП на низких частотах получается благодаря перераспределению токов в параллельном контуре. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Рогозин Г.Г. Визначення електромагнітних параметрів машин змінного струму. – К.: Техніка, 1992. – 168 с. 
2. ГОСТ 7217-87 (СТ СЭВ 168-85) Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы 

испытаний. – М., 1987. 
3. Резник Д.В., Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Особенности определения электромагнитных параметров 

асинхронных двигателей при использовании низкочастотного испытательного напряжения // Электроприводы 
переменного тока: Труды международной четырнадцатой научно-технической конференции. Екатеринбург – 
2007. – С. 279 – 283. 

4. Резник Д.В., Ромашихин Ю.В. Энергетические процессы в асинхронном двигателе при низкочастотном 
напряжении питания  Тези доповідей п’ятої всеукр. науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів 
“Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації”. Кременчук: КДПУ, 2007. - С. 78-79. 

 

 



ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

  
276

でごぞどぎげ とだぜゐやぞだゑんぞだゎだ ぜだがんずぽぞだゎだ づぎゎばずéどだづん ぢだどだとだげぶぎぢずぎぞぞé 
づだどだづん んでごぞびづだぞぞだゎだ ぎぞぎづゎだだべんがぞだゎだ ぎずぎとどづだぢづごゑだがば 

ぢëóú½í¡ ゐ.や., ¡.ö.Ö, ïö. çó¡¿íÑíô, ぱñÑ：Öí ゑ.ぢ., ½íÇ：ïöëíÖö,  がñÖóï0¡ で.ん., ½íÇ：ïöëíÖö 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó “とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö” 
E-mail: bp-08@ukr.net 
 

ゑïöÜä.  ゑñ¡öÜëÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ó ÑçóÇÜÖí½ó (んが), 　¡ ç：ÑÜ½Ü [1], ‾ëÜÖöÜ．öáï　 Öí Ññ¡Ü½äÜ£óî：； 
Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　  öí äÜßÜÑÜç： ÑçÜê íçöÜÖÜ½Öóê ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 (でんづ): でんづ üçóÑ¡Üïö： 
(äÜ¿Ü¢ñÖÖ　) öí でんづ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí. ゑ ñÖñëÇÜÜàíÑÖóê んぎぢ ½íÇÖ：öÖóú äÜö：¡ ÑçóÇÜÖí Öñ 
ïöíß：¿：£Ü．öáï　 Öí ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ë：çÖ：, 　¡ îñ ½í． ½：ïîñ Ü £çóôíúÖóê äëóçÜÑíê ßñ£ ñÖñëÇÜ£íÜàíÑ¢ñÖÖ　, í 
ä：Ñöëó½Ü．öáï　 Öí Üäöó½í¿áÖÜ½Ü Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ½Ü½ñÖöí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 öí üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí ë：çÖ：. 
ぎÖñëÇÜÜäöó½í¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, 　¡ñ çó£Öíôí．öáï　 Ü ä：Ñïóïöñ½： Üäöó½：£íî：； ñÖñëÇÜçóöëíö [2], 
　ç¿　．öáï　 ïóÇÖí¿Ü½ £íçÑíÖÖ　 Ñ¿　 でんづ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí. がÜ çí¢¿óçóê êíëí¡öñëóïöó¡ î：．； 
ïóïöñ½ó Öí¿ñ¢óöá üçóÑ¡ÜÑ：　, àÜ äÜ　ïÖ0．öáï　  ÑçÜ½í äëóôóÖí½ó. ぢñëüí äëóôóÖí äÜ¿　Çí． Ü öÜ½Ü, àÜ Ñ¿　 
£½ñÖüñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ ç：Ñêó¿ñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí äÜöë：ßÖÜ 　¡Ü½ÜÇí üçóÑüñ ç：ÑÖÜç¿0çíöó ÑóÖí½：ôÖóú 
½Ü½ñÖö んが äëó Öí¡óÑ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, 　¡àÜ äëóçÜÑ äñëñÑ îó½ äëíî0çíç £ ½í¿ó½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½, í ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ： 
£ ½í¿ó½ ½íÇÖ：öÖó½ äÜöÜ¡Ü½. がëÜÇí äëóôóÖí äÜ¿　Çí． Ü öÜ½Ü, àÜ ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê äëÜîñïíê £ ¡ÜëÜö¡ó½ó 
：Ööñëçí¿í½ó Üïöí¿ñÖóê ëñ¢ó½：ç ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： äëóçÜÑÜ çó½íÇí． £½ñÖüñÖÖ　 ôíïÜ ½：Ö：½：£íî：； çöëíö, 
　¡óú £ÖíôÖÜ0 ½：ëÜ0 çó£Öíôí．öáï　 üçóÑ¡ÜÑ：．0 でんづ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí [2]. 

ゑëíêÜçÜ0ôó ï¡í£íÖñ, ïöí． £ëÜ£Ü½：¿Ü0 í¡öÜí¿áÖ：ïöá  £íÑíô：  äÜßÜÑÜçó でんづ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí 
：£ £ÖíôÖÜ çóàÜ0 üçóÑ¡ÜÑ：．0, 　¡Ü ½í0öá öëíÑóî：úÖ： ïóïöñ½ó ä：ÑäÜë　Ñ¡ÜçíÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　, í öí¡Ü¢ £ 
ÑÜïöíöÖáÜ0 ëÜßíïöÖ：ïö0 ÑÜ äíëí½ñöëóôÖóê £ßÜëñÖá. がÜ äñëïäñ¡öóçÖóê í¿áöñëÖíöóç Ü îáÜ½Ü äóöíÖÖ： ½Ü¢Öí 
ç：ÑÖñïöó ¡Ü½ß：ÖÜçíÖóú ½ÜÑí¿áÖóú  ëñÇÜ¿　öÜë £ ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ　½ ½ÜÑ (とぜ-ëñÇÜ¿　öÜë) [3]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぜñöÜ0 î：．； ïöíöö： ． ïóÖöñ£ öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 îóâëÜçÜÇÜ とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí ½ÜÑÜ¿　 çñ¡öÜëí 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, äëó£ÖíôñÖÜÇÜ Ñ¿　 £íïöÜïÜçíÖÖ　 Ü çñ¡öÜëÖÜ-¡ñëÜçíÖÜ½Ü 
ñÖñëÇÜÜàíÑÖÜ½Ü  íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：. 

ぜíöñë：í¿ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　.  が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá  çó¡Üëóïöí．½Ü んが £ öí¡ó½ó ÖÜ½：Öí¿áÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó äÜöÜ¢ÖÜïö：, 
ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　, âí£ÖÜ； ÖíäëÜÇó öí ïöëÜ½Ü: 1500 ;nP ゑö  1413 / ;nn Üß êç  220 ;nU ゑ  3.56 .nI ん  

でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í îóâëÜçÜ； でんづ  äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï.1,  Ññ r , *
r  – ½ÜÑÜ¿á 

çñ¡öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí öí ïóÇÖí¿ úÜÇÜ £íçÑíÖÖ　;   oW p – äñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　 (ぢぱ) £çñÑñÖÜÇÜ Üß’．¡öí  

づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í でんづ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí £ ぢや-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ 
 

¡ñëÜçíÖÖ　 (だと) £ çëíêÜçíÖÖ　½ â：¡ïíöÜëí;  regW z  – Ñóï¡ëñöÖí ぢぱ  ëñÇÜ¿　öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　; 0T  – öí¡ö 

¡çíÖöÜçíÖÖ　 £í ôíïÜ½; 0T pz e – äíëí½ñöë z–äñëñöçÜëñÖÖ　; K  – ¡Üñâ：î：．Öö £çÜëÜöÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü. げçñÑñÖóú だと 
ï¡¿íÑí．öáï　 ：£  ñ¡ïöëíäÜ¿　öÜëí ÖÜ¿áÜçÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü öí ÑçÜê íäñë：ÜÑóôÖóê ¿íÖÜ¡ 1-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. ぢñëüí £ Öóê 
ÜäóïÜ． £í½¡ÖÜöóú ¡ÜÖöÜë ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 äÜöÜ¡ÜçÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü £ äëÜäÜëî：úÖÜ ：ÖöñÇëí¿áÖó½ (ぢや) 
ëñÇÜ¿　öÜëÜ½, Öí¿íüöÜçíÖó½ Öí ½ÜÑÜ¿áÖóú Üäöó½Ü½ [1], Ññ T   –  ½í¿í Öñ¡Ü½äñÖïÜçíÖí ïöí¿í ôíïÜ  Ü ¡ÜÖöÜë： 

ïöëÜ½Ü; iK  – ¡Üñâ：î：．Öö £çÜëÜöÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü £í ïöëÜ½Ü½. がëÜÇí £ îóê ¿íÖÜ¡ ÜäóïÜ． £ç’　£Ü¡ ½：¢ ïöëÜ½Ü½ öí 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　½,  Ññ mL  – ç£í．½Öí ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá ½：¢ ïöíöÜëÜ½ öí ëÜöÜëÜ½; rT – ïöí¿í ôíïÜ ëÜöÜëí. ぢíëí½ñöëó 

½ÜÑñ¿： ½í0öá ÖíïöÜäÖ： £ÖíôñÖÖ　: 32 10 ; 0.374 ; 1; 1; 0.103 .m ： rT c L ゎÖ K K ど c 
       どí¡ö ¡çíÖöÜçíÖÖ　 

çóßëíÖÜ ë：çÖó½ 0 0.003T c . 
ぢëÜçñÑñ½Ü ïóÖöñ£  ぢや-ëñÇÜ¿　öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ： Öí¿íüöÜ．½Ü úÜÇÜ Öí ½ÜÑÜ¿áÖóú Üäöó½Ü½ [1]. づñÇÜ¿　öÜë 
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   1 1ぢI I ぢ IW p K K K p p  ,     (1) 

Ññ ¡Üñâ：î：．Ööó ÑÜë：çÖ0çíöó½Üöá 4 ; 4ぢ r i m I i mK T K T L K K K T L K     . がóï¡ëñöó£Üçíçüó (1), 
Üöëó½í．½Ü Ñóï¡ëñöÖÜ ぢぱ  ぢや-ëñÇÜ¿　öÜëí: 

     34.43 33.42 1ぢIW z z z   ,     (2) 
　¡óú ï¿Ü¢óöó½ñ Öó¢ôñ äëÜöÜöóäÜ½ äëó äÜë：çÖ　ÖÖ： ç¿íïöóçÜïöñú.  

どñäñë äëÜçñÑñ½Ü ïóÖöñ£ とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí  Ñ¿　 ÑíÖÜ； ïóïöñ½ó.  ぢぱ だと, £Ç：ÑÖÜ £ ëóï.1, ½í． çóÇ¿　Ñ 
1 2( ) 2 (2 ) 1o i m r rW p K L T T p T T p 
    .    (3)                               

ぢëñÑïöíçó½Ü Üäóï だと Ü çóÇ¿　Ñ： ë：çÖ　Öá ïöíÖÜ.  げ  (3)  Üöëó½í．½Ü ïóïöñ½Ü ë：çÖ　Öá Ü âÜë½： とÜü：: 
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げíäóüñ½Ü Ñ¿　 ïóïöñ½ó (4) çñ¡öÜëÖÜ-½íöëóôÖ： ë：çÖ　ÖÖ　 ïöíÖÜ çóÑÜ: 
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べÜß ÖíÑíöó でんづ íïöíöóôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú, ççñÑñ½Ü Ü ¡Ü¿Ü  äÜ½ó¿¡ó  îóâëÜçóú ：ÖöñÇëíöÜë. づ：çÖ　ÖÖ　 ïöíÖÜ 
ëÜ£üóëñÖÜÇÜ だと u x ]x B  ½íöó½ñ çóÇ¿　Ñ:  

( 1) 1 0 1 ( ) 0
( ),

( 1) ( )o o o o

v k v k
u k

k k

       
        

              

     -

x 0     A x B


   


 

Ññ v(k) – çóê：Ñ ：ÖöñÇëíöÜëí äÜ½ó¿¡ó でんづ.  
でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í Ñóï¡ëñöÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 £  とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï.2.  ぴ　 ïêñ½í ç¡¿0ôí．  

 

¡Ü¿í £çÜëÜöÖÜÇÜ öí äë　½ÜÇÜ £ç`　£¡：ç. が¿　 ïóÖöñ£Ü ¡：¿  £çÜëÜöÖÜÇÜ £ç`　£¡Ü ßÜÑñ½Ü çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ¡¿íïóôÖóú 
½ñöÜÑ ½ÜÑí¿áÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 [4], àÜ ÑÜ£çÜ¿　． £íßñ£äñôóöó ßí¢íÖñ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 ¡ÜëñÖ：ç êíëí¡öñëóïöóôÖÜÇÜ 
ë：çÖ　ÖÖ　 £í½¡ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó n-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü çóÑÜ: 

1
1( ) ... ,n n

nH z z h z h     
íßÜ,  ：Öüó½ó ï¿Üçí½ó,  ÑÜ£çÜ¿　． ëÜ£öíüÜçÜçíöó äÜ¿0ïó (½ÜÑó) Ñóï¡ëñöÖÜ； ぢぱ  £í½¡ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó ßí¢íÖó½ 
ôóÖÜ½. が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ½íöëóî：  K  ¡Üñâ：î：．Öö：ç ëñÇÜ¿　öÜëí ïöíÖÜ  çó¡Üëóïöí．½Ü âÜë½Ü¿Ü ん¡ñë½íÖí  [5]: 

1[0...01] ( ),R
K Q H A  

Ññ 1[ ... ]n
R

Q B AB A 〈  - ½íöëóî　 ¡ñëÜçíÖÜïö： ïóïöñ½ó; 1
1( ) ... ;n n

nh h   H A A A I  I - ÜÑóÖóôÖí ½íöëóî　. 
げíïöÜïÜçÜ0ôó î0 âÜë½Ü¿Ü, ÜÑñë¢ó½Ü ½íöëóî0 ¡Üñâ：î：．Öö：ç £çÜëÜöÖÜÇÜ £ç`　£¡Ü ëñÇÜ¿　öÜëí 1 0[ ].k K   K  

べÜ ïöÜïÜ．öáï　 çó£ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç äë　½ÜÇÜ £ç`　£¡Ü, öÜ ½ó çó¡Üëóïöí．½Ü äÜ¿：ÖÜ½：í¿áÖÜ-½ÜÑí¿áÖóú ä：Ñê：Ñ 
[3]. ゑ：Ö ÑÜ£çÜ¿　． £í ëíêÜÖÜ¡ ççñÑñÖÖ　 äë　½ÜÇÜ £ç`　£¡Ü £í £íçÑíÖÖ　½ (ëóï.2) £ 1 2

0 1 1( ) ... ;r r
rL z l z l z l 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – でöëÜ¡öÜëí Ñóï¡ëñöÖÜ； ïóïöñ½ó £ とぜ ëñÇÜ¿　öÜëÜ½





ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞや でごでどぎぜご, ぜぎどだがご ぜだがぎずùゑんぞぞé どん だぢどごぜやげんぴやゆ 
 

 

  
278

1( ) rN z z   ÜÑñë¢íöó Ñóï¡ëñöÖÜ ぢぱ ï¡Ü½äñÖïÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó Ü çóÇ¿　Ñ：: 

1
( ) (1) ( )( ) .
( ) (1) ( )

o
r

y z D B zW z
g z B D z z 

    

ぢëó îáÜ½Ü êíëí¡öñëóïöóôÖóú äÜ¿：ÖÜ½ £í½¡ÖñÖÜ； ïóïöñ½ó äÜäñëñÑÖáÜ âÜë½Ü．öáï　 Ü çóÇ¿　Ñ： ÑÜßÜö¡Ü 
( ) ( ) ( ),H z C z D z  Ññ 1

1( ) ...r r
rC z z c z c    - äÜ¿：ÖÜ½, àÜ ¡Ü½äñÖïÜ．öáï　 äë　½ó½ £ç　£¡Ü½; r  - ¡：¿á¡：ïöá 

¡Ü½äñÖïÜçíÖóê äÜ¿0ï：ç. どÜÑ： ¡Üñâ：î：．Ööó äë　½ÜÇÜ £ç`　£¡Ü ïóïöñ½ó çó£Öíôíöó½Üöáï　 £í âÜë½Ü¿Ü0 
0 0 1(1) / (1); [1 ... (1)], 1, 2,..., 1.i il D B l l c c C i r                  

づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 Ñ¿　 ÜßÜê ëñÇÜ¿　öÜë：ç äëó ÖÜ½：Öí¿áÖóê £ÖíôñÖÖ　ê äíëí½ñöë：ç mL  öí  rT  ÖíçñÑñÖ： Öí 
ëóï.3.  ぞí îáÜ½Ü ëóïÜÖ¡Ü ¡ëóçí 1 – äñëñê：ÑÖí 
âÜÖ¡î：　 でんづ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí £ 
äíëí½ñöëí½ó     ( ) 0.5 0.5 0.2 ;C z z z z     

( ) 1D z  ; r=3,     ¡ëóçí 2 – äñëñê：ÑÖí âÜÖ¡î：　 
ïóïöñ½ó äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí £ 
äíëí½ñöëí½ó    ( ) 0.5 0.5 ;C z z z    

 ( ) 0.2D z z  ; r=2, ¡ëóçí 3 – äñëñê：ÑÖí âÜÖ¡î：　 
でんづ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ぢや-ëñÇÜ¿　öÜëí £ ぢぱ (2). ゐÜ¿ó 
çó£ÖíôñÖ： öí¡： äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： äñëñê：ÑÖÜÇÜ 
äëÜîñïÜ, 　¡ äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öí ôíï ëñÇÜ¿0çíÖÖ　.   
ゑíë：íî：ú £í£Öíçí¿ó  äíëí½ñöëó rT  öí mL . だöëó½íÖ： 
ÑíÖ： ÖíçñÑñÖ： ç öíß¿. 1.  

げí ëóï.3 ½Ü¢Öí ç：Ñ½：öóöó, àÜ Öíúöëóçí¿：üóú äñëñê：ÑÖóú äëÜîñï £  äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　½ ç：ÑäÜç：Ñí． 
£íïöÜïÜçíÖÖ0  ぢや-ëñÇÜ¿　öÜëí. ぢëó £íïöÜïÜçíÖÖ： とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí üçóÑ¡ÜÑ：　 でんづ £ÖíôÖÜ £ëÜïöí．, í êíëí¡öñë 
äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ ． íäñë：ÜÑóôÖó½. が¿　 とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí £ r=2 ôíï ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 £½ñÖüÜ．öáï　 ç 3 ëí£ó, í £ r=3 – 
ç 6 ëí£：ç. ぢëó îáÜ½Ü ç ÜïöíÖÖáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ½í． ½：ïîñ â：Ö：öÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　, Ññ äñëñê：ÑÖóú äëÜîñï £í¡：ÖôÜ．öáï　 £í 
Ñçí öí¡öó ¡çíÖöÜçíÖÖ　. ぢëÜöñ, £ ÜÇ¿　ÑÜ Öí äÜöëñßÜ £íßñ£äñôñÖÖ　 ÑÜïóöá ½í¿Ü； äíëí½ñöëóôÖÜ； ôÜö¿óçÜïö：, £í 
ÖíçñÑñÖó½ó ç öíß¿.1 ÑíÖó½ó ½Ü¢Öí £í£Öíôóöó, àÜ äñëñçíÇÜ ½í． とぜ-ëñÇÜ¿　öÜë  £ r=2. 

どíß¿óî　 1 – ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ïóïöñ½ó  
がÜï¿：Ñó 
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 どóä 

ëñÇÜ¿　-
öÜëí 

,pt c  ,%  ,pt c  ,%  ,pt c  ,%  ,pt c  ,%  ,pt c  ,%  
ぢや 0.031 11.5 0.029 16.6 0.032 6.2 0.039 7.6 0.039 19.6 

とぜ (r=3) 0.005 0 0.02 11.5 0.025 5.6 0.03 7.4 0.02 29.8 
とぜ (r=2) 0.01 0 0.018 0 0.012 4.3 0.012 5.9 0.018 5.9 
 
ゑóïÖÜç¡ó.  ぢëÜçñÑñÖÜ ïóÖöñ£ öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëí  ½ÜÑÜ¿　 çñ¡öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí んが. 

ゑïöíÖÜç¿ñÖÜ, àÜ でんづ £ とぜ-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½  ½í．  ：ïöÜöÖÜ çóàÜ üçóÑ¡ÜÑ：0 Ö：¢ £ öëíÑóî：úÖó½ ぢや-ëñÇÜ¿　öÜë. 
げ½ñÖüñÖÖ　  ôíïÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öÜö ½Ü¢ñ ï　Çíöó  3-6 ëí£：ç. べÜ ïöÜïÜ．öáï　  äíëí½ñöëóôÖÜ； ëÜßíïöÖÜïö：, öÜ öÜö 
äñëñçíÇÜ ½í．  とぜ-ëñÇÜ¿　öÜë Öñ £ äÜçÖó½, í £ ôíïö¡Üçó½ ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ　½ äÜ¿0ï：ç £í½¡ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó. ゑ ÖíüÜ½Ü 
çóäíÑ¡Ü £ ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ　½  ÑçÜê äÜ¿0ï：ç ：£ öëáÜê ½Ü¢¿óçóê (r=2).    
 

ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
1. ぷñÖâñ¿áÑ づ.,  びíßóÇñë Ä.  んçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖ▲ñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ▲: ぢñë. ï Öñ½./ ぢÜÑ ëñÑ. ù.ん.ゐÜëîÜçí. - 

ず.:  ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, ずñÖóÖÇë. ÜöÑ.-Öóñ, 1985.- 464 ï. 
2. ぢëóú½í¡ ゐ.や. ゑñ¡öÜëÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ £ ÖñúëÜ½ñëñ¢ÖÜ0 Üäöó½：£íî：．0 

ñÖñëÇÜçóöëíö // ぢëíî： やÖ-öÜ ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：¡ó ぞんぞ ば¡ëí；Öó. – 2008. – ヽ 3 (21).  – で. 61-71. 
3. ぢëóú½í¡ ゐ.や. がóï¡ëñöÖí  ïóïöñ½í ïöñ¢ñÖÖ　 £çíë0çí¿áÖÜÇÜ ½íÖ：äÜ¿　öÜëí  ：£  £ÜëÜçó½ Ñíçíôñ½ öí 

½ñÑ：íÖÖó½ â：¿áöëÜ½ Ü £çÜëÜöÖÜ½Ü £ç’　£¡Ü  //   ぜíöñë.  7-；  ぜ：¢Öíë.  ¡ÜÖâ. £ íçöÜ½íö. Üäëíç¿：ÖÖ　 "んçöÜ½íöó¡í-
2000" – ずáç：ç,  ゑñëñïñÖá, 2000. – ど4, ぶ2. – で. 92-100. 

4. がëÜ£ÑÜç ゑ.ぞ., ぜóëÜüÖó¡ ご.ゑ.,   で¡ÜëÜßï¡óú    ゑ.ご.  でóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ï 
½ó¡ëÜÄゑぜ / – ず.: ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ. ずñÖóÖÇë. ÜöÑ-Öóñ, 1989. – 284 ï.  

5. だïöëñ½  と,  ゑóööñÖ½íë¡ ゐ. でóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ï Äゑぜ: ぢñë. ï íÖÇ¿. -ぜ.: ぜóë, 1987. – 480 ï.  
 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 t,c  0 

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1
r⊥ ,Ｔｙ  

3 

2 

1 

づóïÜÖÜ¡ 3 - づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 
 377

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМОВ КОНСТРУКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ 
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Вступ. Сучасний етап розвитку електромеханіки характеризується тенденціями щодо удосконалення 

конструкцій електричних  машин та їх систем управління. Хоча на даний момент переважно використовуються 
системи керованого електропривода змінного струму, електричні машини постійного струму (МПС) ще 
знаходять широке застосування у системах електропривода середньої та великої потужності екскаваторних 
механізмів, електричного транспорту, прокатних станів та ін. 

Враховуючи складні умови та тривалий термін їх роботи, що суттєво перевищує час наробітку до першої 
відмови, одним із основних питань експлуатації є оцінка експлуатаційної надійності МПС. 
Мета роботи. За результатами аналізу статистики відмов основних конструкційних вузлів МПС обумовити 

підходи щодо визначення їх надійності у функції впливових величин та сформулювати загальну методику 
розрахунку надійності МПС . 
Матеріали та результати досліджень. За результатами аналізу [1-2] можна відзначити, що надійність 

роботи МПС у період їх експлуатації визначається взаємодією двох складових: конструкційної надійності 
машин та умов експлуатації.  

Як показує аналіз причин виходу з ладу електричних машин, великий відсоток аварій відбувається з вини 
обслуговуючого персоналу, який не забезпечує повною мірою необхідний догляд машин, та з причин 
недостатньої якості поточного ремонту [1].  

Найбільша доля відмов МПС припадає на колекторно-щітковий механізм та підшипниковий вузол. Згідно 
експлуатаційної статистики, у середньому близько 25 % відмов машин виникає через несправність колекторів. 
У деяких галузях господарства (наприклад, на транспорті) цей показник сягає 44-66 %. У тягових двигунах  
електровозів однією із серйозних причин відмов є виникнення кругового вогню, що, відповідно до [1-2], 
приводить до 70 % відмов.   

Згідно із цими ж літературними джерелами, для двигунів постійного струму прокатних станів відсоткове 
співвідношення відмов по вузлах складає: колекторний вузол – 56 %, механічні ушкодження – 34 %, обмотка 
якоря і полюсів – 10 %.  

Якщо розглядати кожен вузол окремо, то можна відмітити тенденцію розвитку дефектів конструктивних 
складових у часі, що у більшості випадків не дозволяє компенсувати їх вплив на надійність даних вузлів, тобто 
не дає можливості відновити паспортні параметри МПС.  

Єдине, що можна зробити для підвищення надійності МПС у цілому, це удосконалення або відновлення 
окремих вузлів з метою забезпечення належного та введення різних заходів щодо попередження їх аварійного 
виходу з ладу. 

Для цього слід детально проаналізувати основні впливові фактори. Так, працездатність колекторно-
щіткового вузла МПС визначається за впливом трьох основних факторів, пов’язаних з електромагнітними 
процесами (електромагнітні навантаження, напруги між суміжними пластинами, реактивна ЕРС, струмові 
перенавантаження), механічними впливами (еліптичність колектора, рівень вібрації, частота обертання ротора) 
та фізико-хімічною природою ковзаючого контакта (зношування щіток і колектора, кислотність і запиленість 
навколишнього середовища).  

Для того, щоб підвищити ефективність роботи колектора та зменшити його зношування, потрібно: 
покращити умови комутації машини шляхом правильного настроювання додаткових полюсів, робити 
обгрунтований вибір марки та розміру щіток для даної потужності і напруги машини, за можливістю знизити 
окружну швидкість колектора і забезпечити оптимальний тиск щіток на колектор. Також потрібно більш 
ретельно балансувати якір для зниження вібрації на колекторі.  

На зносостійкість і довговічність деталей підшипників впливають структурні особливості металу, хімічна 
комбінація матеріалу і змащування, корозія, теплові впливи, стан поверхносного шару і механічні 
навантаження на поверхні і в тілі кочення.   

Ізоляція у процесі експлуатації часто працює у тяжких умовах зовнішніх впливів. Руйнування ізоляції 
відбувається у результаті нагріву, механічних впливів (вібрація, тиск, удари), впливу вологи, агресивних 
середовищ і т.п. У високовольтних машин вагоме значення має вплив електричного кола. Поступове 
руйнування ізоляції в експлуатаційних умовах або під час випробування у більшості випадків закінчується 
пробоєм.  

Тому визначення працездатності ізоляції за допомогою підвищення напруги та визначення її величини перед 
пробоєм є не ефективним, так як процес руйнування ізоляції у даному випадку розпочинається вже під час 
випробувань. Для того, щоб не руйнувати ізоляцію на початку її роботи, її надійність слід визначати за такими 
критеріями як активний опір, ємкість, тангенс кута діелектричних втрат, амплітуда і частота імпульсів 
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акустичної емісії, декремент згасання перехідного процесу в ізоляції та температура обмотки. Ці критерії 
достатньо повно характеризують загальний стан ізоляції. 

Розглянувши сучасні методи моніторингу та діагностики надійності машин постійного струму, було 
зроблено висновок, що звичайні системи, засновані на аналізі інтегральних сигналів з датчиків забезпечують 
тільки загальне попередження неминучої відмови машини. Ці системи не можуть дати оцінку надійності МПС і 
не дозволяють визначати час наробітку до відмови.  

Аналіз, наведений у [3], показує, що основним завдання для забезпечення надійності МПС є створення 
системи визначення надійності машини та часу наробітку до відмови. Система повинна визначати надійність та 
час наробітку до відмови за статистичними даними, а також, маючи дані завода-виробника і отримуючи 
оперативні дані протягом роботи електричної машини, проводити аналіз відмов та оцінювати надійність 
системи у цілому. Суть методу полягає в отриманні оперативних даних, таких як струм якоря, температура 
підшипників, вібрація, швидкість обертання та характеристики якості комутації. Оперативно аналізуючи ці 
дані, можна виявляти дефекти вузлів.  

Оцінюючи даний метод, можна зробити висновок, що для покращення роботи та забезпечення надійності 
МПС потрібно мати систему, яка б не  тільки сигналізувала про відмову якогось із вузлів, а й попереджала 
персонал про можливість його відмови. 

Надійність МПС повинна оцінюватись з урахуванням існування трьох основних етапів створення та 
експлуатації машини, на яких вона закладається та забезпечується.  

Так, на першому етапі, який складається з розрахунку та порівняння кількісних показників надійності для 
різних типів машин і вибору оптимального варіанту за результатами визначення долі електричних, теплових і 
магнітних навантажень, можна закласти заданий рівень надійності МПС, виходячи з умов її подальшої 
експлуатації. Це можна реалізувати шляхом варіювання складовими втрат, що визначить параметри конструкції 
МПС. 

На другому етапі остаточно проводится розрахунок надійності спроектованої МПС на основі відомостей про 
кількісні показники надійності окремих вузлів. На даному етапі єдиними засобами забезпечення надійності 
вузлів є використання у їх складі матеріалів із покращеними показниками електричної та механічної міцності, 
температурними параметрами. 

Третій етап є заключним і характеризується контрольним розрахунком показників надійності шляхом 
дослідження на окремих зразках, що практично є можливим лише для машин малої та середньої потужності. 
Забезпечити задану надійність МПС у процесі експлуатації можливо лише шляхом дотримання в умовах 
експлуатації обмежень на зміну основних впливових параметрів, таких як віброшвидкість, температура вузлів 
та інших. 

Так як забезпечення надійності електричних машин пов’язане з матеріальними затратами, проблема 
підвищення надійності повинна в основному базуватись на техніко-економічних розрахунках. До того ж, 
надмірне підвищення надійності, як правило, приводить до значного погіршення енергетичних показників. 
Тому для кожного типовиконання МПС слід мати попередньо прораховані економічно оптимальні показники 
надійності з урахуванням умов використання [2]. 

Для машин, на яких економічно доцільно проводити трудомісткі ремонтні роботи, проблема надійності 
виглядає так: по мірі старіння вузлів МПС різко зростають затрати на ремонт і збитки від простою, що робить 
ремонт недоцільним. Визначення шляхів подолання даних проблем являється актуальною задачею, що, з 
урахуванням поточної ситуації у ремонтній галузі, потребує вирішення у найкоротші терміни. 
Висновок. У сучасних умовах експлуатації за наявності додаткових вимог до якості і економічності роботи 

МПС, необхідною є розробка нових багатофакторних моделей контролю і прогнозування їх показників 
надійності з огляду на реальний технічний стан. 
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Вступ. Прискорювач є однією із основних функціональних ланок системи електропривода трамвая 

КТ-4СУ з релейно-контакторною системою керування, причому в роботі [1] було показано, що він є однією з 
найбільш ненадійних його систем. Існує ряд причин, при яких прискорювач працюватиме неправильним чином. 
Наприклад, при виході з ладу кулачкового барабану або неправильної комутації блок-контактів Z,j ( 12,1j = ), хоча 

резистори прискорювача виводяться із силового кола тягових електродвигунів нормальним чином, але 
допоміжні кола комутуються неправильно або ж не комутуються взагалі. Або, наприклад, при залипанні чи 
послабленні контактного пальця і ( 101,1i = ) комутація прискорювача здійснюється не відповідно з робочою 

діаграмою. Тому задача підвищення надійності прискорювача є актуальною. 
Мета роботи. Розробити математичну модель системи діагностування прискорювача трамвая. 
Матеріал і результати дослідження. Як відомо, струм, що протікає по якірній обмотці тягового 

електродвигуна, можна визначити з формули [2]: 

 ,
прRR

U
I

+
=  (1) 

де U – напруга на затискачах обмотки якоря двигуна; R – опір двигуна; Rпр – опір прискорювача. 
При повністю введеному опорі прискорювача Rпр = Rпр.max струм двигуна буде мати мінімальну величину 

Imin, що відповідає першому замкненому контактному пальцю К1 і навпаки, при замкненому сто першому 
контактному пальці К101, що відповідає повністю виведеному опорі прискорювача Rпр. = Rпр.min = 0, струм 
двигуна досягне свого максимального значення Іmax, що відповідає номінальному значенню струму Ін. 

Приймемо значення струму, що протікає по обмотці якоря електричного двигуна при повністю введеному 
реостаті (Rпр. = Rпр.max) рівним нулю. Тоді при замиканні і-го контактного пальця по обмотці якоря електричного 
двигуна протікатиме струм Іі: 
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Вимірявши значення струму Іі, можна, виходячи із рівняння (2), визначити контактний палець, який повинен 
бути замкненим при даному струмі: 

 1101
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I
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Вищевикладені процедури дозволяють, за значенням струму Іі, що споживає тяговий електричний двигун, 
ідентифікувати номер і-го контактного пальця, який знаходиться в замкнутому стані Кі. Тоді розімкнений стан 
і-го контактного пальця можна позначити як iK . 

Кут повороту αk ( 101,1k = ) ізольованого ролика, під дією якого і здійснюється комутація контактних 

пальців, визначаємо за допомогою сенсора кутового положення ролика. При цьому за вихідний нульовий кут 
приймаємо положення ізольованого ролика, при якому він комутує перший контактний палець, тобто α1 = 0. В 
загальному вигляді кут αk можна визначити як 

 )1k(
101

360
k −

°
=α . (4) 

Вимірявши значення кутового переміщення ролика αk, можна, виходячи із рівняння (4), визначити, який 
контактний палець повинен бути замкненим при даному кутовому положенні: 

 1101
360

k k +
°

=
α . (5) 

Номер контактного пальця, розрахованим за виразом (5), відповідає дійсному положенню ізольованого 
ролика, при якому k-й контактний палець знаходиться в замкнутому стані 

kПK . Тоді розімкнутий стан k-го 

контактного пальця, визначеного за положенням ролика, позначимо як 
ПkK . 

Нехай YПi – вихідний сигнал, який відповідає правильній комутації і-го контактного пальця прискорювача. 

Тоді iПY  – вихідний сигнал, що відповідає неправильній комутації і-го контактного пальця. 
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За таких вихідних умов комутація контактних пальців коректної і некоректної роботи прискорювача 
описано системами рівнянь: 
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Позначимо через YZі вихідний сигнал, при якому відбувається правильна комутація блок-контактів Zj у 
відповідному положенні αk ізольованого ролика та певному замкнутому і-му контактному пальці, що відповідає 

таблиці, в якій 1 відповідає замкненому стану блок-контакта, а 0 – розімкненому. Тоді ZiY  – вихідний сигнал, 
що відповідає неправильній комутації блок-контактів Zj. 

Діаграма роботи прискорювача трамвая може бути представлена наступною системою рівнянь: 
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 (7) 

Позначимо через Di вихідний сигнал, що відповідає справному стану прискорювача, тоді iD  – вихідний 

сигнал, що відповідає його несправному стану. Відповідно до цього можна записати: 
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Висновки. Розроблено математичну модель функціонування системи діагностування прискорювача 
трамвая, яка, на відміну від існуючих, дозволяє використовувати лише одне загальне значення струму тягових 
двигунів, а не конкретне за кожним з контактних пальців. 

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 
1. Розводюк М.П. До питання технічної діагностики прискорювача трамвая / М. П. Розводюк // Вісник 

національного технічного університету „Харківський політехнічний університет”. – 2005. - № 45. – С. 446-448. 
2. Мокін Б.І. Синтез структури системи для діагностування прискорювача трамвая / Б.І.Мокін, 

М.П. Розводюк  // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – №1. – С. 41–45. 
 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 
 

 
 381

ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВИБРАЦИЙ 

ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ВИБРАЦИЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Калинов А.П., к.т.н., доц., Браташ О.В., асп. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградського 
E-mail: scenter@kdu.edu.ua 

Введение. Преобразование энергии в  электрических машинах и технологических механизмах неизбежно 
связано с появлением переменных сил и моментов, порождающих вибрацию. Она отрицательно влияет на 
прочность, надежность и безопасность машин, увеличивает износ изделий. При достижении определенных 
значений вибрация может вызвать нарушение рабочих процессов, поломки деталей и аварии машин. В 
настоящее время снижение массогабаритных характеристик, повышение скорости и мощности машин приводит 
к увеличению вибрационных нагрузок на их детали и узлы, что вызывает необходимость контроля вибрации 
машин. Для ограничения вибрации в различных областях техники устанавливают требования и нормы для ее 
регламентации [2]. 
Цель работы. Обоснование допустимого уровня электромагнитных вибраций по механическим вибрациям 

асинхронного двигателя (АД). 
Материал и результаты исследований. При проведении экспертизы промышленной безопасности парка 

электрических машин большое внимание уделяется их вибродиагностике. Общие требования к проведению 
измерений, приборному обеспечению и нормы для электрических машин изложены в стандарте [1]. Здесь в 
качестве критерия нормирования абсолютной вибрации используется средне-квадратичное значение (СКЗ) 
виброскорости в диапазоне частот от 10 Гц до 1 кГц.  

Для разработки количественного нормирования вибрации используют классы интенсивности вибрации, 
составленные таким образом, что отношение граничных значений соседних классов составляет один децибел  
(1дБ соответствует возрастанию уровня вибрации в 1,57 раза) [3]. Качественная оценка интенсивности 
вибрации машин проводится по следующим четырем позициям: 1) хорошо (зона A); 2) удовлетворительно 
(зона B, приемлемо); 3) необходимо улучшение (зона C, еще допустимо); 4) недопустимо (зона D). Для 
электрических машин малой и средней мощности зоны характеризуются следующими диапазонами 
виброскоростей: А – от 0,28 до 0,71 мм/с, В – от 1,12 до 1,8 мм/с, С – от 2,8 до 4,5 мм/с, D – от 7,1 до 45 мм/с. 
Для вновь разрабатываемых машин вибрация должна находиться в зоне А. Машины с вибрацией, находящейся 
в зоне В, считаются пригодными для неограниченно длительной эксплуатации. Верхняя граница зоны В 
является предельно допустимой при испытаниях машин и вводе их в эксплуатацию. Машины с вибрацией, 
находящейся в зоне С, считаются требующими улучшения. Они могут работать в этих условиях ограниченное 
время до появления благоприятной возможности выполнения ремонтных работ. Вибрация, попадающая в зону 
D, считается достаточно строгой предпосылкой повреждения машины [1]. При этом ГОСТ ИСО 10816-1-1997 
не в полной мере отражает специфику нормирования вибрации асинхронных двигателей малой мощности.  

В работе [4] указывается, что между определенными составляющими электромагнитных и механических 
вибраций существует связь, а значит существует и зависимость между предельно-допустимыми значениями 
этих вибраций. Обоснование этой связи позволит разработать количественные нормы электромагнитных 
вибраций для различных стадий технического состояния электрических машин, и тем самым повысить 
достоверность диагностики, надежность и безопасность работы машины.  Диагностика и мониторинг состояния 
АД при использовании в качестве контролируемых параметров мощности и электромагнитного момента 
производится на основе сигналов тока и напряжения. Это позволяет упростить измерительное оборудование, 
снизить его цену и т.д. 

Для обоснования уровня переменной составляющей мощности и электромагнитного момента сравниваются 
уровни механических и электромагнитных вибраций, полученных экспериментально, для двух двигателей МF-
11-16 (Pн=1,4 кВт; Iн=9,3 А; nн = 886 об/мин) и АО90S-4 (Pн=1,1 кВт; Iн=4,9 А; nн = 1410 об/мин). В табл. 1 
приведены наиболее характерные опыты для указанных двигателей. Так для АД типа МF-11-16 приведены 
результаты при работе от симметричного (Кнесим(U)=1,1%) и несимметричного (Кнесим(U)=20,8%) источников 
питания. Даже при питании от симметричного источника питания режим характеризуется существенной 
несимметрией токов статора, характеризующейся наличием составляющей нулевой последовательности 
I0=47%, что объясняется параметрической несимметрией фаз статора. Для АД типа АО90S-4 приведены опыты 
с неповрежденной машиной, с имитацией витковых замыканий в обмотках статора и обрывов стержней ротора. 
При питании этого двигателя симметричным 3-фазным напряжением в токе наблюдается составляющая 
обратной последовательности порядка 4%. При этом из-за неполного восстановления повреждения стержней 
[8] уровень вибраций условно целого и поврежденного двигателя остается примерно постоянным,  в то время 
как уровни электромагнитных вибраций существенно изменяются. СКЗ механических вибраций 
рассчитывалось по гармоникам для зон – 1) низкочастотная вибрация (от 0 до 80 Гц); 2) вибрация в области 
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средних частот, которая разбивается еще на два участка (от 80 до 400,  и от 400 до 1800 Гц), а также для всего 
диапазона частот (табл. 1). Такое разделение необходимо, поскольку причины, которые вызывают вибрации в 
этих диапазонах различны. Так в низкочастотной области проявляются дефекты креплений, несоосности, 
различного рода ослабления, тогда как для среднечастотной характерно проявление электромагнитных 
дефектов: динамический и статический небалансы, динамическое взаимодействие элементов ротора и статора 
(так называемые «зубцовые» частоты) и т.д. [7]. При проведении диагностики электрических машин на 
испытательных участках, исследуемый двигатель устанавливается на основе без жесткого крепления, в связи с 
этим, выделение низкочастотных вибраций, отвечающих за ослабление механических креплений машины, 
является важной задачей. 

Исследования электромагнитных и механических вибраций для рассмотренных АД показали, что  
несимметрия питания проявляется в возрастании уровня осевых вибраций (табл. 1). Результаты гармонического 
анализа сигнала мощности  показали, что более всего в спектре проявляются гармоники 100 и 300 Гц, 
вызванные несинусоидальностью и несимметрией токов статора, что соответствует развитию 
электромагнитных дефектов в АД и некачественным параметрам электрической сети. 
Выводы. Анализ уровней электромагнитных и механических вибраций показал, что уровню 

электромагнитных вибраций по эффективному значению порядка 10-15% в зоне частот 50-300 Гц 
соответствуют значения виброскорости 3-5 мм/с в среднечастотной области, что соответствует зоне С [1]. 
Превышение относительных значений переменной составляющей мощности 15% будет соответствовать зоне D, 
а уровни около 5% и ниже – зоне В. Таким образом, по уровню мощности можно сделать выводы о стадии 
технического состояния электрической машины и, при необходимости, вовремя принять меры для улучшения 
этого состояния. Однако для полного обоснования допустимого уровня электромагнитных вибраций по 
механическим вибрациям АД необходимы дальнейшие исследования. 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований механических и электромагнитных вибраций АД 
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Продовження таблиці 1 
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Вступ. Більшість сучасних методів визначення електромагнітних параметрів двигунів змінного струму [1] 

вимагають наявності складного, громіздкого та високовартісного обладнання для проведення повного 
комплексу випробувань. Це сприяє пошуку нових технічних рішень побудови випробувальних комплексів, які 
відрізняються від відомих простотою, універсальністю і можливістю часткової чи повної автоматизації. 

У зв’язку з широким впровадженням в промисловості напівпровідникових транзисторних перетворювачів, 
перспективною є розробка технічних рішень побудови дослідного обладнання з використанням 
низькочастотних синусоїдних тестових впливів на обмотки статора досліджуваних асинхронних двигунів. 
Мета роботи. Розробка технічного рішення побудови керованого джерела живлення для дослідження 

методів ідентифікації електромагнітних параметрів. 
Матеріал і результати дослідження. Для вирішення задач ідентифікації параметрів АД з використанням 

низькочастотної напруги живлення запропоновано дві структури випробувального обладнання, функціональні схеми 
яких представлено на рис. 1. В першому випадку використовується генератор постійного струму, до обмотки 
збудження якого підключено силовий інвертор напруги (рис. 1, а). В іншому випадку обмотки випробувального 
двигуна напряму живляться від інвертора напруги (рис. 1, б), а для підвищення точності вимірювання сигналів 
струму та напруги встановлюється фільтр низьких частот перед вимірювальними датчиками [2]. 

Згідно зі структурою випробувального обладнання, представленого на рис. 1, а, були проведені 
експериментальні дослідження для двигуна серії 4АХБ2П100L, паспорті дані якого: 4=нP  кВт; 1420=нn  об/хв; 

840,cos =ϕ ; 84=η  %; 7815 ,/Iн =  А; 9811 ,R =  Ом; 9612 ,R =  Ом. Дослідження проводилися на підставі досліду 

короткого замикання, суть якого полягає в тому, що на обмотку збудження генератора постійного струму з 
силового перетворювача діє низькочастотна напруга живлення, а до якоря по черзі підключають обмотки фаз 
асинхронного двигуна і записуються сигнали струму та напруги. Функціональна схема керованого джерела 
низькочастотного живлення представлена на рис. 2. 

 

 

а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Функціональні схеми 
дослідного обладнання 

Рисунок 2 – Функціональна схема керованого джерела 
низькочастотного живлення 

На представлених рисунках прийнято наступні позначення: СП – силовий перетворювач; ОЗ – обмотка 
збудження; ГПС – генератор постійного струму; ПД – приводний двигун; ДН – датчик напруги; ДС – датчик 
струму; ЗЧ – задавач частоти; НФ – низькочастотний фільтр; АЦП – аналогово-цифровий перетворювач; ПК – 
персональний комп’ютер; К – компаратор; РІ – розділювач імпульсів; Д1, Д2 – перший та другий драйвер 
керування силовими ключами; Кл1 – Кл4 – силові транзисторні ключі; Н – навантаження. 

Експериментально отримані параметри сигналів при підключені фази А, фази В та фаз АВ наведено в 
таблиці 1. Оцінка відхилення форми експериментально отриманих сигналів струму та напруги від синусоїди 
проводиться за коефіцієнтами несинусоїдності за напругою uk  та струмом ik  [3]. 
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Таблиця 1 – Результати розрахунків параметрів сигналів струму та напруги за фазами АД 

№ п/п зU , В f, Гц U1, В I1, А uk  ik  

Фаза А 
1 1 2 1,664-8,307i -0,087-4,334i 2,122 1,869 
2 0,5 1 1,291-8,564i -0,252-4,72i 2,47 2,265 
3 0,5 0,75 1,162-8,563i -0,336-4,952i 2,871 2,596 

Фаза В 
1 1 2 2,835-13,753i -0,081-7,135i 5,871 4,948 
2 0,5 1 1,872-8,502i 0,053-4,763i 2,184 2,393 
3 0,5 0,75 1,318-8,648i -0,231-4,893i 2,866 2,333 

Фаза АВ 
1 2 2 2,416-18,759i -0,298-4,324i 7,978 7,905 
2 1 1 3,247-14,647i -0,074-3,798i 8,311 9,803 
3 1 0,75 2,683-14,789i -0,271-4,119i 9,213 10,025 

Експериментальні графіки струму, напруги та їхній спектральний склад, при підключенні фази А 
досліджуваного двигуна при частоті 2 Гц, наведено на рис. 3, при підключенні фази В при частоті 1 Гц, 
наведено на рис. 4. 

B,U
A,I

c,t

U
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kI

k  
а) б) 

Рисунок 3 – Сигнали напруги, струму (а) та їхній спектральний склад (б) фази А 
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Рисунок 4 – Сигнали напруги, струму (а) та їхній спектральний склад (б) фази В 

Висновки. Розроблене технічне рішення побудови керованого джерела живлення дозволяє відпрацьовувати 
широкий діапазон сигналів завдань для дослідження методів ідентифікації електромагнітних параметрів. 

Застосування для задач ідентифікації напівпровідникових транзисторних перетворювачів із розробленою 
вимірювальною системою дозволяє вирішити завдання ідентифікації електромагнітних параметрів схеми 
заміщення асинхронного двигуна у складі частотно-керованого електропривода. 
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Введение. Оценка состояния и ремонт электрических машин (ЭМ) являются неотъемлемой частью их 

эксплуатации [1, 2]. Существующие методы оценки состояния и диагностики в большинстве своем требуют 
остановки ЭМ и вывода ее из технологического процесса: во время технических осмотров, планово-
предупредительных или капитальных ремонтов [3-6]. В последние годы появляются теоретические работы по 
созданию систем мониторинга ЭМ, в том числе в процессе их работы по измеренным сигналам тока и напряжения 
[7], однако такие системы требуют наличия системы измерения электрических параметров, и как правило, 
преобразователя энергии для создания специальных режимов питания, необходимых для оценки состояния ЭМ. 
Задача оценки состояния ЭМ как сложной электромеханической системы с нелинейными характеристиками во 
многих случаях имеет неоднозначное и неединственное решение. Это, с одной стороны, не позволяет в полной мере 
автоматизировать процесс диагностики, а с другой стороны, требует принятия решения от человека-оператора. При 
этом человек-оператор должен обладать необходимыми теоретическими знаниями и опытом. 

С развитием и совершенствованием вычислительных комплексов и информационных технологий развивается 
новое направление - компьютерная диагностика, которая тесно связана с разработкой экспертных систем (ЭС), 
способных обрабатывать не только количественные данные, но и различного рода знания, проводя анализ поведения 
технических систем и принимая экспертные решения. Учитывая это построение экспертной системы определения 
неисправностей электрических машин на основе анализа внешних признаков характеризующих режим работы, 
является актуальной задачей. 
Цель работы. Построение экспертной системы определения неисправностей электрических машин на основе 

анализа внешних признаков, характеризующих режим работы. 
Материал и результаты исследований. Функционирование технических систем можно рассматривать как 

отражение внешних и внутренних возмущений. Электромеханическая система (ЭМС) является сложной 
динамической системой, характеристики которой с достаточной для практики точностью могут быть описаны 
конечным набором параметров, входные возмущения также могут быть описаны совокупностью параметров. 
Качество функционирования ЭМС зависит от конструктивных параметров и возмущений, которые изменяются во 
времени и могут вызвать параметрический отказ. Изменение текущего состояния можно контролировать, например, 
по изменениям параметров вибраций, порожденных внутренними процессами.  

Методологически архитектура ЭС может быть представлена следующим образом: {(экспертная система), 
(динамическая подсистема) → динамические свойства → логические отношения → свойства (идентификация 
состояния) → (динамическая подсистема) → логические отношения → свойства (модули экспертной системы) → 
(экспертная система)}.  

Математическое описание архитектуры экспертной системы имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ){ }ty,tk,tz,txtP,tR,td,ty,tk,tz,tx,tx,txtPDES iiiii210= , (1) 

где ES  – экспертная система; D  – динамическая подсистема; P  – свойства элементов экспертной системы; R  – 
логические отношения; x  – воздействия; z  – диагностируемые параметры; k  – коэффициенты; y  – выходные 

параметры; d  – динамические параметры; t  – время; индексы: 
0, 1, 2 — исходный стационарный режим, внешний, внутренний 
характер воздействий; i  – число элементов экспертной 
системы.  

Описанная архитектура экспертной системы реализована в 
системе определения неисправностей ЭМ по внешним 
признакам, характеризующим режим работы. На рис. 1 
показаны основные потоки информации и взаимосвязи между 
ними. Необходимость накопления, хранения и обработки 
больших объемов информации требует создания программного 
обеспечения, отвечающего за ввод, извлечение информации и 
последующей ее обработки. По сути, это программное 
приложение для работы с базами данных (БД) и обработки 
статистических данных. 

В качестве программной платформы, по нашему мнению, 
удобно использовать Access. Безусловно, в настоящее время 
существует множество других систем, позволяющих работать с 
БД. Например, SQL, Delphy, FoxPro и другие. Все они имеют 
свои достоинства и недостатки. Однако предпочтение Microsoft 

Access (MSA) определяется рядом показателей: 
− предоставляет максимальную свободу в задании типа данных (текст, числовые данные, даты, время, денежные 

значения, рисунки, звук, электронные таблицы); 

 
Рисунок 1 – Структура потоков информации в 

системе определения неисправностей 
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− предоставляет возможность использования в работе DDE (динамический обмен данными) и OLE (связь и 
внедрение объектов). Что, в свою очередь, делает возможным осуществлять обмен данными между MSA и любым 
другим, поддерживающим DDE, приложением Windows, а также использование OLE для связи с объектами 
другого приложения или внедрения других объектов в базу данных MSA. Такими объектами могут быть 
картинки, диаграммы, электронные таблицы или документы из других, поддерживающих OLE, приложений 
Windows; 

− использование SQL (структурированный язык запросов) для обработки данных базовых таблиц: возможность 
выделения из одной или нескольких таблиц необходимой для решения конкретной задачи информации 
значительно упрощает задачу обработки данных; 

− использование в качестве самостоятельной СУБД на отдельной рабочей станции, так и в сети – в режиме «клиент-
сервер». Это позволяет иметь доступ к данным одновременно нескольким пользователям, с автоматической 
защитой данных от одновременной их корректировки разными пользователями; 

− предоставляет дополнительные средства разработки приложений, которые могут работать не только с 
собственными форматами данных, но и с форматами других, наиболее распространенных СУБД.  
На основе выполненного анализа, с учетом предложенной архитектуры ЭС, разработана программа определения 

неисправностей ЭМ по внешним признакам. Основные окна программы показаны на рис. 2, 3. 

 
Рисунок 2 – Окно поиска записей о причинах 

неисправности и их устранению 
Рисунок 3 – Окно для добавления новых записей о 

неисправностях в базу данных 

Рабочая форма содержит две вкладки. Вкладка «Поиск неисправностей» позволяет выбрать признак 
неисправности из списка базы данных или получить перечень разделов описания неисправностей путем ввода 
ключевых слов в поле «Ввод признака». Причины неисправности и их устранение отображаются в правой части 
вкладки после выбора причины неисправности и нажатия кнопки «Поиск». Вкладка «Редактирование» предназначена 
для добавления новых записей в существующую базу данных неисправностей. Для корректного ввода записи надо 
заполнить все три поля.  
Выводы. Предложенная структура экспертной системы, основанная на принципе анализа внешних признаков, 

характеризующих режим работы ЭМ, способна обеспечить высокую целенаправленность анализа и оперативность 
принятия экспертных решений по оценке состояния и определению неисправностей электрических машин. 
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Введение. Метод энергодиагностики с использованием полных уравнений мгновенной мощности 

предназначен для идентификации электромагнитных параметров АД [1]. Система уравнений составляется 
по принципу равенства составляющих гармоник мгновенной мощности источника полигармонического 
напряжения составляющим гармоник мгновенной мощности элементов схемы замещения. Схема 
замещения АД выбирается в соответствии с существующими дефектами [2]. В простейшем случае без 
учета дефектов АД можно представить Т-образной схемой замещения. На практике, как правило, 
используют Г-образную схему замещения, пренебрегая при этом изменением тока намагничивания, 
возникающем при изменении нагрузки, а также падением напряжения от тока намагничивания  в 
сопротивлениях обмотки статора. Применение Г-образной схемы замещения для получения характеристик АД 
обусловлено простотой и удобством при практическом использовании [3, 4]. Выражения для основных 
параметров, характеризующих АД, получаемые в результате расчетов на основе Т-образной схемы замещения, 
более точны, хотя и являются более сложными. 
Цель работы. Оценка методов определения параметров асинхронных двигателей.  
Материал и результаты исследований. Большое количество методов получения механических 

характеристик вызвано введением различных допущений при их расчете. Поэтому необходимо определиться с 
методом расчета механических характеристик. Основным требованием к выбору метода является точность 
определения механических характеристик при использовании схемы замещения. 

Для сравнения рассмотрим 4 вида наиболее распространенных метода получения механических 
характеристик [3, 4]: 

− метод, основанный на анализе Г-образной схемы замещения; 
− метод, основанный на анализе Т-образной схемы замещения при пренебрежении активным 

сопротивлением контура намагничивания; 
− метод, основанный на анализе Т-образной схемы замещения при использовании полных сопротивлений; 
− метод, основанный на анализе Т-образной схемы замещения при использовании комплексных 

сопротивлений. 
Первый метод – метод, основанный на использовании Г-образной схемы замещения; другие три метода 

позволяют анализировать энергопроцессы в АД по Т-образной схемы замещения, которые, в отличие от 
первого, учитывают контур намагничивания ЭМ. Ввиду того, что индуктивное сопротивление контура 
намагничивания во много раз превышает активное, во втором методе пренебрегают последним. В последних 
двух методах в схеме замещения присутствуют все сопротивления Т-образной схемы замещения – активные и 
индуктивные сопротивления статорной, роторной цепей и контура намагничивания. В 3-м методе 
анализируется Т-образная схема замещения с использованием действительных значений сопротивлений 

2 2= +Z R X , в 4-м – с помощью комплексных составляющих сопротивления = +Z R jX . 

Рассмотрим эффективность использования рассмотренных методов при определении статических 
механических характеристик АД с использованием Г- и Т-образных схем замещения (рис. 1). Обозначения, 
принятые в схеме замещения на рис. 1: Uф –действующие значение фазного напряжения на статоре; I1, I2

/, Iµ – 
соответственно ток статора, приведенный к статорной обмотке ток ротора, ток намагничивания; Xµ – 
индуктивное сопротивление контура намагничивания; R1, R2

/ – активное сопротивление фазы статора и 
приведенное к статорной обмотке сопротивление фазы ротора; X1, X2

/ – индуктивное фазное сопротивление 
обмотки статора и приведенное к статорной обмотке индуктивное сопротивление ротора; s - скольжение 
двигателя.  

Уравнение механической характеристики М=f(s) при 
использовании Г-образной схемы замещения можно получить из 
выражения мощности потерь в роторе [3, 4]: 

( ) ( )2/ /
2 0 0 2 2элР М М s m I Rω ω ω∆ = − = = ,  

где m – число фаз обмотки двигателя; 

( )

2 /
1 2

2/ 2/2
0 1 1 2

.фmU R
M

R
s R X X

s
ω

=
  
 + + +     

 
 

Рисунок 1 – Т-образная схема 
замещения АД  
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Выражение для построения механических характеристик с использованием Т-образной схемы замещения 
(рис. 1) при пренебрежении активным сопротивлением контура намагничивания имеет вид [4]: 

= aP
M

ω
, 

где 

( ) ( )
2 /
1 2

2 2/ /
1 1 2 1 1 2

3 /

/

⋅
=

+ ⋅ + + ⋅
a

U R s
P

R c R s X c X

; ω  – угловая скорость АД; 1
1 1= +

Z
c

Zµ

; 2 2
1 1 1= +Z R X  – полное 

сопротивление статора; 2 2= +Z R Xµ µ µ  – полное сопротивление контура намагничивания. 

Механическая характеристика при использовании полных сопротивлений Т-образной схемы замещения: 

= вPM
ω

, 

где вP  – мощность на валу АД.  

Особенностью рассматриваемого подхода является использование полных сопротивлений цепей: 

– статорной 2 2
1 1 1= +Z R X ; 

– роторной / / 2 / 2
2 2 2Z R X= + ; 

– контура намагничивания 2 2= +Z R Xµ µ µ . 

Мощность на валу зависит от потребляемой мощность и мощности потерь в меди статора и ротора, 
намагничивающих потерь, механических и добавочных потерь: 

1 1 2= − ∆ − ∆ − ∆ − ∆ − ∆в м мг м доб мехP P P P P P P , 

где 1 1 13 cos=P U I ϕ  – потребляемая мощность; ( )2
1 1 13∆ =мP I R  – потери в меди статора; ( )2/ /

2 2 23∆ =мP I R  – 

потери в меди ротора; ( )2
3∆ =мгP I Rµ µ  – магнитные потери; 0,05∆ = ⋅мех нP P  – механические потери; ∆ добP  – 

добавочные потери (примем 0∆ =добP ); 1
1

Σ

=
U

I
Z

 – ток статора; / 1 1 1
2 /

2

U I Z
I

Z

− ⋅
=  – ток ротора; 1 1 1− ⋅

=
U I Z

I
Z

µ
µ

 – 

ток контура намагничивания; 
/
2

1 /
2

Z Z
Z Z

Z Z

µ

µ
Σ

⋅
= +

+
 – полное сопротивление Т-образной схемы замещения; cosϕ  – 

коэффициент мощности. 
При использовании комплексных сопротивлений цепей Т-образной схемы замещения полное сопротивление 

статорной цепи 1 1 1= +Z R jX ; полное сопротивление контура намагничивания = +Z R jXµ µ µ ; полное 

сопротивление роторной цепи / / /
2 2 2/Z R s jX= + . 

С учетом составляющих комплексных сопротивлений мощность на валу равна: 

1 1 2 0,05= − ∆ − ∆ − ∆ − ⋅в м мг м нP P P P P P ,  

где 1 1 13 cos=P U I ϕ ,  

( ) ( )

( )( ) ( )( )2 2

Re Re
cos ,

Re Im

Σ Σ

Σ
Σ Σ

= =
+

Z Z

Z
Z Z

ϕ   

где действительная часть полного сопротивления: 

( )
( )

( ) ( )

2/ 2 / 2 2 /
2 2 2 2

1 2 2/ /
2 2

/ / /
Re

/

R s R R R s X R X R s
Z R

R R s X X

µ µ µ µ

µ µ

Σ

+ + +
= +

+ + +
;  

мнимая часть полного сопротивления: 

( )
( ) ( )

( ) ( )

2/ 2 / / 2 /
2 2 2 2

1 2 2/ /
2 2

/
Im

/

X X X X R s X R X
Z X

R R s X X

µ µ µ µ

µ µ

Σ

+ + +
= +

+ + +
.  

Момент на валу двигателя имеет вид: 
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( ) ( )

( )

/ / /2
1 1 2 2 21

/ / 2
1 1 2 2

2 / 2 2 / / 2
2 1 2 21

/ / 2
1 1 2 2

( ) cos3

( )

( ) ( ) ( )3
.

( )

в
в

мех

Z Z Z Z Z Z Z ZUP
M

Z Z Z Z Z Z

Z Z R Z R Z RU P

Z Z Z Z Z Z

µ µ µ

µ µ

µ µ µ

µ µ

ϕ

ω ω

ω ω

+ + ⋅ +
= = ⋅ −

+ +

+ + + ∆
− ⋅ −

+ +

 

Рассмотренные выше методы позволяют определить 
параметры АД с использованием Г- или Т-образной схемы 
замещения. Ошибка при определении параметров по 
различным методам наблюдается уже при определении 
полных сопротивлений. Сравним параметры, полученные с 
использованием полных и комплексных сопротивлений при 
изменении скорости вращения для АД серии 4А с 
номинальной мощностью 4 кВт ( 1 1,35 R Ом= , 8,85 R Омµ = , 

/
2 1,38 R Ом= , 1 2,123 X Ом= , 77,244 X Омµ = , 

/
2 2,129 X Ом= ) в виде 100%к п

к

Z Z
Z

Z

−
∆ = ⋅  ( кZ  – 

комплексное сопротивление, пZ  – полное сопротивление) 

(рис. 2). Из рис. 2 видно, что ошибки при определении 
сопротивлений достигают более 30% при скорости, близкой к 
номинальной, т.е. уже на этапе определения сопротивлений 
возникают значительные ошибки. Это связано с тем, что при использовании полных сопротивлений Т-образной 

схемы замещения возникает погрешность при определении сопротивления в виде 2 2= +Z R X . 
Использование комплексных сопротивлений отвечает физике процессов, т.к. учитывает не только величину 
сопротивлений, но и относительное их расположение, т.е. угол сдвига фаз. 

Эффективность рассмотренных выше методов проведем для АД серии 4АМХ160SАУ3: 15 =нP кВт ; 

220 =нU В ; 1 29,3 =нI A ; /
2 25,37 =нI A ; 7,91 =нI Aµ ; 2 4=p ; 1

0 157 −= cω ; cos 0,894=φ ; 0,892=η ; 

95,54 =нM Нм ; 1 0,355 =R Ом ; /
2 0,186 =R Ом ; 1 0,673 =X Ом ; /

2 0,912 =X Ом ; 39,62 =X Омµ ; 2,6=kλ ; 

1,6=пλ ; 7,5=iпλ ; 0,024=номs ; 0,14=ks ; 248,4 =kM Нм , 152,9 =пM Нм . 

Значения kM , пM , ks  при использовании рассмотренных подходов приведены в табл. 1. В табл. 1 /s  

соответствует скольжению при номинальном моменте. Механические характеристики АД серии 
4АМХ160SАУ3 при использовании указанных методов приведены на рис. 3. Погрешности определения 
критического и пускового моментов: 

100%;
−

∆ = ⋅баз изм

баз

k k

k
k

M M
M

M
 100%,

−
∆ = ⋅баз изм

баз

п п

п
п

M M
M

M
 

где 248, 4 =
базkM Нм ; 152,9 =

базпM Нм ; 
измkM , 

измпM  – определенные критические и пусковые моменты по 

рассмотренным методам. 
 
Таблица 1 – Значение параметров АД при использовании различных подходов 

Определяемые 
параметры 

Методы определения механических характеристик по 

Г-образной 
схеме 

замещения 

Т-образной схеме 
замещения при 

Rµ=0 

Т-образной схеме 
замещения при 

использовании полных 
сопротивлений  

Т-образной схеме 
замещения при 

использовании комплексных 
сопротивлений  

/k нM M  2,45 2,38 2,44 2,71 

/п нM M  0,64 0,63 1,24 1,27 

ks  0,1144 0,1151 0,1664 0,1315 
/s  0,0215 0,0224 0,0315 0,0204 

∆ kM , % 5,77 8,46 6,15 4,23 

∆ пM , % 60 60,63 22,5 20,63 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость ошибки 

определения полного и комплексного 
сопротивлений от скольжения АД  
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Из табл. 1 видно, что использование комплексных составляющих сопротивления Т-образной схемы 
замещения при расчете и построении 
характеристик АД дает более точные 
результаты в сравнении с другими подходами 
(погрешности при определении моментов 
критического и пускового составляют 4,23% и 
20,63% соответственно). Видно, что 
пренебрежение контуром намагничивания 
вносит значительную погрешность при оценке 
параметров АД (до 60%). Низкое значение 
пускового момента объясняется тем, что при 
расчете механических характеристик не 
учитывается эффект вытеснения тока в роторе.  

Анализ показал, что использование Г-
образной схемы замещения недопустимо из-за 
погрешностей определения параметров АД. 
Таким образом, результаты исследований 
показали, что наименьшую ошибку имеет метод 
с использованием комплексных сопротивлений 
Т-образной схемы замещения.  

Использование Т-образной схемы 
замещения не всегда допустимо при наличии 
дефектов [2]. Это обусловлено допущениями, 
на основании которых строится Т-образная 
схема замещения. В [2] показано, что при 
наличии дефектов необходимо в схему 
замещения вводить дополнительные контуры и 
нелинейности. Схема замещения может быть как однофазная, так и трехфазная с учетом механической части 
электрической машины. 
Выводы. Анализ показал, что в зависимости от требований к точности определения параметров АД 

необходимо использовать различные методы расчета схем замещения.  
Путем введения в схему замещения асинхронного двигателя дополнительных элементов и контуров можно 

учесть различные физические явления, такие как эффект вытеснения тока в роторе, потери в стали и т.д. 
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Рисунок 3 – Механические характеристики АД, 
полученные по: Г-образной схеме замещения (1); Т-

образной схеме замещения при Rµ=0 (2); Т-образной схеме 
замещения при использовании полных сопротивлений (3); 

Т-образной схеме замещения при использовании 
комплексных сопротивлений (4) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕРЬ  
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ 

Станишевский И.С., магистрант 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 
 
Введение. Электрические машины постоянного тока (МПТ) на сегодняшний день все еще широко 

используются  во всех областях производства. Так как в течение года больше 30% установленных МПТ 
подвергаются разным видам ремонтов, возникает необходимость определения их реальных параметров и 
характеристик. Следует отметить, что использование стандартных методик холостого хода и короткого 
замыкания недостаточно для определения и выражения реальных изменений параметров МПТ в ходе ремонта и 
продолжительной эксплуатации, так как при этом не учитывается количественная, а иногда и качественная, 
оценка изменения свойств основных конструкционных материалов и узлов.  

Одним из путей получения дополнительной информации о состоянии МПТ является оценка в различных 
режимах энергопотребления и изменения отдельных составляющих потерь. Перспективы использования 
подобного подхода определяются, прежде всего, возможностью оценки мощности и момента на валу, а также 
отдельных составляющих потерь в различных режимах работы по параметрам энергопотребления.  
Цель работы. Обоснование зависимостей для определения составляющих потерь в различных режимах 

работы при выражении мощности и момента на валу ДПТ НВ при условии получения минимума информации 
от датчиков технологических параметров. 
Материал и результаты исследований. В процессе решения задачи мощность на валу ДПТ НВ было 

решено представить в виде: 

∑−= PPP 12  , 

где 1P  – мощность, потребляемая от источника питания; ∑P  – сумма потерь в ДПТ НВ: 

∑ +++++= двщмсмех РРРРРPP , 

где двщмсмех Р,Р,P,Р,Р,P – соответственно механические потери, потери в стали, потери в меди, потери в 

щеточном контакте, потери на возбуждение, добавочные потери. 
В работе были предложены формы определения, выражения и представления отдельных составляющих 

потерь. Так, мехP  следует определять по способу переменного напряжения, в результате чего они могут быть 

выражены в виде кубического сплайна в соответствии с зависимостью от частоты вращения )(nfPмех = . cP  
определяют из стандартного опыта холостого хода, после чего делят на составляющие и выражают в виде:  

2nСnСP вхгc += , 

где вхг С,С – коэффициенты, характеризующие потери в стали на гистерезис и вихревые токи. 

мP  определяются из соотношения 

яям RIР
2= , 

где яя R,I – ток и сопротивление якорной цепи, щР – на основе зависимости  

щящ UIР = , 

где щU – падение напряжения в одном контакте щетки, вР – как  

ввв IUР = , 

где вв I,U – соответственно напряжение и ток в обмотке возбуждения, дР  были приняты как 1% от 
потребляемой мощности с изменением пропорционально квадрату тока якоря. 

Указанные соотношения позволяют выразить развиваемый ДПТ НВ момент в виде: 

jя MMMkФI ++= 20 , 

где kФ – конструктивная постоянная; 0M – момент холостого хода; jM – динамический момент, откуда легко 

выражается полезная составляющая статического момента 2M .  
Выводы. В работе предложен подход к выражению составляющих потерь ДПТ НВ через контролируемые 

параметры электрического питания, что в перспективе позволит оценивать влияние различных изменений 
параметров конструктивных узлов и элементов. 
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Вступ. Підприємства, що експлуатують силове електроенергетичне устаткування, стикаються з більшими 

труднощами — більша частина техніки застаріла як морально, так і фізично. Інвестиції на нову техніку 
незначні, персонал, що обслуговує, скорочується. Близько 40 відсотків масляних і повітряних вимикачів, 
насамперед 110 і 220 кВ, відпрацювало встановлений нормативами мінімальний термін служби, а до 2015 року 
передбачається обновити лише 55 відсотків усього парку вимикачів. Вимоги до технічного стану 
високовольтного вимикача визначаються інструкцією заводу-виготовлювача й відповідною нормативно-
технічною документацією. Оцінка поточного стану вимикача (у нормі, не в нормі) зводиться до виявлення вже 
наявних відхилень від заводських параметрів. Але виявлення дефектів що зароджуються або прихованих, коли 
відхилення параметра ще не вийшло за паспортні норми або проявляється лише в окремі моменти, можливо 
тільки на підставі контролю технічного стану вимикачів, тобто застосування методів діагностики. 

Стосовно до комутаційного устаткування, за кордоном випробувана стратегія повної відмови від технічного 
обслуговування і ремонту устаткування (ТОіР) з попередньою заміною й автоматизованим моніторингом 
деяких видів старого устаткування (так звана коригувальна стратегія ТОіР). Досвід декількох компаній, що 
прийняли цю стратегію в 2000-2004 рр., показав економію витрат в 14% [1]. 

Стратегію повної відмови від ТОіР слід сприймати як парадоксальну й навряд чи реалізовану в Україні 
через велике спрацювання устаткування, складних кліматичних умов, вандалізму й ін. А от стратегія ТОіР по 
прогнозованому технічному стану становить інтерес для вітчизняних компаній як найбільш раціональна. 
Діагностика може й повинна стати економічно обґрунтованою. 
Мета роботи. Аналіз сучасних методів технічної діагностики комутаційної апаратури й оцінка можливості 

їх використання при переході на систему обслуговування «за станом». 
Матеріал і результати дослідження. Для оцінки стану високовольтного вимикача використовуються різні 

способи, але зручніше за все проводити діагностику вимикача за допомогою спеціально призначених приладів, 
таких, як ПКВ і ТМ. Застосування цих приладів скорочує час проведення комплексного обстеження при 
значнім підвищенні його якості, а також дозволяє обґрунтовано відмовитися від проведення капітального 
ремонту. Крім того, за допомогою приладів ПКВ і ТМ вдається виявляти приховані дефекти, які, як відомо, 
одні із самих небезпечних. 

 За допомогою даних спеціальних приладів можна одержати графіки, які використовуються при діагностиці 
високовольтних вимикачів для аналізу стану вимикача. Такий метод одержав назву методу раннього виявлення 
дефектів у механізмах високовольтних вимикачів [2]. Він дозволяє виявити не тільки несправності на ранній 
стадії їх розвитку, але навіть невеликі відхилення в роботі вузлів вимикача, ґрунтуючись на отриманих за 
допомогою приладу графіках процесу. Метод полягає в реєстрації процесу переміщення одного з елементів 
механізму (рухливого контакту, траверси, вала приводу й іншого) при пусках вимикача й зіставленні 
отриманого графіка із графіком повністю справного вимикача або із графіком, знятим з цього ж вимикача при 
останньому його обстеженні.  

Хоча в практиці контролю високовольтних вимикачів графічна форма відображення результатів, видалася б, 
давно й добре відома (наприклад, тимчасові осциллограми, одержані на світлочутливому папері шлейфового 
осцилографа, й віброграми швидкості, що рисуються за допомогою вібрографа й рухливої лінійки), однак ці 
графіки незручні для безпосереднього сприйняття й вимагають попередньої ручної обробки.  

При автоматичних вимірах швидкісних характеристик за допомогою датчиків переміщення з високою 
розв'язною здатністю можна одержати зовсім інші графіки: швидкість залежно від часу, швидкість залежно від 
ходу, хід залежно від часу. Вони відображають процеси руху траверси й рухливих контактів, взаємодія їх з 
направленими механізмами, рухливими контактами й буферами. Отже, по їхньому зовнішньому вигляду й 
відхиленню його від стандартного можна оперативно зробити діагностику несправності цих вузлів відразу 
після висновку вимикача з експлуатації. 

Використання приладів ПКВ, ТМ, Нікта дозволяє:  
- у півтора раза знизити витрати підприємства на обслуговування високовольтних вимикачів;  
- удвічі скоротити час діагностики вимикача;  
- у ряді випадків використання приладів приводило до повної відмови від проведення планового ремонту 

через нормальний стан вимикачів.  
Знаючи, як поводиться справний вимикач при включенні й відключенні (поведінка графіка в процесі 

включення/відключення), можна легко виявляти несправності вимикача по графіках.  
Якщо графіка справного вимикача немає, але є графік, що знятий на обстежуваному вимикачі при 

попередньому його обстеженні, тобто, порівнюючи ці два графіка, можна простежити тенденції змін і 
припустити, чого очікувати від даного вимикача в майбутньому.  
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Такий складний дефект, як люфт в рухливих частинах, також визначається приладами ПКВ, Никта й ТМ. 
Люфти створюють переривчасте навантаження від механізмів трьох полюсів на загальний привід, через який 
відбувається взаємний вплив трьох процесів руху, добре спостережуване при сполученні графіків «швидкість-
час» двох (або трьох) полюсів.  

За графіком «швидкість-час» діагностується й ще один дефект — збільшений час відключення вимикача.  
Таким чином, можна зробити висновок, що метод діагностики прихованих дефектів за допомогою аналізу 

графіків, отриманих приладами ПКВ і ТМ, простий, надійний і наочний, дозволяє суттєво заощаджувати час. 
Графіки дозволяють визначати несправності й відхилення на ранній стадії й більш ефективно планувати 
ремонт. Навіть мінімальний досвід у розшифруванні графіків дозволяє до початку ремонту виявити вузли й 
обладнання вимикача, що вимагають втручання ремонтного персоналу, не виконувати непотрібного (а 
найчастіше й шкідливої) розбирання справних вузлів, тим самим скорочуючи час ремонту.  

Існує також інший метод діагностики, він полягає в аналізі схеми розподільного обладнання при 
спрацьовуванні струмового захисту нульової послідовності (СЗНП) при перемиканнях, що дозволяє виявити 
ланцюги, що містять дефектні комутаційні апарати. Цей метод одержав назву методу діагностики 
несправностей за допомогою РЗА [3]. 

 При перемиканнях у розподільних пристроях (РП) 110–220 кВ підстанцій і електростанцій на певній стадії 
можуть створюватися паралельні ланцюги в схемі РП, наприклад, при заміні масляного вимикача якого-небудь 
приєднання на обхідний вимикач у момент, коли включено обидва вимикача. При шунтуванні ланцюга одного 
вимикача (роз'єднувача) іншим і наявності в одному з них дефектів контактної системи, що приводять до 
зростання перехідного опору (Rпер) між контактами вимикача (роз'єднувача), відбувається процес, який умовно 
можна назвати «ефектом витиснення струму» з однієї паралельної гілки електричної схеми в іншу. У трифазних 
ланцюгах такий процес легко виявляється по спрацьовуванню релейного захисту, що реагує на струми нульової 
послідовності, – чутливих щаблів ненаправленого або спрямованого СЗНП із блокувальним реле напрямку 
потужності (РНП). СЗНП із розв'язним РНП не спрацьовує, тому що в цьому випадку напруга нульової 
послідовності 3U0 = 0. 

Інакше розвивається процес між контактами нешунтованого вимикача. Процес іскріння або горіння дуги 
між контактами вимикача при наявності дефекту контактної системи (окиснення, забруднення, ослаблення 
втискування контактів і ін.) є нестійким, і в якийсь момент часу, коли інтенсивність іскрових (дугових) процесів 
знижується, наприклад, при зменшенні струму навантаження, починає зростати Rпер. Зростання перехідного 
опору приводить до зростання різниці потенціалів (спаданню напруги на Rпер) між контактами вимикача, їх 
перекриттю дугою (пробою Rпер) і відновленню провідності.  

Ефект витиснення струму в одній з фаз паралельних 3-фазних ланцюгів у межах одного РП 110–220 кВ 
створює умови для спрацьовування СЗНП в обох ланцюгах, тому що при цьому в одному з 3-фазних ланцюгів 
утворюється неповнофазний режим, в іншому несиметрія струмів. Методами непрямої діагностики на основі 
поведінки релейного захисту можна виявляти дефектний ланцюг, а далі методами прямої (технічної) 
діагностики знаходити дефектний вимикач (роз'єднувач) задовго до планової ревізії. Це дозволить запобігти 
важким аварійним ситуаціям, які можуть бути пов'язані з вибухами вимикачів і пожежами. 

Ще одним дуже розповсюдженим методом діагностики, є метод інфрачервоної діагностики [4]. 
Інфрачервона діагностика - це найбільш перспективний і ефективний напрямок розвитку в діагностиці 
електроустаткування, яке має ряд гідностей і переваг у порівнянні із традиційними методами випробувань.   

Застосування тепловізіоної діагностики засноване на тому, що наявність деяких видів дефектів 
високовольтного встаткування викликає зміна температури дефектних елементів і, як наслідок, зміна 
інтенсивності інфрачервоного (ІЧ) випромінювання, яке може бути зареєстроване тепловізіоними приладами. 
Висновки. Виконаний у роботі аналіз показав, що сучасний розвиток методів технічної діагностики 

комутаційної апаратури дозволяє вірогідно виявляти дефекти конструкцій елементів апаратури на ранній стадії 
їх розвитку. Це у свою чергу дозволяє відмовитися від системи планово-запобіжного ремонту й перейти на 
систему обслуговування комутаційної апаратури «за станом». 
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Вступ. На сьогоднішній день більшість електроприводів (ЕП) робочих механізмів базуються на 

використанні асинхронних двигунів (АД) з короткозамкненим ротором (КЗР), що обумовлено рядом переваг, 
властивих даному виду електродвигунів [1]. Умови технологічних процесів часто передбачають роботу АД при 
підвищеній температурі, вологості, загазованості робочого середовища, комутаційних перенапруженнях, 
технологічних перевантаженнях, тощо. Перераховані чинники зумовлюють передчасне старіння обладнання та 
знижують ресурс його роботи. Аналіз статистичних даних [2, 3] показав, що у переважній більшості випадків 
(85-95%) відмови асинхронних двигунів потужністю понад 5 кВт відбуваються через пошкодження обмоток 
статора і ротора. Тому своєчасне виявлення місця та ступеню пошкоджень дозволить уникнути їх розвитку, 
зменшити час відновлення, скоротити затрати на обслуговування, уникнути простоїв обладнання, підвищити 
ефективність роботи двигунів та виробничих механізмів. Таким чином, питання діагностики пошкоджень 
обмоток АД є надзвичайно актуальним. 
Мета роботи. Аналіз та розробка  підходів до класифікації методів діагностики пошкоджень обмоток 

ротора асинхронних двигунів. 
Матеріал і результати дослідження. Проведений аналіз вітчизняних та закордонних джерел дозволив 

виявити та оцінити найбільш поширені методи діагностики пошкоджень обмоток ротора АД. Застосування тих 
чи інших методів обмежується рядом факторів, а саме: вимогами, які висуваються до результатів діагностики, 
умовами, в яких проводиться діагностування двигунів, видом технологічного процесу, в якому задіяні АД, 
режимом їх роботи, рівнем автоматизованості діагностичного обладнання. У зв’язку з цим кожен з методів має 
свої переваги, завдяки яким можлива діагностика пошкоджень обмоток та недоліки, які звужують сферу 
їхнього використання. 

Для аналізу методів діагностики пошкоджень обмоток ротора було запропоновано ряд критеріїв, за якими 
можна оцінити ефективність діагностики. Критерій 1. Ступінь автоматизації процесу діагностики. Цей критерій 
визначає рівень програмного та апаратного забезпечення, структуру та склад вимірювально-діагностичного 
обладнання при проведенні експериментальних досліджень. Критерій 2. Витрати часу на підготовку операцій 
для проведення діагностики. Згідно з цим критерієм неефективними є методи, які вимагають виведення АД з 
технологічного процесу, його розбирання та встановлення необхідних вимірювальних датчиків. 
Критерій 3. Ступінь витрат часу на процес обробки отриманої в результаті досліджень інформації та прийняття 
рішення стосовно наявного пошкодження. Використання математичного апарату з готовою програмною 
реалізацією значно скорочує час, необхідний для обробки інформації та спрощує процес діагностики. При 
використанні інтелектуальних систем, наприклад нейронних мереж, програмне забезпечення потребує адаптації 
для кожного методу діагностики. А це визначає відповідно необхідність у додатково навченому персоналі для 
реалізації даного методу. Згідно з наведеним фактором можна висунути наступний критерій. 
Критерій 4. Необхідність у спеціалізованому персоналі. При цьому необхідно враховувати затрати на оплату 
праці обслуговуючого персоналу. Критерій 5. Інформативність. Наведений критерій визначає можливість 
розділення виду дефектів, їх локалізацію. 

Таким чином, відповідність методів діагностики пошкоджень обмоток ротора АД запропонованим 
критеріям дозволяє визначити їх техніко-економічне обґрунтування при використанні у різних умовах. 

Класифікацію методів діагностики пошкоджень обмоток ротора АД можна провести за наступними 
ознаками. 
В залежності від умов, за яких проводиться діагностика, методи діагностики пошкоджень обмоток 

ротора АД можна розділити на кілька напрямів. 
1. Діагностика стану АД проводиться в процесі його роботи без вилучення його з технологічного процесу 

[2 - 18]. Перевагами цих методів є можливість відстеження в реальному часі змін параметрів двигуна. 
Недоліком таких методів є те, що вивести двигун з технологічного процесу іноді досить складно або ж зовсім 
неможливо. 

2. АД вилучають з технологічного процесу і проводять діагностику в робочому режимі на спеціальному 

обладнанні [19 -21]. Реалізація таких методів не потребує розбирання двигуна та дає можливість провести 
розширений комплекс досліджень. Однак недоліки таких методів полягають в необхідності виводу АД з 
технологічного циклу. 

3. Діагностику АД проводять за умов повністю або частково розібраного двигуна [25, 27, 29]. Методи 
дозволяють виконувати діагностику окремих частин двигуна та виявляти пошкодження на ранніх стадіях їх 
розвитку. Однак недоліками методів є якраз необхідність розбирання двигуна та виведення його з роботи. 

За характером природи фізичних величин, які вимірюються, методи діагностики пошкоджень обмоток 
ротора можна розділити наступним чином (рис. 1): 
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1. Методи, які використовують вимірювання та контроль електричних величин [2, 4, 5, 9 – 15, 22, 23], 
дозволяють проводити діагностику на працюючому обладнанні та здійснювати підключення безпосередньо до 
виводів двигуна. Однак недоліком методів є складність визначення окремих механічних пошкоджень, 
наприклад, пошкоджень підшипників тощо. 

2. Методи з вимірюванням електромагнітних величин [24, 25], дозволяють проводити достовірний аналіз 
електромагнітного поля в зазорі АД, яке містить інформацію про пошкодження. Недоліками методів є: 
складність установки датчиків в зазорі. Аналіз сигналу зовнішнього магнітного поля затруднюється через 
низьку перешкодозахищеність обладнання та складність досліджень. 

3. Методи, які оцінюють механічні та 

електромеханічні величини [7, 26], зокрема 
електромагнітний момент, швидкість та вібрації. 
Перевагами цих методів є висока достовірність та 
значний рівень їх пропрацьованності. Однак варто 
зазначити ряд недоліків цих методів, зокрема, при 
вимірюванні, наприклад, вібрації, результати 
досліджень залежать від місця встановлення 
вимірювальної апаратури. Крім того, виникає 
необхідність у встановленні датчиків у трьох 
площинах, а також необхідно враховувати вплив 
зовнішніх факторів (параметрів мережі живлення, 
тощо) на результати вимірювання. 

4. Методи, які базуються на вимірюванні 

температури двигуна [27, 28], дозволяють оцінювати 
енергію, яка виділяється у вузлах двигуна. Однак 
температура сама по собі є інтегральною величиною, 
а її аналіз супроводжується обмеженістю 
діагностичних ознак. 
За режимами роботи, в яких проводиться 

діагностика, методи діагностики пошкоджень 
обмоток ротора АД умовно можна розділити на два 
напрями (рис. 2): 

1. Методи діагностики пошкоджень обмоток у 

статичних режимах роботи [2, 4, 6, 8, 13, 16, 21, 24, 
31, 32]. Відрізняються простотою реалізації, однак 
при проведенні діагностики необхідно задавати ряд 
тестових впливів. Варто зазначити, що результати 
аналізу певних пошкоджень для методів діагностики 
обмоток у статичних режимах роботи не повинні 
залежати від рівня навантаження двигуна. 

2. Методи діагностики пошкоджень обмоток у динамічних режимах роботи [10, 11, 19, 20]. Методи 
характеризуються складністю аналізу, оскільки деякі параметри АД змінюються у часі в перехідному процесі. 

Однак використання цих методів обумовлене високою 
інформативністю. 
За способом отримання даних та обробкою 

результатів дослідження методи діагностики 
пошкоджень обмоток ротора АД можна розділити на дві 
групи (рис.3): 

1. Методи первинної обробки інформації [2, 4, 6, 8, 
10 – 13, 21, 31]. Включають в себе такі способи обробки 
інформаційно-діагностичного сигналу, як:  

1.1. спектральний аналіз сигналу. Недоліком є той 
факт, що частотні компоненти сигналу не можуть бути 
локалізовані у часі, і таким чином не має змоги 
виконувати аналіз нестаціонарних сигналів зі складними 
частотно-часовими характеристиками. 

1.2. вейвлет-аналіз. Недоліком вейвлет-аналізу є 
відносна складність математичного апарату. 

1.3. апроксимація. Недоліки: необхідність апріорного 
знання закону, за яким змінюється параметр; при 
спрощені цього закону знижується точність діагностики; 
необхідність додаткового аналізу коефіцієнтів чи сталих 

часу, які отримують в результаті апроксимації. 

 
Рисунок 1 – Фізичні величини, які 

використовуються при діагностиці асинхронних 
двигунів 

 
Рисунок 2 – Режими роботи АД при діагностиці 

пошкоджень обмоток ротора 
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1.4. визначення локальних екстремумів. Недоліком способу є те, що аналізу підлягає лише незначна частина 
інформаційно-діагностичного сигналу. 

1.5. отримання інтегральних коефіцієнтів. Недоліком способу є те, що проводиться узагальнений аналіз 
сигналу, який не дозволяє виявляти локальні дефекти; крім того, отримані коефіцієнти містять в собі 
інформацію про інші показники, що знижує точність результатів. 

2. Методи прийняття рішення [16, 19, 20, 25, 28, 29, 30]. Передбачають аналіз результатів обробки 
інформації з прийняттям рішення про місце та ступінь дефекту: 

2.1. порівняння з пороговим значенням сигналу. Недолік: порівняння з пороговими значеннями обумовлює 
низьку інформативність. 

2.2. порівняння результатів дослідження з процесами, отриманими на еталонних моделях. При цьому 
використовуються ідеалізовані еталонні моделі, які не 
враховують всіх реальних фізичних властивостей 
системи. 

2.3 прийняття рішення на основі логічних правил. 
Недоліки: складність аналізу, викликана необхідністю 
врахування впливу багатьох факторів при складанні 
логічних правил. 

2.4 прийняття рішення на основі штучних нейронних 

мереж та нечіткої логіки. Однак нейронні мережі мають 
складну архітектуру, при цьому необхідне навчання 
мереж або складання експертних правил. 

2.5 статистичний аналіз. Недоліки: результати 
обробки сигналів достовірні лише з певною вірогідністю, 
яка задається дослідниками перед початком обробки 
статистичних даних; отримання результатів потребує 
значного об’єму обробки та, зазвичай, унеможливлює 
локалізацію пошкоджень. 
Висновки. Проведений аналіз методів діагностики 

пошкоджень обмоток ротора АД показав, що кожен з 
методів має як переваги, так і недоліки, які визначають 
відповідність висунутим критеріям класифікації. 
Неефективними можна вважати методи, які потребують 
встановлення спеціального обладнання та неодноразової 
перевірки результатів діагностики кількома методами 
обробки діагностичних сигналів. Виходячи з вимог, які 
висуваються до діагностики пошкоджень обмоток, 
ефективними можна вважати методи, які б дозволяли 
виконувати діагностику без виведення АД з 

технологічного процесу та його розбирання. 
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Вступ. Сучасні системи векторного керування набувають широкого розповсюдження серед систем точних 

електроприводів змінного струму. Вони дозволяють просто та ефективно керувати такими складними 
об’єктами як асинхронний двигун (АД) з короткозамкнутим ротором, що в свою чергу дозволяє суттєво 
розширити сферу його використання майже повністю витісняючи із автоматизованих промислових керованих 
приводів двигуни постійного струму [1]. 

Якість векторного керування АД залежить від адекватної інформації про електромагнітні параметри 
електродвигунів, які можуть змінюватися під впливом цілого ряду причин. Найбільшою невизначеністю в 
двигунах характеризуються активні опори обмоток статора та ротора. Вони залежать від температури, яка 
змінюється в залежності від рівня навантаження та умов охолодження. Окрім того, магнітну систему двигуна не 
завжди можна розглядати як ненасичену, що характеризується постійними значеннями індуктивних опорів 
обмоток та взаємною індуктивністю між обмотками статора та ротора. Розходження між змінними реальними 
параметрами двигунів та незмінними параметрами в системах керування призводить до відхилення процесів в 
приводі від розрахункових, що не дозволяє в повній мірі використовувати переваги векторного керування. 
Мета роботи. Оцінка впливу точності ідентифікації електромагнітних параметрів схеми заміщення 

асинхронного двигуна на механічні та енергетичні характеристики привода при векторному керуванні з прямою 
орієнтацією за полем. 
Матеріал і результати дослідження. Базовим принципом векторного керування є орієнтація векторних 

змінних електродвигуна один відносно одного. Орієнтація може виконуватися практично за будь якою векторною 
змінною, однак слід вибирати змінні, за яким орієнтація дозволить отримати найкращі динамічні та статичні 
характеристики двигуна з найбільш простою структурою системи керування. Найбільш широке розповсюдження 
в системах векторного керування отримав спосіб орієнтації змінних за вектором потокозчеплення ротора [2]. 

Системи векторного керування, які також отримали назву систем з орієнтацією за полем, розділяють на 
системи з прямою та непрямою орієнтацією за полем [3]. До систем з прямою орієнтацією за полем відносять як 
системи, в яких здійснюється безпосереднє вимірювання потоку за допомогою різних датчиків потоку, так і 
системи, в яких значення потоку розраховується в моделі двигуна, що також дає можливість побудови замкнутого 
контуру керування. До систем з непрямим визначенням потоку відносяться ті, в яких потік не вимірюється та не 
розраховується, а формується шляхом завдання інших змінних. 

Для досягнення поставленої мети була розроблена математична модель системи векторного керування з 
прямою орієнтацією за потоком [4]. Дана система побудована з використанням математичного опису 
асинхронного двигуна в трифазній системі координат [5], що розширює можливості моделювання та дозволяє 
досліджувати несиметричні режими роботи АД. Перетворювач частоти характеризується коефіцієнтом передачі за 
напругою та чистим запізненням на час, що дорівнює періоду широтно-імпульсної модуляції інвертора. Сама ж 
система керування виконана в обертовій системі координат (d, q), принцип побудови якої ґрунтується на 
математичному описові асинхронного двигуна в обертовій системі координат при напрямі осі d за просторовим 
вектором потокозчеплення ротора, та виконана згідно з принципами підлеглого керування. 

Структура математичної моделі містить блок перетворення сигналів струму трифазного АД в струми 
еквівалентного двофазного двигуна, які, за допомогою прямого координатного перетворення, з нерухомої (α, β) 
перетворюються в обертову систему координат. 

Система прямого векторного керування містить два канали керування – модулем потокозчеплення ротора та 
кутовою швидкістю двигуна. Канал керування потокозчепленням ротора складається з ПІ-регулятора потоку, на 
вході якого порівнюється заданий сигнал та дійсне значення потокозчеплення, та ПІ-регулятора струму, на вході 
якого порівнюється сигнал з регулятора потоку та сигнал струму поздовжньої осі еквівалентного двофазного 
двигуна. Канал керування швидкістю складається з ПІ-регулятора швидкості, на вході якого порівнюється 
заданий рівень сигналу з сигналом реальної швидкості, та ПІ-регулятора струму, на вході якого порівнюється 
сигнал з виходу регулятора швидкості та сигнал струму поперечної осі двофазного двигуна. 

Для забезпечення незалежного керування потокозчепленням ротора та швидкістю двигуна необхідно в обертовій 
системі координат усунути взаємний вплив проекцій векторів струмів статора, що характеризуються наявністю 
перехресних зв’язків за даними проекціями [4]. Дана задача вирішується за допомогою блоку компенсації, який 
містить в собі такі ж перехресні зв’язки, як і в структурі двигуна, але взяті з протилежними знаками. 

Скомпенсовані сигнали з виходів регуляторів струму, за допомогою зворотного координатного перетворення, з 
обертової системи координат перетворюються в сигнали нерухомої системи, які в свою чергу, при допомозі 
перетворювача фаз, перетворюються в сигнали керування трифазної системи. 
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Класична система прямого векторного керування АД базується на використанні датчиків магнітного потоку, 
дія яких основана на ефекті Холла, і які встановлюються в зазорі між статором та ротором двигуна та зсунутих 
в площині поперечного перерізу на 90º один відносно одного. Наявність просторового зсуву між датчиками 
призводить до того, що їх вихідні напруги також зсунуті на 90º та являють собою проекції вектора 
потокозчеплення на осі нерухомої системи координат. 

Дослідження системи векторного керування з прямою орієнтацією за вектором потокозчеплення ротора 
були проведені для двигуна серії 4A100L2У3, паспортні дані якого: 55,Pn =  кВт; 3000=nn  об/хв; 910,cos =ϕ ; 

8750,=η ; 7280,Rs =  Ом; 4370,Rr =  Ом; 002090,Ls =  Ом; 0042490,Lr =  Ом; 1470,L =µ  Ом. Для оцінки якості 
керування двигуном були використані наступні критерії: втрати в міді статора ( 1mP ), втрати в міді 
ротора ( 2mP ), втрати в сталі ( stP ), сумарні втрати ( ΣP ), споживана потужність ( 0P ), ϕcos , ККД двигуна ( η ) та 
змінна складова електромагнітного моменту двигуна ( Mδ ). Результати моделювання класичної системи 
векторного керування та моделювання асинхронного двигуна без перетворювача частоти, модель якого 
приймається вихідною, представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Механічні та енергетичні критерії оцінки систем електроприводу 

Вид 
моделі 

Умови роботи, 
(0- неробочий хід, 
1– навантаження) 

Критерії оцінювання 

1mP , Вт 2mP , Вт stP , Вт ΣP , Вт 0P , Вт ϕcos  η  

Вихідна 
0 21,609 0,003 300,321 431,934 459,133 – – 
1 144,889 71,862 285,955 612,707 5467,225 0,903 0,888 

Векторне 
керування 

0 16,45 0,0017 226,211 352,663 369,195 – – 
1 171,36 89,507 236,664 607,53 5553,607 0,925 0,891 

Отримані результати підтверджують переваги використання систем векторного керування двигунами 
змінного струму, які проявляються в зменшенні сумарних втрат, а також підвищенні ϕcos  та ККД двигуна в 
порівнянні з вихідною моделлю асинхронного двигуна. 

Експериментальні дослідження щодо впливу точності ідентифікації електромагнітних параметрів АД на 
якість класичного векторного керування показали, що відхилення зазначених параметрів від їх реальних 
значень не несуть суттєвого впливу як на механічні, так і енергетичні характеристики приводу. Таку реакцію 
системи можна пояснити тим, що система керування оперує точною інформацією про значення 
потокозчеплення за рахунок встановлених датчиків потоку. Однак значним недоліком таких систем є 
необхідність використання спеціального двигуна, в повітряному зазорі якого встановлені датчики магнітного 
потоку, що потребує додаткових змін в конструктивних рішеннях асинхронних двигунів. 

У зв’язку з труднощами при вимірюванні магнітного потоку, інформацію про вектор потокозчеплення ротора 
можна отримати непрямим шляхом, використовуючи для даних цілей математичні моделі асинхронних двигунів у 
вигляді рівнянь Парка для статичного чи динамічного режимів роботи машини. Таким чином, маючи дані напруги та 
струму статора двигуна, пряме розв’язання цих рівнянь дає змогу отримати значення необхідної векторної змінної. 

Для дослідження системи прямого векторного керування з непрямим визначенням потоку ротора було 
розглянуто дві структури спостерігачів потокозчеплення ротора, структурні схеми яких наведено на рис. 1. Дані 
спостерігачі ґрунтуються на розв’язанні рівнянь статорного (рис. 1, а) та роторного (рис. 1, б) кіл двигуна [6]. 
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Рисунок 1 – Структурні схеми спостерігачів потокозчеплення ротора 

В приведених структурних схемах прийнято наступні позначення: rs T,T  – сталі часу статорного та 
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rs R,R  – активні опори обмоток статора та ротора; rs L,L  – повні індуктивні опори обмоток статора та ротора; 

µL  – взаємна індуктивність між статором та ротором. 
Для визначення складових вектора потокозчеплення ротора за рівняннями статорного кола 

використовується система рівнянь в нерухомій системі координат (α, β). При використанні рівнянь роторного 
кола за допомогою прямого координатного перетворення виконується перехід в обертову систему координат (d, q), в 
якій і визначається значення вектора потокозчеплення ротора. 
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При використанні зазначених спостерігачів з точно ідентифікованими електромагнітними параметрами в 
системах прямого векторного керування механічні та енергетичні показники збігаються з показниками, що 
отримані в системах з безпосереднім вимірюванням магнітного потоку (таблиця 1). 

Експериментальні результати впливу варіації параметрів схеми заміщення та несиметрії обмоток статора на 
якість векторного керування з використанням спостерігачів наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Вплив варіації електромагнітних параметрів на якість векторного керування 
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1mP , 

Вт 
2mP , 

Вт 
stP ,  

Вт 
ΣP ,  

Вт 
0P ,  

Вт 
ϕcos  η  Mδ , % 

sR  
+2,5 

0 329,53 181,16 233,17 853,87 1372,011 – – 4,131 
1 2023,85 1160,7 279,87 3574,48 10777,87 0,491 0,668 25,45 

-10 
0 63,346 23,86 229,568 426,779 520,377 – – 1,606 
1 128,881 65,043 233,581 537,505 4713,766 0,911 0,886 0,084 

rR  

+10 
0 37,806 0,415 411,658 559,879 584,17 – – 0,132 
1 95,036 49,605 320,615 557,565 4652,94 0,892 0,876 1,671 

-10 
0 37,803 0,194 454,786 602,783 520,377 – – 0,148 
1 86,487 36,842 419,939 653,269 4713,766 0,911 0,886 0,673 

+70 
0 51,436 22,303 954,883 1138,622 1878,9 – – 32,814 
1 1278,305 2021,95 914,381 4324,63 15480,9 0,232 0,521 44,98 

sL  
+10 

0 1847,485 1028,85 419,643 3405,985 6440,77 – – 0,808 
1 1934,535 1124,39 393,697 3562,619 11477,32 0,407 0,69 0,817 

-10 
0 16,496 0,047 240,07 366,612 371,273 – – 0,109 
1 128,638 64,841 248,626 552,104 4706,19 0,89 0,883 0,115 

rL  
+10 

0 4315,397 2494,9 416,177 7336,479 843,86 – – 0,814 
1 4574,522 2617,34 425,149 7724,01 17404,3 0,362 0,578 0,828 

-10 
0 16,614 0,071 239,111 365,796 359,183 – – 0,126 
1 128,13 64,501 248,004 550,635 4716,75 0,888 0,883 0,078 

µL  
+10 

0 31,256 0,18 375,428 514,864 500,4 – – 0,169 
1 101,383 50,881 309,949 572,214 4668,83 0,881 0,877 0,69 

-10 
0 59,026 0,835 605,635 775,494 729,17 – – 0,121 
1 79,189 24,528 621,667 835,384 4880,03 0,704 0,829 1,921 

Несиметрія, 
10 % 

0 36,76 0,323 394,02 541,083 528,89 – – 2,45 
1 100,884 51,114 311,478 573,476 4640,44 0,877 0,876 4,722 

Експериментальні результати показали, що при збільшенні значення активного опору статора більше ніж на 
5 %, спостерігається розбіжний процес як за швидкістю, так і за електромагнітним моментом двигуна, що також 
має місце при збільшенні активного опору ротору більше ніж на 70 %. В свою чергу, зміна індуктивних опорів 
обмоток на 10 % та більше призводить до значного погіршення енергетичних характеристик електродвигуна. 
Висновки. Проведені дослідження дозволили виявити вплив похибки ідентифікації електромагнітних 

параметрів на механічні та енергетичні показники прямого векторного керування, що дозволить визначити 
допустимі значення їх відхилення. 

У подальшому необхідно провести дослідження на якість керування асинхронними двигунами при зміні 
електромагнітних параметрів та при використанні спостерігачів кутової швидкості двигунів. 
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АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Ромашихин Ю.В., ассист. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  
 
Введение. Система идентификации электромагнитных параметров (ЭМП) асинхронных двигателей 

(АД) содержит источник полигармонического напряжения и систему для измерения и обработки 
информации. Источником полигармонического напряжения может служить тиристорный регулятор 

напряжения (ТРН), который при углах управления в диапазоне от  
5

12

π
 до 

5

6

π
 обеспечивает необходимый 

гармонический состав напряжения и тока [1]. При помощи датчиков напряжения и тока происходит измерение 
соответствующих сигналов, их обработка и представление в виде гармонических рядов Фурье. Для 
идентификации ЭМП АД может использоваться метод энергодиагностики [1-3], который основывается на 
уравнениях баланса составляющих гармоник мгновенной мощности и позволяет идентифицировать ЭМП 
АД. Уравнения баланса составляются в соответствии с выбранной схемой замещения АД [3], которая 
может содержать помимо стандартных цепей, как в случае использования Т-образной схемы замещения 
(статорная, роторная, намагничивания), дополнительные контуры и элементы. Ввод дополнительных 
контуров в схему замещения позволяет идентифицировать ЭМП АД при наличии дефектов. Для работы 
системы необходимо автоматизировать процесс идентификации ЭМП АД при использовании различных 
схем замещения электрических машин. 
Цель работы. Разработка алгоритма работы системы идентификации электромагнитных параметров при 

использовании различных схем замещения АД.  
Материал и результаты исследований. Измерительный тракт устройства для идентификации ЭМП АД с 

использованием энергетических критериев включает датчики напряжения и тока, аналого-цифровой 
преобразователь, источник полигармонического напряжения (ТРН), ЭВМ и непосредственно сам АД. Для 
правильной работы системы необходимо выполнение последовательности операций при идентификации ЭМП 
АД для различных вариантов. Алгоритм работы программы должен учитывать возможную несимметрию и 
несинусоидальность токов двигателя, наличие дефектов и неисправностей.  

Последовательность операций для определения ЭМП  АД включает несколько основных этапов (рис. 1): 
– подключение испытуемого двигателя к диагностическому комплексу; 
– формирование режима работы системы идентификации ЭМП АД; 
– разложение сигналов напряжения и тока в ряд Фурье и выделение их гармонических составляющих; 
– определение цепей, из которых состоит схема замещения, и определение выражений для составляющих 

мгновенной мощности на элементах схемы замещения; 
– расчет постоянной, косинусных и синусных составляющих мгновенной мощности на элементах схемы 

замещения; 
– формирование уравнений баланса полных составляющих мгновенной мощности; 
– идентификация ЭМП АД; 
– формирование отчета и выключение системы. 
Режим работы АД определяется возможным диапазоном работы тиристорного регулятора напряжения. 

Эффективное определение ЭМП возможно при изменении угла управления α  в диапазоне от 
5

12

π
 до 

5

6

π
 [1, 2], 

для которого наблюдается широкий спектр гармоник составляющих напряжения и тока. Определение гармоник 
сигналов возможно при использовании аппарата Фурье. В результате преобразования Фурье сигналы 
напряжения и тока представляются в виде тригонометрических рядов с необходимым количеством гармоник [3, 
4]: 

( ) ( )
0

cos ;
M

m m
m

U t U m t ϕ
=

= Ω −∑   

( ) ( )
0

cos ,
N

n n
n

I t I n t ϕ
=

= Ω −∑   

где mU  – амплитудные значения составляющих напряжения высших гармоник; m  – номер гармоники 

напряжения; M  – число гармоник напряжения; Ω  – круговая частота сети; mϕ  – угол сдвига фаз между 

напряжением и вещественной осью; nI  – амплитудные значения составляющих тока высших гармоник; n  – 

номер гармоники тока; N  – число гармоник тока; nϕ  – угол сдвига фаз между током и напряжением. 
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На основании измеренных сигналов напряжения и тока по фазам в соответствии с имеющимися дефектами 
выбирается схема замещения АД, которая состоит из определенного количества цепей, например, Т-образная 
схема замещения состоит из трех цепей (статорная цепь, роторная цепь, цепь намагничивания). Алгоритм выбора 
цепей схемы замещения, напряжений и токов цепей приведен на рис. 2. Для каждой цепи задается состав 
элементов и их количество, т.е. происходит 
перебор элементов цепей, и определяются 
составляющие мгновенной мощности на 
каждом из элементов схемы замещения.  
Причем гармоники канонических косинусных 
и синусных составляющих мгновенной 
мощности определяются при перемножении 
одночастотных компонент напряжения и 
тока, т.е. k m n= ±  при m n= , гармоники 
неканонических косинусных и синусных 
составляющих – при перемножении 
разночастотных компонент напряжения и 
тока, k m n= ±  при m n≠  [2-3]. С 
использованием составляющих мгновенной 
мощности источника полигармонического 
напряжения и на элементах схемы замещения 
составляется система баланса полных 
уравнений составляющих гармоник 
мгновенной мощности и идентифицируются 
ЭМП АД с учетом дефектов.  

Таким образом, использование алгоритмов 
работы системы позволяет автоматизировать 
процесс идентификации ЭМП АД с учетом дефектов. 
Выводы. Использование метода энергодиагностики, основанного на уравнениях баланса составляющих 

гармоник мгновенной мощности, позволяет идентифицировать ЭМП АД с учетом дефектов, которые 
учитываются в схеме замещения в виде дополнительных контуров и нелинейностей. Применение алгоритмов 
позволяет определять составляющие мгновенной мощности для любого элемента электромеханической 
системы, составлять систему идентификационных уравнений для любой схемы замещения и идентифицировать 
электромагнитные параметры АД. 
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Рисунок 2 – Алгоритм выбора цепей схемы замещения, 

напряжений и токов цепей 
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Рисунок 1 – Последовательность операций идентификации электромагнитных параметров асинхронного двигателя 
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АНАЛІЗ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ЗАЗОРІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА 
СИГНАЛОМ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ОБМОТОК СТАТОРА 
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E-mail: Zhanna-ukh@yandex.ru 
 

Вступ. При експлуатації асинхронних двигунів (АД) виникають відхилення параметрів двигуна від 
номінальних. Ці відхилення можуть бути викликані як технологічними похибками при виготовленні АД, так і 
неправильними режимами роботи АД в процесі експлуатації. З різних причин [1] виникають несправності 
двигунів, найпоширенішими з яких є пошкодження обмоток статора і ротора. Пошкодження обмоток 
призводять в результаті до значного погіршення характеристик АД та, як наслідок, до виходу його з ладу. 
Практично будь-яке пошкодження електродвигуна (ЕД) призводить до появи магнітної та електричної 
несиметрії. Так, обрив обмотки стрижня короткозамкненого ротора (КЗР) викликає підвищення вібрації, 
зменшення частоти обертання під навантаженням, пульсації струму статора у всіх фазах. Обрив провідників 
паралельних секцій обмотки статора призводить до несиметрії струмів і швидкого нагріву однієї з фаз. Виткові 
замикання є несиметричними пошкодженнями, що обумовлюють спотворення діаграм струмів і напруг 
нормального режиму і супроводжуються зниженням обертального моменту АД. 

Наявність пазів на поверхнях статора і ротора АД спричиняє сильне викривлення магнітного поля в зазорі і 
викликає появу зубцевих просторових гармонік цього поля. Ці гармоніки викликають додаткові втрати у сталі і 
в короткозамкнених обмотках, спотворення кривої обертального моменту, зміну індуктивних опорів 
диференційного розсіювання та появу шуму в машині. Всі ці обставини викликають необхідність достатньо 
глибокого вивчення впливу нерівномірності зазору на магнітне поле в зазорі АД. 
Мета роботи. Дослідження магнітного поля в зазорі асинхронного двигуна на основі аналізу сигналу 

електрорушійної сили (е.р.с.) обмоток статора. 
Матеріал і результати дослідження. Цілком очевидно, що при конструюванні електродвигунів прагнуть 

забезпечувати синусоїдність індукованих в обмотках АД е.р.с. [2]. Якщо е.р.с. індукуються магнітним полем, 
що обертається, то для цього необхідно, щоб розподіл магнітної індукції вздовж повітряного зазору був також 
синусоїдальним. Логічно припустити, що за наявності пошкоджень обмоток криві е.р.с. змінюють свою форму. 

Аналіз магнітного поля в зазорі за наявності пошкоджень обмоток ротора, а саме, обривів стрижнів, був 
проведений для двигуна типу АІРС-90-L (Pн=1,7 кВт; Iн=5,1 А; nн=900 об/хв). На основі проведених 
експериментальних досліджень за допомогою розробленого вимірювально-діагностичного комплексу [3], було 
з’ясовано, що в якості тестового сигналу при врахуванні нерівномірності магнітного поля в повітряному зазорі 
може бути використаний перехідний процес при відключенні двигуна від мережі живлення. Для дослідження 
впливу розподіленої за розточкою статора обмотки на е.р.с., що фіксується на затисках обмотки, здійснюється 
порівняння цієї е.р.с. з е.р.с., яка наводиться у контрольній котушці, що була укладена у статор. Таким чином, 
було встановлено, що е.р.с. у вимірювальній обмотці повторює форму е.р.с. фази статора "А" (рис.1). 

Подальша обробка отриманого сигналу показала, що при використанні математичного апарату Фур’є 
частотні компоненти сигналу не можуть бути 
локалізовані у часі. Тому для детального 
дослідження вказаних сигналів запропоновано 
використовувати вейвлет-перетворення [4].  

Вейвлет-аналіз зарекомендував себе як 
надзвичайно ефективний спосіб виявлення 
різноманітних особливостей як стаціонарних, так 
і нестаціонарних сигналів у багатьох сферах 
застосування. Крім того, використання вейвлет-
перетворення дає можливість уникнути певних 
недоліків перетворення Фур’є, зокрема 
проаналізувати сигнали зі складними частотно-
часовими характеристиками. В якості базисного 
вейвлету у роботі використовується комплексний 
вейвлет Морле із центральною частотою 
0,8125 Гц. Сигнал е.р.с. у вимірювальній котушці 
та його вейвлет-перетворення представлено на 
рис. 2. Дев’ять періодів е.р.с. відповідають трьом 
повним обертам двигуна, відповідно до кількості 
полюсів АД. 

 
Рисунок 1 – Е.р.с. фази А, суміщена з е.р.с. вимірювальної 

обмотки статора при відключенні АД від мережі живлення 

 
Рисунок 2 – Сигнал е.р.с. вимірювальної котушки та 

його вейвлет-перетворення 
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Наявність характерних ділянок на спектрограмі вейвлет-перетворення (рис. 2), що співпадають з 
просторовим розташуванням штучно здійснених обривів стрижнів ротора, дозволяє виявити вказані дефекти з 
високою точністю та локалізувати їх у просторі. 
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Рисунок 3 – Експериментальна та апроксимуюча 
криві огинаючої е.р.с. фаз статора 

Рисунок 4 – Сигнал різниці експериментальної та 
апроксимуючої кривих огинаючої е.р.с. фаз статора та 

його вейвлет-перетворення 

При використанні у якості діагностичних сигналів е.р.с. обмоток статора виникають ускладнення, що 
пов’язані з низьким рівнем складової сигналу, яка містить корисну інформацію, у порівнянні з усім сигналом. У 
дослідженнях для виділення корисної складової було здійснено аналіз різниці експериментальної та 
апроксимуючої кривих огинаючої е.р.с. фаз статора (рис. 3, 4) та аналіз е.р.с. фази статора на ділянці з низьким 

рівнем сигналу, що наводиться в обмотці (рис. 5). 
Аналіз вейвлет-перетворень вказаних сигналів 
дозволяє за характерними ділянками визначити 
локальне розташування обривів стрижнів ротора. 
Висновки. Обрив стрижнів ротора здійснює 

вплив на магнітне поле та спотворює його форму в 
зазорі АД. Аналіз сигналу е.р.с. обмоток статора 
АД в режимі перехідного процесу при відключенні 
АД від мережі живлення дозволяє уникнути 
недоліків, пов’язаних з неякісністю напруги мережі 
живлення та використовувати сигнал е.р.с. в якості 
діагностичного параметру при визначенні 
пошкоджень обмоток ротора АД. 
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Вступ. Необхідність діагнозування стану електрифікованих видів міського транспорту соціального 

призначення в останні роки, в силу різних впливових факторів, постає проблемою, вирішення якої дуже 
необхідне. Сучасна наука характеризується широким використанням ідеології системного підходу, в основі 
якого лежить оцінка об'єктів, що досліджуються, як системних утворень (систем, підсистем системних об’єктів 

[1, 3]). При цьому в процесі проведення досліджень дуже часто аналізується взаємозв'язок системних об'єктів, 
що виділяються у складі системи, що досліджується, і, як наслідок, виникає необхідність кількісної оцінки 
інформації, що відображається системними об'єктами по відношенню один до одного. 
Мета досліджень. Аналіз інформаційної підсистеми діагностики тролейбуса для створення необхідної 

структури системи діагностики в потрібному для об’єму виді. 
Матеріали та результати досліджень. В загальному випадку процес отримання інформації про стан 

об’єкта можна представити таким чином. Спочатку у складі деякої системи D (рис. 1) по ознаках PA і PB, 
незалежно один від одного, виділяються два системні об'єкти А = {а | PA (а)} і B = {b | PB (b)}. 

Суб'єкту, що отримує інформацію, нічого невідомо про наявність або об'єктивну відсутність в даній системі 
третього системного об'єкту К, такого, що К=А∩ B = {к|PA(к), PB(к)}, він знаходиться в стані невизначеності 
щодо віддзеркалення системних об'єктів А і B один через одного.  

 
Рисунок 1 – Взаємозв'язок об'єктів А і В в системі D: 

А – взаємозв'язок відсутній; б, в, г – частковий (статистичний); д – повний 
 

Після виявлення системного об'єкту К (або доказу його відсутності), ця невизначеність знімається і суб'єкт, 
що отримує інформацію, одержує певну кількість відображеної інформації IA↔B в кожному з об'єктів, яку 
можна назвати негентропією віддзеркалення.  

Тобто негентропія віддзеркалення, будучи відображеною інформацією, є знятою невизначеністю 
віддзеркалення двох системних об'єктів один через іншого. Ентропія віддзеркалення є мірою відтворення один 
через другого двох системних утворень, кожне з яких розглядається як єдине ціле.  

Очевидно, що величина негентропії віддзеркалення IA↔B залежить від числа елементів m(А), m(B), m(К) у 
складі кожного з системних об'єктів А, B, К, відповідно. Розуміється, що при постійності значень m(А) і m(B), 
негентропія IA↔B є монотонно зростаючою функцією від m(К), що приймає своє максимальне значення, коли 
K=A і (або) K=B. 

Розглянемо приклад. В електромеханічній системі тролейбуса  (система D) в систему діагностики А входить 
m(А) елементів (системний об'єкт А). Відомо, що в процесі діагностики по відмові B,  визначено в цілому m(B) 
відмов (системний об'єкт B). Якщо  визначено, що серед елементів, що відмовили, існує підмножина К в 
кількості m(К), що належать до А (системний об'єкт К = А∩ B ), то система отримає певну кількість інформації  
IA↔B (негентропії віддзеркалення), яку система діагностики А і знайдені відмови відображають інформацію 
один про другого, як цілісні утворення. При цьому, очевидно, що чим більше величина m(К), тим більше 
значення має отримана інформація IA↔B. 

Визначаючи негентропію віддзеркалення IA↔B як інформацію, яку системні об'єкти А і B відображають один 
про другого, треба вважати, що кожний з об'єктів є єдиним цілісним утворенням. Тому слід ввести поняття 
інформації, як відомості про ціле. Враховуючи це, і, беручи до уваги той факт, що за наявності рівності А = B = 
= К взаємне віддзеркалення системних об'єктів А і B один через одного не відрізняється від їх віддзеркалення 
через самих себе.  

Зміст поняття кількісної характеристики інформації розглянемо через самовіддзеркалення об'єкту А. 
Приймемо очевидне твердження, що системний об'єкт А і кожний елемент Аа ∈  співвідносяться між собою як 
ціле і його одноелементна частина. По-перше, ціле не може складатися тільки з одного елемента і тому 
m(А) ≥ 2. По-друге, сукупність елементів, що становлять системний об'єкт А, є не механічним набором 
елементів, що володіють ознакою PA і існуючих незалежно один від одного, а єдине цілісне утворення, 
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об'єднуючись в яке, елементи додають нові (інтеграційні) характеристики, не властиві їм в їх роз'єднаному 
вигляді. Інтеграційною характеристикою елементів Аа ∈  є їх індивідуальний символьний код, довжина якого 
(число символів) функціонально взаємозв'язана з m(А), тобто IA = Lср(а) = f(m(A)). 

Оскільки кількість інформації, віддзеркаленої системними об'єктами, дорівнює середній довжині 
інтеграційного коду їх елементів, то негентропія віддзеркаленнями в кількісному відношенні є результат 
відтворення середньої довжини інтеграційного коду елементів одного системного об'єкту через взаємодіючий з 
ним інший системний об'єкт.  

В результаті аналізу процесу передачі інформації по такій системі зв'язку встановлено, що формула 
негентропії віддзеркалення  в загальному випадку (рис. 1, б), має вигляд: 
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II KBA =↔  ,                                                                                 (1) 

де IK - інформація, віддзеркалена системним об'єктом К. 
Ентропія віддзеркалення S є невідтвореною частиною середньої довжини інтеграційного коду елементів 
Аа ∈ , дорівнює різниці між відбиваною і відображеною інформаціями:  

S = IA - IΣ,                                                                                              (2) 
де IΣ - адитивна негентропія віддзеркалення системного об'єкту А через сукупність ознак PB1, PB2., …PBN.  

Після перетворень вираз (2) набуває наступний вигляд:  
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В загальному випадку IS і S можуть бути як більше, так і менше один одного, має місце їх рівність між 
собою. Відзначені особливості віддзеркалення дозволяють всі системні утворення класифікувати, залежно від 
числа їх якісно відособлених частин і виду співвідношення адитивної негентропії IS і ентропії S, на 5 типів: 
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Окрім приведеної класифікації будь-які системні утворення можна зіставляти між собою за інформаційно-
ентропійним відношенням, поіменованим R-функцією: 

S

I
R ∑= .                                                                                       (4) 

Кількість якісно відособлених частин і їх співвідношення між собою по числу елементів визначають в 
цілому структурну організацію системних об'єктів, а адитивна негентропія IS і ентропія S є заходами її 
впорядкованості і хаотичності, відповідно. Таким чином, R-функція є узагальненою інформаційно-ентропійною 
характеристикою структурованості системних утворень, значення якої говорить про те, що і якою мірою 
переважає в їх структурній організації: порядок (негентропія) або хаос (ентропія). Так, якщо R > 1, то в 
структурній організації переважає порядок, в іншому випадку, коли R<1 - хаос. При R = 1 хаос і порядок 
врівноважують один одного, і структурна організація системних утворень є рівноважною. 
Висновки. Класифіковані системні функції інформаційної системи діагностики  тролейбуса дозволяють 

створювати її структуру в потрібному для об’єму оцінки виді; ідентифікована R-функція, яка є узагальненою 
інформаційно-ентропійною характеристикою структурованості інформаційної системи. Також, в роботі 
показано, що для інформаційної системи діагностики тролейбуса адитивна негентропія і ентропія визначають 
міру впорядкованості і хаотичності. 
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Вступ. Сучасні енергетичні об'єкти – досить складні і дорогі комплекси. Підвищення експлуатаційної на-

дійності таких комплексів нерозривно зв'язано з розробкою сучасних засобів і систем технічного діагностуван-
ня. 

Аналіз сучасного стану діагностичного забезпечення в електроенергетиці України дозволяє відзначити ряд 
проблем, що стримують його розвиток. Ці проблеми зв'язані як з методологічним і апаратним забезпеченням, 
так і алгоритмічно-програмним забезпеченням. Так, документами по експлуатації устаткування регламентова-
ний ряд заходів для визначення його технічного стану. Однак у більшості випадків вони не розроблялися як 
єдина система з чіткими взаємозалежними окремими операціями, спрямованими на формування діагностичних 
висновків і рішень. 

Навіть нове електроенергетичне обладнання, що вводиться в експлуатацію, недостатньо оснащується засо-
бами технічного контролю. Існуючі ж засоби не є в строгому змісті системами діагностики, оскільки їхня осно-
вна функція полягає у вимірі, первинній обробці і відображенні окремих параметрів, діагностичний висновок 
дається персоналом. 

В існуючій схемі обробки інформації відсутня можливість усебічного кількісного аналізу причин зниження 
надійності, з одного боку, і оцінки внеску різних факторів у її підвищення – з іншої. 

Найбільш важливим результатом застосування експертних систем на електростанціях є можливість скоро-
чення витрат на виробництво електроенергії. З цією метою розроблялися і найперші експертні системи для ене-
ргетики, що стало можливим після створення інформаційних технологій. В останні роки все чіткіше виявля-
ються основні розходження між системами керування і контролю складного енергетичного обладнання, з одно-
го боку, і системами їхньої діагностики, з іншої сторони. Досвід застосування експертних систем показав, що 
найбільшу ефективність вони можуть принести в тих випадках, коли вони використовують оперативну інфор-
мацію в процесі роботи обладнання й інтегровані в автоматизовану систему керування ТЕС. 
Мета роботи.  Вдосконалення баз знань, що є у наявності, для покращення якості аналізу процесів, що мо-

делюються та розширення можливостей експертної системи. 
Матеріал і результати дослідження. На рис. 1 наведена загальна структура експертної системи оцінки ста-

ну електроустаткування.  
 

 

 
Рисунок 1 – Загальна структура експертної системи оцінки стану обладнання 
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Розроблена система відповідає вимогам, що пропонуються до архітектури експертних систем. 
Користувач взаємодіє з експертною системою через інтерфейс користувача. Цей інтерфейс являє собою сис-

тему меню, кнопок керування і графічних зображень. 
Згідно рис. 1 випливає, що експертна система дозволяє не тільки одержати рішення на основі порівняння 

фактів бази фактів і правил з бази знань, не тільки відобразити рішення, але й дати пояснення, чому прийняте 
таке рішення. Інформаційна модель експертної системи являє собою бази фактів, даних, знань.  

База даних є частиною бази даних автоматизованої системи керування локальними об'єктами електроенер-
гетичної системи. У базі даних реалізована реляційна модель даних. База даних експертної системи містить ту 
інформацію про об'єкт і його допоміжні системи, що необхідна в процесі ухвалення рішення при аналізі ненор-
мальної ситуації. До такої інформації відносяться нормативні дані по експлуатації об'єкта - граничні значення. 

Джерелами інформації для бази фактів є система збору інформації від установлених датчиків чи результатів 
іспитів устаткування.  

База знань поділяється на два рівні(рис. 2). Нижній рівень представляє набори продуційних правил, а верх-
ній рівень - опис причинно-наслідкових ситуацій. Ці описи є логічною схемою протікання визначених пору-
шень роботи об'єкта й систем, що забезпечують його роботу. Взаємодія персоналу з інформаційною моделлю 
здійснюється через відповідні інтерфейси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведення бази знань зв'язано з використанням таблиць рішень, ідентифікаторів, що описують датчики, табло, 

реле-покажчики і властивості об'єкта й систем, що забезпечують. Підтримка цілісності бази знань, підвищення 
ефективності керування базою, зниження імовірності внесення помилки персоналом є необхідними вимогами 
до роботи інтерфейсу. 

ЕС діагностики стану генератора може працювати як вузол локальної обчислювальної мережі, так і в складі 
автоматизованого робочого місця (АРМ) начальника зміни електростанції. ЕС може функціонувати в двох ре-
жимах: автоматичному режимі і режимі «оперативного контролю». 
Висновки. Робота експертної системи з використанням вдосконаленими базами даних показала, що її мож-

ливості розширилися. Під час тестових іспитів вона знаходила вірне рішення для всіх тестових завдань. Таким 
чином в майбутньому вона може ефективно працювати як допоміжний засіб робітників енергетичних підпри-
ємств. 

Таблиця рішень 

«Дії» «Умови» «Правил - дій - умов» 

«Пояснення» 

Рисунок 2 - Схема бази знань експертної системи 
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Введение. На современном этапе развития промышленного производства приобретает огромное значение 
задача повышения надежности электрических машин. Практические данные показывают, что увеличение срока 
службы и повышение надежности машин дает относительно больший эффект, чем улучшение других технико-
экономических показателей: к.п.д., коэффициента мощности, коэффициента использования и т. д. [1].  

На сегодняшний день электромашинный парк промышленных предприятий характеризуется низкой 
степенью надежности из-за увеличения числа ремонтов, связанных с естественным старением основных узлов и 
конструктивных элементов, а также под воздействием внешних факторов. Надежность электрической машины 
(ЭМ), качество ремонта, а также ее послеремонтные показатели очень сложно контролировать по причине 
отсутствия единого подхода к статистической оценке состояния и эффективности проводимых операций 
восстановления. Это приводит к тому, что увеличиваются затраты на восстановление тех машин, которые не 
подлежат восстановлению или не смогут длительное время обеспечивать необходимые режимы работы, а 
следовательно, возрастают суммарные экономические затраты от данной составляющей в себестоимости 
продукции.  
Цель работы. Обоснование разработки и использования теоретических и экспериментальных методов 

исследования и оценки процессов старения электрических машин. 
Материал и результаты исследования. Исследования, проводимые в данном направлении, заключаются в 

анализе надежности ЭМ с учетом основных факторов: перегрева обмоток, выхода со строя щеточно-
коллекторного узла, межвитковых замыканий, уровня вибрации и т.д. Существующие модели напрямую не 
связаны с дефектами, не учитывают причины их возникновения, изменение свойств конструктивных элементов 
и материалов, состояние которых оказывает существенное влияние на снижение показателей надежности. Из 
этого следует, что отсутствие подобной информации не дает возможности произвести экономическую оценку и 
целесообразность проведения ремонтных работ напрямую. В [2] приведены модели надежности для машин, 
составленные с учетом режимов их работы. При этом формулировка законов распределения отказов по 
предложенным группам причин имеет общий вид без учета изменения параметров и свойств узлов ЭМ, 
которые учитывают в моделях. Зависимости, отражающие условия выхода из строя ЭМ, получены 
экспериментальным путем, и не предусматривают перерасчет показателей надежности в случае появления 
новых влияющих факторов. Коэффициенты для выражения вероятности безотказной работы через функции 
времени, полученные эмпирическим путем, не позволяют спрогнозировать и провести анализ изменения 
надежности ЭМ в зависимости от изменения ее характеристик в процессе эксплуатации [2].  

Используемые выражения для расчета средней наработки до отказа вида Тср = f(θ, ν, υ) справедливы для 
сочетаний эксплуатационных параметров (температуры θ обмотки статора, частоты пусков ν, вибрационной 
скорости υ) в ограниченных пределах их изменения в процессе эксплуатации. Из этого можно сделать вывод, 
что существующие модели надежности не отражают механизма взаимодействия эксплуатационных факторов и 
состояния ЭМ за период их безотказной работы, и связывают эти зависимости с помощью статистической 
обработки полученных результатов, выводя их в виде распределений разного вида. Такой принцип расчета и 
прогнозирования не может быть применим при определении надежности электрических машин, с учетом 
изменения их эксплуатационных характеристик и параметров, а также старения основных конструктивных 
элементов и материалов. При этом низкая достоверность методик прогнозирования показателей надежности 
ЭМ обусловлена широким спектром встречающихся дефектов и повреждений, вносимых в ходе производства, 
эксплуатации и ремонтов. Решение данной проблемы видится в определении параметров, оказывающих влияние 
на эксплуатационную надежность электрических машин, и оценке их взаимного влияния с целью получения 
обобщенных математических моделей надежности ЭМ, учитывающих изменение состояния основных 
конструктивных узлов и элементов. Подтвердить адекватность таких моделей предполагается путем 
проведения экспериментальных исследования показателей надежности электрических машин при изменении 
состояния конструктивных элементов, для чего необходимо разработать соответствующие методики испытаний 
и испытательно-диагностическое оборудование [2]. 
Вывод. Проведенный анализ показал отсутствие адекватных методик и математических моделей, с 

помощью которых можно оценивать и прогнозировать изменение надежности электрических машин в процессе 
эксплуатации и ремонтов. Решение проблемы видится в разработке новых теоретических и экспериментальных 
методов оценки процессов старения электрических машин, учитывающих влияние дефектов основных 
конструктивных элементов непосредственно на показатели надежности. 
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Introduction. This paper deals with the real computational 

model of the transformer. The model is analyzed through finite 
element method. The main, it will be to determine eddy current 
losses in the electromagnetic shielding of the transformer. 
Electromagnetic shielding are copper foil strips, called "Flux 
band“. It is assumed that, the leakage flow induces eddy currents 
into the strip. The eddy currents are acting against the source 
field.  

Objective. This work deals with the 2D model. The 
calculation is considered a non-linear permeability of iron. The 
work is further defined amplitude and phase shift of the primary 
and secondary current. This load corresponds to the one specific 
steady-state of transformer.  

Material and findings. To reduce the computational 
complexity in 3D, the task is solved in two steps. In the first 
steps is the 2D model with non-linear permeability of iron Fig.1. 
The harmonic analysis by the saturation of iron is determined at 
critical points of the magnetic circuit and the relative 
permeability of iron for making 3D linear calculation. In this 
step, we managed to significantly reduce the required 
computation time in 3D. In the case of non-linear, 3D model had 
to be made transient simulation. Since the attempt to describe 
the leakage field. Can be noted that, this simplification does not 
introduce significant error in the results. On the basis of 
geometric specifications is made a 2D physical model of fig 2, 
which is further discretized by the element PLANE 53 to the 
model finite element. Used element fully complies with the type 
of analysis. It is an eight-node (quadratic) element, element 
working with magnetic vector potential (element has a number 
of other degrees of freedom).    
   

  

Figure 2 – 2D model 
 
 
Material properties  

 
Figure 1 – BH characteristic of sheets 
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Copper:  resistivity ρ =1,7e-7  Ωm, relative permeability µr = 1 
Iron:  relative permeability of B-H characteristic 
Air:  relative permeability µr = 1 

Before the actual load is first necessary to determine the 
amplitude and phase shift of the primary and secondary 
current. Such a load will correspond to one specific 
steady-state transformer. Since the specification does not 
state the problem load, we assume that: the nominal 
current flows throug the transformer. Simply can also 
consider the output of transformer as a resistive load. For 
these assumptions is a model corresponding to the 
replacement scheme in Fig 3 on the basis of which can 
be set phase shift of the secondary current to primary 
current. For the analysis is selected state of 185°. 
Amplitude of load currents can be determined from the 
label of machines. 

Dy1 33/2.4 kV,  892/12260A 
For 33kV winding is current density  
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For 2,4kV winding is current density 
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Figure 4 - Induction in cross section of machine Figure 5 - Magnetic vector potential 

 Conclusion. Figure 4 presents the magnetic distribution in the cross section. It should be noted that, the transformer 
model in 2D had no sense, because the transformer is dimensional asymmetry. The results obtained are used for 
determining the relative permeability of iron for 3D model. Finally, Figure 5 shows magnetic vector potential (magnetic 
field lines of force). From figure 4 is the apparent amplitude of induction of 1.7 - 1.8T, for our case would get a relative 
permeability 

 
7 7

1,7
55 24596

4 10 4 10− −
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
r

B

Hµ
π π

  (3) 

 
BIBLIOGRAPHY 

1. M.N.O. Sadiku. A simple introduction to finite element analysis of electromagnetic problems, IEEE Trans. Educ., 
vol. 32, no. 2, May 1989, pp. 85 93. 
2.  BIANCHI, Nikola. Electrical machine analysis using finite elements, ISBN 0-8493-3399-7 

 
Figure 3 – Transformer equivalent circuit 
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Вступ. Основними методами профілактичних досліджень розрядників являються вимірювання опору 

розрядників мегомметром, вимірювання струмів провідності і витоку при підвищеній випрямленій напрузі, 
вимірювання пробивної напруги при промисловій частоті, перевірка герметичності розрядника і перевірка 
запасу пропускної здатності дисків нелінійного послідовного резистора. Існують пристрої, що реєструють 
кількість спрацьовувань розрядника (регістратори), оцінюють зниження пропускної здатності послідовного 
опору розрядника (імітатори), однак вони не враховують зміну інших параметрів розрядника, які впливають на 
його ресурс. 
Мета роботи. Розробити пристрій для визначення ресурсу вентильного розрядника, який враховував би 

величину і тривалість імпульсу струму та рівень залишкової напруги. 
Матеріал і результати дослідження. Від параметрів нелінійного робочого резистора в значній мірі 

залежить строк служби вентильного розрядника. Пропускна здатність нелінійного робочого резистора 
характеризується числом дій струму з певним значенням і тривалістю, які резистор витримує без руйнування. 
Наприклад, вілітовий диск D=55 мм і H=60 мм при проходженні через нього струму 5 кА з тривалістю 18/40 
мксек здатен витримати не менше 20 спрацьовувань не руйнуючись. 

Оскільки, значення імпульсних струмів, що проходять через розрядник, мають випадковий характер, то 
строк служби розрядника залежить не тільки від кількості спрацьовувань, а  від значення струму та його 
тривалості. В залежності від амплітуди та тривалості навантажувального імпульсу струму пробій нелінійного 
робочого резистора може відбутись за одиниці, десятки, сотні і тисячі імпульсів. Також, на можливість 
подальшої експлуатації розрядника впливає рівень залишкової напруги, яка залежить від величини протікаю 
чого струму. 

На рис. 1 представлений пристрій, що визначає залишковий робочий ресурс розрядника враховуючи 
амплітуду та тривалість імпульсу струму, а також залишкову напругу, яка є показником інтенсивності старіння, 
а, відповідно, і зменшення його ресурсу. 

Пристрій працює наступним чином. При подачі напруги живлення на схему блок установки 16 формує 
короткий імпульс, яким тригери 5, 6, 7 та лічильники імпульсів 10 і 18 встановлюються в початковий стан. 
Одночасно генератори імпульсів 8 і 12 починають формувати відповідні послідовності імпульсів. Нульовий 
сигнал з виходу компаратора 2 перетворюється в одиничний, пройшовши через елемент НІ 11, і поступить на 
другий вхід тригера 22, чим переведе його в початковий стан. 

В лічильнику імпульсів 17 записане початкове значення комутаційного ресурсу розрядника в перерахунку 
на прийняте мінімальне значення комутованого струму. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пристрій для контролю ресурсу розрядника 
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У разі спрацьовування розрядника при появі в електричній мережі імпульсу, викликаного грозовими або 
комутаційними перенапругами, на виході сенсора струму 1 з’являться сигнал постійної напруги, пропорційний 
комутованому струму, який подається на входи компараторів 2 – 4. В залежності від значення сигналу на 
виході сенсора струму 1 спрацьовують один або декілька компараторів та відповідні їм тригери 
встановлюються в одиничне положення, вихідні логічні сигнали яких через шифратор 8 поступають у вигляді 
цифрового коду на вхід А цифрового компаратора 20. 

Одночасно при спрацьовуванні першого компаратора 2 сигнал логічної одиниці подається на елемент НІ 11 
та елемент І 9, з виходу якого послідовність імпульсів від генератора імпульсів 8 поступає на вхід лічильника 
імпульсів 10. На виході елемента НІ 11 з’явиться логічний нуль, який поступить на другий вхід тригера 22, чим 
запустить його, оскільки на першому вході присутній одиничний сигнал отриманий з виходу тригера 5. Тригер 
22 запустить аналого-цифровий перетворювач 23, на аналоговий вхід якого надходить значення залишкової 
напруги з виходу сенсора напруги 21. Вихідний код шифратора 8 надходить у функціональний перетворювач 
24 у якому визначається нормоване значення залишкової напруги в залежності від значення комутованого 
струму. У цифровому компараторі 25 відбувається порівняння нормованого та виміряного значення залишкової 
напруги, отриманих з функціонального перетворювача 24 та аналого-цифрового перетворювача 23. Якщо 
виміряне значення більше за нормоване, то спрацює цифровий компаратор 25, про що сигналізуватиме блок 
індикації 26, а це означатиме збільшення залишкової напруги. 

По закінченні роботи розрядника хвиля перенапруги зрізається і протікання струму через розрядник 
припиняється. При цьому на виході сенсора струму 1 значення сигналу зменшується до нуля, на всіх виходах 
компараторів встановлюється сигнал логічного нуля і подача імпульсів в лічильник імпульсів 10 закінчується, а 
та кількість імпульсів, які підраховані цим лічильником, свідчить про певну тривалість хвилі струму 
розрядника. А також, переходить в початкове положення тригер 22, чим зупиняє роботу аналого-цифрового 
перетворювача 23 і вимірювання залишкової напруги припиняється. Вихідний цифровий код лічильника 
імпульсів 10 подається на один вхід функціонального перетворювача 19 і, оскільки на його другому вході 
присутній нульовий код з виходу лічильника імпульсів 18, то і на його виході присутній нульовий цифровий 
код. Тому на виході цифрового компаратора 20 присутній сигнал логічної одиниці, оскільки цифровий код, що 
подається на А-вхід, відмінний від нуля. Після закінчення роботи розрядника при появі на виході компаратора 
2 сигналу логічного нуля елемент І 13 відкривається і імпульси від генератора імпульсів 12 поступають на вхід 
лічильника імпульсів 18 до тих пір, поки його вихідний цифровий код, що подається на вхід функціонального 
перетворювача 19, не викличе на його виході появи цифрового коду, який подається на В-вхід цифрового 
компаратора 20 і співпадає з кодом, що подається на А-вхід. При цьому на виході цифрового компаратора 20 
встановлюється сигнал логічного нуля і подача імпульсів в лічильник імпульсів 18 припиняється. Одночасно на 
виході формувача сигналу 16 з’являється короткий імпульс, яким обнуляються тригери 5, 6, 7 та лічильники 
імпульсів 13 і 21. Цикл роботи пристрою на цьому закінчується. 

За період роботи пристрою імпульси від генератора імпульсів 16 надходили також і в ресурсний лічильник 
імпульсів 17, внаслідок чого записаний в цьому лічильнику код зменшився на певну кількість одиниць, яка 
відповідає спрацюванню робочого ресурсу розрядника з врахуванням значення комутованого розрядником 
струму в перерахунку на мінімальне вибране значення комутованого струму. Коефіцієнти перерахунку 
комутованого струму в мінімальне значення цього струму записані в функціональному перетворювачі, а вибір 
тієї чи іншої сукупності цих коефіцієнтів здійснюється вихідним кодом лічильника імпульсів 10, значення 
якого залежить від тривалості хвилі струму розрядника. 
Висновки. Врахування різних параметрів розрядника дозволяє біль точно визначити його залишковий 

робочий ресурс, зокрема таких як величина і тривалість імпульсу струму та залишкова напруга. Для реалізації 
такої можливості розроблений пристрій для контролю ресурсу вентильних розрядників. 
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Introduction. In term renewable sources of energy we understand ecologically clean direct or indirect form of solar 

energy, which can be transformed by suitable technological solution to electrical energy. Burning of fossil fuels 
probably caused accumulation of harmful carbon dioxide emissions, which are responsible for greenhouse effect and 
climatic changes. Direct form of solar energy can be used for direct water heating, or direct transformation to electrical 
energy using the photovoltaics principle. Indirect form of solar energy is in the form of water and wind energy which 
again can be with suitable technical solution used for generating the electrical energy. 

Objectives. Photovoltaic systems use the principle of semiconductors. Semiconductors are elements from IV group 
of periodic table such as silicon (Si), germanium (Ge), tin (Sn) which have 4 valence electrons on sphere. 
Semiconductor systems consist of 2 elements, for example III-V semiconductor gallium-arsenic (GaAs) and II-VI 
semiconductor cadmium-tellurium (CdTe). 

Materials and findings. Silicon is the most common material in photovoltaics. It is the second most common 
element in Earth´s crust, but it is not possible to find it in chemically clean form. It is the fundamental semiconductor of 
IV group of periodic table, therefore it have 4 valence electrons. Because it wants to keep the most stable electron 
configuration, 2 electrons from neighboring atoms in crystal lattice form a pair connection. Such pairing (covalent 
bond) with 4 neighboring atoms provides silicon with stable electron configuration similar to rare gas argon (Ar).   

From energetical point of view, the valence zone is fully taken and the conductive zone is empty. By providing 
additional energy, for example from light or heat source electron moves from valence to conductive zone. Electron can 
freely move on the crystal lattice. When electron leaves the valence zone, the free space is known as the hole, or so 
called defective electron. Creation of these defective electrons is responsible for inner semiconductors conductivity. 
Electrones and holes are always in pairs, so in other words there is the same amount of electrons and the holes.  

 
Figure 1 -  Photovoltaics solar cell 

 

Current flowing through PN crossing can be formulated as algebraic sum of balanced heat flows of electric charge 
carriers. In state of equilibrium is the sum of the heat flows zero. Sums of electron and hole currents passing through the 
PN crossing are also zero.   Absolute values of electron and hole currents from the N type semiconductor can be marked 

as   N

n
I and N

pI , from semiconductor type P can be marked as P

n
I and P

pI . 

In equilibrium state:  

-
N

n
I + N

pI + P

n
I -

P

pI = 0          (1) 

-
N

n
I + N

pI = 0         (2) 

+ P

n
I - P

pI  = 0         (3) 

Illumination will cause the increase in concentration of minority carriers. It will create the If current which flows 
through the PN crossing. When illuminated, Fermi´s level shatters to quasilevels for electrons and holes. Their 

difference  φ resembles the voltage 
fU

e

ϕ
= , which was created as the result of illumination. In stationary state, the 

current flowing through the PN crossing equals to zero. 

0N N P P

f n p n pI I I I I− + + − =      (4)  

Majority carriers currents N

n
I and P

pI  will change because of illumination. Energetic levels are mutually shifted and 
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levels of potential barriers are changed:  

exp( )N P

n n
I I

kT

ϕ
=      (5) 

exp( )P N

p p
I I

kT

ϕ
=      (6) 

Using the equations (4), (5), (6) and after adjustments we get: 

[exp( ) 1] 0f sI I
kT

ϕ
− − =     (7)  

For photoelectromotoric force: 

 ln( 1)f

f

s

IkT
U

e e I

ϕ
= = +         (8) 

If PN crossing is connected to circuit where current I is flowing, using the (7), (8) equations we get:    

[exp( ) ]f sI I I
kT

ϕ
= + −                                                     (9) 

ln( 1)f

f

s

I IkT
U

e I

−
= +                                                     (10) 

If PN crossing is connected to resistor 
f

U
R

I
= , equation  (9) will be: 

[exp( ) 1]f

f s

U
I I

R kT

ϕ
= + −    (11) 

In the case of small external resistors when: [exp( ) 1]I Is
kT

ϕ
>> − we get 

f
I I≈ . 

In the case of big external resistors when 0I − > , we get [exp( ) 1] 0
f s

I I
kT

ϕ
− − = . 

If we connect the source of voltage to PN crossing we get:  

[exp( ) 1]f

f s

U U
I I

R kT

ϕ−
= + −    (12) 

For the solar cell power we use this formula: P=U.I For the maximum output: 

( )
exp 0m

k s s

eUd UI e
I I I

dU kT kT
= − + =     (13) 

For idle connection: 

0 ln( 1)k

s

IkT
U

e I
= +    (14) 

Photovoltaics on KTEEM – module and program. For measurements on department the photovoltaics cell QX6926 
and SFH203 infra diode are used. We can calculate the power P [W] because of 4Ω resistor which is connected to cell 
and simulates the load. Program (fig.2) was written for the measurement, which can collect the voltage or current values 
simultaneously from 4 devices. The results are daily written to *.csv file (fig.3) and are sent to specified ftp server at 
midnight, where they can be further evaluated (fig.4). 

        
               Figure 2 - Measuring program main screen            Figure 3 - Example of output file in *.CSV format 
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Figure 4 - Example of daily graph – Voltage                                  Figure 5 - Example of solar cell system 

 
Conclusion. Solar and wind energy can be considered as a real alternative because systems which utilize it already 

exist (fig.5) and achieve good results. Hopefully it will be a matter of few decades until they achieve a wide range 
utilization in every sphere of industry and household applications, as they are the only way how to get clean and 
harmless energy. 
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3/6386/08, KEGA  3/6388/08. 

 
BIBLIOGRAPHY 

1. Quaschning, Volker: Understanding Renewable Energy Systems, London,  2005, 260s, ISBN 1-84407-128-6 
2. Twidell, John  - WEIR, Anthony: Renewable energy Resources, London, 2006, 597s, ISBN 9-78-0-419-25330-

3    
3. Pimentel, David: Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Sources, USA, 2008, 504s, ISBN  978-1-

4020-8653-3 
4. Freris, Leon - Infield, David: Renewable Energy in Power Systems, 2008, West Sussex, 2008, 283s, ISBN 978-

0-470-01749-4 
5. kováčová, Irena - Kováč, Dobroslav: Non-harmonic power measuring. In: Acta Electrotechnica et Informatica. 

Vol. 8, No. 3 (2008), pp. 3-6. ISSN 1335-8243. 
6. Molnár, J. - kováčová, I.: "Distance remote measurement of magnetic field", Acta Electrotechnica et 

Informatica, 2007, No.4, Vol.7, ISSN 1335-8243 (in print) 
7. Molnár, Ján: Automated oscilloscope measuring. In: SCYR 2009 : 9th Scientific Conference of Young 

Researchers : Proceedings from conference : May 13th, 2009 Košice, Slovakia. Košice : FEI TU, 2009. s. 66-
68. ISBN 978-80-553-0178-5. 

8. Molnár, Ján: Telemetric system based on internet. In: OWD 2009 : 11 International PhD Workshop : Wisa, 17-
20 October 2009. S.l. : S.n., 2009. p. 38-41. ISBN 83-922242-5-6. 

9. Kolla, I. - Kováč, D.: "Communication interfaces for measuring systems", Acta Electrotechnica et Informatica, 
2007, No.4, Vol.7, ISSN 1335-8243 (in print) 

10. Vince, Tibor: Measuring on remote computer through Internet using control Web 2000 and Metex MXD-
4660A. In: 4. Doktorandská konferencia a ŠVOS TU v Košiciach FEI : Zborník z konferencie a súťaže, Košice, 
13.5.2004. Košice : ETC GRAFO, 2004. s. 113-114. ISBN 80-968395-9-4. 

11. Vince, Tibor - MOLNÁR, Ján - Tomčíková, Iveta: Remote DC motor speed regulation via Internet. In: OWD 
2008 : 10th international PhD workshop : Wisla, 18-21 October 2008. p. 293-296. ISBN 83-922242-4-8. 

12. Vince, Tibor: Motor speed regulation via internet and artificial neural network. In: SCYR 2009 : 9th Scientific 
Conference of Young Researchers : Proceedings from conference : May 13th, 2009 Košice, Slovakia. Košice : 
FEI TU, 2009. s. 107-109. ISBN 978-80-553-0178-5. 

 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 
419

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА ПО ОПЕРАТИВНИМ ПЕРЕМИКАННЯМ 
І ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ 

Лемешинський А.М., студ., Скубко А.В., студ.  
Донецький національний технічний університет 
E-mail: visnik@polytech.poltava.ua 

  
Вступ. Під час підготовки оперативного персоналу електричних мереж, електростанцій та підстанцій однією 

з найголовніших задач є формування і вдосконалення навичок проведення оперативних перемикань, пов’язаних 
із плановою зміною оперативного стану обладнання або ліквідацією аварійних ситуацій. Оскільки навчання 
оперативного персоналу на реальних електроенергетичних об’єктах пов’язане з великими труднощами, а у 
випадку аварійних ситуацій є взагалі майже неможливим, було розроблено багато тренажерів, які дозволяли б 
засвоювати навички оперативних перемикань без порушення нормального технологічного процесу 
електроенергетичних систем і без загрози для реального обладнання. Реалізація тренажерів залежить від того, 
який саме оперативний персонал буде проходити навчання (диспетчер електричних мереж, оператор турбіни, 
начальник зміни електроцеха станції, черговий підстанції) і наскільки повною буде імітація робочих місць і 
режимів електрообладнання. Так, найбільш складними, але й найбільш досконалими є повномасштабні 
тренажери, які представляють собою повномасштабну імітацію реальних щитів керування електричних об’єктів 
і в яких режими обладнання моделюються з високою точністю.  

На кафедрі електричних систем ДонНТУ в рамках дисципліни „Експлуатація електричних систем” 
використовується апаратний тренажер ТЭ-2М, який дозволяє проводити достатньо великий комплекс 
лабораторних робіт по проведенню оперативних перемикань і ліквідації аварійних ситуацій в електричних 
системах. Навчання на цьому тренажері є важливою складовою підготовки спеціалістів з електричних систем і 
мереж. У зв’язку із фізичною зношеністю та моральним застаріванням ТЭ-2М було вирішено створити 
електронний тренажер, який би не поступався йому за функціональними можливостями. 
Мета работи. Розробка електронного тренажера по проведенню оперативних перемикань і ліквідації аварій 

в електричних системах. 
Матеріали та результати дослідження. Розробка вимог до тренажеру. Основними вимогами до 

електронного тренажеру, які дозволяли б ефективно використовувати його для підготовки спеціалістів з 
електричних систем і мереж, є:відповідність послідовностей перемикань і прийомів роботи з обладнанням 
вимогам діючих нормативних документів (ПТЕ, ПТБ, типових інструкцій по оперативним перемиканням, по 
запобіганню і ліквідації аварій і т.д.); відповідність графічних зображень схем електричних систем діючим 
стандартам; можливість створення учбових завдань на основі будь-якої схеми електричної системи; 
автоматична оцінка правильності дій людини, що навчається; автоматична фіксація результатів і оцінювання; 
зручність у використанні. Важливу роль відіграє той факт, що в рамках учбового процесу студенти засвоюють 
лише основні прийоми і навички проведення оперативних перемикань і ліквідації аварійних ситуацій, без 
прив’язки до конкретного обладнання. Тому під час розробки тренажера, що орієнтований на студентську 
аудиторію, є можливим реалізувати ряд додаткових спрощень, які не відіграють особливої ролі з точки зору 
навчання студентів, але значно полегшують реалізацію програмного забезпечення. Наприклад, наявність 
струму навантаження будь-якого приєднання або напруги на будь-яких шинах може представлятися не 
конкретними числовими значеннями, що отримані на основі розрахунку режиму системи, а найпростішим 
способом у двоїчному вигляді: „1” – є навантаження або напруга на шинах, „0” – немає. На схемах електричних 
підстанцій можливо відображати лише основні комутаційні апарати і обладнання, умовно не показуючи, 
наприклад, трансформатори струму і напруги або розрядники. Із пристроїв релейного захисту і автоматики 
можливе урахування лише тих, робота з якими є обов’язковою при виконанні даного конкретного завдання. 
Враховуючи, що електронний тренажер буде використовуватися на вже існуючому комп’ютерному парку 
університету, його слід реалізувати у вигляді окремого програмного забезпечення, яке здатне функціонувати 
під операційними системами сімейства Windows і не потребує наявності інших програмних продуктів, 
наприклад, MS Office чи якого-небудь середовища програмування (Delphi, Visual Studio). Це дозволить 
використовувати його на будь-яких комп’ютерах. Реалізація тренажера. Програмна частина тренажера була 
реалізована із використанням язика програмування Delphi. Для забезпечення взаємодії людини, що тренується, і 
комп’ютерної моделі був розроблений графічний інтерфейс користувача, який дозволяє відображати схему 
частини електричної мережі, що використовується у даному завданні, вихідну інформацію щодо положення 
комутаційних апаратів, стану пристроїв РЗА та ін. Для кожного завдання по оперативним перемиканням чи 
ліквідації аварій існує набір схем, що відображають поточний стан комутаційних апаратів; схеми 
відображаються почергово на екрані в залежності від дій користувача. Такий підхід є найбільш простим і, хоча 
має ряд суттєвих недоліків, є прийнятним для учбових задач. Альтернативний варіант – це створення 
спеціалізованого графічного редактора, який дозволяв би під час малювання графічної схеми автоматично 
створювати топологічну модель мережі, при виконанні завдань – автоматично змінювати зображення елементів 
на екрані в залежності від їх комутаційного стану і т.д. 
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 Це реалізовано, наприклад, в тренажері „Модус”. Але такий підхід потребує дуже великих витрат часу і 
ресурсів, і для спрощеного тренажера, що орієнтований на студентів, його застосування було визнано 
нераціональним.Комплекс завдань, що реалізовані в електронному тренажері, охоплює таке коло питань: вивід 
електричного обладнання з робочого стану в ремонт і ввід його в роботу; перевід живлення з однієї системи 
шин на іншу; відключення електричного обладнання, що пошкоджене під час пожежі або короткого замикання; 
відновлення живлення споживачів при виникненні аварій в електричній системі. Крім схеми електричної 
системи, на екран під час виконання завдання виводяться світлові табло пристроїв РЗА, вимірювальні прилади 
(амперметри у колах приєднань, вольтметри, що підключені до систем шин і т.д.), блінкерні реле. Показання 
вимірювальних приладів залежать від реального стану електричної мережі, що склався на поточний момент: 
наприклад, якщо вимикач якого-небудь приєднання був вимкнений, то струм навантаження цього приєднання 
стає рівним нулю, і це значення буде відображатися на приладі до тих пір, поки приєднання знову не буде 
введене в роботу. Конфігурація електричної мережі представляється у програмі у вигляді направленого графа, 
гілки якого відповідають лінійним або трансформаторним гілкам мережі, а вузли – системам шин різного класу 
напруги. Аналіз цього графу дозволяє у будь-який момент часу визначити наявність напруги на кожній системі 
шин і струму навантаження на будь-якому приєднанні.  

Також на екрані під час виконання завдань висвітлюється додаткова інформація: розпорядження диспетчера, 
інформація від чергових підстанцій, результати перевірки стану обладнання тощо.  

На відміну від тренажера ТЭ-2М, в комп’ютерному варіанті реалізована оперативна блокировка на 
приєднаннях. Вона не дозволяє при ввімкненому вимикачі приєднання проводити комутаційні операції з 
шинним та лінійним (трансформаторним) роз’єднувачами, а також не дозволяє при ввімкненому положенні 
головних ножів роз’єднувача проводити комутації заземлюючих ножів. При спробі виконання недопустимої 
операції на екран виводиться попередження (реальний стан комутаційних апаратів при цьому не зміниться) і у 
разі необхідності буде зроблене текстове пояснення, чому дану операцію не можна виконувати. У разі 
необхідності дію оперативної блокировки на тренажері можна виключити; це відображає той факт, що в 
реальних електроустановках оперативна блокировка досить часто не працює або реалізована не в повному 
обсязі. Для полегшення засвоєння навичок оперативних перемикань в тренажері передбачений тестовий режим: 
при виконанні завдання на екран виводяться також варіанти можливих дій, серед яких лише один є вірним. Для 
виключення можливості складання „шпаргалок” типу „номер операції – номер вірної відповіді” порядок 
відображення варіантів дій при кожному запуску завдання змінюється. Якщо студент обирає невірну відповідь, 
виводиться попереджувальне повідомлення і пропонується зробити вибір правильного варіанту ще раз. У 
програмі передбачений лічильник неправильних дій, який фіксує їх загальну кількість, а також обраний 
студентом неправильний варіант і відповідний йому правильний. Ця інформація заноситься потім у файл-
журнал. Можлива реалізація тренажера і без тестового режиму, у цьому випадку студент користується лише 
заздалегідь складеним бланком перемикань. В електронному тренажері реалізована автоматична система 
оцінювання, параметри якої можуть змінюватися викладачем. У якості основного параметру прийнята кількість 
помилок, що були допущені під час виконання завдання. Наприклад, при використанні п’ятибальної системи 
можлива така система: 0 чи 1 помилка – оцінка „відмінно”; 2 помилки – „добре”; 3 помилки – „задовільно”. 

Якщо студент робить більше ніж три помилки, що свідчить про погану підготовку до виконання завдання, 
програма достроково завершує свою роботу, і дане завдання вважається невиконаним. При необхідності 
можлива реалізація додаткових критеріїв: наприклад, якщо при виконанні якого-небудь завдання студент 
допустить грубу помилку (знеструмлення споживачів під час виконання оперативних перемикань тощо), то 
таке завдання теж аварійно завершується і вважається невиконаним. Результати виконання всіх лабораторних 
завдань фіксуються у спеціальному файлі-журналу, у який заноситься наступна інформація: дата і час 
проведення роботи; назва роботи-завдання; П.І.Б. та група студента; кількість допущених помилок із вказівкою 
обраної неправильної відповіді і відповідної вірної;оцінка. На першому етапі впровадження електронного 
тренажеру доцільно використання того ж самого набору лабораторних завдань, який реалізований у тренажері 
ТЭ-2М, враховуючи, що саме на ньому відбувається захист лабораторних робіт. Однак можливості 
розробленого тренажеру дозволяють створювати і інші завдання, кількість і складність яких практично не 
обмежена. У порівнянні з існуючим тренажером ТЭ-2М застосування електронного тренажера забезпечує 
наступні переваги:  можливість тренування у будь-який час, який є прийнятним для студента; можливість 
роботи багатьох студентів одночасно, причому з різними завданнями (у рамках учбового процесу обмежується 
лише кількістю комп’ютерних місць в аудиторії); автоматичний контроль правильності виконаних дій, 
автоматичне оцінювання успішності виконання роботи студентом; можливість розробки практично будь-якого 
завдання (у ТЭ-2М лабораторні завдання є „зашитими” в апаратну частину і їх змінення неможливе). При 
цьому, на відміну від існуючих тренажерів для оперативного персоналу електричних систем типу „Модус”, 
„Оптимэс”, TWR12, розглянутий тренажер має дуже простий і зручний у використанні інтерфейс, що дозволяє 
студентам швидко пристосуватися до нього.  
Висновки. Використання розробленого електронного тренажеру у рамках дисципліни „Експлуатація 

електричних систем” дозволить студентам швидко і зручно засвоїти навички виконання оперативних 
перемикань і ліквідації аварійних ситуацій в електричних системах. 
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Введение. В настоящее время вейвлет-преобразование получило широкое применение для анализа 

нестационарных информационных сигналов. Целесообразность его использования в электроэнергетике 
обуславливается тем, что графики электрических нагрузок (ГЭН) носят апериодический и нелинейный 
характер. Учитывая, что вейвлет-анализ представляет собой особый тип линейного преобразования 
информационных сигналов и отображаемых этими сигналами физических данных о процессах и физических 
свойствах природных сред и объектов, данный метод может быть успешно использован для математической 
обработки необходимых сигналов. С его помощью можно не только выявить характерные частоты сигнала, но 
и получить сведения об определенных локальных координатах, при которых проявляются эти частоты [1]. 
Результатом вейвлет-преобразования являются вейвлет-коэффициенты, которые в дальнейшем поддаются 
кластеризации, то есть автоматическому разбиению на группы по общему признаку [2]. Иными словами 
кластеризация представляет собой рациональный способ разложения данных и формирование 
представительных выборок.  
Цель работы. Усовершенствовать методы кластеризации с дальнейшим упрощением их алгоритмов для 

уменьшения объемов сохраняемых данных.  
Материалы и результаты исследований. В данной работе рассматривается метод кластеризации ГЭН на 

основе адаптивного коэффициента отклонения относительно общей выборки значений [3]. В качестве вектора 
признаков для кластеризации рассматривается упорядоченная последовательность средних мощностей вейвлет 
– коэффициентов по субполосам [4]. 

Вектор признаков кластеризации ГЭН формируется следующим образом. В вейвлет-спектре, 
сформированном на основе вейвлет-пакетов, усредняется мощность рассчитанных вейвлет-коэффициентов 

(аппроксимирующих и детализирующих) в пределах каждой субполосы разложения )(ik nm, . Усредненные 

коэффициенты nm,P  нормируются и, в соответствии с их местами в общей пирамиде вейвлет-пакетов (слева – 

направо и сверху – вниз) [5], преобразуются в вектор признаков кластеризации Y. 
Вначале определяется вид закона распределения нормированных коэффициентов вектора признаков. 

Предполагается, что члены ряда (вектора признаков) независимы друг от друга и носят случайный характер. 
Для установления закона распределения рассчитываются основные характеристические параметры ряда – 

среднее значение Pci и среднее отклонение 
ci

д . Анализ полученных значений показал, что закон распределения 

данных вектора признаков является нормальным, что будет учитываться при проведении дальнейших 
исследований. 

В связи с тем, что коэффициент вариации не в полной мере отображает классовые отличия между ГЭН, как 
отмечается в публикации [6], невозможно произвести четкую кластеризацию данных. Более эффективным 
показателем для кластеризации данных является следующий коэффициент: 

                                   
∑

=

=

nm,

ji,

nm,

i

P

D

1

в ,                       

(1) 

где iD  - дисперсия, которая определяется по выражению вида: 

                                          ∑ −=
=

nm,

ji,
cinm,i PPD

1

2)( .                                                                   (2) 

Результаты вычислений представим графически, проанализировав семь суточных ГЭН (рис. 1). 
Как показали результаты проведения кластеризации с учетом адаптивного коэффициента степени 

отклонения относительно всей выборки значений, формируются две группы вариационных рядов. Полученные 
группы соответствуют различным видам графиков потребления, а значит и есть решением поставленной 
задачи. Отнесение к определенной группе производится на основе следующего выражения  

                                                        предвв ≤  и  предвв > ,                                                                       (3) 

где предв – граничное значение, которое определяется по формуле: 
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где вmaxD  и pminD – дисперсии соответственно максимального потребления выходного дня и минимального 

потребления рабочего дня; 

∑
=

nm,

ji,
nвmaxm,P

1
 и ∑

=

nm,

ji,
npminm,P

1
– суммы средних значений мощности соответственно максимального потребления 

выходного дня и минимального потребления рабочего дня. 

  
Рисунок 1 – Кластеризация графиков по адаптивных коэффициентах степени отклонения относительно всей 

выборки значений 
 

Для приведенной выборки исходных данных характерны диапазоны отличия. Формирование диапазонов 
считается завершенным, если определены граничные значения пределов.  

Следует отметить, что при определении предельного критерия кластеризации для данного объекта выборка 
исходных данных должна иметь представительный характер, то есть включать в себя данные для разных 
периодов потребления (например, зимний и летний период). Таким образом, рассчитанный предел будет 
определен оптимально и соответствовать условиям выбора. В случае изменения объемов потребления 
электроэнергии, полученная точность обеспечит его применимость для дальнейшего использования. 

Для определения граничного значения коэффициента предв  объем исходных данных зависит от 

количественного значения устанавливаемой величины ряда и величины отклонения относительно среднего 
значения. Проверим обоснованность использования адаптивного коэффициента степени отклонения 
относительно всей выборки значений.  

Изучение аппаратов оценки математической статистики и теории классификации показали, что по 
результатам кластер – анализа объекты разбиваются на группы [7]. Для осуществления такого анализа 

необходимо оперировать следующими математическими характеристиками: центром кластера jz , радиусом  

jD . 

На первом этапе вычисляется положение центров кластеров: 

                                     
DjN

DjN
i iDj Dz ∏= =1   и  

PjN
PjN

i ciPj Pz ∏= =1 ,                                                 (5) 

где jDN  и jPN  – соответственно количество значений дисперсий и суммарных средних значений мощности. 

В результате центр кластера составляет z ( Pjz ; jDz ). 

На втором этапе вычисляется радиус кластера, который соответствует допустимому разбросу значений 
выборки данных относительно центра кластера таким образом, что бы выполнялось условие кластерного 
соответствия рассматриваемого ряда. В математическом виде радиус кластера описывается выражением вида: 

                                   22 ))(())(( jciji PD zPmaxzDmaxjD −+−= .                                           (6) 

Полученные расчетные значения переменных в выражениях (5) и (6) сведены в таблицу 1 . 
Таблица  1 - Математические характеристики кластера 
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        Pc         D ·109 D ·109 

zp 1,75         8,85 6,46 

zв 1,53         7,02 5,17 
 
На основании данных выше приведенной таблицы оценивается соответствие значений проверочной 

выборки данных установленным классам. Для этого руководствуются критерием: 

                                           22 )()( jcijij PD zPzDD −+−≥ .                                                       (7) 

Если условие выполняется, рассматриваемая выборка данных принадлежит данному классу. 
В противоположном случае проверяется ее соответствие  соседнему классу. Результаты такого сравнения 
показали, что предложенная модель обеспечивает выполнение условий  кластеризации. 

При использовании информативного количества выборок определяется частота попадания ГЭН в заданный 
диапазон. При сохранении поочередности ввода данных можно также установить повторяемость характера 
нагрузки. Используя реальные ГЭН для разных сезонов можно убедится, что предложенный метод 
кластеризации достоверен и применим без учета зимнего и летнего периода. 
Выводы. Множество существующих способов вейвлет-преобразований позволяют эффективно 

обрабатывать сигналы, уменьшая объемы хранимых данных, их кодировку и другое. В основном результатом 
таких преобразований  становится нахождение решения только одной проблемы. Полученные 
вейвлет-коэффициенты, в случае дальнейшей обработки, требуют  применения сложных математических 
аппаратов вычисления.  

В статье предлагается изменить последний этап обработки вейвлет-коэффициентов. Это приведет к 
формированию такой выборки значений, которая будет подчиняться существующим статистическим законам. 
Применив ряд существующих зависимостей, предоставляется возможность для дальнейшей анализа расчетных 
данных. В данном случае в роле его выступает кластеризация. Для проведения оптимального анализа 
вычисленных значений и определения четких границ между группами предлагается использовать адаптивный 
коэффициент степени отклонения относительно всей выборки значений вместо коэффициента вариации. 
Возможность использования представленного метода заключается в определении параметра, по которому 
осуществляется кластеризация, увеличивается расстояние между кластерами, что приводит к снижению 
влияния величины потребления и к  увеличению зависимости от формы ГЭН. 
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Gubin I., student for Master Degree, Shokarev D., sen. teacher  
Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
Introduction. In the current economic situation, the energy conservation is important and relevant. The specific of 

the energy supply structure for research and education institutions in contrast to the industry is characterized by 
significantly lower share of energy costs. Typically, the energy consumption in the institutions is not accounted, 
technical documentation for power consumption system is partly missing, and most organizations has no experts able to 
evaluate the efficiency of energy systems and energy consumption. 

Objectives. Analytical evaluation of power system efficiency for educational building № 2. 
Materials and findings. Electricity of the building is supplied with the voltage of 380/220 V. The power is supplied 

from the power panels SS 0.4 kV of the transformer substation (TS - 86) of 6 (10) / 0.4 kV. The power distribution 
block and lighting block of 0.4 kW are connected with cables. An educational institution is a consumer of the 3rd 
category of electric supply. The network is uncompensated. 

 
Figure 1 – Power supply of the university building 

 
The electrical load of the university building consists of lighting load and power load. The electric lighting is 

divided by the total and combined lighting. The lighting devices are presented with incandescent lamps (30%), 
fluorescent lamps (67%) and automatic light control (3%). 

The power load is the load of sanitary and technical installations, communication facilities, and fire alarm devices, 
computers, lab benches and other equipment. 
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Figure 2 – Load diagram of educational building: a –the annual electricity consumption diagram; b – winter daily 
diagram of power loads 
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Figure 3 – The balance of the electricity consumption 

 
The investigations of electrical loads and power consumption have shown that the time with maximum load and 

electrical balance are common for buildings of this type in Ukraine. The analysis of the annual electricity consumption 
diagrams has proved that the potential of energy savings is not used. The system of accounting and control of power 
consumption is has the monthly reports, but the reports does not take into account  the consumption of reactive part and 
analysis of electric energy quality. 

The lighting system analysis has been stated that the artificial lighting is used with low efficiency: 
– incandescent lamps cause energy consumption increasing in 2.5 - 3 times. Total loss: 41,706 = ⋅E kW h ; 
– in effective placement of lighting equipment cause electric energy loss to 35%: 86,88 = ⋅E kW h ; 
– undue cleaning of windows and lamps cause lighting reducing to 15 - 20%, and energy loss from 2.5% to 3.5% of 

the total consumption for lighting. 
The University has a high potential for energy saving measures in the electrical and thermal parts. Energy efficiency 

is a priority in the power consumption. 
Energy saving measures can be no - cost, low – cost and high - cost. 
No – cost measures deal with the motivation of the staff, students and teachers in relation to the economy of power 

consumption, namely: 
– avoid lighting in the daytime, when sufficient natural light, at lunchtime, when people are absence; 
– use local lighting (table lamps); 
– use energy-saving mode of the PC (mode in which the PC is off when it is inactive over time (from 3 to 15 

minutes) with saving the information, files and programs). 
Low – cost measures: 
– replacement of incandescent lamps by fluorescent lamps of 36 W-type LPP. Electric energy saving by replacing 

less efficient light sources with more efficient, %: 92,3%∆ =Е . The electric energy saving resulted implementing with 
the measures, KW: 68,74 =Э kW . The electric energy saving in a consumption month is 1555.6 kW or 2130.94 UАН 
(for price 0.73 UАН / kW·h); 

– dimmers install. The advantage of the event is a smooth change of the luminous flux by supply voltage regulating. 
Electricity saving is KW: 32,79 =Э kW . Electricity saving in a consumption month is 1016.5 kW or 724 UАН; 

– implementation of remote automatic accounting system that saves up to 20% of consumer resource. This system 
includes: appliances "ALPHA", "Quantum", the remote terminal device with multiplexers mounted on the distribution 
(transformer) items, commercial computer control center for accounting and controlling the energy consumption, 
communication channels (cable, RF, optical fiber, radio). This system is up - to - date and it allows with the metering of 
electric energy to control electric energy consumption and account the electric energy. 

High – cost measures deal with measures for the modernization of transformer substations and electrical power 
system as a whole. 

Conclusions. The investigations show the current status and problems of power system educational building № 2. 
The results of research could be the basis of energy-saving measures to reduce electricity consumption, save to pay for 
energy consumption, improving the electrical system and the systems and methods of rationing of electricity 
consumption of the educational building. 
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Вступ. В машинобудуванні часто застосовують з’єднання циліндричних деталей (втулки і вала) посадкою з 

натягом. З’єднання прості у виконанні, а нерухомість деталей забезпечується механічними напруженнями, що 
виникають у матеріалі завдяки деформації контактних поверхонь. При наявності крутильного моменту, 
прикладеного до втулки, її нерухомість забезпечується значною поверхнею контакту  з валом та відносно 
малою товщиною, тобто втулка виконується тонкостінною. Прикладами таких з’єднань слугують посадки на 
вал внутрішніх кілець підшипників, а також буртів, бандажів, що фіксують положення одних деталей відносно 
інших [1]. 

Часто ремонт механізмів передбачає демонтаж з’єднаних деталей. Для цього використовують знімачі, що 
забезпечують переміщення втулки по валу завдяки прикладеному осьовому зусиллю. Таке переміщення 
супроводжується пошкодженням поверхні вала. Виникають подряпини, риски. Нагрівання втулки в процесі 
демонтажу дозволяє уникнути небажаних наслідків. В результаті нагріву втулка розширюється і її знімають з 
вала без пошкоджень. Інтенсивний нагрів втулки можна забезпечити індукційним методом. При цьому час на 
виконання операції скорочується, що сприяє підвищенню енергетичної ефективності процесу.   

Особливістю індукційного нагріву для демонтажу з’єднань є те, що він характеризується не тільки 
електромагнітними і тепловими процесами, а й процесами температурного деформування втулки в результаті 
ліквідації натягу посадки. Відсутність методики розрахунку параметрів індукційного нагріву, що забезпечують 
демонтаж з’єднаних деталей, призвело до невизначеності параметрів індуктора та джерела живлення. Їх вибір 
не має наукового підґрунтя, що на практиці призводить до використання систем індукційного нагріву з 
низькими техніко-економічними показниками. 
Мета роботи. Розробити математичну модель електромагнітних процесів для визначення раціональних 

параметрів режиму індукційного нагріву циліндричних деталей, з’єднаних посадкою з натягом з метою їх 
демонтажу.  
Матеріал і результати дослідження.  Математичні залежності, які дозволяють визначити показники 

електромагнітного поля відомі [2]. Для моделювання електромагнітних процесів був обраний аналітичний 
метод розрахунку. Він базується на визначенні параметрів магнітного та електричного полей на поверхні 

циліндра, значення питомої поверхневої потужності oP . Аналізується характер проникнення електромагнітної 

хвилі в глибину деталі. Ураховується залежність відносної магнітної проникності матеріалу від напруженості 

магнітного поля, а також залежність питомої поверхневої потужності oP  від кривизни циліндричної поверхні. 

Метод забезпечує високу точність результатів розрахунку параметрів і високу інформативність аналізу 
процесів завдяки визначенню характеру існуючих між параметрами залежностей. Він базується на ряді 
допущень, що є загальноприйнятими для аналізу електромагнітних процесів: 

- параметри режиму змінюються за синусоїдальним законом, незважаючи на наявність нелінійного 
феромагнітного середовища; 

- втрати енергії на гістерезис набагато менші, ніж на вихрові струми, тому їх не ураховують. 
При виборі частоти струму для нагрівання циліндричних деталей слід орієнтуватися на реалізацію 

енергоефективних режимів, що відповідають умові 2,5< m <6 (m – параметр, що характеризує ступінь кривизни 
поверхні деталі, яку нагрівають). Обмеження глибини проникнення електромагнітної хвилі товщиною втулки 
призводить до отримання значень m, які дещо перевищують значення рекомендованого для використання в 
діапазоні. Тому доцільно вибирати режим нагріву, якомога ближчий до рекомендованого. Такий режим 

відповідає граничному значенню нmm = . Для визначення граничного значення частоти струму нf  знаходять 

амплітуду напруженості магнітного поля на поверхні втулки енHm , що відповідає значенню нf . Її можна 

отримати із залежності [2]: 

( ) ( ),
2

1
1

2
0 mFnfHmP

eн

t

eн ⋅
∆

⋅=
ρ

          (1) 

де tρ  - питомий опір матеріалу втулки при температурі нt  на її поверхні, що відповідає режиму ліквідації 

натягу; ( )mF  - поправочна функція, що враховує залежність 0P  від форми поверхні, яку нагрівають;
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nf  , n= 9,4 (для вуглецевих сталей) [3]. 

В (1) підставляють значення 0P , що відповідає розрахованому в [4] режиму нагріву, а також відповідні 

значення ен∆  (
2,2

)(1 nfв
вн

⋅∆
=∆ ) та нm .   

Визначення напруженості магнітного поля енHm
 
при використанні стуму частотою нf  дозволяє 

розрахувати відповідні значення відносної магнітної проникності стальної втулки енµ  на її поверхні. Для цього 

слід застосувати залежність [2]. 

      
( ) ,105 894,05 −⋅⋅= eнeн Hµ          (2) 

де Нен – діюче значення напруженості магнітного поля на поверхні втулки. 

Значення частоти нf   отримаємо із рівняння [2]. 

( )./503 ненtен fµρ=∆  

Через те, що зменшення частоти струму джерела живлення призводить до зменшення його вартості, то 

доцільно вибирати вихідну частоту джерела gf  якомога ближчою до значення нf , виходячи із нормативних 

стандартних значень вихідних частот джерел живлення індукційних установок (500, 1000, 2400, 4000, 8000, 
10000 Гц). 

Визначення вихідної частоти джерела живлення gf  дозволяє розрахувати значення параметрів 

електромагнітного поля та матеріалу, що відповідають режиму ліквідації натягу eH , eµ , m . Для цього 

скористаємося залежностями, що містять параметри, які необхідно розрахувати. З урахуванням формули для 
визначення питомої поверхневої потужності [2], отримаємо: 

( ) ( )mFnffHP gete ⋅⋅⋅⋅= − µρ23
0 10993,02 ;          (3) 

( )
( )

get f

nfR
m

⋅
=

µρ /503

2 1 .           (4) 

Так як нf  ≤ gf , то ( )mF  ≈ 0,95. 

Аналітичні залежності (2), (3), (4), що встановлюють характер існуючих зв'язків між конструктивними, 
технологічними  параметрами об'єкта та параметрами електромагнітного поля, дозволяють створити 
математичну модель, орієнтовану на визначення параметрів поля, що відповідають ліквідації натягу посадки.  

Результати розрахунку на моделі значень параметрів характеризуються досить високою точністю, тому що 
базуються на використанні аналітичних залежностей із загальноприйнятими допущеннями. Розрахунок з 
використанням цих залежностей забезпечує похибку, що не перевищує декількох одиниць відсотків [2]. 

Визначення параметрів 0P , gf , eH , eµ  створює  основу для розрахунку індуктора й вибору потужності 

джерела живлення, що забезпечує ліквідацію натягу посадки і демонтаж з’єднання циліндричних деталей. При 
цьому можна користуватися відомими методами розрахунку, викладеними, наприклад, в [2, 3]. 
Висновки. При виборі частоти струму індукційної установки запропоновано виходити з умови високої 

енергетичної ефективності процесу нагріву, обмеження проникнення електромагнітного поля у вал з’єднаних 

деталей та з урахуванням стандартних значень вихідної частоти джерела живлення. Визначення параметрів 0P , 

gf , eH , eµ  створює  основу для розрахунку індуктора й вибору потужності джерела живлення, що 

забезпечує ліквідацію натягу посадки і демонтаж з’єднання циліндричних деталей. 
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ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Жаркевич О.Г., магістрант 
Кременчуцький державний університет  імені Михайла Остроградського 
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Вступ. Електрифіковані залізниці в нашій країні отримують електроенергію від енергосистем. Живлення 

від потужних енергосистем забезпечує безперебійність постачання електроенергією споживачів, у тому числі і 
електричного рухомого складу. По лініях первинного електропостачання енергія передається на тягові 
підстанції, де вона перетворюється і підводиться до контактної мережі. Тягові підстанції перетворюють 
електричну енергію за родом струму і рівнем напруги для живлення електровоза. Від тягової підстанції лініями 
живлення струм протікає через контактну мережу і струмоприймач, що ковзає по контактному проводу, до 
тягових електричних двигунів. Через рейки, що є зворотним контактним проводом електричного кола, струм 
повертається до тягової підстанції [1].  

Режим ведення поїзда впливає на роботу контактної мережі і його можна розділити на кілька фаз: розгін, 
встановлений рух, «вибіг», гальмування і стоянка.  

Привід, установлений в електровозі, який містить в собі двигуни постійного струму, може працювати в 
генераторному режимі, при цьому кінетична і потенціальна енергія перетворюється в електричну. Отримана 
енергія перетворюється в теплову в резисторах або вертається в мережу. Залежно від цього виділяють декілька 
видів електричного гальмування: рекуперативне і реостатне.  

Мета роботи. Аналіз електричних процесів режиму рекуперативного гальмування електрорухомого 
складу. 

Матеріал і результати дослідження. У разі рекуперативного гальмування електрична енергія, 
повертається в контактну мережу електровозом, який гальмує, споживається електровозами, що знаходяться з 
ним на одній ділянці і працюють у тяговому режимі. Якщо таких електровозів немає або необхідна їм енергія 
менше рекуперуючої, то так звана надлишкова енергія рекуперації через установлені на тяговій підстанції 
спеціальні пристрої – інвертори, що перетворюють постійний струм в змінний трифазний, прямує в 
енергосистему [2].  

Системи рекуперативного гальмування повинні забезпечувати постійний струм рекуперації у тягових 
двигунах і гальмівний момент в умовах безперервної зміни напруги в контактній мережі. Напруга в контактній 
мережі коливається тому, що від неї в різні періоди живиться різна кількість електровозів та електропоїздів, та 
й споживана ними потужність змінюється в дуже широких межах. При цьому можливі різкі зміни струму 
рекуперації. Цей струм визначається різницею сумарної е.р.с. послідовно з'єднаних двигунів і напруги в 
контактній мережі, діленою на опір їх обмоток. Загальний опір обмоток двигунів, навіть з'єднаних послідовно - 
малий. Тому навіть відносно невеликі різкі зміни різниці сумарної е.р.с. і напруги мережі викликають великі 
кидки струму.  

Припустимо, що в контактній мережі з якої-небудь причини напруга збільшилася. Тоді струм у якорі 
тягового двигуна, що працює в режимі генератора, може змінити напрямок, і двигун автоматично перейде в 
тяговий режим. Замість того, щоб потяг гальмував, двигун буде розганяти його. При зниженні напруги, 
навпаки, струм рекуперації різко збільшиться, гальмівний момент зросте і в поїзді виникнуть сильні поштовхи 
внаслідок набігання хвостових вагонів [3]. При реалізації цих режимів відбуваються коливання в електричній 
мережі, що призводить до втрат потужності в контактному проводі. Напруга і струм по фазі не співпадатимуть, 
тобто в мережу віддаватиметься неякісна енергія. Щоб уникнути цих недоліків, слід впровадити систему, яка 
буде накопичувати надлишкову енергію під час гальмування та використовувати її в періоди дефіциту 
(прискорення електровозу).  

Висновки. Перевага рекуперативного гальмування полягає в тому, що на окремих ділянках з крутими 
спусками можна заощадити до 20% електричної енергії, що витрачається на тягу поїздів. Але рекуперація не 
завжди можлива, тому що напруга контактної мережі змінюється у широкому діапазоні. Ще одним негативним 
явищем є  вплив на мережу – інвертор створює несинусоїдальний струм, і в тяговій мережі виникають пульсації 
струму. Інвертуючий режим унеможливлюється  при зменшенні обертів, тому що е.р.с. двигуна не перевищує 
напругу мережі. Рекуперативне гальмування ефективне при певних швидкостях, при зниженні швидкості воно 
замінюється реостатним гальмуванням, а далі переходить на механічне. 
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Вступ. Термін "хаотичний" застосовується до таких рухів у детермінованих фізичних і математичних 

системах, траєкторіям яких притаманна сильна залежність від початкових умов. Хаотичні коливання 
відповідають нерегулярним розв’язкам динамічних систем за наявності сильної нелінійності. До таких систем 
належать лазери і нелінійні оптичні системи. Нерівноважні фазові переходи і процеси самоорганізації в лазерах 
дозволяють використовувати на практиці різного роду нестійкості та відповідні внутрішні стани 
(бістабільність, імпульси, хаос). Розв’язання проблеми одержання потужного випромінювання високої якості 
пов’язане з реалізацією принципу модульної побудови лазерних систем – ансамблів оптично зв’язаних лазерів. 
У той же час режиму динамічного хаосу в генераторі найпростіше домогтися, модулюючи потужність накачки 
на частоті, близькій до частоти релаксаційних коливань у активному середовищі. Таким чином, при організації 
оптичного зв’язку навіть між двома лазерами з ініційованим модульною накачкою хаотичними режимом можна 
очікувати значного розширення можливих динамічних сценаріїв.   
Мета роботи. Вивчення виникнення і стійкості регулярної синхронної генерації двох СО2-лазерів з 

ініційованим 100%-во модульованою за глибиною періодичною накачкою змінним струмом  і оптичним 
зв’язком хаотичним режимом. Для побудови відповідної функції Ляпунова залучаються ідеї методу 
матричнозначних функцій [1]. 
Матеріал і результати дослідження. У режимі фазової синхронізації, коли амплітуди E  полів обох лазерів 

рівні між собою в будь-який момент, а фаза постійна і залежить від розладу ∆  власних частот резонаторів, 
динаміка двох зв’язаних лазерів співпадає з динамікою одного еквівалентного лазера [2] 
 







−=

+−=

,2)~(

),1()( 2
0

EggE

Egtgg

th
ɺ

ɺτ
 (1) 

яка внаслідок складної біфуркаційної діаграми реалізується як через хаотичний, так і через регулярний сигнали. 
Тут g  позначено коефіцієнт підсилення, τ – ефективний час релаксації активного середовища ( )1>>τ , 

( ) ( ))sin(10 tAtg ω+=  – ( )ωπ2 -періодична накачка, ( ) 






 ∆−−+= 2112~ MMgg thth  – пороговий коефіцієнт 

підсилення, а thg  і M  – порогове підсилення та дійсний додатній коефіцієнт зв’язку відповідно. 

Покладаючи ( )ωπ2kT = , де k  – деяке натуральне число, і позначивши ( ) ( )( )TTT tEtg , , [ )∞′∈ ,0tt , 00 ≥′t , 

відповідний T -періодичний розв’язок системи (1), у змінних збуреного руху ( )tggy T−=1 , ( )tEEy T−=2  
отримуємо систему рівнянь  
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Для виявлення стійких субгармонічних коливань у системі (1) було використано чисельно-аналітичний 
метод дослідження періодичних розв’язків T -систем [3] з удосконаленим задля паралельного відшукання 
періодичного по часу позадіагонального елемента відповідної матричнозначної функції для лінійного 
наближення системи рівнянь (2) з квазіперіодичними (періодичними) коефіцієнтами алгоритмом методу 
тригонометричної колокації. 
Висновки. Побудовані при фіксованих параметрах системи (1) часові залежності асимптотично стійких 

періодичних розв’язків з подвоєним і потроєним періодом по відношенню до періоду накачки ( 3,2=k ; 
регулярні субгармонійні сигнали), відповідні їм фазові траєкторії і вказаний у контексті матричнозначних 
допоміжних функцій спосіб розрахунку областей стійкості регулярних сигналів зв’язаних лазерів з 
періодичною накачкою в режимі синхронної генерації дають можливість використовувати відповідні 
результати при дослідженні багатомодульних систем такого роду та розв’язуванні інших споріднених задач 
нелінійної оптики.  
 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ 
1. Лила Д.М., Мартынюк А.А. Об устойчивости некоторых решений уравнений синхронной генерации 

оптически связанных лазеров с периодической накачкой // Нелінійні коливання. – 2009. – № 4. – С. 451–460. 
2. Лиханский В.В., Напартович А.П., Сухарев А.Г. Фазовая синхронизация оптически связанных лазеров с 

периодической накачкой // Квантовая электроника. – 1995. – № 1. – С. 47–48. 
3. Самойленко А.М., Ронто Н.И. Численно-аналитические методы исследования периодических решений. – 

К.: Вища школа, 1976. – 184 с. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 
430

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЬКОМУ 
ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

Марченко С.Г., магістр. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 

 
      Вступ. Криза на міському електротранспорті зумовлена загальним станом економіки нашої держави, спадом 
виробництва, припиненням роботи багатьох підприємств. Проте є й конкретні причини, які стосуються 
безпосередньо роботи міського електротранспорту: застаріла матеріально-технічна база, значні потреби в 
ремонтах рухливого складу, шляхового господарства, систем енергозабезпечення, збитковість перевезення 
пільгових категорій громадян та інше. При жорстких умовах ринкових відносин, коли відбувається підвищення 
цін на електроенергію, запчастини, сировину, найбільш розумним з технічної й економічної точок зору для 
підприємств є застосування ресурсозберігаючих технологій.  
      Мета роботи. Мінімізація споживання електроенергії міським електротранспортом, розробка засобів 
раціонального використання електроенергії, підвищення ефективності діяльності підприємств міського 
електричного транспорту. 
      Матеріал і результати дослідження. Дослідження ефективності діяльності підприємств міського 
електричного транспорту проводилося на прикладі КП ”Кременчуцьке Тролейбусне Управління”. Розглянувши 
теперішній стан підприємства, виявлено нераціональне використання ресурсів, що є наслідком існуючої 
системи господарювання підприємств міського електротранспорту, заснованої на принципі витрати, тобто 
головним змістом діяльності керівництва є споживання запланованих під задані показники ресурсів. Це 
призводить до збільшення собівартості перевезень, погіршення якості обслуговування й ряду інших негативних 
наслідків, які негативно позначаються на роботі підприємства в цілому. 
      Для того, щоб переломити ці негативні тенденції й істотно підвищити енергоэфективність роботи 
електротранспорту, потрібне впровадження комплексних методів керування електроспоживанням [1], що 
включає етапи виявлення аномальних режимів, прогнозування, нормування, розробку алгоритмів 
енергозберігаючого керування тролейбусом. Основу енергозбереження в електроенергетиці  становить 
планомірна реалізація комплексу технічних і технологічних мір, яким повинна передувати оптимізація 
електроспоживання інфраструктури на системному рівні. 
      Розробка механізмів енергозбереження може бути умовно розділена на три рівні : нормування й стратегічне 
прогнозування  електроспоживання, розробка енергозберігаючих режимів роботи обладнання, модернізація і 
заміна обладнання. Розрахунок нормативного споживання електроенергії допомагає виявити неефективні 
режими роботи та перевитрати електроенергії. 
      Енергозберігаючі режими роботи обладнання дозволяють забезпечити роботу технологічного устаткування 
в оптимальному режимі й реальну економію енергоресурсів. Застосування тролейбусів підвищеної місткості 
[2] дозволяє заощаджувати електроенергію завдяки іншому, ніж у звичайного рухливого складу, 
співвідношенні між вагою тари й корисної (вагою пасажирської маси) витрати енергії на 1 вагоно-кілометр 
рухливого складу підвищеної місткості представляє 1,25 від звичайного. Раціональне співвідношення між 
кількістю рухливого складу підвищеної місткості й звичайних тролейбусів представляють значення частки 
рухливого складу підвищеної місткості в обсязі 25% від загального випуску. 
      Третій рівень відповідає дослідженням, націленим на конкретні технічні й технологічні розробки, що 
сприяють зниженню енергоспоживання (заміна застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючих 
частотно-регульованих електроприводів, модернізація внутрішнього електроустаткування  і т.д.). Більшість 
рухомого складу оснащені реостатно-контакторними системами управління, їхня заміна на більш 
енергоефективні дозволяє економити до 30% електроенергії. При цьому підвищується якість регульовання 
технологічного параметра. Розрахунки показують, що складова економії електроенергії часто дозволяє окупити 
витрати на модернізацію менш ніж за 1 рік і далі приносить чисту економію.  
      Висновки. Огляд енергозберігаючих заходів стосовно міського електротранспорту переконливо доводить, 
що цим питанням необхідно приділяти увагу, так як це дозволяє більш раціонально використовувати ресурси 
підприємств міського електротранспорту. Приведені в роботі заходи дозволять зменшити споживання 
електроенергії, тим самим зменшивши промислові витрати й підвищити рентабельність. 
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Введение. Задача коррекции токов короткого замыкания (КЗ) является важной составляющей проблемы 

обеспечения надежности работы электроэнергетической системы (ЭЭС). Использование традиционных методов 
ограничения токов КЗ сопровождается потерями мощности и энергии в токоограничивающих реакторах в 
нормальных режимах систем электроснабжения и, во многих случаях, не обеспечивают требуемый уровень 
напряжения в аварийном режиме в узлах питающей среды по условиям работы потребителей с непрерывной 
технологией. Использование современных технологий, в первую очередь высокотемпературной 
сверхпроводимости и нанотехнологии, позволило разработать ряд методов и устройств ограничения токов КЗ.  

В качестве таких устройств следует отметить сверхпроводниковые ограничители токов КЗ (СОТ) различных 
видов (резистивные, трансформаторные), а также  сверхпроводниковый индуктивный накопитель энергии 
(СПИН) [1-5]. Использование СПИН позволяет решить ряд задач, связанных с обеспечением качества 
электроэнергии и уменьшением ущербов из-за перерывов электроснабжения [4-5]. 

Уникальные свойства сверхпроводящих материалов позволяют создавать токоограничители, не имеющие 
аналогов среди традиционных электротехнических устройств. Включение токоограничителей в определенные 
узлы энергосистемы напряжением 110-750 кВ позволит продлить срок службы коммутационной аппаратуры и 
создаст условия для ее постепенной замены современным оборудованием.  

В настоящее время выполняются работы по созданию и уточнению математических моделей современных 
устройств, построенных на использовании явления высокотемпературной сверхпроводимости, тиристорном 
управлении, по оценке эффективности их использования в реальных системах электроснабжения. 
Цель работы. исследование современных методов ограничения токов КЗ и анализ свойств 

токоограничивающих устройств, которые: 
- включаются в нейтраль трансформаторов или автотрансформаторов для ограничения токов короткого 

замыкания на землю и повышения устойчивости ЭЭС; 
- используются в системах электроснабжения предприятий. 
Материал и результаты исследований. В работе выполнен анализ математических моделей и технологий 

программирования СОТ, на основе которого уточнены математические модели устройств.  
Одной из альтернатив токоограничивающим реакторам могут служить резистивные токоограничители, 

основанные на нелинейности сопротивления. Их можно применять для защиты трансформатора или фидера, 
подключения новых источников электроэнергии, заземления, секционирования, регулирования пусковых токов, 
а также в других случаях при различных классах напряжения – от 400 В до 500 кВ. Кроме того, в системах 
электроснабжения используются коммутационные ограничители токов КЗ – CLIP. 

Значительное количество повреждений и отказов силового оборудования в сетях 110-750 кВ связано с 
короткими замыканиями на землю. Эффективным средством ограничения токов замыкания на землю является 
заземление нейтралей трансформаторов через активные сопротивления (ТОУ-Н). ТОУ-Н является элементом 
комплекса системы управления и позволяет также ограничить переходные восстанавливающиеся напряжения, 
улучшить устойчивость ЭЭС. В статье приведены результаты исследований использования ТОУ- Н для 
ограничения токов КЗ в ЭЭС, схема которой приведена на рис. 1. Для проведения исследований в среде 
MATLAB была создана компьютерная модель, с помощью которой были проведены расчеты различных видов 
КЗ в точках К1 и К2 при изменении значений сопротивлений в нейтралях трансформатора Т и 
автотрансформатора АТ. 

Из анализа результатов расчетов следует, что: 

К1 К2 

 

110 кВ 

Г Т 
АТ 

Л 

Rnт 
Rnат 

220 кВ 

Рисунок 1 – Схема исследуемой электрической системы 
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- использование ТОУ-Н позволяет снизить суммарный ток при КЗ в точке К1 с 8,5 кА до 7,5 кА. При этом 
напряжения в нейтралях Т и АТ не превысило допустимых значений 30 и 22 кВ соответственно; 

- ограничивающим фактором увеличения величины ТОУ-Н является опасность превышения напряжения 
допустимых величин в нейтрали оборудования. 

Результаты расчетов токов КЗ представлены на рис. 2  в виде зависимости суммарного тока КЗ в точке К1 от 
значений активных сопротивлений, которые включены в нейтрали трансформатора (Т) и автотрансформатора 
(АТ).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В среде Matlab была создана модель системы электроснабжения Авдеевского коксохимического заводу.  
Рассматривались варианты использования на линиях связи между ГРУ и РП СОТ, CLIP. Коммутирующие 
устройства обеспечивали разделение связей между ГПП и ГРУ. При настройке CLIP на ток срабатывания 3 кА 
время срабатывания составляет 0,05 с. 

 В результате анализа расчетов установлено: 
- ток короткого замыкания на шинах ГПП 6 кВ в существующей схеме составляет 27 кА, что превышает 

допустимое значение для выключателей ВМПЭ; 
- при установке СОТ и их срабатывании в момент возникновения КЗ ток КЗ к моменту отключения 

выключателя (через 0,1 с после возникновения КЗ) составляет 1,5 кА. При этом снижается амплитудные 
значения и в первых периодах после возникновения КЗ; 

- при использовании CLIP обеспечивается снижение тока КЗ с 27 кА до 17 кА.  
Выводы.  Усовершенствована математическая модель ЭЭС, позволяющая описывать электромагнитные 

процессы при токоограничении с помощью СОТ. 
Выполнена оценка влияния ТОН-У  на величину напряжения нейтралей трансформаторов  и суммарный ток 

КЗ. Выполнена оценка использования СОТ для ограничения токов КЗ в системах электроснабжения 
предприятий, имеющих свои источники питания. 
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Рисунок 2 – Поверхность  зависимости суммарного тока КЗ в точке К1 схемы 
от сопротивлений  в нейтралях Т и АТ 
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Вступ. Досить вагомим споживачем електричної енергії в нашій країні є міський електричний транспорт, 

підвищення якості електроенергії для якого можна віднести до однієї із першочергових задач. Однією із 
основних задач системи електропостачання наземного міського електротранспорту є прийом та перетворення 
електричної енергії в постійний струм [1]. В якості приймачів електричної енергії в електрогосподарствах 
багатьох міст в тому числі і у ВП “ТТУ” м. Вінниці застосовуються пристрої силової електронної 
перетворювальної техніки, що здійснюють випрямлення змінного струму в постійний [2]. Застосування цих 
пристроїв в системі електропостачання електротранспорту міста Вінниці загострює проблему якості 
електроенергії, складовою частиною якої є рівень вищих гармонік. Несинусоїдальні режими, які виникають при 
роботі силових перетворювальних агрегатів тягових підстанцій, несприятливо відбиваються на роботі силового 
електрообладнання та обумовлюють появу цілої низки небажаних явищ. 
Мета роботи. Виконати постановку та аналіз результатів експерименту на тягових підстанціях міського 

електричного транспорту (МЕТ) ВП “ТТУ” по стороні постійного струму для визначення особливостей та 
побудови чітких залежностей спектрів напруги та струму від сумарних навантажень контактної мережі.  
Матеріал і результати дослідження. Необхідність постановки та проведення вимірювань в контактній 

мережі постійного струму обумовлюється необхідністю співвіднесення режимів роботи тягових підстанцій 
МЕТ із режимами нерівномірних навантажень контактної мережі, які формуються шляхом накладання струмів, 
що споживаються тяговими двигунами та власними потребами електричного рухомого складу. Крім того, в 
результаті вимірювань будуть отримані дані про присутність в змінній складовій випрямленої напруги гармонік 
різних частот, виникнення яких обумовлюється роботою перетворювачів та падіннями напруги в контактній 
мережі через нерівномірність споживаних МЕТ потужностей. 

Одним із визначальних чинників отримання достовірних експериментальних даних є специфіка формування 
вибірки об’єктів дослідження та їх кількості з метою проведення на них необхідної кількості інструментальних 
вимірювань. Отож, електрогосподарство ВП “ТТУ” нараховує дев’ятнадцять рівномірно розташованих по 
маршрутних лініях тягових підстанцій. Причому, в підпорядкуванні знаходяться різнотипні тягові підстанції. 
Критеріями формування вибірки для проведення інструментальних вимірювань слугували два показники – це 
величина навантаження та сумарна протяжність ділянки контактної мережі, яку обслуговує дана тягова 
підстанція (ТП). Саме тому, з метою отримання достовірних даних вимірювань було обрано чотири тягових 
підстанції ВП “ТТУ” міста Вінниці для проведення інструментальних досліджень. До переліку досліджуваних 
ТП входять: одноагрегатна ТП № 9; дві двохагрегатних ТП № 2 та № 12; трьохагрегатна ТП № 8. Кожна із 
досліджуваних ТП обслуговує незалежну ділянку контактної мережі із відомою протяжністю. В результаті 
постановки та проведення експерименту був проведений необхідний об’єм досліджень та вимірювань. З метою 
отримання об’єктивних даних вимірювань спектрів по стороні постійного струму, дослідження здійснювались в 
години найбільшої завантаженості тягових підстанцій міського електротранспорту. Цим годинам відповідають 
ранкові та вечірні піки, які відповідно тривають з 7.30 до 10.00 та з 16.00 до 20.00.  

В зазначені часові піки навантаження тягових підстанцій міського електричного транспорту зростає 
пропорційно об’ємам пасажирських перевезень, що, в свою чергу, потребує функціонування значно більшої 
кількості одиниць електричного транспорту. Вимірювання спектрів напруг здійснювались на виводах 
контактної мережі тягових підстанцій електричного транспорту шляхом неперервного (або дискретного із 
малими інтервалами реєстрації) запису досліджуваних сигналів. 

В процесі вимірювань на досліджуваних ТП та аналізу отриманих даних використовувались два методи: 
практичний гармонічний аналіз осцилограм та аналіз, заснований на застосуванні спеціальних приладів-
аналізаторів [3]. 

В якості приладів, які реалізують вищевказані методи, в процесі вимірювань використовувались наступні 
вимірювальні засоби: 

- двоканальний цифровий запам’ятовуючий осцилограф серії TDS 1002 фірми Tektronix. Основні 
функціональні можливості даного пристрою: смуга пропускання – 60 МГц; частота вибірки – 1,0 Гвиб/с; 

- програмно-апаратний комплекс USB Autoscope II фірми InjectorService. Основні функціональні 
можливості: кількість аналогових входів – 8; максимальна частота оцифровування – 250 кГц. 

Проведене інструментальне визначення значень показників якості електричної енергії дозволило отримати 
докази того, що протягом роботи тягових підстанцій та контактної мережі електричного транспорту в них 
виникають недопустимі рівні перешкод та викривлень, які вносяться в електричну мережу по-перше, 
перетворювачами, а по-друге, під’єднанням до секцій контактної мережі різної кількості засобів 
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електротранспорту, електричні навантаження яких вносять змінну складову в напругу постійного струму 
контактної мережі.  

В результаті проведених вимірювань напруг на досліджуваних тягових підстанціях встановлено [4], що 
випрямлена напруга при шестифазній схемі випрямлення містить змінну складову із гармоніками частотою 100, 
200, 300, 600 та 900 Гц. Крім того дослідженнями встановлена короткочасна присутність в змінній складовій 
випрямленої напруги гармонік більш високих порядків із частотами 12, 14, 16 та 20 кГц. 

Приклад осцилограми форми кривої випрямленої напруги та її спектр гармонік для ТП № 2 в режимі, коли 
на секціонованій дільниці контактної мережі перебуває одночасно декілька одиниць електричного транспорту, 
запропоновані на рис. 1. 
 

  
Рисунок 1 – Осцилограма кривої випрямленої напруги та спектр гармонік ТП №2 

Випрямлена напруга на шинах тягової підстанції залежить від значень тягового навантаження 
енергосистеми. Особливістю тягового навантаження є зміна його в більш широких межах на відміну від 
нетягового. Якщо тягове навантаження дорівнює нулю, то на вихідних шинах тягової підстанції 
встановлюється напруга холостого ходу, значення якої змінюється в залежності від загального режиму роботи 
енергосистеми, зокрема, від навантаження інших тягових підстанцій. При збільшенні тягового навантаження 
даної підстанції та незмінній напрузі холостого ходу напруга на шинах зменшується. 

Приклади спектрів гармонік випрямленої напруги за умов знаходження на дільниці контактної мережі різної 
кількості засобів рухомого складу зображені на рис. 2, а, б, в. 

 

 
Рисунок 2 – Спектри випрямленої напруги ТП №2 

Висновки. Здійснено постановку експерименту на тягових підстанціях МЕТ та аналіз рівня гармонік 
напруги на тягових підстанціях електротранспорту міста, в результаті чого визначено, що протягом роботи 
тягових підстанцій та контактної мережі електричного транспорту в них виникають недопустимі рівні 
перешкод та викривлень, які несприятливо відбиваються на роботі силового електрообладнання та систем 
керування.  
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Вступ. Аварійне електроживлення – найважливіший фактор забезпечення життєдіяльності сільського насе-

лення під час аварійних відключень джерела живлення, які все частіше трапляються внаслідок кліматичних і 
інших причин. Електричні навантаження є вихідними даними для вирішення комплексу технічних і економіч-
них питань, які виникають при проектуванні електропостачання для сільського населення.  

У даному випадку проведемо розрахунок електричних навантажень при аварійному електропостачанні сіль-
ського населення, тобто при підключенні споживачів електричної енергії до автономного джерела енергії – ди-
зельного агрегату. Для розрахунку дизельного агрегату необхідно визначити об’єм споживання електричної 
енергії житловими будинками. При аварійному режимі електропостачання необхідно врахувати, яке електрооб-
ладнання є важливо необхідним для життєдіяльності людини на селі. Насамперед, це електрообладнання для 
забезпечення водопостачання, зберігання продуктів харчування і освітлення.  

Електричне навантаження – величина, яка характеризує споживання потужності окремими приймачами або 
споживачами електроенергії. Приймач – індивідуальний прилад (електродвигун, електрична піч, електрична 
лампа і т.д.), який споживає електричну енергію. 

Споживач – сукупність приймачів, об’єднаних у групи по наступним основним ознакам: напруга, рід стру-
му, частота струму; технологічні зв’язки і режими роботи; схема електропостачання. 
Мета роботи. Розрахунок потужності дизельного агрегату для постачання електричної енергії сільському 

населенню в кількості 100 житлових будинків при аварійних режимах. 
Матеріал і результати дослідження. При проектуванні систем електропостачання для сільських населених 

пунктів, у більшості випадків використовують графіки навантажень. У нашому  випадку, щоб розрахувати по-
тужність дизельного агрегату при аварійному режимі, необхідно знати реальне використання електричної енер-
гії, тобто показники електролічильника. Для визначення розрахункового навантаження по середній активній 
потужності і коефіцієнту завантаження, необхідно встановити, яке обладнання в першу чергу повинно працю-
вати і є життєво необхідним для сільського населення. Це обладнання для водопостачання, номінальною поту-
жністю 330 Вт, зберігання продуктів харчування, 2,25 кВт·год/за добу, і освітлення – 300 Вт.  

Розраховуємо потужність для освітлення: для 3-х ламп розжарювання, потужністю 100 Вт·год, середнє на-
вантаження визначаємо за формулою:  

 а
с

р

е ,
Р ,

t
= = =

0 3
0 025

12
кВт, (1) 

де ае  – кількість використаної холодильником електроенергії за годину, за показниками електролічильника; pt  

– час використання ламп розжарювання. 
Коефіцієнт активної потужності для ламп розжарювання, який дорівнює коефіцієнту використання, визна-

чаємо за формулою: 
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Визначаємо коефіцієнти включення та завантаження для активної потужності:  
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Визначаємо розрахункову активну і реактивну потужність: 
 р н з.аР Р К , , ,= ⋅ = ⋅ =0 3 0 68 0 204 кВт; (5) 

За експериментальними даними, холодильник споживає електричної енергії за годину 0,094 кВт·год. Час ро-
боти холодильника за добу – 4 години. Номінальна потужність – 125 Вт. Визначаємо середнє навантаження: 

 а
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4
 кВт, (6) 

де ае  – кількість використаної енергії за годину холодильником; рt – час роботи холодильника за добу. 

Визначаємо коефіцієнт активної потужності для холодильника, який також дорівнює коефіцієнту викорис-
тання: 
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Коефіцієнт включення визначається за формулою: 

 
р

ц

t
Кв ,

t
= = =

4
0 17
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. (8) 

де цt  – цикл роботи водяного насоса; рt  – час роботи водяного насоса. 

Знаходимо коефіцієнт завантаження для активної потужності: 

 вимк
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Розрахункова активна й реактивна потужність: 
 р з.аР Рн К , , ,= ⋅ = ⋅ =0 125 1 106 0 138  кВт; (10) 

 рQ Рр tg , , ,= ⋅ ϕ = ⋅ =0 138 0 188 0 026  кВт. (11) 

Визначаємо потужність для водопостачання з насосом МНХ 202Е: Рн=330 Вт, Uн =220 В, напор Н = 22÷8 м, 
Qн=0÷4,25 м3/год. Визначаємо середню потужність водяного насоса:  
 с н р wР Р t / t / ,= ⋅ = ⋅ =330 1 24 13 75  Вт;  (12) 

Коефіцієнт активної потужності для водяного насоса дорівнює коефіцієнту використання:  
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Визначаємо коефіцієнт включення та завантаження для активної потужності: 

 
р

ц

t
Кв ,

t
= = =

1
0 042

24
. (14) 

 вимк
з.а

вмк

К ,
К

К ,
= = =

0 042
1

0 042
. (15) 

Знаходимо розрахункову активну й реактивну потужність: 
 р н з.аР Р К , ,= ⋅ = ⋅ =0 33 1 0 33  кВт; (16) 

 р рQ Р tg , , ,= ⋅ ϕ = ⋅ =0 33 0 042 0 014 кВт. (17) 

Повна потужність: 
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де PΣ , QΣ  – розрахункові активні та реактивні навантаження окремих груп приймачів; p.mK  – коефіцієнт різ-

ночасності максимумів навантажень окремих груп приймачів (0,85÷1,0). повS ,=1 0 606 кВт. 

Загальна потужність вибраних електроагрегатів (генератора) eP  повинна бути більша максимального наван-

таження електроприймачів maxP  на значення навантаження власних потреб станції і втрат потужності у прово-
дах електричної мережі. Перевантаження агрегатів автономно-працюючої електростанції неприпустиме, тому 
що несе за собою зниження частоти змінного струму. Максимальне навантаження: 
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1 , (19) 

де максР – загальне максимальне навантаження електрообладнання споживачів; втрк  – коефіцієнт, який врахо-

вує втрати потужності в мережі (1,05); в.пк  – коефіцієнт, враховуючий навантаження для власних потреб, 

(0,95÷0,97), тобто на зарядку акумулятора, освітлення, підігріву.  макс.розрР ,=1 0 67 кВт.  

Оскільки кількість житлових будинків складає 100 одиниць, то потужність дизельного агрегату – 51,7 кВт, 
а найближча потужність ДЕС складає 75 кВт. Тип ЭДС-75Т/230М,400М, тип первинного двигуна   1Д6-150АД, 
тип генератора ПС-93-4М. 
Висновки. Із вище наведених розрахунків видно, що для сільського населеного пункту у кількості 100 жит-

лових будинків при аварійному електропостачанні потужність дизельного агрегату повинна бути біля 75 кВт. 
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Introduction. Because of increase of electric devices in houses, average housing area and other factors, the loading 

on elements of electro supply system has accordingly increased. It may lead to decreasing in reliability of an electric 
network, or even to its failure. Therefore it is necessary to correct the standard of specific electric loading in the houses. 
These standards are basic in designing the electrosupply system of a city [1]. 

 Objectives. The object of the paper is to analyze a present current stuff of disagreement of real loadings with 
standard loadings. It is necessary to forecast the household loadings of the city electrical network. 

 Materials and finding. The electrosupply systems designing and forecasting is a difficult and responsible problem. 
The design decisions have a direct influence on amount and complexity of installation works, convenience and 
reliability of electrosupply systems operation.  

The city’s electrosupply system is a set of electric networks of various voltage, which are placed in the city for 
supplying the consumers. The supplying networks of 35-110 kV voltage and above, and distributive networks of 0,38 
and 6-10 kV voltage exist. The main requirements to projects of electrosuply systems are the reliability and profitability 
of consumer’s electrosupply. The considered residential area is a part of Kremenchug. The district is powered from two 
substations (TS-553 and TS-554) 150/10 kV which are located in Krjukvsky district. (41 consumers are supplied from 
TS 553 and 133 consumers were supplied from TS-534). The basic zone of projected area is houses and shops. The 
district is built up with one- and two - storied houses with gas cookers.  The electrical receivers relate to the 2nd   
category. The first design stage of any electrosupply system is electric loading calculation.  The electric loadings are 
keystone for a choice of all elements of projected electrosupply system and its technical and economic indicators.  The 
correct estimation of expected loadings makes an effect on the capital cost of electrosupply system,  nonferrous metals 
expenses, electric power and operational losses. 

The demand schedules of houses are of great interest. The research technique is based on the readings of electric 
enumerators in apartment’s with gas cookers. The electric enumerators readings were recorded in autumn each 60 
minutes through a day. The schedules of week loadings   present the substantial growth of energy consumption on a 
weekend. Analyzing the schedules of month electric loadings it has been establised, that the maximum electric energy 
consumption is in the beginning of autumn and in winter. [2,3] 

The basic method of house electrical loading calculating is the definition of calculated loading of a house. The house 
loading depends on the specific loadings accepted according to ВСН-59-88 standard. But nowadays the electric power 
consumption level is changed considerably.  The forecast of housing loadings on the next year has made on an example 
of the house №1 [4,5]. 

Conclusions: 

a) In this work the influence of municipal household sector of city’s economy on the loading of a power supply 
system of Ukraine has been estimated. 

b) The basis calculation of an electric network is the calculated loadings of consumers. The calculated loading of 
houses should be calculated as a household loading of one family (house). The loading of houses is casual and that’s 
why for its determination the method based on the theory of probability and long-term researches is used. 

c) The constant growth of current consumption is observed in our city. It is connected with the growth of population 
and increase of current electricity consumption in houses. 

d) The technique for houses loadings research on a basis of statistic and – calculation method has been developed. 
With the high degree of probability the technique has allowed to set the specific calculated loadings for houses. 

e) The analysis of the basic methods of electrical loadings forecasting have been made and the basic approaches to 
creation of forecasting techniques have been determined. 

Taken these facts into consideration the problem of correct calculations of specific loadings and forecasting their 
increase for the various calculated periods becomes very important. 
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Вступ. Опалювальні і опалювально-виробничі котельні займають одне з провідних місць серед споживачів 

паливних ресурсів, причому їх частка в загальному енергетичному балансі складає близько 50% 
Технічна експлуатація котельних „малої енергетики" пов 'язана з трудомісткими процесами. Для її 

вдосконалення потрібна автоматизація і механізація основних технологічних процесів. Найважливішою 
задачею автоматизації і механізації є забезпечення енергетичного і матеріального балансу установки при 
оптимальному ККД, мінімальному споживанні паливно-енергетичних ресурсів і забрудненні 
навколишнього середовища, при економічній і безпечній роботі на будь-яких навантаженнях. 

Автоматизація котелень - це забезпечення потрібного режиму роботи обладнання за допомогою 
засобів автоматики, при цьому в залежності від рівня залучення цих засобів автоматизація може бути: повною 
(автоматизація всього обладнання з виводом обслуговуючого персоналу і зведенням його функцій лише 
до періодичного нагляду за роботою обладнання і ліквідації виникаючих несправностей), комплексною 
(автоматизація всього обладнання при його експлуатації з постійним обслуговуючим персоналом), частковою 
(автоматизація окремих частин). Експлуатація котелень без засобів автоматики суворо забороняється. 
Мінімально необхідний об'єм оснащення обладнання котелень засобами автоматики безпеки, сигналізації, 
автоматичного регулювання контролю і керування повинен бути визначений у відповідності до діючих 
нормативних документів і вимог заводів-виробників технологічного обладнання і засобів автоматики з 
урахуванням специфічних особливостей котельні [1, 2]. 
Мета роботи. Проаналізувати: сучасний стан експлуатації котелень і виявити недоліки, що виникають 

внаслідок незадовільного ведення топочного процесу; втрати в зв'язку з цим енергоносіїв. 
Розробка чи модернізація систем автоматизації для котелень з метою впровадження енергозберігаючих 

технологій, що повинно вирішуватись з використанням новітніх технологій і досягнень, запозичених із 
суміжних галузей. 
Матеріал та результати дослідження. На рис. 1 наведено існуючу функціональну схему 

автоматизації котла КВ-ГМ-10. Принцип роботи системи автоматизації полягає в наступному: регулятор 
температури 1 отримує сигнали від датчиків 2 і 3, розміщених в подаючому і зворотному трубопроводах 
мережевої води (порівнює значення температури на вході в котел і на виході з нього) і впливає на 
виконавчий механізм Y1 регулюючого органу на газо- або мазутопроводі, збільшуючи (при більшій 
різниці температур) або зменшуючи (при меншій різниці температур) подачу палива і тим самим 
регулюючи інтенсивність процесу горіння. Одночасно регулятор 4 (мембранний дифманометр) вимірює 
витрату газу за допомогою камерної діафрагми 5 і впливає сервомотором Y2 на направляючий апарат 
дуттєвого вентилятора ДВ, змінюючи витрату повітря до необхідного значення, яке забезпечить повне горіння 
палива із заданим коефіцієнтом надлишку повітря. Але це регулювання відбувається дискретно, що 
унеможливлює відпрацювання на практиці розузгодження і зведення останнього до нуля. Регулятор 
розрідження 6 одержує сигнал від датчика перепаду тиску 7, розташованого в топці котла, і змінює подачу 
димососа ДС за допомогою виконавчого механізму Y3 на направляючому апараті так, щоб розрідження в 
топці підтримувалося в заданих межах. І в цій підсистемі регулювання на практиці також виникає 
проблема можливості плавного регулювання [2?4]. 

Аналіз роботи системи автоматизації по функціональній схемі показує, що в котлоагрегаті є два можливих 
джерела економії паливоенергетичних ресурсів: 

1) економія електричної енергії в приводах подачі для тягодуттєвих механізмів (вентиляторів і 
димососів); 

2) економія паливних ресурсів за рахунок забезпечення економічного процесу горіння шляхом оптимізації 
подачі повітря. 

Найбільш раціональним, з точки зору забезпечення потреб вибухонебезпеки і можливості плавного 
регулювання швидкості, являється використання електропривода на базі асинхронного двигуна з 
короткозамкненим ротором і тиристорним (транзисторним) перетворювачем частоти [5]. 
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Рисунок 1– Функціональна схема автоматизації водогрійного котла КВ-ГМ-10 

 
Висновки. В процесі дослідження були визначені такі найвагоміші недоліки, що негативно 

відображаються на загальній роботі котлоагрегату: 
1. Незадовільний режим горіння, що є наслідком невідповідності між кількістю і якістю спалюваного 

палива, з одного боку,  і кількістю повітря, необхідного для повного процесу горіння, — з іншого. 
2. Збільшене використання електроенергії вентилятором (димососом) для створення необхідної 

продуктивності, тобто для покриття певного навантаження. 
3. Перевитрати палива, що є наслідком ведення незадовільного режиму горіння. 
Суть першої проблеми полягала у неможливості плавного регулювання подачі повітря згідно подачі газу 

через дискретність запірно-регулюючої арматури в газовому та повітряному трактах. Друга проблема виникала 
через постійну роботу тягодуттєвого обладнання в усталеному номінальному режимі незалежно від зміни 
навантаження котельні. Причини третьої проблеми виникали через збільшену подачу повітря згідно подачі 
газу, що ініціювало горіння з коефіцієнтами надлишку повітря, далекими від оптимальних. 

Проблеми були вирішені шляхом модернізації старої системи автоматизації котельні з впровадженням 
енергозберігаючих технологій з використанням новітніх технологій і досягнень, запозичених із суміжних 
галузей на базі частотного перетворювача. Також не останнє місце на сьогоднішній день займає економічне 
обґрунтування будь-яких науково-дослідницьких робіт, що створює необхідність впроваджувати обладнання, 
що принесе економічну вигоду. Економічна доцільність розглянута окремо. Вона має високі показники. 

Таким чином, була проведена комплексна робота з виявлення недоліків у роботі котлоагрегату, розглянуто 
методи, їх вирішення, вибрані конкретні способи рішення, що можна адаптувати під вибраний об'єкт 
дослідження. При цьому було досягнуто зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів і покращення 
економіко-технічних показників роботи, що й ставилося за мету. 
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Вступ. Успішна робота електричної системи (ЕС) значною мірою залежить від її здатності забезпечити 

надійне і безперебійне енергопостачання споживачів [1]. Обґрунтування режимів роботи системи, аналіз 
статичної і динамічної стійкості, дослідження внутрішніх перенапруг, вибір параметрів настройки регулюючих 
пристроїв і протиаварійної автоматики є актуальною задачею. 
Мета роботи. Аналіз та дослідження математичних моделей електричної системи і методики дослідження 

динамічної стійкості. 
Матеріал і результати досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
- оцінити вплив складності моделі генератора на результати дослідження стійкості; 
- обґрунтувати методику оцінки динамічної стійкості режиму електричної системи; 
- оцінити адекватність отриманих результатів. 
  Аналіз робіт [2-6] показує, що методи аналізу динамічної стійкості в ЕС можуть бути розбиті на такі групи: 

чисельні методи оцінки стійкості у часовій області на основі рішення систем рівняння, які описують перехідні 
процеси; прямі методи по типу методів Ляпунова; експрес-методи; методи на основі теорії розпізнання образів. 
Чисельні методи оцінки стійкості у часовій області дозволяють: отримати інформацію про зміни параметрів 

режиму; сформулювати любий сценарій аналізу стійкості. Однак ці методи: не дозволяють визначити область 
режимів, які необхідно аналізувати (немає рекомендацій для відсічення збурення з точки зору стійкості»); 
безпосередньо оцінити запаси стійкості; не дозволяють отримати узагальнюючі рекомендації по керуванню 
стійкості; потребують багатократного вирішення систем рівнянь для оцінки граничних умов стійкості. 
Основною перевагою прямих методів оцінки стійкості є безпосереднє обчислення границь динамічної 

стійкості (без повторних обчислювань), зручне визначення запасів стійкості. Однак застосування цих методів 
обмежено із-за прийняття істотних припущень при реалізації методів, які основані на теорії Ляпунова. Але 
прийняття припущень не дозволяють отримати достовірну інформацію про зміну параметрів режиму, а значить 
реалізувати оптимальне керування конкретним режимом.  
Значна кількість робіт була направлена на розробку псевдо – Ляпуновських підходів, які здатні вирішити 

задачу аналізу динамічної стійкості так, щоб це було достатньо гнучко з точки зору моделювання енергосистем, 
з точністю, яка не уступає аналізу у часовій області, і ефективно у відношенні обчислювань [5-6]. 
Ці дослідження дозволили сформулювати такі висновки: 
- проблему оцінки області стійкості можна вирішувати, розглядаючи двохмашинний чи одномашинний 

еквівалент багатомашинної енергосистеми; 
- проблему моделювання можна вирішувати шляхом інтеграції прямого методу з урахуванням процесів у 

часовій області. 
На практиці, у ряді випадків аварійні режими ЕС за своїми параметрами (ознаками) подібні до нормально–

експлуатаційних. Наприклад, короткі замикання можна вважати подібними до режимів накидання 
асинхронного навантаження, синхронізації генераторів на паралельну роботу та ін. У цих випадках існуючі 
методи та засоби оперативного керування режимами ЕС не завжди дозволяють найкращим чином справитися з 
задачею класифікації аварійних режимів. Для створення автоматизованої системи керування ЕС, необхідно 
вирішити кілька важливих задач, у тому числі задачу безпомилкового розпізнавання аварійних ситуацій в ЕС.  
Оскільки для рішення цієї задачі потрібна обробка значного об’єму статистичних даних, виявлення 

конкретних специфічних якостей, які належать класу режимів, що розглядається, і прийняття рішення про стан 
ЕС в умовах невизначеності, то доцільно реалізувати ії методами статистичної теорії розпізнавання образів. 
При вирішенні задач розпізнавання, досліджуваний режим, що описується m параметрами (ознаками), 

представляється у виді вектора (об'єкта) у m-мірному просторі спостережень. Розпізнавання образів – це 
ухвалення рішення, що установлює приналежність нового, раніше в процесі вивчення об'єкта, що не 
розглядався, до даного класу об'єктів (образу) шляхом порівняння властивостей цього об'єкта з уже відомими і 
вивченими. У [2-3] уся сукупність параметрів (ознак),що характеризують аварійну ситуацію в ЕЕС, 
розбивається на три групи: 

- кількісні ознаки, якщо значення ознак можуть бути виражені в чисельному виді (наприклад, параметри 
режиму, тривалість аварії, опір елементів ЕЕС і т.д.);  

- якісні (рангові) ознаки, якщо значення ознаки не виражаються числами, але характеризують різноманітний 
ступінь прояву якоїсь властивості об'єктів, унаслідок чого можлива ранжировка ознак (наприклад, види 
коротких замикань, регулятори збудження пропорційної і сильної дії і т.д.); 

- класифікаційні (номінальні) ознаки, коли значення ознаки не являються числами і не пов'язані природним 
упорядкуванням. Цей тип ознаки можна представити при вирішенні задач розпізнавання ситуацій у ЕЕС у виді 
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логічних змінних, що приймають значення нуль або одиниця. До останньої групи ознак відносяться напрямки 
потоків потужності по лініях, наявність або відсутність АПВ на ПЛ, стан ліній електропередачі і резервних 
генераторів у ЕЕС (включені або відключені) і т.п.  
Для математичного опису процедури розпізнавання використовуються: детерміновані методи; імовірні 

методи; статистичні методи.  
У [4] в основу методу покладене виявлення кута δ  і його похідних за часом dδ/dt, d

2δ/dt
2. Якщо в момент 

відключення ушкодження похідні кута dδ/dt, d
2δ/dt

2 позитивні, то це означає, що післяаварійний режим 
хитливий і кут δ  буде продовжувати зростати.  Якщо ж після відключення dδ/dt, d

2δ/dt
2
 негативні, то режим 

стійкий. У [4] приведені основні положення методу швидких оцінок динамічної стійкості по куту навантаження 
і його похідним ( формуються функції ∆(t), a1(t) і a0(t) ). У [4] на прикладі найпростішої електричної системи 
показано, що виявлення майбутнього порушення стійкості можливо не раніше, ніж буде досягнута границя 
потужності. На прикладі простої моделі генератора ТВВ-200-2 були отримані функції а1(t) та ∆(t) у фазовій 
площині. За результатами досліджень у випадках збереження та порушення стійкості можна сформулювати 
положення для окремих випадків: позитивність значень ∆(t) в ході перехідного процесу є необхідною та 
достатньою умовою збереження стійкості системи; якщо у полуфазі качань, що розглядається, функція а1(t) має 
екстремум, то стійкість системи у цій полуфазі збережеться; якщо у полуфазі качань, що розглядаються, ∆(t)=0 і 
відповідне значення а1(t)→±∞, то стійкість порушиться.  
Побудовані поверхні стійкості для генераторів різної потужності (рисунок 1). За результатами графіків 

можна зробити висновки, що зі збільшенням потужності поверхня стійкості зменшується. 

Ці поверхні можуть використовуватися для керування перехідним процесом. Якщо значення границь 
заздалегідь розрахованої поверхні стійкості зберігати в запам’ятовуючому пристрої, то в перший момент 
виходу системи на післяаварійну характеристику можна визначити чи збережеться стійка робота станції. 
Висновок. Застосування функціональних залежностей для випередженого визначення стійкості станції в 

конкретних складних ЕЕС можна встановити на основі попередніх розрахунків перехідних процесів. У цьому 
випадку побудова областей стійкості для найбільш характерних режимів досліджуваних ЕЕС дозволить суттєво 
зменшити загальний об’єм необхідних досліджень. Реалізація випереджальної оцінки стійкості станції в 
контурі протиаварійного керування системою дозволить проводити вибір керуючих впливів по 
узагальнюючому показнику, який враховує вплив всіх пристроїв, які впливають на стійкість. 
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Введение. Надежное обеспечение электроэнергией потребителей малой и средней мощности может быть 

достигнуто внедрением целого комплекса мероприятий, направленных  на повышение  надежности работы 
систем электроснабжения, увеличения объемов  капитального  ремонта  электрических сетей, обеспечения 
трансформаторных подстанций резервным питанием, оснащения средствами автоматики и телемеханики. В  
условиях глубокого экономического кризиса решение этих вопросов представляется далекой перспективой, 
поэтому необходимо искать иные подходы к выходу из создавшейся ситуации. 
Цель работы.  Анализ наиболее вероятных причин и последствий снижения надежности электроснабжения 

потребителей малой и средней мощности (в первую очередь, сельских потребителей), поиск наиболее 
приемлемых решений проблемы повышения надежности систем электроснабжения. 
Материал и результаты исследования. Электроснабжение потребителей малой и средней мощности, в 

настоящее время, осуществляется преимущественно воздушными линиями электропередач, которые являются 
самым ненадежным элементом системы электроснабжения. По данным статистики доля воздушных линий 
электропередач в общем числе аварийных отключений составляет: в городских сетях – до 85%, в  сельских 
сетях – до 95%, причем наблюдается небольшая тенденция к ежегодному увеличению аварийных отключений.  
В обществе, в последние годы, сложилось устойчивое мнение о том, что одной из основных причин 

возникновения аварийных ситуаций в электросетях является глобальное изменение климата. Действительно, 
климатический фактор играет значительную роль в формировании причин повреждений воздушных линий 
(ВЛ). По статистике основными причинами повреждений ВЛ являются: запредельные нагрузки, вибрация и 
пляска проводов от воздействия сильных ветров; грозовые перекрытия изоляции; обмерзание проводов с 
последующим их обрывом и падением опор. 
Сбрасывать со счетов климатический фактор нельзя. Так, например, данные за 2008  говорят о том, что на 

протяжении года под отрицательным влиянием непостоянных метеорологических или гидрологических 
условий оказалось большинство областей, наблюдались осложнения в работе энергетической отрасли, 
неоднократные отключение населенных пунктов от энергоснабжения  в 22 областях и в АР  Крым по причине  
усиления  ветра  до 15-28 м/с (местами  в  горах  и  в  отдельных  районах равнинных территорий  до 40 м/с), 
выпадение мокрого  снега,  сильные дожди и грозы в январе - июле, ноябре и декабре [1]. 
По характеру чрезвычайные  ситуации распределялись на: 
– метеорологические (сильный  ветер, шквалы, сильные дожди и сливы, град, грозы и т.п.) –  22 ситуации; 
– гидрологические (подтопление через поднятие уровней воды в реках вследствие прорыва дамб,  

интенсивного  поверхностного стока)  – 1 ситуация. 
По уровням  чрезвычайные  ситуации   гидрометеорологического характера распределились на: 
– государственного (в июле) – 1 ситуация; 
– регионального (в июне и июле) –  2 ситуации; 
– местного (в январе, мае,  июне, июле, августе, октябре и декабре) –  12 ситуаций; 
– объектового (в марте,  апреле, мае, июне и ноябре) –  8 ситуаций. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество чрезвычайных ситуаций 
гидрометеорологического характера за 1997-2008 года 
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На протяжении 2008 года наиболее  резонансные чрезвычайные ситуации наблюдалась в июне-июле, что,  
как и в предыдущие три года, свидетельствует о преобладании сложных и неблагоприятных 
гидрометеорологических условий именно  в теплый  период года.  Это  уже является особенностью  последних  
лет, в противовес предыдущим периодам, когда нередко сложными  были осенне-зимние  сезоны года. Хотя 
последняя зима стала печальным исключением из установившегося правила. 
Однако, считать климатический фактор основной причиной возникновения аварийных ситуаций на ВЛ было 

бы ошибочно. По данным МНС Украины количество чрезвычайных ситуаций гидрометеорологического 
характера снижается с 1997 года с некоторым всплеском в 2001  и 2007 годах (рис.1).  
Более пристальное рассмотрение факторов, влияющих на нарушение работы ВЛ, выявляет причины, не 

связанные напрямую с внешними воздействиями. Среди таких причин можно отметить наиболее 
распространенные:  

– повреждение опор и проводов автотранспортом и другими механизмами; 
– неправильный  выбор типов опор, изоляторов, проводов; 
– дефекты, допускаемые  при изготовлении  опор, проводов,  изоляции ВЛ (применение низких марок 

цемента и металла, нарушение центровки арматуры  в  железобетонных изделиях, некачественная пропитка 
древесины антисептиками, некачественное соединение проволок при изготовлении провода и т.д.); 

– нарушение правил монтажа и сооружения ВЛ (неправильная вывозка стоек железобетонных опор, 
недостаточное углубление опор при установке, раскатка проводов по траверсам опор, неправильная установка 
стрел  провеса); 

– превышение фактических внешних нагрузок над расчетными значениями;  
– несоблюдение сроков и объемов текущих и капитальных ремонтов, несвоевременные проверки и замены 

дефектных изоляторов и другого оборудования; 
– несовершенство существующих конструкций, несоблюдение технологии и правил эксплуатации.  
Кроме того, огромную роль играет изношенность элементов системы электроснабжения. По данным 

энергоснабжающих компаний изношенность существующих ВЛ достигает 75-80 %, поэтому такие линии не 
могут противостоять не только расчетным ветровым нагрузкам, но и значительно меньшим. 
При этом необходимо заметить, что немалую часть потребителей  малой и средней мощности можно 

отнести к потребителям второй и первой категории по надежности электропотребления. В качестве примера 
таких потребителей можно привести ряд сельхозпотребителей: животноводческие комплексы и фермы, 
птицефабрики, тепличные комбинаты и рассадные комплексы,   кормоприготовительные заводы и отдельные 
цеха для механизированного приготовления и раздачи кормов, овощехранилища с холодоснабжением и 
активной вентиляцией, холодильники для хранения фруктов,   инкубационные цехи рыбоводческих хозяйств и 
т.п. Обеспечение степени надежности подобных потребителей на должном уровне может достигаться 
различными путями: повышением  надежности работы  элементов  электрических сетей, их резервированием, а 
также автоматизацией и телемеханизацией.  
Разные способы  резервирования требуют значительных капиталовложений и обеспечивают различную 

степень повышения надежности. Однако даже при сетевом резервировании не устраняются отключения ВЛ, так 
как велика вероятность одновременного повреждения основной и резервной воздушных линий 
электропередачи при обмерзании проводов, грозе, сильном ветре, а также возможны повреждения в сети 
высокого напряжения, особенно при резервировании от той же подстанции, которая осуществляет основное 
питание [3]. 
Выводы. В современных условиях наиболее эффективным видится резервирование потребителей с 

помощью автономных источников аварийного электропитания. Такие источники имеют важное преимущество 
перед сетевым резервированием по ВЛ, что особенно важно в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 
гидрометеорологического характера. Очевидно, что резервные электростанции экономически целесообразно 
применять при условии, что ущерб от перерывов в электроснабжении равен или превышает удельные  
приведенные затраты на электроэнергию, вырабатываемую резервной электростанцией. В связи с этим, 
немаловажным представляется вопрос выбора такого источника аварийного электропитания, который бы, 
соответствовал поставленным требованиям в каждом конкретном случае, в том числе и в стоимостном 
отношении. 
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ЕМКОСТНОЙ НАКОПИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Сулим А.А., аспирант, Ломонос А.И., старший преподаватель 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: saue05e@polytech.poltava.ua 
 
Введение. Одно из направлений совершенствования электромеханических систем разного рода заключается 

в использовании накопителей энергии и, прежде всего, накопителей электрической энергии – емкостных 
накопителей. Область применения электромеханических систем с емкостными накопителями – промышленные 
и транспортные системы с резкопеременной и знакопеременной нагрузкой. Они могут быть использованы  в 
системах динамического нагружения (СДН) электрических машин при их испытании и, в частности, испытаний 
двигателей постоянного тока независимого возбуждения [1]. Основная задача накопителей-компенсаторов 
энергии в СДН заключается в потреблении (накоплении) энергии в моменты генерации ее двигателем с 
последующим разрядом (компенсацией) ее в цепь двигателя, что приводит к уменьшению мощности источника 
питания за счет введения дополнительного силового канала в якорной цепи [2]. К числу малоизученных 
вопросов при создании СДН с емкостными накопителями следует отнести создание систем управления, 
обеспечивающих передачу энергии от электрической машины к накопителю и обратно. 
Цель работы. Выбор оптимального режима заряда емкостного накопителя с учетом высокого КПД и 

плавности регулирования. 
Материалы и результаты исследования. В работе [3] рассмотрены процессы заряда при использовании 

тормозного резистора в системе электрическая машина постоянного тока – емкостной накопитель энергии. 
Однако КПД при прямой передаче энергии независимо от величины сопротивления тормозного резистора равен 
0,5 (значительная часть энергии рассеивается в виде тепла на тормозном резисторе). В качестве 
токоограничивающего элемента может также использоваться катушка индуктивности, при этом КПД заряда 
может быть высоким при максимальном токе заряда.  

Регулирование зарядного тока является радикальным средством снижения потерь в силовой цепи при 
переходных процессах, при этом ток в якорной цепи не превышает допустимых значений. Одним из методов 
для достижения данных целей является регулирование магнитного потока двигателя постоянного тока. Из 
полученных результатов в работе [4] видно, что при регулировании коэффициента потока регулируется 
количество передаваемой энергии от двигателя постоянного тока, работающего в генераторном режиме, в 
накопитель. Используя различные законы управления, можно добиться варианта, когда КПД при передаче 
энергии изменится относительно рассчитанного ранее, что приведет к изменению потребляемой 
компенсационной энергии из сети при разрядно-зарядных процессах в системе двигатель постоянного тока – 
накопитель.  

В работе [5] в качестве одного из вариантов регулирования зарядного тока приводится использование 
прерывателя между батареей ионисторов и двигателем. Данный прерыватель позволяет регулировать и 
поддерживать среднее значение зарядного тока на всем периоде заряда накопителя. При регулировании 
тормозного тока может использоваться один из методов импульсного регулирования: широтно-импульсный 
или частотно-импульсный. Также можно осуществить ступенчатое регулирование зарядного тока, установив 
определенный порядок включения ключей. Вариант с использованием широтно-импульсного регулятора 
является предпочтительным, поскольку достигается большая плавность регулирования и надежность системы 
(наличие блока управления ключами). 
Выводы. Таким образом, возможно контролировать ток якоря и интенсивность передачи энергии в 

разрядно-зарядных процессах посредством изменения электродинамической емкости при формировании 
заданных законов управления в обмотке возбуждения двигателя постоянного тока или посредством 
совместного управления IGBT-транзисторов в обмотке возбуждения и якорной цепи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Сулим А.А., аспирант 
Кременчугский государственный университет имени Михайла Остроградского 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 
 
Введение. В работах [1, 2] предложено применение различного рода накопителей энергии (химические, 

индуктивные, емкостные, механические, электромеханические, электродинамические) для совершенствования 
электропривода со сложной динамикой. В связи с развитием мощных силовых конденсаторов (ионисторов) и 
относительно невысокой их стоимостью по отношению к другим накопителям, перспективными являются 
емкостные накопители энергии [3]. Ионисторы представляют собой высокоемкие конденсаторы с двойным 
электрическим слоем. В отличии от обычных конденсаторов, ионисторы имеют характеристики, позволяющие 
совмещать большую мощность и значительную энергию. Основным достоинством является способность 
быстро накапливать заряд и отдавать его, выдерживая большое количество циклов заряда-разряда без потери 
рабочих свойств. Также большим преимуществам  ионисторов по сравнению с обычными электролитическими 
конденсаторами является более высокие значения плотности запасаемой энергии в расчете на единицу объема. 
Энергия, запасенная в конденсаторе, напрямую зависит от его емкости. Если емкость обычного 
электролитического конденсатора несколько микрофарад, то ионистор такого же размера обладает емкостью в 
несколько фарад. 
Цель работы. Определение области применения емкостных накопителей, в которой можно получить 

значительный экономический эффект от внедрения данного вида накопителя. 
Материалы и результаты исследования. Масштабы применения накопителей электрической энергии 

безграничны. В радио и микроэлектронике они применяются как кратковременные и комбинированные 
источники тока: в вычислительной, звуковой и видеотехнике, в аппаратуре проводной связи, в медицинских и 
бытовых приборах, в часах, фотоаппаратах и т.д. Характеристики ионисторов делают их полезными в качестве 
источников бесперебойного питания, компонентов импульсных силовых устройств и в других приборах, где 
существует необходимость быстродействующего источника питания.  

Ионисторы заменят в ближайшее время аккумуляторы в системах пуска двигателей внутреннего сгорания и 
дизель-генераторов транспортных средств (автомобилей, локомотивов, подводных лодок). Для примера 
рассмотрим пуск двигателя автомобиля. Для пуска двигателя автомобиля требуется мощность порядка 5 кВт в 
течении 2 секунд (10 кДж). Свинцовый кислотный аккумулятор массой 1 кг имеет энергию 100 кДж, что 
достаточно для 10 пусков, но его мощность около 0,2 кВт, что в 25 раз меньше требуемой. Поэтому 
используются аккумуляторы массой 25 кг. Ионистор массой 0,5 кг запасает 20 кДж и обеспечивает мощность   
5 кВт, что достаточно для пуска двигателя. Если составить гибридный источник массой 1,5 кг (аккумулятор      
1 кг и ионистор 0,5 кг), то с его помощью можно запустить двигатель 10 раз. Ионистор имеет гораздо лучшие 
массо-габаритные показатели. К тому же они отличаются высокой стабильностью работы в зимнее время. 

Ионисторы применяются в гибридной установке городских автобусов. Характерной особенностью данной 
установки является то, что в транспортном средстве используются два источника питания – двигатель 
внутренного сгорания и накопитель энергии. Компьютерное управление в фазе торможения передает крутящий 
момент на генераторы, которые заряжают ионисторы. В момент движения автобуса или под нагрузкой  
ионисторы разряжаются, улучшая динамику движения и снижая расход топлива. 

Существуют значительные перспективы внедрения накопителей энергии в транспорте (троллейбусах, 
трамваях, рельсовых автобусах, вагонах метро). Используя кинетическую энергию движущихся масс, путем ее 
накопления для последующего использования в режиме трогания и разгона, позволит сэкономить до 25% 
энергии [4]. Один из способов рекуперации электрической энергии на рельсовом транспорте в накопительную 
установку  вагона  рассмотрен в работе [5]. 
Выводы. Емкостные накопители могут быть использованы в системах динамического нагружения 

электрических машин при их испытаниях. Применение накопителей, установленных в силовой цепи между 
преобразователем и электрической машиной, в перспективе позволит решить проблему компенсации 
реактивной мощности, колебания которой негативно влияют на других потребителей сети и требуют установки 
силового оборудования завышенной мощности [3]. Поэтому построение систем регулирования, энергетика 
привода в режиме заряда-разряда – вопросы практического применения системы динамического нагружения с 
емкостным накопителем. 
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ПЛОТИНЫ КРЕМЕНЧУГСКОЙ ГЭС 

Хребтова О.А., ассист. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
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Вступление. Механизм подъема козлового крана 2х250 т установленного на Кременчугской ГЭС  

выполняет подъем и установку затвора сливной плотины, сороудерживающих решеток и другого 
вспомогательного оборудования. Затвор сливной плоты представляет собой габаритную металлоконструкцию 
размером 16х16,5 (м) весом 164 т. В рабочем состоянии затвор находится в кармане сливной плотины. При 
подъеме затвора с кармана сливной плотины необходимо обеспечить синхронное движение элементов затвора 
по направляющим кармана и предотвратить возможность «перекоса» затвора в кармане. 
Цель работы. Анализ факторов, вызывающих аварийные режимы в процессе подъема затвора из кармана 

сливной плотины. 
Материалы и результаты исследования. Механизм подъема козлового крана имеет высокую аварийность. 

Проведенный анализ причин аварий указывает на наличие нескольких факторов, отрицательно влияющих на 
режимы работы электроприводов. В процессе эксплуатации сливной плотины засоряются и корродируют 
направляющие затвора, возрастают силы трения качения между колесами и направляющими, силы трения 
скольжения в подшипниках колес. Кроме того, со временем металлоконструкция обрастает ракушняком, а 

резиновые уплотнения теряют свои упругие 
свойства и склеиваются с основанием сливной 
плотины. 

Таким образом,  формирующиеся в течение 
12 – 15 лет силы и моменты сопротивлений  
(рис. 1) могут не только достигать высоких 

значений (2÷3) номM , но и приводить к 

заклиниванию конструкции затвора при подъеме 
из-за неравномерного их распределения [1, 2]. 

Кроме того, в сложной протяженной 
трансмиссии механизма подъема имеют место 
значительные зазоры и люфты кинематических 
пар. Также имеет место неравномерная 
продольная деформация канатов каждой из 
подъемных лебедок [3]. 

Для избегания режимов заклинивания и 
перекоса конструкции затвора применена  
система двухдвигательного электропривода, 

соединенного по схеме дистанционный электрический вал. Машины, соединенные в электрический вал,  
представляют собой тела с упругой связью, что при неравномерном изменении сил и моментов сопротивлений  
приводит к затухающим колебаниям.  Колебания электрической и механической мощностей в системе 
электрический вал приводят к рассогласованному вращению валов. Особенно весомым это свойство становится 
на малых скоростях [4]. 

Выводы. Система механизм подъема – затвор сливной плотины подвержена влиянию многих 
отрицательных факторов, что привод к аварийным ситуациям как в металоконструкции затвора, так и на 
электроприводе механизма подъема.  Особенности подъема затвора сливной плотины из рабочего кармана не 
позволяю ограничить влияние негативных фактором за счет модернизации технологического объекта, поэтому 
намного эффективней провести модернизацию системы привода и обеспечить скоординированное движение 
затвора по направляющим кармана при подъеме. 
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Введение. Вопросы создания эффективного и энергоэкономичного подвижного состава в последнее время 

становятся достаточно актуальными в связи с необходимостью разрешения следующих вопросов: снижение 
энергоемкости производства продукции, поскольку наибольшую часть в общей энергоемкости добычи 
полезных ископаемых, основными из которых являются руда и уголь, составляет удельный расход 
электроэнергии – от 38,6 до 61,6 %; повышение надежности, а, следовательно, снижение расходов на 
эксплуатацию и обслуживание тягового подвижного состава (ТПС); повышение производительности, 
экономичности промышленного рельсового транспорта; обеспечение плавного и экономичного регулирования 
частоты вращения тягового электропривода (ТЭП). 
Цель работы. Анализ возможных аварийных и псевдоаварийных режимов работы тяговых 

электротехнических комплексов (ТЭТК) с помощью аппарата сетей Петри и выработка рекомендаций по 
разработке структуры системы защиты от них. 
Материал и результаты исследований. Назревшая необходимость обеспечения плавного регулирования 

ТЭТК поднимает вопрос об отказе от контакторно-резисторного способа управления и переходе на импульсное 
управление посредством полупроводниковых преобразователей. При таком способе регулирования 
улучшаются пусковые характеристики электровоза, отпадает необходимость в переходных реакторах и 
резисторах, появляется возможность существенно упростить контакторную аппаратуру или вообще от нее 
отказаться. Также оказывается возможным осуществлять инвертирование тока и рекуперацию энергии при 
электрическом торможении, довольно просто выполнить плавное регулирование режима ведения электровоза. 
В целом, такие действия приводят к тому, что обеспечивается более надежная работа ТПС. 

Однако, при работе тяговой единицы в условиях подземных выработок или на горнорудных предприятиях 
часто имеют место нештатные ситуации, которые могут возникать в контактной сети, в коммутационной 
аппаратуре, в преобразовательном  устройстве, в тяговых двигателях. Аварийные ситуации в перечисленных 
устройствах могут быть спровоцированы различными факторами. В основном, это короткое замыкание 
электрической цепи, обрыв электроцепи, отклонение параметров электропривода от допустимих, отказ 
составляющих элементов и блоков електропривода, нарушение алгоритма работы и др. При этом факторы, 
вызывающие подобные режимы работы ТЭТК, связаны между собой и взаимозависимы друг от друга, а их 
проявления достаточно многообразны. 

Электрические машины чаще всего повреждаются из-за недопустимо длительной работы без ремонта 
(износ), из-за плохого хранения и обслуживания, из-за нарушения режима работы, на который они рассчитаны. 
Следует отметить, что неисправности и повреждения электрических машин, вызывающие отказ, не всегда 
удается обнаружить путем внешнего осмотра, так как некоторые из них (в основном электрические) носят 
скрытый характер и могут быть обнаружены только после соответствующих испытаний и разборки машины. 
Кроме того, на работоспособность тяговых машин существенное влияние оказывают внешние факторы, связанные 
со спецификой эксплуатации в рудничных шахтах. 

Причинами неисправностей, возникающих в питающей контактной сети (ПКС), могут быть 
неудовлетворительное состояние изоляции токоведущих частей, механические повреждения цепи, ионизация 
окружающей среды из-за плохой вентиляции и повышенного нагрева и др. Особенно частыми явлениями в 
ПКС рудничных электровозов являются колебания напряжения, что связано с удалением электровоза от 
подстанции, и наличие импульсов перенапряжения, что связано с отрывом пантографа от сети и происходит 
постоянно при движении с интервалом 3-4 сек [1]. 

Немаловажным вопросом в работе ТПС является надежность работы преобразовательных устройств. 
Перерывы в питании электротранспорта часто приводят к каскадному развитию аварийных процессов, в 
результате чего общий ущерб обычно превышает стоимость первично отказавших элементов [2]. Помимо того, 
импульсный преобразователь должен обеспечивать высокие тягово-энергетические показатели ТЭП 
электровоза и удовлетворять следующим требованиям: 

- потери электроэнергии в полупроводниковых приборах и других элементах ИП должны быть минимальны; 
- переключение тяговых двигателей с последовательного соединения на параллельное и обратно должно 

происходить плавно. 
Частым явлением в работающем преобразовательном устройстве оказывается короткое замыкание. 

Основным механизмом коротких замыканий в полупроводниковых структурах является теплоэлектрический 
пробой, который условно делится на следующие стадии [2]: 

- электрический пробой, т.е. туннельный либо лавинный; первая стадия считается обратимой; 
- «второй пробой» – стадия мощного, резкого увеличения тока через преобразователь, что приводит к 

сильному локальному разогреву одного из его участков. 
В результате необратимой трансформации устройства преобразования энергии за счет сильного локального 

разогрева протекающим электрическим током образуется либо проплавление структуры, либо обрыв 
внутреннего соединительного проводника, либо образование проводящего канала между разными структурами 
преобразователя. 

Основными дефектами, приводящими к короткому замыканию в результате теплоэлектрического пробоя, 
являются: 

- плохое (неполное) соединение кристалла с корпусом; 
- неравномерное распределение тока в структуре. 
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Сравнительно редко короткие замыкания возникают в результате случайного попадания внутрь корпуса 
преобразователя токопроводящих частиц. Замыкания электродов структуры с кристаллом возникают иногда из-
за провисания внутренних проводников вследствие их избыточной длины. 

Рассмотрим схему ТЭП рудничного електровоза (рис. 1), состоящую из тягового двигателя последовательного 
возбуждения М, импульсного преобразователя ИП, системы управления СУ с задающим генератором [3]. 

В ТЭТК преобразователь может быть построен на 
полупроводниковых элементах, базовым элементом 
которого являются силовые транзисторы или одно- и 
двухоперационные тиристоры. Транзисторный 
вариант ИП имеет преимущество, связанное со 
свойством полностью управляемого элемента. 
Однако, к недостаткам следует отнести 
значительную стоимость транзисторов, 
существенные по сравнению с однооперационными 
тиристорами потери (потери в транзисторах в 1,5-2 
раза выше), т.е. замена тиристорных 
преобразователей на IGB-транзисторы влечет за 
собой снижение КПД установки. Вариант ИП на 

основе тиристоров менее дорогостоящий, обладает меньшими статическими потерями и большей 
перегрузочной способностью, однако, недостатком, ограничивающим их применение, является неполное 
управление тиристоров. 

Тиристорный преобразователь, входящий в состав схемы ТЭП рудничного електровоза (рис. 1), содержит 
главный тиристор ГТ, коммутирующий дроссель КД и конденсатор КК, коммутирующий тиристор КТ, 
обратный диод ОД, который шунтирует главный тиристор для снятия напряжения на нем, разделительный 
диод – для предотвращения разряда коммутирующего конденсатора по цепи главного тиристора после 
отпирания последнего. 

При работе преобразовательного устройства могут возникать аварийные режимы, связанные с 
перенапряжениями, срывом коммутации тиристоров, к.з. тиристоров. Рассмотрим  модель защиты 
полупроводниковых элементов в структуре ИП ТЭП с применением аппарата моделирования сетей Петри [4]. 

Представленная на рис. 2 сеть функционирует 
следующим образом. При протекании тока через 
тиристор срабатывает переход t1, позиция Р1 
приобретает фишку. Если ток тиристора превышает 
максимально допустимый, срабатывает переход t3, сеть 
работает до перехода t5. Барьер может быть преодолен 
лишь в случае подачи импульса на систему управления, 
что возможно при подаче сигнала оператором. 

Аналогичным образом могут быть представлены 
нештатные режимы ИП по остальным показателям. 
Синтезируя полученные модели, можно сформировать 
обобщенную сеть Петри системы защиты 
преобразовательного устройства тягового агрегата в 

аварийных ситуациях и разработать на ее основании алгоритм и программы для микропроцессорной системы 
управления ТЭТК. 

Таблица 1 – Обозначения, принятые в модели сети Петри 
 Позиции-места  Условия-переходы 
Р1 Тиристор открыт t1 Открытие тиристора 
Р2 Проводящее состояние тиристора t2 Сравнение тока (I<Imax) 
Р3 Ток тиристора превышает допустимое значение t3 Сравнение тока (I>Imax) 

Р4 Тиристор закрыт t4 Отключение тиристора (снятие управляющего 
сигнала) 

Р5 Внешнее возмущающее воздействие t5 Тиристор отключен 
  t6 Контроль тока на выходе преобразователя 
Выводы. Анализируя возможные участки возникновения внештатных ситуаций в ТЭТК, которые приводят 

к развитию аварийных режимов работы, было предложено использование модели сетей Петри для 
исследования подобных ситуаций. С помощью данного метода была разработана модель защиты 
полупроводникового элемента ИП – тиристора, от короткого замыкания. Модель сети Петри является удобным 
и приемлемым аппаратом для исследования процессов, происходящих в ТЭТК, поскольку по анализу 
результатов выполнения можно сделать вывод о том, в каких состояниях пребывала или не пребывала система, 
какие состояния для нее являются не достижимыми. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ТЭП рудничного 
электровоза с импульсным регулированием 
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Introduction. Improving the production process at industrial enterprises requires science-based approach to its 

planning, cost analysis of new technology and economic incentives for its implementation. In addition to the well-
known solutions and methods of the operation modes analysis there are a number of issues that should be studied. These 
issues include: the evaluation of the electrical machines energy efficiency, methods of the technical inspection and 
repair planning, methods and tools for diagnosis and prediction of the defects in equipment. Mentioned methods can be 
considered as means of providing the following tasks:  
- improving the production reliability due to timely repair and replacement of the asynchronous motors;  
- reducing the maintenance costs for unscheduled repairs of the electrical machines, production downtime and motor’s 
consumption of the excess power. 

Objectives. Development of an algorithm for the determination of the optimal asynchronous motor replacement 
with respect to the minimum maintenance cost criterion, where the increasing of the total motor loss after each repair is 
also taken into account. 

Materials and findings. The statistics proves that the park of the electromechanical equipment of Ukrainian 
enterprises mainly consists of machines have been operating for many years and repaired many times. According to the 
industry experience and studies, the characteristics of such machines are much different as compared with new 
equipment. This difference is conditioned by the change of the construction materials characteristics and above all – 
electrical steel characteristics during operation, preparation for repair and repair. This process is accompanied by 
induction decrease, that results in steel saturation and increase in the magnetization current becoming non-sinusoidal 
[1].  

The experimental studies show that after 3-5 overhauls the core losses in the induction motor are increased from 5% 
to 20% after every next repair [2].  

It is obvious that the losses increase leads to the overheating of the stator and rotor windings, that results in much 
faster deterioration of the winding isolation as compared with the rated losses, therefore – the motor life is reduced and 
the number of repairs is increased. The company suffers from growing expenses caused by motor lifetime decreasing as 
compared with the rated, turnaround time reducing, cost increasing of next repairs (the cost of repair of the general 
industrial asynchronous motor is from 30% to 60% of the new equipment cost), production downtime, power 
consumption costs increasing. 

      Benefits of the algorithm for the determination of the optimal replacement time of the asynchronous motor can 
be calculated as a sum of following items:  
- cost cutting due to electric power consumption reducing when the old motor is timely replaced with the new one;  
- cost cutting due to reducing the number of repairs per a prescribed period; 
- cost cutting due to the determination of the accurate motor lifetime and timely preventive repairs; 
- cost cutting due to reducing the downtime related to the overhauls. 

The algorithm development requires following assumptions:   
- the determination of the electric machine lifetime is based on the well-known “eight degrees’ rule [4];  
- the temperature of the windings insulation varies in proportion to the motor heating loss;  
- AM operating cost is calculated for continuous running mode;  
- operating cost is calculated by average daily electricity prices;  
- the first AM overhaul occurs after 5 years of the operation;  
- motor operation stops when the turnaround time is decreased to 2,5 months.  

The algorithm for determination of the AM optimal replacement time  has been developed on the basis of AM 
energy losses. 

The first block of the algorithm – is a block of all input parameters: the rated motor’s parameters, the cost of one 
kilowatt of the consumed power, the motor price, the repair cost, the working days per year, the number of working 
shifts, working shift hours, ratio of losses increasing after each repair. 

Turnaround time is calculated with the equation: 

NіеТi і ..2,1,)( )(0866,0
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 - the temperature of the winding insulation after i-th repair [5] (for 
determining the windings  overtemperature the ratio of the rated losses and temperature of the windings insulation can 
be applied, and this ratio can be assumed to be constant and independent on the motor operation mode); 

nΘ  - rated temperature of the windings insulation, defined by the AM insulation class, ˚С; 

nPgr∆  - rated heating losses, W; 
іPgr∆

 - heating losses after i-th repair, W; 
і - serial repair number; 
N  - planned repairs. 

The main criteria for calculation of the AM current service year are:  the first AM overhaul occurs after 5 years of 
the operation; motor operation stops when the turnaround time is equal to 3 months  
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The AM operating cost after i-th repair consists of: the motor price, number of repairs, repair cost and consumed 
electric energy cost taking into account the motor total loss increasing after each repair: 
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where  р∆ - increase of the  total heating losses in the motor after each repair, r.u.; 

Σ∆Р  - total heating losses of the motor at rated conditions, kW;  

ADС  - the motor price, UAN;  

tα , сα  - factors for transportation and installation costs; 

kС  - the repair cost, UAN; 

еC  - the cost of one kilowatt of the consumed power, UAN; 

рQ  - the number of working days per year, days;  

сt  - hours per working shift, hours; 

сq   - the number of working shifts. 

Therefore, the operating costs of n motors is equal to ( )n finn іΣ = ⋅Σ  over a period of time )(in τ⋅  ( 5..2,1=n ). 

The last block of the algorithm – is a decision-making block about optimal replacement period of the asynchronous 
motor, the number of motors per cycle, the cost of operation and economic benefits. This procedure is performed by 
constant comparison of the operation cost of given n and recommended m number of motors. Thus, we determine the 
optimal replacement time of the motor with respect to the minimum maintenance cost criterion: 
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The calculations have been made as follows. First, the motor lifetime has been calculated with the class of the 
windings isolation. Then, the optimal replacement time of the motor has been calculated with given algorithm, where 
the increasing of the motor total loss after each repair and reducing turnaround time are also taken into account. The 

calculations have been carried out for such cases: 025,0=∆р , 05,0=∆р , 075,0=∆р  and relative load moment 

1;9,0;8,0* =М . This assumption can be made on the basis of the analysis of experimental and calculated data obtained 
during the evaluation of the operational parameters of repaired asynchronous motors. 

Given curves clearly show that AM economic efficiency falls abruptly after several overhauls. Figure 1-a) 
demonstrates the increasing of the motor total losses due to overhauls frequency increasing, that results in a sharp 
increase of operating costs at instant of time. Thus, the figure 2-b) illustrates that fixed operating costs can guarantee 
AM lifetime increasing almost by 10 years under the condition of timely replacement. It should be noted that the forms 
of constructed curves are uniform for motors with different capacities. That's why the algorithm can be used for various 
AM types. 
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025,0=∆p

05,0=∆p

075,0=∆p

                          
 

Figure 1 – Operating costs dependence on the AM current service year for 110nР kW=  

τ∆

075,0=∆p

05,0=∆p

*
Σ∆Р

               
                                                          a)                                                                                              b) 

Figure 2 – AM turnaround time dependence on the relative total losses - a);  
motor lifetime calculated with the algorithm (optimization) and with rated parameters (no optimization) – b) 

 
Conclusions. The suggested technique allows determining the optimal replacement time of the asynchronous motor 

with respect to the minimum maintenance cost criterion. Its application will reduce the expenses of industrial 
enterprises related to the operation of electromechanical equipment with deteriorated energy characteristics. This 
algorithm allows making a decision about motor replacing on the basis of its actual technical condition, without history 
of its operation. Improving the reliability of the algorithm results is possible due to using it in combination with the 
method of AM losses calculation based on instantaneous stator currents and voltages. 

Economic benefits of the algorithm is greatly increased in a large fleet of electric motors of different capacities at 
the industry.  

The algorithm accuracy is possible to be increased due to application of the reliable methods for losses 
determination in various units of AM, as well as extension of the range of electromechanical equipment operation 
modes that can be taken into account in the algorithm. 
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КОМПЕНСАЦІЯ ЗМІННИХ СКЛАДОВИХ ТРИФАЗНОЇ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ НА 
ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 

Чумачова А.В., асп.,  Калінов А.П., к.т.н., доц. 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: scenter@kdu.edu.ua 

Вступ. На режими роботи асинхронних двигунів (АД) значний вплив здійснюють змінні складові сумарної 
трифазної потужності. Найбільший вплив на формування цієї змінної складової здійснюють друга та шоста 
гармоніки. Шоста гармоніка у спектрі сигналу цієї потужності характеризує несинусоїдальність мережі 
живлення та нелінійність електромеханічного обладнання, тобто насичення електромеханічної сталі і 
витиснення струму. Появу другої гармоніки викликає несиметрія параметрів електричних машин і мережі 
живлення. Причому варто зазначити, що в процесі експлуатації електромеханічного обладнання 
спостерігаються старіння й зношування елементів устаткування, що призводить до прогресивного характеру 
зміни зазначених раніше причин появи вищих гармонік потужності. Зміна характеристик машин відбувається 
через зміну характеристик конструкційних матеріалів і насамперед – електротехнічної сталі в результаті 
експлуатації, передремонтної підготовки й ремонту [1].  

Додаткові втрати – одне з найбільш негативних явищ, що викликається вищими гармоніками у обертових 
машинах. Вони призводять до підвищення загальної температури машини і до місцевого перегріву, найбільш 
вірогідному у роторі. Гармоніки струму в статорі утворюють моменти прямої послідовності, які збігаються з 
напрямком обертання ротора, та зворотної послідовності, що направлені назустріч. Зазвичай вони дуже малі і 
до того ж частково компенсуються через протилежний напрямок. Незважаючи на це, вони можуть привести до 
підвищеної вібрації валу двигуна. 
Мета роботи. Розробка підходу до компенсації змінних складових трифазної миттєвої потужності 

асинхронного двигуна. 
Матеріал і результати досліджень. Наразі найпоширенішим засобом компенсації вищих гармонік струму є 

активний кондиціонер гармонік (Active Harmonic Condition er - AHC), що  підключається паралельно 
нелінійному навантаженню. 

Принцип дії активного кондиціонера гармонік (АКГ) заснований на аналізі гармонік струму нелінійного 
навантаження і генерування в розподільну мережу тих же гармонік струму, але з протилежною фазою. Як 
результат цього, вищі гармонічні складові струму нейтралізуються в точці підключення АКГ. Це означає, що 
вони не поширюються від нелінійного навантаження в мережу і не спотворюють напруги первинного джерела 
енергії [2].             

  Слід зазначити, що для точного рішення задачі з компенсації гармонік потрібно:  
   - знання умов експлуатації та технічні характеристики джерел енергії, розподільної системи і  
автоматів захисту;  
   - точного знання характеристик навантажень (гармонійного складу струмів, споживаної потужності, місця їх  
підключення в системі електроживлення);  
   - використання спеціальних вимірювальних приладів для експериментального визначення гармонічного 
складу струму в різних ділянках розподільної системи електроживлення.  
   Суттєвим недоліком АКГ є те, що він не вирішує проблеми вищих гармонік у випадку, коли їх наявність 
обумовлена конструктивною несиметрією електричної машини.  Враховуючи насиченість парку 
електромеханічного обладнання застарілими агрегатами, які в результаті багаторазових ремонтів мають 
високий ступінь вихідної та набутої параметричної несиметрії, стає очевидним необхідність розробки 
комплексу методів для компенсації змінних складових трифазної миттєвої потужності. 
  Результати теоретичних та експериментальних досліджень показують, що найбільший вклад у формування 
змінної складової трифазної потужності здійснюють складові потужністі із частотою 100 і 300 Гц, тобто друга 
та шоста гармоніки спектру потужності. Появу другої гармоніки викликає набута або вихідна несиметрія 
параметрів асинхронної машини, шостої - несинусоїдальність мережі живлення та нелійності в АД. В якості 
початкового кроку для вирішення завдання компенсації зазначених вищих гармонік зробимо припущення, що в 
сигналі миттєвої трифазної потужності наявна змінна складова із подвійною частотою мережі, що спричинена 
лише несиметрією параметрів електричної машини. Для цього до миттєвих сигналів струму та напруги кожної 
фази застосуємо перетворення  Фур’є. Після перетворення маємо: 
                                 

1 1
( ) cos( ) sin( );A Aa Abu t U t U t= Ω + Ω              

1 1
( ) cos( ) sin( );A A a A bi t I t I t= Ω + Ω  

                                 
1 1

( ) cos( ) sin( );B B a Bbu t U t U t= Ω + Ω             
1 1

( ) cos( ) sin( );В B a B bi t I t I t= Ω + Ω                                     (1) 

                                 
1 1

( ) cos( ) sin( );C Ca С bu t U t U t= Ω + Ω             
1 1

( ) cos( ) sin( ),C C a C bi t I t I t= Ω + Ω                                

де 
1АaU ,

1АbU ,
1ВaU ,

1ВbU ,
1СaU ,

1СbU  – косинусні і синусні амплітуди 1-ї гармоніки напруги фази А, В і С від-

повідно;
1АaI ,

1АbI ,
1ВaI ,

1ВbI ,
1СaI ,

1СbI   – косинусні і синусні амплітуди 1-ї гармоніки струму фази А, В і С ві-

дповідно; Ω – кутова частота. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 

 
453 

  Відомо, що миттєве значення потужності дорівнює: )t(i)t(u)t(p ⋅⋅⋅⋅==== , тоді після виконання математичних 

операцій та необхідних перетворень отримаємо вирази для розрахунку синусних та косинусних складових 2-ї 
гармоніки сумарної трифазної потужності: 

( )2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
;

2а Aa Aa Ab Ab Ba Ba Bb Bb Ca Ca Cb CbР I U I U I U I U I U I UΣ = − + − + −  

( )2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2b Aa Ab Ab Aa Ba Bb Bb Ba Ca Cb Cb CaР I U I U I U I U I U I UΣ = + + + + + . 

Очевидно, що для забезпечення усунення змінної складової трифазної миттєвої потужності необхідно, щоб 
синусні та косинусні складові 2-ї гармоніки цієї потужності дорівнювали нулю. Для виконання цієї умови 
необхідно вирішити систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно косинусних та синусних складових напруг 
фаз статора, причому вважаємо, що струми є незмінними величини, миттєві значення потужностей 2-ї 
гармоніки кожної з фаз повинні дорівнювати один одному. Реалізація поставленої задачі потребує 
комплексного підходу до керування як амплітудою, так і фазою сигналу: 

                       

( )
( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

0;

0;

;

2 ,

Aa Aa Ab Ab Ba Ba Bb Bb Ca Ca Cb Cb

Aa Ab Ab Aa Ba Bb Bb Ba Ca Cb Cb Ca

A a A b B a B b С a С b

А В С

I U I U I U I U I U I U

I U I U I U I U I U I U

P P P P P P

ϕ ϕ ϕ π

 − + − + − =


+ + + + + =


+ = + = +


+ + = ⋅

               (2) 

де  ,,
A B C

ϕ ϕ ϕ - фази миттєвої потужності; 2 2 2 2 2 2, , , , ,
A a A b B a B b C a C b

P P P P P P  - косинусні і синусні амплітуди 

2-ї гармоніки потужності фази А, В і С відповідно. 
Оскільки система буде мати декілька варіантів рішень на одному періоді, які не мають фізичного змісту, 

потрібно ввести обмеження на максимальні та мінімальні значення напруг, що обумовлені можливостями 
перетворювачів та вимогою забезпечення необхідної вихідної потужності. 

Зважаючи на те, що система складається із чотирьох рівнянь, що містять шість невідомих величин, 
алгоритм компенсації змінних складових сумарної потужності є ітераційним. Тобто розраховані значення 
амплітуд напруг статора ми використовуємо в якості вхідних величин для системи керування АД, в якій 
джерело живлення являє собою керований перетворювач у вигляді інвертора напруги, що дозволяє формувати 
та відпрацьовувати задані закони керування. Після отримання нових значень  , , ( )A B Cu t  і , , ( )A B Ci t , знову 

розв’язуємо систему алгебраїчних рівнянь і т.д. до тих пір, доки умова 2 20, 0
а b

Р РΣ → Σ →  не буде 

виконана. 
Для перевірки роботи алгоритму було проведено моделювання роботи трифазного нелінійного 

навантаження, параметри якого представлені в таблиці 1. Моделювання проводилось для режиму роботи, що 
характеризується  збільшенням активного та індуктивного опорів фази А, тобто при несиметрії параметрів 
навантаження. При розрахунках приймалося допущення, що двигун працює від джерела живлення необмеженої 
потужності.  

Таблиця 1 – Параметри нелінійного навантаження 

фаза А 0,426*1,5 
фаза В 0,426 

Активний опір 
,R Ом  

фаза С 0,426 
фаза А 0,008*1,5 
фаза В 0,008 Індуктивність ,L Гн  
фаза С 0,008 

  
Згідно з результатами моделювання, компенсація змінної складової трифазної потужності відбувається в 

декілька етапів: 1-ша ітерація – на модель подається номінальна лінійна напруга, отримані для цього випадку 
миттєві сигнали струмів та напруг після застосування комплексного перетворення Фур’є використовуються для 
рішення системи 2; 2-га – ітерація – на модель подається напруга із амплітудою, що є рішенням системи 2, 
аналогічно, на основі отриманих миттєвих сигналів струмів та напруг розраховуємо нові значення амплітуд 
напруг фаз статора; виконуємо 3-тю ітерацію і т.д. 

Із побудованих  графіків (рис. 1, 2) сигналів миттєвої сумарної потужності та діючого значення змінної 
складової, очевидно, що вже після третьої ітерації діюче значення змінної складової зменшується майже в 7 
разів (табл. 2). 
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 Таблиця 2 Результати роботи алгоритму 

№п/п 

Напруга фаз статора, В 

Амплітуда змінної складової 
миттєвої трифазної 
потужності ,sumP Bm  

Діюче значення 
змінної складової 

потужності 
,realP Bm  

1 311A B CU U U= = =  6000 4500 

2 330; 220A B CU U U= = =  4500 3360 

3 282; 220
A B C

U U U= = =  900 650 

 

    

,realP Bm

,t c      

,sumP Bm

,t c  
                                                а)                                                                                            б) 

Рисунок 1 – Потужність навантаження після застосування алгоритму: а) діюче значення змінної складової 
потужності; б) миттєве значення сумарної трифазної потужності 

,t c

,I A

 
Рисунок 2 – Миттєві значення струмів фаз навантаження 

Висновки. Запропонований підхід до компенсації змінних складових трифазної потужності дозволяє 
істотно знизити амплітуду вищих гармонік у спектрі потужності. В свою чергу, це дозволить підвищити ресурс 
працездатності асинхронної машини, оскільки знижується рівень вібрацій двигуна від змінних складових та 
зменшуються енергетичні втрати в сталі та обмотках АД. 
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Вступ. З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному масштабі, практично у всіх 
країнах проводяться різні заходи, покликані зменшити кількість споживаної енергії як у промисловій, так і в 
соціальній сферах. 

Основними  задачами з питань збереження енергії є визначення загального iснуючого та перспективного 
потенцiалу енергозбереження, розробка основних напрямкiв його реалiзацiї, створення програми 
першочергових та перспективних заходiв i завдань з пiдвищення енергоефективностi та освоєння практичного 
потенцiалу енергозбереження. Всі ці засади повинні практично використовуватися  на пiдприємстві. Программа 
з енергозбереження проводиться в 2 етапи. В перший перiод особлива увага придiляється припиненню 
невиправданого споживання палива та енергiї, забезпеченню впровадження в життя некапiталоємних 
енергозберiгаючих заходiв. Другий етап пов'язаний з впровадженням заходiв з пiдвищення енергоефективностi 
iснуючого технiчного та технологiчного потенцiалу. 
Мета роботи. Економічно обґрунтувати раціональність впровадження засобів з енергозбереження та 

зниження частки енергоспоживання в собівартості продукції на підприємстві ХК «АвтоКраЗ». 
Матеріал і результати дослідження. Заходи з енергозбереження, що рекомендуються для впровадження на 

підприємстві ХК «АвтоКраЗ». 
1. Впровадження системи плавного пуску і дроселювання турбокомпресорів К-250 турбокомпресорної 

установки № 3.  
Впровадження системи плавного пуску дозволить здійснити щоденний пуск і зупинку турбокомпресорів К-

250 без зменшення ресурсу їх роботи. Економія електроенергії буде отримана за рахунок виключення 
неробочих ходів турбокомпресорів в неробочий час.  

Витрати - 930 тис. грн. / рік; Економія - 1990 тис. грн. / рік; Окупність - 0,5 року.  
2. Впровадження газових теплоповітряних генераторів для сезонного обігріву фарбувальних камер.  
Запропонований варіант дозволить вирішити питання якості фарбування деталей автомобіля і знизити 

витрати на закупівлю природного газу та зменшити дефіцит теплової енергії.  
Витрати – 3200 тис. грн./рік; Економія – 1864 тис. грн. / рік; Окупність - 1,7 року.  
3. Впровадження автоматизованої системи технічного обліку електроенергії, природного газу, питної води, 

споживаних підрозділами заводу. 
Організація економії енергоносіїв без технічного обліку по підрозділах компанії неможлива.  
Витрати – 1070 тис. грн./рік; Економія – 350 тис. грн./год; Окупність - 3,1 року.  
4. Завершення впровадження локальних систем опалення в пресовому цеху, заготівельній і 

експериментальній ділянках рамно-кузовного та ремонтно-механічного цехів.  
Проектні, будівельно-монтажні роботи з установки газових теплогенераторів для приточної вентиляції та 

теплоповітряних завісів.  
Витрати – 670 тис. грн./рік; Економія – 200 тис. грн./год; Окупність - 3,4 року. 
5. Локалізація системи опалення у виробничих і побутових приміщеннях цехів рамно-кузовного, збірки і 

здачі автомобілів та керування інструментальним виробництвом. 
Локалізація опалення виробничих і побутових приміщень проводиться для опалення виробничих приміщень 

променистими обігрівачами і теплоповітряними генераторами, опалення побутових приміщень здійснюється 
локальними теплогенераторами. Дана система дозволить забезпечити тепловий режим приміщень із значною 
економією природного газу по відношенню до існуючої системи опалення.  

Витрати – 14300 тис. грн./год; Економія – 7000 тис. грн./год; Окупність - 2 роки.  
6. Реконструкція внутрішньоцехового освітлення в пресовому цеху. 
Дана реконструкція освітлення дозволить поліпшити якість освітлення, зменшити споживання електричної 

енергії в 2-2,5 рази.  
Витрати – 619 тис. грн./рік; Економія – 120 тис. грн./рік; Окупність -5,3 року.  
7. Впровадження автономного підігріву технологічних розчинів на ділянці точного лиття. 
Дане впровадження дозволить зменшити споживання природного газу парової котельні. 
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Витрати - 706 тис. грн./рік; Економія - 280 тис. грн./рік; Окупність - 2,6 року.  
8. Впровадження автоматизованої системи управління режимами горіння котлів ДЕ-25 і ПТВМ-50. 
На котельні підприємства встановлено 4 котла ДЕ-25 і 2 котла ПТВМ-50. Завантаження котлів є не 

постійним і змінюється від параметрів навколишнього середовища. Система регулювання, що функціонує в 
даний час, не дозволяє якісно регулювати споживання газу в залежності від фактичного завантаження. Таким 
чином, пропонується впровадження системи управління режимом горіння на базі частотно-регульованих 
приводів, що дозволить досягти більшої якості регулювання.  

Витрати - 630 тис. грн./рік; Економія - 420 тис. грн./рік; Окупність - 1,5 року.  
9. Впровадження частотно-регульованого приводу на підживлюючі насоси котельні. 
Витрати - 48 тис. грн./рік; Економія - 12 тис. грн./рік; Окупність - 4 роки.  
10. Впровадження частотно-регульованого приводів на насосних станціях оборотного водопостачання. 
Впровадження частотно-регульованих приводів на насосах дозволяє досягти економію електроенергії 20 ... 

60%, економію води до 15%, збільшується термін служби обладнання та мереж за рахунок виключення 
гідравлічних ударів, є можливість побудови систем диспетчеризації і точного налагодження режимів роботи 
систем.  

Витрати - 630 тис. грн./рік; Економія - 420 тис. грн./рік; Окупність - 1,55 року. 
Висновок. В умовах постійного зростання тарифів на енергоносії зниження споживання енергоресурсів і 

масове впровадження енергозберігаючих технологій набуває для економічного розвитку Холдингової Компанії 
«АвтоКрАЗ» вирішальне значення. 

Енергетичний аудит дозволяє знайти вірний шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, 
маловитратні заходи і розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому з урахуванням плану 
розвитку підприємства. 

Розглянувши основні відомості про ХК «АвтоКрАЗ», енергоефективність роботи, та вже існуючі заходи 
покращення енергоефективності, що були введені в дію впровадженою в нещодавньому часі «Програмою 
енергозбереження»,  ми дійшли висновку, що вони є досить ефективними, так як мають значну річну економію 
у порівнянні з попереднім обладнанням і вже частково себе окупають, деякі навіть приносять непоганий річний 
прибуток. 

Були запропоновані заходи для підвищення  ефективності використання енергоресурсів, що мають простий 
термін окупності не більше 5 років, що є досить зручним для фінансової сторони підприємства. Вони 
спрямовані на зниження споживання газу та підвищення використання теплової енергії.  

Проведення енергетичного аудиту дозволило вірно визначити стратегію і тактику енергозбереження, 
визначення заходів енергозбереження, скорочення прямих і непрямих витрат на виробництво і собівартість 
продукції. 
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КРИТЕРІЇ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ В 
БУДІВЛЯХ УЧБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Щербань Д.С., магістрант, Худояр Ю.М., студент 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  
 
Вступ. Учбовий корпус №2 був побудований в 1980 році. Проектом 1974 року був розроблений варіант 

системи опалювання при розрахунковій температурі. Параметри теплоносія системи опалювання 95 – 70 C° . 
Повітронагрівач сходової клітки був запроектований на параметри теплоносія 150 – 70 C° .  

Система опалювання вертикально-однотрубна з нижньою розлучною і П-образними стояками. Як 
нагрівальні прилади були прийняті радіатори типа М-140 АТ і ребристі труби (у сходовій клітці). Регулювання 
теплоподачі нагрівальних приладів здійснюється 3х-ходовими кранами. Випуск повітря з системи опалювання 
здійснюється спеціальними клапанами, встановленими у футорках нагрівальних приладів верхнього поверху. 
Розводящі магістралі прокладені по підлозі підвалу або підпілля і ізолюються мінераловатними циліндрами на 
в'язці з фенольних смол. Товщина ізоляції 40 – 30 мм. Покриття ізоляції із смуг лакосклотканини (спіральний). 
Стояки, підведення до приладів і магістралі умовним діаиметром до 50 мм включно вмонтовуються з труб. 
Магістралі понад 50 мм - вмонтовуються з труб електрозварювань [1]. У підвалі корпусу розміщений 

центральний тепловий пункт. При параметрах теплоносія з тепломережі 150 – 70 C° , теплопункт обладнаний 
центральною водонагрівальною установкою, розподільними гребінками і елеваторним вузлом. Вода для 
системи гарячого водопостачання надходить із ТЕЦ. В умовах економічної нестабільності постійне зростання 
цін на теплову і електричну енергію, яке спостерігаємо останніми роками, робить особливо актуальною 
проблему теплопостачання будівель з метою економії енергетичних та фінансових ресурсів. Ефект від економії 
енергії – як енергозбереження впливає на показники роботи об'єкту, а саме на показники ефективності при 
скороченні подачі енергії, на витрати для ремонту устаткування, на необхідні виміри. У зв’язку з цим постають 
питання, пов’язані з впровадженням більш сучасних систем опалення, зокрема-децентралізованих систем. 
Мета роботи. Розробка алгоритму заходів для переходу від централізованої до децентралізованої системи 

опалення.  
Матеріали і результати досліджень. Проаналізовано нормативи по теплопостачанню житлових і учбових 

будівель: нормальні і граничні значення температур в приміщеннях будівель; визначення необхідної кількості 
нагрівальних елементів для опалювання приміщення; нормативи по теплопередачі стін і інших перекриттів в 
приміщенні. Проведено виміри та аналіз температурних режимів приміщень корпусу №2. Визначено 
теплопровідность елементів конструкції (стін) учбового корпусу по обробленим статистичним даним 
температур. Після розрахунку коефіцієнтів теплопередачі через стіни приміщення можна зробити такі 
висновки: частка участі випромінювання в коефіцієнті теплопередачі становить 60%, а в коефіцієнті 
тепловіддачі тільки 14%; величина коефіцієнта тепловіддачі виявилася в 3,2 рази більше величини коефіцієнта , 
що є наслідком впливу вітру на зовнішню поверхню стіни; у коефіцієнті тепловіддачі  природна конвекція 
навіть при несильному вітрі знижується практично до нуля; на величину коефіцієнта тепловіддачі  головний   
вплив роблять різниця температур внутрішнього повітря й внутрішньої поверхні огородження й коефіцієнти 
випромінювання поверхонь; на величину коефіцієнта тепловіддачі  головний вплив робить швидкість вітру.  

У 2004 році для поліпшення циркуляції теплоносія в системах опалювання корпусу і для можливості 
зниження температури теплоносія в системах опалювання в неробочий час доби були виконані  наступні 
заходи: 1. Встановлені насоси на перемичці між подаючими і зворотніми трубопроводами системи опалювання 
після елеватора. 2. На зворотному трубопроводі елеваторного вузла до елеватора був встановлений сідельний 
регулюючий клапан з електронним регулювальником  і датчиками температури. Ці заходи понизили не лише 
вартість устаткування, але і витрати на його обслуговування. Але більш значним способом енергозбереження є 
рекуперація теплоти способом переходу від централізованої до децентралізованої системи опалення. Одним із 
основним критеріїв використання децентралізованого опалення є показник відношення об’єму витрат енергії на 
підігрів теплоносія до об’єму виготовленого теплоносія. 
Висновки. Якщо розглядати будівлю як єдину енергетичну систему, при цьому враховувати динаміку 

теплових навантажень в часі та витратну частину (у тому числі і втрати) в тепловому балансі будівлі можна 
звести до необхідного мінімуму, досягнувши значного зниження витрат на експлуатаційні витрати[2]. Тому до 
кожної споруди потрібно мати індивідуальний підхід. Вибір системи децентралізованого опалення потрібно 
проводити, враховуючи той факт, що існуюча система опалення вже експлуатується 30 років і має стаціонарну 
теплову мережу. 
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Введение. Работа посвящена устройствам, преобразующим электрический ток или напряжение посредством 

полупроводниковых ключей, с помощью индуктивности и емкости. Актуальность ее обусловлена 
возможностью снизить материалоемкость преобразователей и повысить их надежность. 

В указанных устройствах преобразование происходит дискретно, импульсами тока и напряжения. Сущность 
дискретного преобразования энергии в том, что очередная порция энергии воспринимается от источника, 
запасается в электрическом или магнитном поле и передается в накопитель, который является выходным 
элементом преобразователя, так что выходная величина есть сумма порций энергии во времени.  

Дискретный способ преобразования применяется в устройствах, называемых бестрансформаторными 
преобразователями [1, с.480-495]. Как правило, они  используются в качестве источников вторичного питания. 
Появление мощных силовых ключей позволило применить дискретное преобразование в силовых 
электропередачах, например, [2]. 

Бестрансформаторное  преобразование позволяет устранить магнитопровод и межвитковую изоляцию, 
которые являются непременными элементами традиционных трансформаторов, снижая материалоемкость и 
повышая надежность устройства. 
Цель работы  – представить зависимости выходных величин (тока и напряжения) от временны0х параметров 

дискретного преобразователя.  
Материал и результаты исследования. Схема преобразования представлена на рис.1. Устройство 

содержит источник питания Е, сопротивлением RИ, ключи К1 и К2, которые попеременно соединяет 
индуктивность LД с источником питания Е и электрическим конденсатором СН, в электрическом поле которого 

накапливается энергия, порциями поступающая от 
индуктивности  LД, нагрузка RН, в которой электрическая 
энергия конденсатора преобразуется в другой вид.  

Устройство работает следующим образом. Ключом 
К1 индуктивность  LД соединяется с источником питания 
Е. Пока ключ  К1 замкнут, в магнитном поле 
индуктивности накапливается энергия. Затем 
размыкается К1, одновременно замыкается К2, энергия 
магнитного поля индуктивности LД преобразуется в 
энергию электрического поля конденсатора С. Эти 
операции повторяются периодически, так что в 
конденсаторе накапливается энергия, которая 

используется нагрузкой  RН.  
Напряжение на конденсаторе зависит от его емкости, количества энергии в нем и в общем случае отлично 

от напряжения источника питания.  
Преобразование постоянного напряжения. Напряжение на конденсаторе С возрастает, пока количество 

энергии, израсходованной в нагрузке RН за период, станет равным количеству энергии, добавленной за период в 
конденсатор от индуктивности  LД. Эта добавляемая порция энергии определяется следующими уравнениями:    

2

2
ДД

LД

IL
W = ,                                                                              (1) 

1t
L

E
I

Д
Д ≅ ,                                                                                     (2) 

следовательно,                                                             

Д
LД

L

tE
W

2

2
1

2
≅ .                                                                               (3) 

Здесь обозначены WLД –энергия, накопленная в индуктивности за период (за время замкнутого состояния 
ключа К1); LД – индуктивность; IД – ток в индуктивности; Е – ЭДС источника питания; t1 – длительность 
замкнутого состояния ключа К1.  

Количество энергии в конденсаторе при подключении к нему индуктивности ключом  К2 

uCUuu
C

W CPHKC ∆=−=∆ )(
2

22 ,                                                                      (4) 

Рисунок 1 – Схема бестрансформатороного  
преобразователя. 
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где иН и иК – напряжения на конденсаторе в моменты замыкания и размыкания ключа К2. 
Количество энергии, переданной в нагрузку RН за один период работы ключей, 

                                                         T
R

U
W

H

CP
H

2
=∆                                                                                            (5) 

где UCP – среднее за период напряжение на конденсаторе, Т – период работы ключей, RH –  сопротивление 
нагрузки. 

В первом приближении принимается, что вся энергия, накопленная в индуктивности в течение включенного 
состояния К1, перешла в емкость (незначимы потери при коммутации К1 и на сопротивлении RД), так что 

CLД WW ∆= . Тогда из уравнений (3) и (5) следует: 

uCU
L

tE
CP

Д

∆=
2

2
1

2
.                                                        (6) 

В установившемся режиме, когда UCP = const, ∆WC = ∆WН , из соотношений (4) и (5) следует 

         T
СR

U
u

H

СР=∆ .                                                              (7) 

Из уравнений (6) и (7) следует 

  
TL

R
EtU

Д

H
CP 21=  ,                                                                          (8) 

Коэффициент преобразования напряжения  

TL

R
t

E

U
K

Д

HCP
U 21== .                                                                             (9) 

Напряжение на конденсаторе и, соответственно, на нагрузке, имеет пульсации. Из тех же уравнений (6) и (7)  

ДH LR

T

С

Et
u

2
1=∆ .                                                      (10) 

Коэффициент пульсаций                                                                                                 

        
HCP

П
CR

T

U

u
k

22
=

∆
= .                                                                      (11)                       

 
Из этих уравнений видна особенность бестрансформаторного преобразования, а именно – коэффициент 

преобразования определяется временны0ми параметрами   преобразования – периодом и длительностью 
замкнутого состояния ключа К1 и постоянной времени индуктивность-нагрузка (LД / RH). Коэффициент же 
пульсаций определяется отношением периода к постоянной времени емкость-нагрузка. 

Преобразование переменного напряжения. 
Описанный способ преобразования может быть применен и для преобразования переменного напряжения: 

при достаточно малом периоде работы ключей по сравнению с периодом преобразуемого напряжения 
напряжение в течение периода переключения можно считать неизменным. Соответственно, для анализа могут 
быть применены приведенные выше соотношения.   

При переменном напряжении ЭДС изменяется синусоидально tЕе m Ω= sin , где Ω =2πf, f – частота 

преобразуемого напряжения. 
При выводе зависимости выходного напряжения от параметров преобразователя использовано выражение 

для напряжения на конденсаторе при включении контура на гармоническое напряжение [3, c. 56]. В результате 
получено выражение для действующего значения выходного напряжения: 

)1(2 2221
CRTL

R
tEU

HД

H
mД

Ω+
≅ .                                                                   (12) 

Коэффициент преобразования переменного напряжения 
 

)1( 2221
CRTL

R
t

E

U
R

HД

HД
U

Ω+
≅=≈ ,                                                          (13) 

где Е – действующее значение переменного напряжения.  
Адекватность ключевых зависимостей (8) и (12) была проверена моделированием в программе Simulink. 

Модель преобразователя представлена на рис. 2, а 
В эксперименте варьировались LД, С. RH, t1, Т. Осциллограммы входных напряжения и тока и выходного 

напряжения представлены на рис. 2,б. 
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Из осциллограмм видно, что на выходе напряжение имеет ту же частоту, что и на входе, сдвинуто по фазе на 
180о и по амплитуде приблизительно в 10 раз больше входного. Видны пульсации мгновенного значения 
выходного напряжения. Обработкой результатов эксперимента установлено, что экспериментальные значения 
коррелируются с теоретическими с коэффициентом корреляции 0,87 – 0,98. Это позволяет считать 
теоретические зависимости адекватными. 

Потери в ключах являются специфическим энергетическим параметром бестрансформаторного 
преобразования. Для их определения принято, что при размыкании ключа ток в нем изменяется от IН при 
замкнутом состоянии до 0 при разомкнутом. Напряжение изменяется от 0 при замкнутом состоянии до 
напряжения конденсатора UC при разомкнутом. Ток и напряжение изменяются в процессе размыкания 
линейно. Тогда мгновенное значение тока в процессе размыкания  

t
t

I
Ii

P

H
H −= ,       t

t

U
u

P

C= .                                                                (14) 

tP – длительность размыкания, t – текущее значение времени, от 0 до tP. 
Энергия, рассеиваемая в ключе за время размыкания,  

PHC

t

K tIUuidtW
P

17,0
0

==∆ ∫ .                                         (15) 

Подстановкой выражений (14) получается  

TL

R
ttEW

Д

H
PK 3

2
1

212,0=∆                                                                   (16)  

Отношение энергии, рассеянной в ключе, к переданной в конденсатор, а затем в нагрузку, на основании 
формул (3) и (16) 

          
TL

R
t

W

W

Д

H
P

H

K 34,0=
∆
∆

.                                                                             (17) 

 
Из этого соотношения видно, что уменьшить относительные потери в ключах можно снижая длительность 

размыкания или увеличивая индуктивность преобразователя. 
 
Выводы. Возможно трансформировать переменное напряжение, суммируя последовательные во времени 

порции энергии. 
Заданные коэффициенты трансформации и пульсации выходного напряжения могут быть получены 

подбором значений индуктивности и емкости.  
Исходя из сущности дискретного преобразования, следует ожидать мягких  внешних характеристик 

устройства. При необходимости жесткость внешних характеристик должна быть скорректирована обратной 
связью по периоду или длительности замкнутого состояния входного ключа.   
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Рисунок 2 – Моделирование бестрансформаторного преобразования параметров электроэнергии: 
а -  модель преобразователя в программе  Simulink; б – осциллограммы тока и напряжения. 
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Introduction. In term renewable sources of energy we understand ecologically clean direct or indirect form of solar 

energy, which can be transformed by suitable technological solution to electrical energy. Burning of fossil fuels 
probably caused accumulation of harmful carbon dioxide emissions, which are responsible for greenhouse effect and 
climatic changes. Direct form of solar energy can be used for direct water heating, or direct transformation to electrical 
energy using the photovoltaics principle. Indirect form of solar energy is in the form of water and wind energy which 
again can be with suitable technical solution used for generating the electrical energy. 

Objectives. Photovoltaic systems use the principle of semiconductors. Semiconductors are elements from IV group 
of periodic table such as silicon (Si), germanium (Ge), tin (Sn) which have 4 valence electrons on sphere. 
Semiconductor systems consist of 2 elements, for example III-V semiconductor gallium-arsenic (GaAs) and II-VI 
semiconductor cadmium-tellurium (CdTe). 

Materials and findings. Silicon is the most common material in photovoltaics. It is the second most common 
element in Earth´s crust, but it is not possible to find it in chemically clean form. It is the fundamental semiconductor of 
IV group of periodic table, therefore it have 4 valence electrons. Because it wants to keep the most stable electron 
configuration, 2 electrons from neighboring atoms in crystal lattice form a pair connection. Such pairing (covalent 
bond) with 4 neighboring atoms provides silicon with stable electron configuration similar to rare gas argon (Ar).   

From energetical point of view, the valence zone is fully taken and the conductive zone is empty. By providing 
additional energy, for example from light or heat source electron moves from valence to conductive zone. Electron can 
freely move on the crystal lattice. When electron leaves the valence zone, the free space is known as the hole, or so 
called defective electron. Creation of these defective electrons is responsible for inner semiconductors conductivity. 
Electrones and holes are always in pairs, so in other words there is the same amount of electrons and the holes.  

 
Figure 1 -  Photovoltaics solar cell 

 

Current flowing through PN crossing can be formulated as algebraic sum of balanced heat flows of electric charge 
carriers. In state of equilibrium is the sum of the heat flows zero. Sums of electron and hole currents passing through the 
PN crossing are also zero.   Absolute values of electron and hole currents from the N type semiconductor can be marked 

as   N

n
I and N

pI , from semiconductor type P can be marked as P

n
I and P

pI . 

In equilibrium state:  

-
N

n
I + N

pI + P

n
I -

P

pI = 0          (1) 

-
N

n
I + N

pI = 0         (2) 

+ P

n
I - P

pI  = 0         (3) 

Illumination will cause the increase in concentration of minority carriers. It will create the If current which flows 
through the PN crossing. When illuminated, Fermi´s level shatters to quasilevels for electrons and holes. Their 

difference  φ resembles the voltage 
fU

e

ϕ
= , which was created as the result of illumination. In stationary state, the 

current flowing through the PN crossing equals to zero. 

0N N P P

f n p n pI I I I I− + + − =      (4)  
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Majority carriers currents N

n
I and P

pI  will change because of illumination. Energetic levels are mutually shifted and 

levels of potential barriers are changed:  

exp( )N P

n n
I I

kT

ϕ
=      (5) 

exp( )P N

p p
I I

kT

ϕ
=      (6) 

Using the equations (4), (5), (6) and after adjustments we get: 

[exp( ) 1] 0f sI I
kT

ϕ
− − =     (7)  

For photoelectromotoric force: 

 ln( 1)f

f

s

IkT
U

e e I

ϕ
= = +         (8) 

If PN crossing is connected to circuit where current I is flowing, using the (7), (8) equations we get:    

[exp( ) ]f sI I I
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= + −                                                     (9) 
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e I
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= +                                                     (10) 

If PN crossing is connected to resistor 
f

U
R

I
= , equation  (9) will be: 

[exp( ) 1]f

f s

U
I I

R kT

ϕ
= + −    (11) 

In the case of small external resistors when: [exp( ) 1]I Is
kT

ϕ
>> − we get 

f
I I≈ . 

In the case of big external resistors when 0I − > , we get [exp( ) 1] 0
f s

I I
kT

ϕ
− − = . 

If we connect the source of voltage to PN crossing we get:  

[exp( ) 1]f

f s

U U
I I

R kT

ϕ−
= + −    (12) 

For the solar cell power we use this formula: P=U.I For the maximum output: 

( )
exp 0m

k s s

eUd UI e
I I I

dU kT kT
= − + =     (13) 

For idle connection: 

0 ln( 1)k

s

IkT
U

e I
= +    (14) 

Photovoltaics on KTEEM – module and program. For measurements on department the photovoltaics cell QX6926 
and SFH203 infra diode are used. We can calculate the power P [W] because of 4Ω resistor which is connected to cell 
and simulates the load. Program (fig.2) was written for the measurement, which can collect the voltage or current values 
simultaneously from 4 devices. The results are daily written to *.csv file (fig.3) and are sent to specified ftp server at 
midnight, where they can be further evaluated (fig.4). 

        
               Figure 2 - Measuring program main screen            Figure 3 - Example of output file in *.CSV format 
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Figure 4 - Example of daily graph – Voltage                                  Figure 5 - Example of solar cell system 

 
Conclusion. Solar and wind energy can be considered as a real alternative because systems which utilize it already 

exist (fig.5) and achieve good results. Hopefully it will be a matter of few decades until they achieve a wide range 
utilization in every sphere of industry and household applications, as they are the only way how to get clean and 
harmless energy. 

Acknowledgment. The paper has been prepared by the support of Slovak grant projects VEGA 1/0660/08, KEGA  
3/6386/08, KEGA  3/6388/08. 
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Введение. Проектирование силового преобразовательного устройства для системы электропривода связано 

с необходимостью решения задач как анализа, так и синтеза. Задача анализа заключается в исследовании 
свойств уже спроектированного узла, блока, устройства, а задача синтеза – в формировании желаемых характе-
ристик и параметров. В настоящее время не существует законченной теории анализа и синтеза нелинейных 
импульсных систем. Все это делает процесс проектирования сложной и трудоемкой задачей, требующей значи-
тельных затрат времени на создание, отладку, доводку опытных образцов. Ускорить и упростить этот процесс 
позволяет математическое моделирование объекта. Оно проводится с целью анализа рабочих режимов и, при 
необходимости, уточнения параметров систем электропривода. Современные методики синтеза систем элек-
тропривода основаны на создании математической модели объекта, поэтому особенно важным является то, 
чтобы модель характеризовала все важные свойства объекта.  

В практике систем электропривода переменного тока широкое применение находят силовые полупроводни-
ковые преобразователи с постоянной структурой силовой части схемы, в которых формирование выходного 
напряжения осуществляется широтно-импульсной модуляцией сетевого напряжения с помощью внешнего пе-
риодического сигнала. Исследования динамических процессов в указанных преобразователях осложняются 
нелинейностью и дискретностью системы. Основными причинами нелинейностей являются: широтно-
импульсное преобразование сигнала, определяющее нелинейный характер уравнений, описывающих систему 
даже при постоянной структуре силовой части и отсутствии прерывания магнитных потоков в обмотках асин-
хронного двигателя; ограниченность диапазона изменения напряжения на выходе преобразователя, поскольку 
оно, как правило, не может изменять частоту и не превышает напряжения на входе преобразователя; изменение 
структуры силовой части и появление прерывистых токов (потоков); динамическая нелинейность – интервал 
между двумя импульсами выходного нелинейно зависит от скорости нарастания входного напряжения. 

Если используется преобразователь с неполностью управляемыми силовыми ключами (тиристорами), то не-
обходимо учитывать односторонний характер управления (управляющий сигнал на открытие тиристора). 

Помимо названных, могут быть и другие, менее существенные причины появления нелинейности, связан-
ные, например, с работой схемы управления силовым преобразователем. Для учета всех этих особенностей 
необходимо моделировать работу каждого элемента силового преобразователя.  

Вторая и третья нелинейности проявляются при значительных возмущающих воздействиях на систему, при-
чем наиболее характерными воздействиями являются скачки тока нагрузки при пуске и резком изменении мо-
мента сопротивления на валу двигателя и резкие изменения входного напряжения, вызванные просадкой при 
пуске двигателя или включении мощных потребителей.  

Первая из указанных причин нелинейностей является линеаризуемой, что позволяет перейти к приближен-
ной дискретной модели. Расчеты и эксперименты подтверждают ее достаточную точность при условии нахож-
дения системы в границах линеаризуемости, т. е. если вторая и третья нелинейности не действуют. 

Наиболее динамичные процессы происходят в силовом канале электроприводов. Однако, как правило, сило-
вой полупроводниковый преобразователь при моделировании представляется в виде инерционного звена. По-
добное модельное представление не отражает в полной мере всех особенностей работы преобразователя. В 
результате после проектирования приходится выполнять подстройку параметров системы к конкретным техни-
ческим условиям. Создание детальной модели силового преобразователя, которая учитывает все особенности 
работы и динамические свойства преобразователя, позволит рассчитать параметры системы электропривода 
еще на стадии проектирования. Поэтому детальное моделирование и создание актуальных моделей является 
важной и актуальной задачей. 
Цель работы. Исследование систем регулируемого электропривода переменного тока с асинхронными дви-

гателями.  
Материалы и результаты исследования. Для решения этой задачи необходимо создание адекватных мо-

делей в современных системах моделирования основных видов силовых преобразователей, которые применя-
ются в электроприводах переменного тока и отображают их работу в контексте работы всей электромеханиче-
ской системы. Наиболее перспективным подходом к моделированию является структурное моделирование – 
представление объекта в виде структурной схемы. При этом целесообразно сохранять математический и физи-
ческий смысл входных и выходных координат и направление передачи сигналов. Выходное напряжение зави-
сит от параметров напряжения питающей сети, сигнала управления и тока нагрузки, который определяет теку-
щий режим работы системы электропривода. 

Для моделирования систем электропривода разработаны модели разных видов силовых элементов: диодов – 
для схем неуправляемых выпрямителей, тиристоров – для схем управляемых выпрямителей и инверторов и 
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транзисторов – для управляемых выпрямителей и широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), отражающих 
важные особенности работы этих элементов. При моделировании важно учитывать внутренние связи элементов 
силового преобразователя и их взаимное влияние друг на друга. При использовании транзисторного преобразо-
вателя напряжения в соответствии с сигналами управления транзисторами формируется напряжение каждой 
фазы нагрузки. Коэффициент модуляции транзисторного преобразователя представляет собой отношение ам-
плитуды модулирующего напряжения к амплитуде пилообразного напряжения. 

мод несm mM U / U= .      (1) 

В диапазоне изменения коэффициента модуляции 0 < m < 1 преобразователь находится в линейной зоне. 
При ШИМ-регулировании напряжение статора в пределах межкоммутационного интервала является сину-

соидальной функцией времени с параметрами, определяемым состоянием ключей, а ЭДС ротора равна 

( ) ( )a m mu U sin t k sin tψ ψ ψ= ω + φ ≈ ω ψ ω1 1 2 2 1 . Приближенное равенство справедливо при условии малой величи-

ны начальной фазы ψφ  ЭДС, что близко к действительной картине процессов в АД. 

При частоте коммутации, более чем на порядок превышающей частоту основной гармоники, при расчетах 
можно считать, что в пределах межкоммутационного интервала constau ≈1  и соответствует некоторому сред-

нему значению. Если в качестве выходной величины рассматривается действующий ток нагрузки, то динамика 
транзисторного преобразователя напряжения определяется динамическими свойствами нагрузки. При исследо-
вании на модели динамических свойств преобразователя напряжения, его можно заменить линейным аперио-
дическим звеном, постоянная времени которого принимается равной периоду несущего пилообразного напря-
жения. С увеличением кратности несущей частоты при ШИМ также растет порядок ν  гармоник с наибольши-
ми амплитудами, причем максимальными амплитудами характеризуются гармоники с частотами м(k  )/f±1 . 

Рост амплитуд высокочастотных составляющих происходит за счет снижения амплитуд гармоник более низко-
го порядка [4]. Проведенные исследования показывают, что улучшение гармонического состава выходных фаз-
ных и линейных напряжений может быть достигнуто, если обеспечивается повышение кратности несущей час-
тоты и частоты коммутации, и одновременно устраняются выбросы напряжения при коммутации активно-
индуктивной нагрузки. В силовой схеме регулятора напряжения, при его питании от источника синусоидально-
го напряжения, это происходит, когда регулятор работает с высокими уровнями выходного напряжения.  
Выводы. При анализе результатов моделирования полупроводниковых преобразователей выявлены суще-

ственные расхождения при моделировании адекватных преобразователей и моделировании силового преобра-
зователя, представленного звеном запаздывания. Из этого можно сделать следующие выводы: 

1. При структурном моделировании целесообразно сохранять связи между отдельными элементами, которые 
обусловлены функциональной схемой. Это позволяет легко перейти при моделировании к исследованию стати-
ческих и динамических свойств системы электропривода с учетом реальных особенностей работы силового 
преобразователя. 

2. С помощью структурного моделирования могут быть получены уточненные модели силовых преобразо-
вателей, как нелинейных дискретных элементов в составе систем электроприводов, которые адекватно отража-
ют их основные свойства. 

3. Передаточные функции непрерывной модели по входному напряжению для рассмотренных структурных 
схем одинаковы, а по воздействию со стороны нагрузки оказываются различными, что необходимо учитывать 
при выборе структурной схемы. 

В ходе дальнейших исследований могут быть получены новые модели преобразователей, выполненных на 
различных элементах и по различным схемам, что предоставит дополнительные возможности для анализа, син-
теза и проектирования систем электропривода. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ С УЧЕТОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Алексеева Ю.А., ассист., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua 
 
Введение. При анализе режимов работы насоса, являющегося одним из основных элементов насосных 

комплексов (НК) систем коммунального и промышленного хозяйства, используют паспортные характеристики: 
напорно-расходную Q-H и энергетические Q-P, Q-η [1-3].  

Вследствие изношенности оборудования, несогласования параметров и характеристик насосного 
оборудования с режимами работы потребителя технические показатели элементов НК ухудшаются в процессе 
эксплуатации (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Паспортные (1) и эксплуатационные (2) 

характеристики насоса 1200В-6,3/63: 
H(Q), Pг(Q), η(Q) – зависимости напора, гидравлической 

мощности, КПД от подачи 

Это приводит к снижению КПД насоса 
на 8-10%, напора на 10-20%, отклонению 
производительности от паспортных 
параметров до 20-30%, увеличению 
энергопотребления насосной установки до 
50% [4-7].  

Работа насоса в режимах обеспечения 
технологических параметров, отличных от 
максимального КПД, приводит к 
неэффективным режимам эксплуатации 
электродвигателя, при которых происходит 
снижение его КПД, коэффициента 
мощности и т.п.  

Смещение рабочих зон характеристик 
насосных агрегатов приводит к нарушению  

режимов транспортировки перекачиваемого продукта, приводящих к заиливанию трубопроводов, повышению 
энергозатрат и износа трубопроводов. 

Существующие способы описания характеристик насосов [1-3] позволяют выполнять пересчет 
характеристик насоса на другую частоту вращения с использованием формул подобия (пропорциональности) 
или аппроксимированных аналитических зависимостей. При этом не учитывается изменение технологических и 
энергетических характеристик насосов, находящихся в эксплуатации.  
Цель работы. Анализ энергетических процессов в насосном комплексе с учетом эксплуатационных 

характеристик насосного оборудования на базе математической модели. 
Материал и результаты исследования. Исследование энергетических процессов в гидротранспортной 

системе с учетом эксплуатационных характеристик насосного оборудования выполнено на математической 
модели системы повышения эффективности насосных станций с энергонаблюдателем в контуре управления [8, 
9], представляющей собой систему программного управления, где входным сигналом является заданная 
аналитически кривая водопотребления [10, 11]. Регулирование технологического параметра осуществляется 
путем формирования управляющего воздействия на преобразователь частоты. 

Паспортные параметры моделируемого центробежного насоса типа Д2000-100: мощность на валу насоса  
Рв =760 кВт; КПД η=0,75; производительность Q=0,556 м3/с; напор H=100 м; номинальная скорость вращения 
nн=980 об/мин. 

Напорно-расходная характеристика насоса описывается выражением:  
Н(t)=А2ν(t)2+В2ν(t)Q(t)+С2Q(t)2, 

где А2= 118, В2=20,384, С2 =-94,888 – расчетные паспортные коэффициенты аппроксимации.  
С учетом износа насоса эксплуатационная Q-H - характеристика примет вид:  

Н`(t)=А`2ν(t)2+В`2ν(t)Q(t)+С`2Q(t)2,  
где А`2=118, В`2=-34,772, С`2 =-60,383. 

Энергетические показатели насосного комплекса описаны следующими выражениями:  
− потребляемая мощность двигателя  

Р1(t)=3U(t)I(t)/ηАД; 
− мощность, подводимая к валу центробежной машины  

РВ(t)=M(t)ω(t); 
− полезная мощность турбомеханизма  

РГ(t)=ρgQн(t)H н(t)/1000; 
− полезная мощность в сети потребителя  
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РП(t)=ρgQП(t)HП(t)/1000; 
− КПД турбомеханизма  

ηТМ(t)= РГ(t)/РВ(t); 
− потери в асинхронном двигателе, турбомеханизме, трубопроводе, соответственно 

∆РАД(t)=Р1(t) – РВ(t); 
∆РТМ(t)=РВ(t) – РГ(t); 
∆РТР(t)=РГ(t) – РП(t), 

где U(t), I(t), M(t), ω(t) – текущие значения напряжения, тока, момента, частоты вращения на валу асинхронного 
двигателя, соответственно; ηАД – КПД асинхронного двигателя; Qн(t), Hн(t), QП(t), HП(t) – текущие значения 
напора, производительности на выходе насоса и в сети потребителя, соответственно; g=9,81 м/с2 – ускорение 
свободного падения; ρ – плотность жидкости. 

На рис. 2 приведены кривые изменения мощности и потерь мощности при работе насоса с паспортными и 
эксплуатационными характеристиками. 

а) 

б) 
Рисунок 2 – Графики изменения мощности а) и потерь мощности б) в гидротранспортной системе при работе 

насоса с паспортными и эксплуатационными характеристиками: 
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Р1(t), РВ(t), РГ(t), РП(t), ∆РАД(t), ∆РТМ(t), ∆РТР(t) – расчетные значения мощности и потерь мощности для системы 
с паспортными характеристиками объекта; Р`1(t), Р`В(t), Р`Г(t), Р`П(t), ∆Р`АД(t), ∆Р`ТМ(t), ∆Р`ТР(t) – то же для 

системы с эксплуатационными характеристиками объекта 
Анализ энергетической эффективности НК при регулировании производительности частотой вращения 

насосного агрегата показал, что при изменении эксплуатационных характеристик насоса энергопотребление 
насосной установки увеличилось на 11 %, а суммарные потери мощности – на 19 % (табл. 1).  

Таблица 1 – Распределение мощности и потерь мощности во всех звеньях силового канала НК 
Среднее значение мощности и потерь 

мощности за сутки, кВт 
Р1 РВ РГ РП ∆РАД ∆РТМ ∆РТР ∆РΣ 

Для паспортных характеристик насоса 362 310,1 223,8 194,6 51,85 86,35 29,12 167,3 
Для эксплуатационных характеристик насоса 405,2 386,6 227,3 197,5 18,67 159,3 29,76 207,7 

 
Анализ распределения потерь мощности в НК (табл. 1) показал, что изменение эксплуатационных 

характеристик насоса приводит к росту потерь в турбомеханизме ∆РТМ на 9 % и снижению потерь в 
асинхронном двигателе ∆РАД на 4 % от номинальной мощности двигателя. 
Выводы. Разработанная система повышения эффективности гидротранспортной системы с 

энергонаблюдателем в контуре управления позволяет анализировать режимы энергопотребления и 
распределения потерь мощности в насосном комплексе с учетом эксплуатационных (реальная система) и 
паспортных (идеальная система) характеристик насосного оборудования. 

Анализ энергопроцессов в насосном комплексе при регулировании производительности изменением 
частоты вращения насосного агрегата показал, что при снижении напора на 10 % в результате смещения 
рабочего режима на Q-H – характеристике насоса, потери мощности в насосной установке увеличились на 
19 %, а энергопотребление – на 11 %. 

Разработанная модель насосного комплекса с учетом режимов водопотребления и эксплуатационных 
характеристик оборудования может быть положена в основу построения системы энергоуправления 
гидротранспортной системой, которая на базе анализа распределения энергопотерь позволит оценить 
техническое состояние элементов насосного комплекса и принять решение о целесообразности дальнейшей 
эксплуатации технологического оборудования при изменении их эксплуатационных параметров. 
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     Вступ. Система теплопостачання в Україні є досить розвиненою. Упродовж останнього десятиріччя 
споживання теплової енергії скоротилось майже на 45%, що зумовлено скороченням обсягів матеріального 
виробництва в галузях економіки, зниженням якості послуг централізованого опалення та гарячого 
водопостачання, зниженням, передусім влітку обсягів водопостачання горячої води споживачам, 
запровадженням приладів обліку тепла та води в житловому фонді, тощо. Основними споживачами теплової 
енергії є житлово-комунальний сектор (44%) та промисловість (35%), інші галузі економіки разом споживають 
близько 21% тепла. [1].  
    Мета роботи. Характеристика споживання теплової енергії системи теплозабезпечення. 
    Матеріал і результати дослідження. Потреби споживачів у тепловій енергії забезпечується опалювальними 
та промислово- опалювальними котельнями, ТЕЦ, квартирними генераторами, джерелами теплових вторинних 
енергоресурсів, нетрадиційними та відновлюваними джерелами теплової енергії. У тепловому господарстві 
країни знаходиться понад 110 тис. котелень різного призначення. Переважна більшість із них – це дрібні 
промислові чи опалювальні автономні котельні. Стан обладнання більшості з них незадовільний, потребує 
реконструкції та заміни. Значну частку тепла виробляють індивідуальні (поквартирні) генератори (газові, 
рідинні, твердопаливні котли, побутові печі тощо), утилізаційні установки та інші джерела.  
     Аналіз та розрахунки показують, що в умовах України, як і в цілому в світі, у період до 2030 року повинні 
відбутися радикальні зміни в структурі джерел теплопостачання. Основним фактором, що зумовлює ці зміни, 
стане різке зростання світових цін на природний газ, нафту та нафтопродукти. Тому прогнозується поступове 
витіснення газових котелень та більшості ТЕЦ, що забезпечують тепер виробництво переважної частки 
теплової енергії, зазначеними новими технологіями. Швидкість таких змін буде визначатися темпами 
наближення внутрішніх цін в Україні на природний газ до світових, які потійно зростають. З урахуванням 
великої різниці між внутрішніми та світовими цінами таке наближення буде відбуватися поступово у період 
2006-2015 рр. Враховуючи обмежені власні запаси вуглеводневого палива, суттєве підвищення цін на 
імпортовані енергоносії, постійне зростання потреби в теплі, підґрунтям енергетичної політики у галузі 
теплопостачання має стати енергозбереження у сфері споживання і докорінне підвищення енергоефективності у 
сфері генерації, транспорту та розподілу тепла. Реалізація енергозберігаючих заходів у секторі споживання 
передбачає перехід на сучасні норми та стандарти у громадянському будівництві, у першу чергу, у сфері 
будівництва та реконструкції житлового фонду, у всіх галузях промисловості. Головним напрямом розвитку 
систем генерації, транспорту та розподілу тепла має стати зниження рівнів споживання природного газу за 
рахунок підвищення ефективності його використання, розвитку систем теплопостачання на базі електричної 
енергії, вугілля, позабалансових, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних 
ресурсів, природних теплових ресурсів, тощо. Для забезпечення попиту споживачів України у тепловій енергії 
(з урахуванням впровадження енергозберігаючих заходів) її виробництво необхідно збільшити майже в 1,8 рази 
(з 241,0 млн. Гкал у 2005 р. до 430,9 млн. Гкал у 2030 році). Розвиток системи теплопостачання прогнозується 
здійснювати до 2030 р. за такими напрямами: збільшення рівня виробництва теплової енергії на теплових та 
атомних електричних станціях майже в 1,7 раза (з 56,4 млн. Гкал до 93,9 млн. Гкал) з одночасним зменшенням 
використання природного газу на її виробництво за рахунок збільшення встановленої потужності АЕС, ТЕС та 
ТЕЦ нових типів на вугіллі та альтернативних видах палива, зниження питомих витрат палива на відпуск 
теплової енергії; постійне нарощування виробництва тепла на базі електричних теплогенераторів (переважно – 
теплових насосів). [2]. Це дозволить також ефективно використовувати встановлену потужність 
електроенергетичної системи поза межами опалювального сезону для кондиціонування, забезпечуючи 
вирівнювання її сезонних навантажень. Поетапна заміна частки систем генерації тепла на органічному паливі 
системами акумуляційного електричного та електрогідродинамічного нагріву (термери)  на позапіковій 
електроенергії, що не потребує введення нових електрогенеруючих потужностей і сприяє підвищенню 
ефективності використання електрогенеруючого обладнання за рахунок ущільнення графіків електричних 
навантажень (підвищення рівнів нічних та денних мінімумів електроспоживання). 
    Висновки. Це дозволить ефективно використовувати встановлену потужність електроенергетичної системи 
поза межами опалювального сезону для кондиціонування, забезпечуючи вирівнювання її сезонних 
навантажень.  
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Вступ. Запровадження засобів діагностики є одним із важливих факторів підвищення ефективності 

використання електричних машин у промисловості. Такі заходи здатні на ранніх стадіях виявити дефекти та 
спрогнозувати їх подальший розвиток. Діагностика електромеханічних систем у процесі їх експлуатації 
проводиться по ряду електричних, магнітних, теплових, шумових та вібраційних параметрів. Для ефективного 
проведення діагностики необхідно знати процеси, що виникають у електромеханічних системах. Тому 
доцільним є розроблення математичних, діагностичних та динамічних моделей систем.  
Мета роботи. Практичне застосування методу електромеханічних аналогій для моделювання 

електромеханічних систем. 
Матеріал і результати дослідження. Модель електромеханічної системи складається з моделі електричної 

машини, що будується за системою диференційних рівнянь, та моделі механічної частини, що враховує реакції 
опор та підшипників, кріплення з фундаментом та з’єднання з іншими механізмами.  

Скориставшись методом електромеханічних аналогій можна замінити механічну модель електричною. Цей 
метод оснований на подібності рівнянь, що описують коливальні процеси електричного та механічного 
походження. 

Згідно з цим методом коливальну систему можна замінити електромагнітним коливальним контуром з 
наступними параметрами: маса коливальної системи m [кг] ототожнюється з індуктивністю контуру L [Гн]; 
параллельно діючі жорсткість K [Н/м] і демпфування C [Нсек/м] опори можуть бути представлені послідовним 
з’єднанням електричного опору R [Ом] і ємності C [Ф]. На вхід контуру подається напруга, що є аналогом 
прикладених сил у механічній системі. 

Якщо розглядати електромеханічну систему на прикладі системи з 
асинхронним двигуном (АД) і базуватись на методі електромагнітних аналогій, 
то обертання ротора у підшипниках АД, які жорстко зв’язані з корпусом 
електричної машини та її фундаментом можна розглядати як механічну систему 
з двома ступенями свободи  (рис. 1).  

Така система здійснює вимушені коливання під дією періодичної сили ( )tP . 

На рисунку 1m  – маса вала, 2m  – маса корпуса, 1c , 2c  – жорсткості 

підшипника і кріплення з фундаментом відповідно, 1b , 2b  – демпфування у 

підшипнику і у кріпленні з фундаментом відповідно. 
Базуючись на рівняннях Лагранжа-Максвела, можна отримати контурні 

рівняння для електричного кола-аналога. 
Приймемо за узагальнені координати вертикальні зміщення мас z1 , z2 . 

Кінетична енергія системи: 
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Потенціальна енергія системи: 
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Матриця коефіцієнтів жорсткості має вигляд: 
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Функція розсіювання системи: 
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Матриця дисипативних коефіцієнтів має вигляд: 
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Рисунок 1 – Механічна 

система з двома ступенями 
свободи 
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Сила ( )tP  діє на тіло, маcа якого 1m , відповідні цій силі та зміщенням z1 , z2  узагальнені сили: 
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Диференціальні рівняння даної механічної системи мають вигляд: 
 { } { } { } { }Qzczbza =++ ɺɺɺ . (8) 

Або у розгорнутому вигляді: 
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Застосувавши систему аналогій “напруга-сила” отримаємо диференціальні рівняння коливань – контурні 
рівняння електричного кола: 
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На рисунку 2 зображене двоконтурне електричне коло, що відповідає системі рівнянь: 
 1L 1R

1C

E

2L

2R

2C

1i 2i

 
Рисунок 2 – двоконтурне електричне коло – аналог механічної системи з двома ступенями свободи 

 
Висновки. При моделюванні електромеханічних систем доцільно використовувати метод 

електромеханічних аналогій. Це надасть можливість аналізувати складні механічні системи і зв’язки за 
допомогою відомих у електротехніці методів. Наприклад, є можливість поставити та розв’язати задачу 
поведінки комплексу, що має перетворювач енергії (електродвигун), підшипникові вузли, кріплення з 
фундаментом, зв’язок вала двигуна з технологічним механізмом. В кінцевому результаті це дозволить виконати 
аналіз вібраційних сигналів комплексу при будь-яких статичних і динамічних режимах з різними 
особливостями як електричних машин, так і механічних частин комплексу. Аналіз вищезгаданих процесів 
дозволить також визначити енергетичні впливи на елементи конструкції окремих вузлів комплекса.     
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 Вступ. Компресорні установки є винятково енергоємними й неощадливими споживачами. Витрата 
електроенергії на виробництво стисненого повітря на багатьох машинобудівних підприємствах становить 20-
30%, а на деяких доходить до 50-70% загальної кількості енергії, що витрачає підприємство. Економічність 
роботи компресорних установок залежить від багатьох факторів, серед яких особливе місце посідає управління 
продуктивністю компресора. Основними причинами низьких енергетичних показників компресорної установки 
є непродуктивні втрати повітря, нераціональні режими охолодження компресорів при виробництві стисненого 
повітря, нераціональне використання або не використання енергії тепла, яке відводиться від компресорних 
установок [1].  
Мета роботи. Підвищення ефективності енергоспоживання компресорної установки киснево-

компресорного цеху сталеливарного заводу шляхом управління продуктивністю компресора. 
Матеріал і результати дослідження. Устаткування для одержання та використання стисненого повітря є 

універсальним і безпечним; воно знайшло широке застосування в сучасній промисловості. Стисле повітря – 
найпоширеніший енергоносій. Він використовується практично на будь-якому підприємстві. 

Широкому застосуванню стисненого повітря, як енергоносія, сприяють його позитивні якості: пружність; 
швидка передача тиску; прозорість; нездатність до конденсації (в умовах навколишнього середовища); 
нешкідливість; висока транспортабельність; необмежений запас у природі. 

 Головна перевага стисненого повітря як енергоносія - це можливість використання технологічних, 
малогабаритних та легких пневмоінструментів і пристроїв з високою питомою потужністю. 

 За транспортабельності повітря поступається тільки електриці і набагато перевершує пар, тому що має малі 
теплові втрати через відсутність конденсації в трубопроводах.  

 Але поряд з позитивними якостями і зручністю у використанні стиснене повітря як енергоносій має і 
недоліками: великі втрати через різні витоки (можуть досягати 10-40%); висока собівартість стисненого повітря 
через велику енергоємність його виробництва [2]. 

Значна частина електроенергії, що підводиться до компресора, безповоротно перетворюється в тепло. 
Процентне співвідношення втрат енергії виглядає наступним чином: основна частина енергії розсіюється при 
охолодженні масла, приблизно 72%;  втрати в двигуні складають 10%; втрати в кінцевому охолоджувачі 
стисненого повітря - 10%; 3% йде в навколишнє середовище; 4-5% залишається в стислому повітрі. 

Для отримання середньогодинної потреби в стиснутому повітрі необхідно скласти погодинний добовий 
графік споживання стисненого повітря. Це ступінчаста діаграма, де витрата повітря протягом години 
вважається незмінним (в дійсному графіку так не буває). З графіка видно, що споживання стисненого повітря 
відбувається нерівномірно. Крива графіка витрати стисненого повітря більшості виробничих установок 
коливається залежно від часу доби, днів тижня або періодів економічного циклу.  

Звичайні компресори не можуть точно відслідковувати коливання потреби в стислому повітрі. 
Розроблено компресори зі змінною швидкістю приводу, продуктивність яких може точно збігатися з 

витратою стиснутого повітря. Такі компресори здатні точно відслідковувати коливання витрат, змінюючи 
швидкість обертання приводного електродвигуна. Це головна особливість таких компресорів. Вони зменшують 
до мінімуму споживання енергії за рахунок того, що повністю припиняють споживати електроенергію під час 
розвантаження. Це економить до 35% електроенергії, що означає економію до 22% всіх витрат за термін 
служби компресора. Використання стандартних двигунів змінного струму обмежує робочі можливості 
компресора. Компресори зі змінною швидкістю приводу відрізняє можливість працювати в широкому діапазоні 
продуктивностей і повна відсутність режиму холостого ходу або розвантаження.  

Сучасними способами регулювання швидкості обертання синхронного двигуна є частотне регулювання 
кутової швидкості синхронного двигуна та вентильним двигуном. Частотний перетворювач змінює швидкість 
обертання електродвигуна і автоматично забезпечує споживача стисненим повітрям заданого тиску, в 
необхідній кількості без утворення надлишків, що зменшує енергоспоживання.  
Висновки. На основі аналізу компресорної установки, основними способами підвищення ефективності 

компресорної установки являються: завдання мінімального робочого тиску; децентралізація компресорної 
системи за допомогою багатофункціональних компресорів; встановленню додаткового блоку рекуперації; 
зниження споживання електроенергії; управління продуктивністю компресора. Серед них управління 
продуктивністю компресора являється найбільш ефективним. 
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Вступ. Всі електротехнологічні установки в періоди роботи характеризуються нерівномірним споживанням 
електричної енергії. Режими електроспоживання більшості електротехнологічних установок носять імпульсний 
характер з випадковими або детермінованими видозмінами в чергуванні імпульсів і форми. Характер графіків 
навантаження електротехнологічних установок приводить до появи в огибаючій кривій напруги провалів 
напруги. Для дослідження режимів роботи електротехнологічних установок та покращення розуміння процесів, 
які відбуваються в електротехнологічних установках, а також впливу енергоспоживання на якість електричної 
енергії, з’являється необхідність створення спеціального сучасного лабораторного устаткування [4]. 
Мета роботи. Розробка комп’ютеризованої вимірювальної системи по визначенню коефіцієнта спотворення 

синусоїдальності кривої напруги  та аналіз можливостей комп’ютеризованої вимірювальної системи. 
Матеріал і результати досліджень. Застосовані в даний час лабораторні стенди, які включають в свій склад 

електротехнічні системи, контроль параметрів яких здійснюється аналоговими приладами – низько 
інформативні. Обґрунтований спектр лабораторного устаткування, що включає різноманітні електротехнічні 
системи та пристрої, різнотипні перетворюючі агрегати, як нового, так і старого покоління, релейно-контактні 
схеми управління дозволяють вивчати загальні принципи функціонування електротехнічних установок та 
пристроїв. Вимірювання параметрів традиційними приладами дозволяє досліджувати і аналізувати статичні 
режими роботи системи електроспоживання. Наявність складних пристроїв управління і комп'ютеризованих 
вимірювальних систем розширює функціональність лабораторного обладнання. Присутність комп'ютеризованої 
системи і наявність вимірювальних датчиків дозволяють реалізувати складні системи управління [1].  

Установки електричної зварки служать для зварювання металевих деталей за допомогою електричного 
струму. Процеси, що відбуваються в електричній частині зварювальної установки, є вкрай суттєвими, особливо 
з позиції покращення режимів електроспоживання. В умовах промислового виробництва для електричного 
живлення зварювального елемента найбільш розповсюдженими є зварювальні трансформатори з тиристорними 
регуляторами напруги [5] або зварювальні випрямлячі. До складу зварювального агрегату входить 
напівпровідниковий перетворювач, що забезпечує можливість регулювання кількості електроенергії, яка 
поступає в агрегат. Два зустрічно-паралельно включених тиристора дозволяють комутувати однофазну мережу 
змінного струму і регулювати величину струму в ланцюзі і напругу на навантаженні. Більшість процесів в 
електричних мережах швидкодіючі, всі нормовані показники якості електричної енергії не можуть бути 
отримані прямим вимірюванням, їх необхідно розраховувати по методиці ГОСТ 13109-97, тому потрібно 
виконати великий об'єм вимірювань з високою швидкістю і одночасною математичною і статистичною 
обробкою виміряних значень. З використанням пристрою збору даних USB-6008 (National Instruments) і 
програмного середовища LABVIEW була розроблена система для визначення коефіцієнта спотворення 
синусоїдальності кривої напруги. Вимірювальною системою розраховуються гармонійні складові напруги за 
допомогою блоку швидкого перетворення Фур’є, на основі отриманих даних система управління розраховує 
значення коефіцієнту спотворення синусоїдальності кривої напруги для кожної фази [2] . 
Висновки. На сучасному етапі розвитку енергозберігаючих технологій виявляється необхідність створення 

нових комп’ютеризованих лабораторних стендів, які допоможуть контролювати та корегувати вплив 
електротехнологічних установок на електричну мережу за рахунок впровадження нових методів та алгоритмів 
управління. Крім дослідження випливу стенди допоможуть в проведенні наукових досліджень, а також 
організіції навчального процесу. Зварювальні установки з тиристорними регуляторами напруги при зміні 
режиму управління спотворюють як форму кривої струму, так і форму кривої напруги. Тому згідно з режимом 
роботи електротехнологічної установки, зокрема однофазної зварювальної установки змінного струму, 
особливу увагу необхідно приділяти впливу електротехнологічної установки на властивості електричної 
енергії, зокрема на несинусоїдальність та несиметрію напруги, а також коливання напруги в мережі. 
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Вступ. В умовах економічної та енергетичної кризи питання енергозбереження надзвичайно актуальні. 
Електропривод є основним споживачем електроенергії у вітчизняній промисловості (бдизько 80%). Сучасне 

електрообладнання, у більшості випадків, морально застаріле та фізично зношене; встановлена потужність 
електроприводів завищені і т.ін. Все це призводить до суттєвого зниження енергоефективності використання 
електрообладнання в промисловості України. Так, внаслідок нерівномірності навантаження насосів для 
перекачування теплоносія в комунальній сфері, які  працюють на 30 – 40% від встановленої продуктивності, 
частка електроенергії в собівартості одного кубічного метра води складає 50 – 70% [1]. Високий відсоток є 
наслідком відсутності можливості плавного регулювання продуктивності насосів.  
Мета роботи. Дослідження можливості зниження витрат електроенергії при роботі газової котельної 

невеликої потужності. 
Матеріал і результати дослідження.  
В газовій котельні невеликої потужності для подачі теплоносія в систему опалення використовується 

електропривод на основі асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, а керування продуктивністю 
котельної установки здійснюється кількісно – дроселюванням, що призводить до завантаження насосів всього 
на 50 – 55% їх номінальної потужності [2, 3]. При цьому коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності 
значно менші за номінальне та нормативне значення, що веде до завищених непродуктивних витрат 
електроенергії. Використання компенсуючих конденсаторних пристроїв дозволяє розв’язати задачу 
енергозбереження лише частково. Для невеликої котельні був запропонований регульований електропривод 
насосного агрегату (рис.1), який створює передумови розробки принципово нової технології 
тепловодопостачання з плавним регулюванням робочих параметрів насосного агрегату без непродуктивних 
витрат електроенергії із широкими можливостями підвищення точності й ефективності технологічних критеріїв 
роботи систем тепловодопостачання. 

 

 

 Рисунок 1 – Функціональна схема частотно-регульованого електропривода насосного агрегату 

Проведені дослідження показали, що для регульованого насоса існує обмежений інтервал частоти обертання 
електроприводу, який не погіршує його енергетичні характеристики при номінальній частоті. 

Залежність відносних питомих витрат електроенергії W* на перекачування одиниці об’єму води від 

відносної частоти обертання ( нi nn ) насоса при реальному значенні протитиску в тепловій мережі 

( 35.0=фст НН ) наведено на рис.2. Як видно з графіка, питомі витрати електроенергії суттєво зменшуються 

зі зменшенням швидкості обертання валу електропривода, досягають екстремальних значень і при подальшому 
зменшенні частоти обертання зростають із зниженням ККД насоса. Система автоматичного керування 
передбачає роботу насосного агрегату поза зоною низьких знижень ККД. 
Висновки. Визначені шляхи зменшення відносних питомих витрат електроенергії на перекачування 

одиниці об’єму води. Для насосного агрегату малої потужності запропонований і розрахований регульований 
електропривод, що суттєво зменшує електроспоживання. Вказана перспективність досліджень для зменшення 
витрат на шумознижуючі заходи. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУГИ В МІСЬКІЙ 
ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ 0,4 КВ 

Довгалюк О.М., к.т.н., доц., Мирошниченко Н.О., студент 
Харківська національна академія міського господарства 
E-mail: crashwork@ya.ru 

 
Вступ. Параметри режиму мережі, до яких відноситься у тому числі й напруга, безперервно змінюються у 

часі, основною причиною чого є зміна електричних навантажень. З огляду на підвищення вимог з боку 
споживачів електроенергії до характеристик напруги в мережах, для сучасної електроенергетики особливу 
актуальність здобувають питання моделювання режимів роботи електричних мереж, особливо з врахуванням 
реального характеру зміни їх параметрів.  
Мета роботи. Побудова імовірнісної математичної моделі режиму напруги в міській електричній мережі 

0,4 кВ, яка враховує стохастичний характер зміни навантаження. 
Матеріал і результати дослідження. Моделюванню режимів навантаження та напруги в електричних 

мережах завжди приділялося багато уваги, тому що рішення даного питання має велике практичне значення. До 
найбільш значних у рішенні цієї проблеми відносяться роботи Железко Ю.С., Зоріна В.В., Жежеленко І.В., 
Кузнєцова В.Г. та інших [1-5]. 

В той же час досить актуальним стає оптимізація режимів розподільних мереж, для вирішення якої слід в 
першу чергу вирішити задачу побудови математичної моделі режимів мереж, що враховує особливості їх 
структури та стохастичний характер зміни навантаження. 

В залежності від задач, що вирішуються, при моделюванні режимів електричних мереж використовують 
різні методи. Головною задачею при цьому є урахування реального процесу зміни навантаження, оскільки саме 
цей фактор є важливим для подальшого аналізу параметрів режиму мережі. 

В результаті порівняння різних методів моделювання електричних навантажень в електричних мережах 
0,4 кВ обґрунтовано застосування імовірносно-статистичного методу, який дозволяє розглядати реальний 
процес зміни електричних навантажень у загальному випадку як нестаціонарний випадковий процес, в якому 
можна розрізнити повторювані добові, тижневі й річні цикли. В свою чергу, зміну навантажень протягом 
кожного циклу також вважають нестаціонарним випадковим процесом, що в окремі періоди (наприклад, 
періоди максимальних і мінімальних навантажень добового графіку) можна представити як стаціонарний. 

У відповідності до імовірносно-статистичного методу для міської електричної мережі 0,4 кВ, розташованої в 
селитебній зоні м. Харкова з перевагою побутових споживачів, побудовано імовірнісну математичну модель 
навантаження. Серед споживачів досліджуваної електричної мережі 0,4 кВ основну кількість становлять 
дев’ятиповерхові та п’ятиповерхові житлові будинки з газовими плитами, крім того від цієї мережі живляться 
продовольчий магазин, школа, дитячий садок, внутрішньоквартальне освітлення. Математичне очікування 
сумарного повного навантаження для розглянутої мережі наведено на рис. 1. 

На основі отриманої моделі навантаження побудовано імовірнісну математичну модель процесу зміни 
напруги для досліджуваної мережі 0,4 кВ. Результати цього розрахунку представлено на рис. 2. 

Криві 1 на рис. 1 та рис. 2 відповідають значенням навантаження та напруги для режиму зимового 
максимуму навантаження, а криві 2 – для режиму літнього мінімуму навантаження. 
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Рисунок 1 - Математичне очікування сумарного
повного навантаження мережі 0,4 кВ
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Достовірність побудованої моделі напруги доведено шляхом зіставлення результатів, отриманих за 
допомогою побудованої моделі, із значеннями напруги електричної мережі 0,4 кВ, отриманими 
експериментальним шляхом. Для цього на шинах 0,4 кВ чотирьох міських трансформаторних підстанцій, 
розташованих на території м. Харкова, протягом 7 діб в режимах зимового максимуму та літнього мінімуму 
навантаження проводилась реєстрація величини напруги. При проведенні експериментальних досліджень було 
застосовано цифровий аналізатор АНТЭС АК-3Ф. Значення напруги на шинах 0,4 кВ досліджуваних 
ТП 10/0,4 кВ показано на рис. 3. 

 
Експериментально отримані числові масиви вихідних даних оброблено методом математичної статистики. 

Згідно [6] для них визначені оцінки числових характеристик для процесу зміни напруги – математичні 
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де Ui(t) – поточне значення напруги для i-го інтервалу; n – загальна кількість інтервалів.  
Порівняння значень числових характеристик процесу зміни напруги у досліджуваній електричній мережі 

0,4 кВ, отриманих розрахунковим шляхом, з оцінками числових характеристик даного процесу, отриманих на 
основі обробки експериментальних даних, зроблено шляхом розрахунку відносної похибки. Результати аналізу 
показують, що діапазон зміни похибки при визначенні математичного очікування функції напруги ξmin ÷ ξmax 
для режиму максимальних навантажень становить 0,09 ÷ 2,75 %, а для режиму мінімальних навантажень – 
відповідно 0,04÷ 3,43 %. 
Висновки. Аналіз даних результатів показує, що побудовані моделі досить достовірно описують 

досліджуваний процес зміни напруги в електричній мережі 0,4 кВ. Це підтверджує придатність побудованої 
моделі для подальшого використання з метою оцінки стану як системи електропостачання взагалі, так і 
окремих її ділянок, а також для розробки рекомендацій щодо оптимізації процесу регулювання напруги в 
мережі. 
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УСТАНОВКИ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ 

Карлик Є.П., магістрант 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

Вступ. Сучасні електромеханічні пристрої все більше обладнуються силовими перетворювальними 
агрегатами. Найчастіше використовують перетворювачі частоти. Тому важливе значення має характеристика 
перетворювача як приймача електроенергії. Економічність прийому електроенергії перетворювача залежить як 
від типу і технічних елементів привода, так і від режимів його роботи. Застосовують два основних типи 
перетворювачів – статичні і електромашинні. З погляду якості електроенергії і впливу на мережу, 
електромашинні перетворювачі мають переваги перед статичними. Однак їх частка постійно зменшується, 
оскільки вони громіздкі і мають гірший ККД, ніж статичні перетворювачі. Найпоширенішими є статичні 
напівпровідникові перетворювачі на базі тиристорів і транзисторів [1]. 
Мета роботи. Проаналізувати основні негативні чинники, які виникають у результаті роботи перетворювача 

частоти, що живить асинхронний двигун технологічної установки, та методи, за допомогою яких можна 
досягти покращення якості електричної енергії. 
Матеріал і результати дослідження. Проведенні багаточисельні експериментальні досліди показали, що в 

системах електропостачання промислових підприємств, які мали в наявності потужні вентильні перетворювачі, 
несинусоїдальність напруги, як правило, перевищує нормовані межі, досягає в деяких випадках 20%[2]. 

Статичні перетворювачі за своїми енергетичними властивостями мають ряд особливостей. Процеси 
перетворення і регулювання електроенергії в статичних перетворювачах відбуваються за рахунок роботи 
напівпровідникових приладів у ключовому режимі, що є причиною виникнення вищих гармонічних струмів і 
напруг на вході і виході перетворювачів. Генерація вищих гармонічних струму і напруги викликає спотворення 
напруги в мережах живлення і підвищення втрати в каналі передачі електроенергії, а також призводить до 
знакозмінних складових моменту, що негативно позначається на працездатності електричної машини. Інша їх 
особливість обумовлена фазовим способом регулювання вихідної напруги. Це регулювання здійснюється за 
рахунок затримки моменту включення тиристорів стосовно напруги мережі. У результаті цього перша гармонічна 
складова струму, обумовлена частотою мережі, виявляється зсунутою на деякий кут щодо напруги мережі. Тому 
перетворювачі споживають реактивну потужність не тільки на частотах вищих гармонічних, але і на частоті 
мережі. Ускладнення схем перетворювальних установок і методів керування ними, обумовлене бажанням 
підвищити коефіцієнт потужності [1]. 

В наш час застосовують такі методи регулювання якості електроенергії і зменшення впливу на мережу 
перетворювача частоти технологічної установки: 

- використання традиційних способів компенсації реактивної енергії. До них належать синхронні двигуни і 
компенсатори, а також батареї конденсаторів; 

- застосування багатофункціональних пристроїв – силових резонансних фільтрів. До них належать: 
фільтрокомпенсуючі (ФКП) і фільтросиметруючі (ФСП) пристрої; пристрої «акумуляторна батарея – 
перетворювач»; коректори потужності; статичні тиристорні компенсатори; 

- зниження рівнів гармонік засобами мережі живлення; 
- використання спеціальних способів керування і схемних рішень вентильних перетворювачів; 
- застосування систем керування вентильними перетворювачами, що дозволяють поліпшити енергетичні 
показники електропривода. 

Разом з цим для зниження впливу різко змінного навантаження, створюваного вентильними перетворювачами, при 
проектуванні електропостачання необхідно передбачати наступне: 

- відділення живлення потужних приймачів на окремі лінії, які йдуть безпосередньо від джерела живлення; 
- застосування продольної компенсації; 
- обмеження струмів пуска і самозапуска двигунів [3]. 
Висновоки. Отже, з допомогою перетворювача частоти проводиться регулювання енергоспоживання 

технологічної установки та її технологічних параметрів. Наявність у складі перетворювача частоти елементів з 
нелінійними характеристиками призводить до появи в мережі несинусоїдальних струмів. В результаті роботи 
перетворювача частоти і технологічної установки відбувається перерозподіл активної і реактивної потужностей. 
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Введение. Актуальность проблемы управляемости различного рода систем (технических, социальных, 
информационных и т.п.) в настоящее время не вызывает сомнений. Следует отметить, что технические и 
социальные составляющие управляемости взаимосвязаны и значительно влияют друг на друга. В последние 
десятилетия наблюдается пересмотр сложившихся стереотипов на управляемость, с позиции оценки ее как 
наиболее важной качественной характеристики объекта.  

Ранее выполненные исследования целого ряда авторов затрагивают вопрос управляемости объекта с самых 
общих позиций, без  четкого математического представления, хотя  необходимость в этом вполне очевидна    
[1-4]. Один из путей формализации управляемости заключается в выделении наиболее рельефных секторов 
практической деятельности как возможных объектов исследования, а также разработка и применение с этой 
целью формально новых подходов к оценке управляемости. 
Цель работы. Обоснование связи параметров энергопреобразования на базе составляющих мгновенной 

мощности с управляемостью системы.  
Материал и результаты исследований. Хотя многие авторы указывали на то, что оценка управляемости 

систем может быть осуществлена путем анализа  энергетических процессов, однако открывающиеся 
возможности не были реализованы даже в плане постановки вопроса [5].  

Поведение электромеханического комплекса, включающего в себя электропривод, производственный 
механизм с передаточным устройством, полностью определяется энергетическими процессами, протекающими 
в отдельных элементах комплекса. Эти процессы, с одной стороны, обусловлены воздействиями со стороны 
источников питания, а с другой, определяются электрическими, электромагнитными и механическими 
параметрами отдельных звеньев системы и комплекса. Общим выражением, отражающим процессы 
энергопреобразования, является закон сохранения, представляемый уравнениями баланса мощностей, энергии 
или некоторых других параметров, отражающих их. 

Уравнения баланса мощностей, представляемые чаще всего в форме независимых уравнений для активной и 
реактивной мощности, являются неполной математической базой для характеристики энергопроцессов. Эти 
составляющие являются интегральными характеристиками, усредненными значениями зависимостей 
мгновенной мощности. Неполнота энергетической картины при использовании интегральных составляющих 
мощности является основной причиной, из-за которой их применение рекомендуется лишь для проверки 
правильности полученных результатов. Как показано в [6, 7], представление энергопроцессов в форме 
уравнений баланса мгновенной мощности в элементах анализируемой системы позволяет решить целый ряд 
задач диагностического и энергетического характера для сколь угодно сложной электротехнической системы. 

Представим мгновенные значения сигналов напряжения и тока, состоящими из ряда гармонических:  

 ∑∑∑
===

Ω+Ω=ψ−Ω=
N

0n
nb

N

0n
na

N

0n
nna )tnsin(I)tncos(I)tncos(U)t(U ; (1) 

∑∑∑
===

Ω+Ω=ψ−Ω=
M

0m
mb

M

0m
ma

M

0m
mma )tmsin(I)tmcos(I)tmcos(I)t(I , (2) 

где m,n   – номера гармоник напряжения и тока, соответственно; M,N  – число составляющих напряжения и 

тока; ψϕ,  – фазовые углы. 

Тогда мгновенная мощность в системе: 

∑ ∑∑∑
= =

Σ
==

Ω+Ω+=ψ−Ωϕ−Ω==
K

1k

K

1k
kbka0

M

1m
mma

N

1n
nna )tksin(P)tkcos(PP)tmcos(I)tncos(U)t(I)t(U)t(P , (3) 

где Σ0P  – суммарная постоянная составляющая мгновенной мощности; kaP  – косинусная составляющая 

мгновенной мощности; kbP  – синусная составляющая мгновенной мощности;  

k – номер гармоники мощности ( k m n= ± ); K – число гармоник составляющих мощности. 

Условием для эффективного применения такого подхода является совокупность уравнений для мгновенной 
мощности в любом элементе электротехнического комплекса.  

Базовым уравнением баланса является равенство значений мгновенной мощности источника )t(Pi
 и 

компонент мгновенной мощности на элементах входящих в комплекс элементарных потребителей: 

∑
=

=
p

1j
ji )t(Р)t(P , где p  – индекс соответствующего элементарного потребителя. Каждый из элементов может 
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быть охарактеризован рядом параметров, отражающих физические процессы преобразования энергии – 
входной энергетической координатой )t(PX

 и выходной )t(PY
. Их равенство по существу означает, что в 

рассматриваемом элементе отсутствует процесс преобразования энергии.  
Применительно к приводному двигателю можно записать: 

)t(P)t(P)t(P ied ∑∆−= , (4) 

где )t(Pi  – мощность на зажимах источника питания двигателя; )t(P∑∆  – мощность потерь в двигателе. 

При этом мощность на валу двигателя: 
)t()t(M)t(P eded ω= , (5) 

где )t(M)t(M)t(M dsed +=  –  вращающий момент электродвигателя; )t(M s
 –  статический момент 

сопротивления; )t(
2

)t(
)t(J

dt

d
)t(M

2

d ω






 ω
=  – динамический момент электродвигателя.  

Тогда, выражение баланса мощностей для вращающихся масс с постоянным моментом инерции двигателя 
будет иметь вид: 

dt

)t(d
)t()t(J)t()t(M)t(P sed

ω
ω+ω=  (6) 

Для системы с переменным моментом инерции: 

⋅
ω

+
ω

ω+ω=

.
2.

sed dt

)t(dJ

2

)t(

dt

)t(d
)t()t(J)t()t(M)t(P  (7) 

При этом зависимость скорости во времени можно представить в форме: 
)t()t( мo ω+ω=ω , (8) 

где 
oω  – постоянная составляющая скорости вращения; )t(мω  – переменная составляющая. 

Анализ показал, что при знакопеременной составляющей управляющего напряжения периодического 
характера, знакопеременной и периодической составляющей будет и зависимость )t(мω . 

Определение параметра )t(P∑∆  в выражении (4) базируется на составлении уравнений баланса мгновенных 

мощностей на элементах схемы замещения электрического двигателя. Значения мгновенных мощностей на 
элементах схемы замещения определяются в соответствии с зависимостями: 

- для активного сопротивления 

)t(RI)t(I)t(E)t(P 2
RR == ; (9) 

- для индуктивности 

)t(I
dt

))t(I(d
L)t(I)t(E)t(P LL == ; (10) 

- для нелинейного активного сопротивления 
)t(I)t(R)t(I)t(E)t(P 2

RR == ; (11) 

- для нелинейной индуктивности 

)t(I
dt

))t(L)t(I(d
L)t(I)t(E)t(P LL == ,  (12) 

где )t(E  – ЭДС двигателя на соответствующем элементе. 

Мощность является единым параметром, характеризующим любой режим сколь угодно сложной ЭМС, и 
выражается в одних и тех же метрических единицах независимо от физической природы компонент, входящих 
в выражения для ее определения (напряжение и ток, момент и скорость, давление и расход жидкости).  

В связи с этим аналогичный результат может быть получен не только для мощности на валу двигателя, как 
это показано выше, но и для мощности технологической нагрузки.   Так, гидравлическая мощность 
турбомеханизма [8]: 

)t(Q)t(Hgt)(P tm.g ρ= ,  (13) 

где )t(QC)t(Q)t(B)t(At)(H 2
22

2
2 +ν+ν=  – напор на выходе насоса; )t(Q  –  производительность 

турбомеханизма; 222 D,B,A  – коэффициенты аппроксимации, определяемые по паспортной напорно-расходной 

характеристике насоса; 
)t(

)t(
)t(

n

i

ω

ω
=ν  – относительная частота вращения рабочего колеса насоса, в которой 

можно выделить постоянную составляющую и периодическую компоненту, зависящую от управляющего 
воздействия; )t(iω , )t(nω  – текущая и номинальная частоты вращения рабочего колеса насоса; ρ  – плотность 

перекачиваемой среды; 2с/м81,9g =  – ускорение свободного падения. 
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Потребляемая мощность турбомеханизма: 

)t(D)t(Q)t(B)t(Q)t(At)(P 3
3

2
3

2
3tm ν+ν+ν= , (14) 

где 333 D,B,A  – коэффициенты аппроксимации, определяемые по паспортной энергетической характеристике 

насоса.  
Тогда, потери мощности в турбомеханизме: 

)t(QC)t(D)t(Q)t()BB()t(Q)t()AA()t(P)t(P)t(P 3'
2

3
3

2'
23

2'
23tm.gtmtm −ν+ν−+ν−=−=∆ , (15) 

где 2
'
2 gAA ρ= ; 2

'
2 gBB ρ= ; 2

'
2 gCC ρ= . 

Потери мощности в трубопроводной сети состоят из постоянных потерь, которые обусловлены трением 

жидкости, и переменных потерь, связанных с изменением режима движения жидкости, когда 0
dt

d
≠

ϑ , где ϑ  – 

скорость потока [9]. Тогда, потери мощности в трубопроводе: 

( ) )t(Q)t(h)t(gh)t(m
dt

d

2

)t()t(m

dt

d
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tr ∆++






 ϑ
=∆ , (16) 

где 
2

)t()t(m 2ϑ
 – кинетическая энергия потока жидкости; )t(gh)t(m  – потенциальная энергия 

гидростатического давления; )t(Q)t(h∆  – потери мощности на преодоление сил сопротивления движению 

жидкости; ∫ρ= dt)t(Q)t(m  – масса жидкости, определяемая как разность расходов на входе и выходе 

трубопровода; 
S

)t(Q
)t( =ϑ  – скорость движения жидкости; 

S

)t(m
)t(h

ρ
=  – пьезометрическая высота подъема 

жидкости; 
g2

)t(

D

L
)t(h

2ϑ
λ=∆  – потери напора в трубопроводе; λ  – коэффициент гидравлического 

сопротивления; S  – площадь поперечного сечения трубопровода. 
После преобразований выражение (16) имеет вид: 
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В соответствии с выполненным выше анализом на рис. 1 представлены схемы распределения потерь 
энергии для ЭМС. На рис. 1, а приведена схема для электрической части системы. При этом соблюдается 
следующее условие: 

)t(I)t(E
dt

)t(dI
)t(I))t(I(L)t(I)t(R)t(I)t(U)t(P 2

i ++== .  (18) 

На рис. 1, б показана схема распределения энергетических параметров непосредственно на валу двигателя. 
При этом уравнение энергобаланса: 

dt

)t(d
)t()t(J)t()(M

dt

)t(dI
)t(I))t(I(L)t(I))t(I(R)t(P s

2
i

ω
ω+ωω++= . (19) 

На рис. 1, в представлен вариант схемы энергобаланса, которая учитывает технологические параметры 
турбомеханизма и потери в нем: 

)t(P)t(P
dt

)t(dI
)t(I))t(I(L)t(I))t(I(R)t(P tm.gtm

2
i +∆++= . (20) 

Приведенные схемы отличаются различной степенью детализации, хотя каждую из них можно взять за 
основу при исследовании вопроса оценки управляемости или решении других каких-либо задач. 

Рассматривая полученный результат, следует отдельно остановиться на возможности использования 
полученного подхода при исследовании составляющей )t(Q)t(Hgt)(P tm.g ρ=  – мощности на выходе 

турбомеханизма, т.е. на входе гидравлической сети – сложного динамического звена, изученность которого в 
настоящее время крайне недостаточна. Последнее замечание позволяет сделать уточнение задач, которые могут 
быть реализованы при использовании приведенных выше энергетических схем. 

При известных параметрах преобразователя, двигателя, насоса и гидросети выполняется анализ режима 
энергопотребления при оговоренных, заданных воздействиях. Результат, который при этом получается – 
зависимость мгновенной мощности источника питания )t(Pi  при разных значениях частоты управляющего 

воздействия, а также его амплитуды. Анализ гармонического состава мощности, ее составляющих позволяет 
получить параметры, характеризующие предмет нашего исследования – управляемость системы. 
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Рисунок  1 -  Энергетические диаграммы электромеханических систем: 

)t(Pi - мгновенная мощность источника; )t(PL - мощность на индуктивности; )t(PR  - мгновенная мощность на 

активном сопротивления силовой цепи; )t(PЕ  - электромагнитная мощность двигателя; )t(PM∆  - мощность 

механических потерь в двигателе; )t(Pj
 - мгновенная мощность вращающихся масс; )t(Ptm∆  - мгновенная 

мощность потерь в турбомеханизме; )t(P tm.g
 - гидравлическая мощность на выходе турбомеханизма 

Кроме известных параметров (например, преобразователя, насоса) и неизвестных параметрах сети при 
фиксированных значениях управляющих воздействий определяются экспериментальные значения мгновенной 
мощности источника )t(Pi

. С использованием известного метода энергодиагностики [10] рассчитываются 

эквивалентные параметры гидросети на базе критериев идентификации. 
Заслуживают внимания исследовательские задачи, касающиеся оценки специфических явлений, 

происходящих в гидросети – процессы кавитации, гидроудар и др., приводящие к изменению картины 
энергетических процессов в электромеханическом комплексе [11]. 

Процедура оценки режима энергопотребления сама по себе является принципиально мало изученной и 
достаточно интересной с теоретической точки зрения. Это объясняется тем, что при изменении, например, 
частоты воздействия меняются все параметры энергетического режима: постоянная составляющая мощности, а 
также знакопеременные компоненты (синусные и косинусные разночастотные компоненты). 

Определение параметров управляемости – одна из трех выше перечисленных задач. Полагается при этом, 
что имеется возможность изменить частоту входного воздействия и его амплитуду. Измеряется при этом ток 

)t(I  и напряжение )t(U . С использованием полученных зависимостей определяется как их гармонический 

состав, так и гармонический состав произведения )t(I)t(U)t(P = . 

Мерой оценки качества энергетических процессов как в цепи переменного, так и цепи постоянного тока 
является эффективная мощность 

eP , которая определяется как среднеквадратичное значение произведения 

мгновенных значений напряжений и тока. Составляющие мгновенной мощности skbckbskacka0 P,P,P,P,P  

представляют собой исходные параметры для такой оценки. 
Эффективное значение мощности имеет вид: 
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Зная эффективную мощность в идеальной системе (при отсутствии факторов, препятствующих передаче 
энергии от источника к потребителю) и в системе при наличии таких факторов (нелинейностей, накопительных 
устройств и т.п.), можно выполнить анализ управляемости системы. При этом задающие воздействия в 
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идеальной и фактической системах должны быть одинаковы по амплитуде постоянной составляющей, а также 
по амплитуде и частоте переменной составляющей.  

Тогда,  показатель управляемости ЭМС может быть записан в виде: 
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где 
fact.eid.e P,P  – эффективные значения мощности в идеальной (линейной) и  фактической (нелинейной) 

системах соответственно. 
Последнее выражение учитывает потери энергии в любом звене силового тракта, влияние факторов, 

снижающих энергетическую эффективность (сдвиг фазы тока относительно напряжения из-за наличия 
реактивных элементов), появление переменных составляющих мощности, загружающих силовой тракт 
дополнительными компонентами. Очевидно, если система полностью управляема, то коэффициент 
управляемости 0,1kу = ; при неуправляемой системе – 

уk  стремится к нулю. 

С учетом выше сказанного, управляемость ЭМС – это показатель, характеризующий энергетическую 
реакцию объекта на изменение управляющих и возмущающих воздействий в анализируемой системе. 
Выводы. Теоретические аспекты оценки мощности электромеханических систем базируются на общих 

принципах формирования мгновенной мощности во всех элементах рассматриваемого комплекса.  
Основным выражением, отражающим процессы энергопреобразования, является закон сохранения, 

представляемый уравнениями баланса мгновенных мощностей, которые составляются по эквивалентным 
схемам замещения распределения потерь энергии в электромеханической системе. 

Управляемость – это показатель качества функционирования объекта, учитывающий свойства и требования 
как систем электропривода, так и технологических механизмов, позволяющий обеспечить экономичное и 
надежное реагирование электромеханической системы на управляющие и возмущающие воздействия.  

В основе  оценки управляемости объекта лежит анализ процессов преобразования энергии во всех звеньях 
силового канала электромеханического комплекса с использованием составляющих мгновенной мощности. 
Наличие переменной составляющей мощности, отражающей энергообменные процессы в системе, приводит к 
снижению управляемости объекта. 
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Вступ. Наявність ожеледі на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі (ЛЕП) викликає додаткові 

механічні навантаження на всі конструктивні елементи повітряної лінії. Великі відкладення можуть призводити 
до обриву проводів і тросів, руйнування арматури, деформації і падіння опор лінії. Оскільки відкладення 
ожеледі по фазним проводам звичайно відбувається нерівномірно, то стріли провису стають неоднаковими, що 
призводить до додаткових механічних навантажень і часто викликає схлистання проводів і тросів, особливо під 
час опадання ожеделі. Наявність ожеледі також є однією з причин так званої „пляски проводів”, яка може 
викликати важкі аварії на ЛЕП.  

Для запобігання цих негативних наслідків проводиться комплекс заходів щодо попередження 
ожеледеутворення на повітряних ЛЕП та боротьби з ожеледдю. Найбільш ефективним заходом є плавка 
ожеледі, під час якої фазні проводи і троси розігріваються підвищеним струмом, що викликає оплавлення 
ожеледевих утворень і їх опадання. Існує два способи отримання підвищеного струму: перерозподіл 
навантаження та штучне коротке замикання (КЗ). Перший спосіб не потребує додаткового обладнання, але є 
досить складним у виконанні (необхідна велика кількість оперативних перемикань), і, крім того, не завжди є 
можливість передати через заданий перетин потрібну потужність. Тому цей спосіб широкого використання не 
отримав, і на сьогоднішній день основним способом плавки ожеледі є штучне коротке замикання на ЛЕП.  

Для проведення плавки використовується змінний чи постійний (точніше – випрямлений) струм. Для плавки 
ожеледі змінним струмом не потрібні складні і дорогі випрямлювальні установки, тому такий спосіб плавки є 
більш дешевим і простим у експлуатації. Однак його суттєвим недоліком є те, що крім активної потужності, яка 
витрачається на нагрів проводу, від джерела живлення споживається ще й реактивна потужність. Ця реактивна 
потужність значно підвищує завантаження джерела живлення, погіршуючи режим системи по напрузі, і 
обмежує використання можливостей проводу по максимальному струму. Для повітряних ЛЕП 220 кВ і вище, де 
звичайно застосовуються проводи перетином 240 мм2 і більше, індуктивний опір проводу значно переважає 
активний. Внаслідок цього від джерела живлення потребується дуже велика реактивна потужність, що може 
сягати десятків і сотень МВА, і ефективність плавки різко зменшується, а в деяких випадках плавка змінним 
струмом стає взагалі неможливою. Тому на ЛЕП 220 кВ і вище, як правило, застосовується плавка постійним 
струмом. 

Для того, щоб забезпечити ефективне та швидке видалення ожеледі з проводів і тросів, необхідно, щоб 
струм плавки у 1,5...2 рази перевищував максимально припустимий тривалий струм для цієї марки проводу. 
Допустимість такого перевищення пояснюється короткочасністю плавки, а також тим, що у зимовий період 
інтенсивність охолодження проводів підвищується.  
Матеріал і результати дослідження.  Під час несприятливих погодних умов, що викликають появу ожеледі 

на повітряних ЛЕП, утворення відкладень на проводах і тросах може проходити дуже великими темпами. Із 
практики експлуатації електричних мереж відомі випадки, коли за декілька годин на проводах і тросах 
наростала ожеледь товщиною 40-50 мм і більше. Слід враховувати і те, що ожеледеутворення, як правило, 
охоплює велику територію, по якій проходять десятки ліній. У цих умовах дуже важливо скоротити до 
мінімуму час підготовки ліній до плавки ожеледі, щоб якомога скоріше звільнити їх від ожеледі.  

Велику роль у цьому відіграє сучасне комутаційне обладнання, зокрема реклоузери, а також побудовані на 
їх основі комірки комплектних розподільчих пристроїв (КРП), обладнання телесигналізації та телекерування.  

У теперішній час, наприклад, випускаються комплектні розподільчі пристрої зовнішньої установки серії К-
112, що призначені для автоматизації електричних мереж 6-10 кВ. Комірки К-112 можуть мати декілька 
функціональних призначень, одним з яких є плавка ожеледі методом короткого замикання [1]. Також 
випускаються комплектні пристрої серії К-123 [2], які є удосконаленим аналогом серії К-112 і мають 
мікропроцесорний блок релейного захисту і автоматики „Сириус СП”. Використання комірок зовнішньої  
установки типів К-112, К-123 та подібних ним дозволяє швидко проводити плавку ожеледі на лініях 
електропередачі, не витрачаючи час на збірку схеми плавку вручну. 

Ще більшого ефекту можна досягти при використанні реклоузерів – пристроїв, що поєднують в собі 
комутаційні апарати, пристрої протиаварійної автоматики (АПВ, АВР), пристрої релейного захисту (МСЗ, 
захист від замикань на землю тощо), а також оснащені пристроями плавки ожеледі. Суттєвою перевагою 
реклоузерів є можливість роботи у повністю автономному режимі, що дає можливість провадити 
децентралізоване керування розподільчими мережами. Однак звичайно реклоузери пов’язані із центром 
живлення каналами зв’язку, що дозволяє, по-перше, керувати ними з диспетчерського щита, а по-друге, 
організувати прийом інформації від реклоузерів за допомогою стандартних протоколів обміну [3].  
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Що стосується конкретно плавки ожеледі, то використання реклоузерів дозволяє суттєво (в декілька разів) 
скоротити час підготовки схеми плавки. При традиційному підході оперативно-виїздна бригада виїжджала на 
місце встановлення закоротки і вручну її встановлювала чи вмикала. Це потребувало великих витрат часу, 
особливо під час несприятливих погодних умов (заметіль, низька температура навколишнього середовища, 
ураган тощо). Встановлення реклоузера дозволяє вмикати його із диспетчерського пункта або із найближчої 
підстанції, як тільки буде отримана інформація про наявність ожеледі і необхідність її плавлення. При цьому не 
потрібен виїзд оперативного персоналу до місця встановлення реклоузера [3]. Крім цього, завдяки каналам 
зв’язку оперативний персонал має можливість контролювати наявність напруги на лінії і струм плавки у режимі 
реального часу. 

У теперішній час на ринку електроенергетичного обладнання представлені реклоузери російської компанії 
„Тавріда Електрик”, а також зарубіжних фірм – Cooper Power Systems, ABB тощо. У якості основного 
комутаційного апарата в реклоузерах використовуються вакуумні або елегазові вимикачі, які мають високу 
надійність, малий час комутації і майже не потребують поточного обслуговування. Передача даних між 
реклоузером і пунктом керування відбувається по каналам зв’язку, серед яких найбільш поширені: 

- радіоканал – підключення через високошвидкісний радіомодем. Працює на високих та середніх частотах, 
зручний при розташуванні у важкодоступних місцях, де інших видів зв’язку немає, але потребує зони 
впевненого прийому радіосигналу; 

- GSM-канал – підключення через GSM-модеми із використанням каналів зв’язку сотових операторів. На 
сьогоднішній день є найбільш простим і дешевим способом, відрізняється низькими витратами на обладнання, 
не потребується оплата оренди каналу чи придбання спеціальних дозволів (як у випадку радіоканала).  
Плавка постійним струмом. Основною складовою частиною сучасних пристроїв для плавки ожеледі 

постійним струмом є випрямлячі. У теперішній час на ринку присутні декілька фірм, які поставляють 
спеціалізовані випрямлячі, призначені для плавки ожеледі на проводах і тросах повітряних ЛЕП. Найбільш 
поширеними є випрямлячі серій В-ТППД [4] і В-ТПЕД [5], які підключаються до шин 10 кВ і забезпечують на 
виході струми плавки від 800 до 2000 А. Випрямлячі обладнані сучасною мікропроцесорною системою 
керування і діагностики, яка може підключатися до систем верхнього рівня керування по інтерфейсу RS-232 чи 
RS-485 або іншим шляхом. Також випускаються вентильні кремнієві установки типу ВУКН, які по основним 
параметрам фактично є аналогами В-ТППД і В-ТПЕД.  

Для досягнення необхідного струму плавки випрямлячі або установки ВУКН можуть з’єднуватися 
послідовно-паралельно. Живлення установки плавки ожеледі звичайно забезпечується від шин 6-10 кВ 
підстанції через вільну комірку КРП. Також використовуються і інші схеми живлення, наприклад, приєднання 
до обмотки 10 кВ автотрансформаторів 330-500 кВ. В останні роки установки плавки ожеледі стали будувати 
по блочному принципу із окремим живильним трансформатором, що має пристрій РПН. Така установка, 
наприклад, побудована на підстанції „Центральна-500” магістральних електричних мереж Півдня РФ [6].  

При вирішення питання щодо установки пристрою плавки ожеледі на підстанції завжди виникає проблема 
узгодження вихідних параметрів пристрою плавки і допустимих параметрів режиму ЛЕП. Струм плавки 
повинен знаходитися у досить вузьких рамках: з одного боку, занадто великий струм небажаний через можливе 
руйнування контактів, а з іншого боку, при невеликих струмах ефективність плавки різко знижується і цей захід 
може навіть не привести до бажаного результату. Тому установки із однією фіксованою величиною вихідного 
струму плавки можуть не підходити для застосування у даних конкретних умовах. Виходом з цієї ситуації може 
бути застосування керованих установок для плавки ожеледі. Такі установки, наприклад, виготовляються у ВАТ 
„НИИПТ” (м. Санкт-Петербург, Росія). Змінення вихідного струму у досить широких межах дозволяє не тільки 
проводити плавку ожеледі, але й здійснювати профілактичне прогрівання проводів ЛЕП для запобігання 
утворенню ожеледі, застосовувати різні схеми з’єднання проводів тощо. Однак вартість керованих установок 
суттєво (у 2-3 рази) перевищує вартість некерованих установок сумірної потужності. Тому в енергосистемах 
найбільше поширення отримали саме некеровані випрямлячі на основі випрямлячів В-ТППД, В-ТПЕД чи 
установок ВУКН. 

Установки плавки ожеледі постійним струмом мають розвинений комплекс релейних захистів, основними з 
яких є: 

- імпульсний релейний захист від внутрішніх КЗ (пробій паралельної діодної гілки у плечі випрямлювальної 
установки); 

- імпульсний захист від коротких замикань на землю як на повітряній лінії, так і на стороні змінної напруги 
випрямлювальної установки; 

- багатоступеневий максимальний струмовий захист без витримки часу; 
- мінімальний струмовий захист без витримки часу, який відбудований від мінімального струму плавки і  

спрацьовує при обриві кола постійного струму під час плавки ожеледі чи після вимкнення установки плавки 
ожеледі на протилежному кінці ПЛ при плавці з двох сторін.  

Автоматизовані системи контролю ожеледеутворення і боротьби з ожеледдю. Існуючий підхід до контролю 
ожеледеутворення і боротьби з ним має ряд суттєвих недоліків. До теперішнього часу стеження за погодними 
умовами, а особливо – за появою ожеледі на проводах і тросах у мережевому районі проводиться переважно у 
вигляді виїздів оперативного персоналу у потрібні місця, на що потребується багато часу. 
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Частина ліній взагалі може не бути оглянута через несприятливі погодні умови, транспортні умови або 
перевантаженість оперативного персоналу. Слід зважати і на те, що погодна ситуація у несприятливих 
метеорологічних умовах може змінюватися дуже швидко, і небезпечна величина ожеледі на проводах може 
виникнути буквально за декілька годин. Тому візуальний огляд ЛЕП може привести до застарілих результатів, 
що вже не будуть актуальними під час проведення плавки. 

Виходячи з цього, у сучасних умовах доцільно не просто встановлювати нові установки плавки ожеледі на 
підстанціях або реконструювати існуючі. Потрібно створювати єдиний комплекс у вигляді системи контролю 
ожеледеутворення і плавки ожеледі, яка б дозволяла максимально використовувати можливості сучасної 
апаратури, обчислювальної техніки, засобів зв’язку. Така система, по-перше, дозволила би значно скоротити 
завантаженість оперативного персоналу (як на підстанціях, так і в диспетчерських службах), а по-друге, за 
рахунок максимального володіння ситуацією і оперативності дій мінімізувати можливі наслідки від утворення 
ожеледі. На сьогоднішній день такі системи (АИСКГ – автоматизированные информационные системы 
контроля гололедообразования на ВЛ) вже знаходяться в експлуатації в магістральних електричних мережах 
Півдня РФ, а також у ряді енергосистем Півдня Росії: Ростовенерго, Ставропільенерго, Кубаньенерго, 
Волгограденерго. У їх склад входять [7]: 

- датчики ожеледевого навантаження; 
- автоматичні метеопости; 
- пристрої передачі та прийому даних; 
- програмне забезпечення для централізованого збору, обробки даних про ожеледево-вітрову ситуацію і 

формування оптимальної стратегії боротьби з ожеледдю у регіоні. 
Для передачі даних всередині цієї системи використовуються низькочастотні кодовані сигнали, які 

передаються по фазному проводу у мережах з ізольованою нейтраллю, а в мережах із заземленою нейтраллю – 
по грозозахисному тросу, УКВ радіоканалу або через GSM-модем. Використання двох останніх є найбільш 
перспективним, оскільки не тільки дає можливість інтеграції у єдине телекомунікаційний простір 
енергосистеми, але і забезпечує високу надійність і швидкість передачі сигналу. При використанні GSM каналу 
пункти прийому та передачі можливо встановлювати на будь-який відстані під пунктів контролю, що дає 
можливість збирати інформацію з великої території. 

В цілому інформаційна система дозволяє: 
- здійснювати короткочасний прогноз початку ожеледеутворення; 
- забезпечувати диспетчерські служби інформацією про розвиток ожеледево-вітрової ситуації; 
- скоротити час на прийняття рішення про проведення плавок ожеледі; 
- забезпечити контроль закінчення планки. 
Дані про навантаження на проводах повітряних ЛЕП і температурі повітря поступають на диспетчерський 

пункт, автоматично записуються у базу даних і оброблюються. Програмне забезпечення працює у режимі 
порадника диспетчера і дозволяє йому оперативно приймати рішення про необхідність та черговість плавок 
ожеледі на ПЛ. Досвід експлуатації АИСКГ доказав їх високу ефективність і надійність [7]. 
Висновки. У теперішній час існує широкий спектр обладнання для плавки ожеледі на повітряних ЛЕП 

змінним чи постійним струмом. Зокрема, для плавки змінним струмом способом штучного короткого 
замикання застосовуються комірки КРП К-112 і К-123, а також реклоузери. Схеми плавки ожеледі постійним 
струмом переважно будуються на основі некерованих випрямлячів типу В-ТППД, В-ТПЕД або ВУКН, які 
мають високу надійність та ефективність. Найбільш прогресивним підходом до плавки ожеледі є створення 
автоматизованих систем контролю ожеледеутворення. 
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ОПЕРАЦИЯ ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ* 

Куприй А.А. ассист., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: thirdruh@yandex.ru 

Введение. Среди ряда методов для определения параметров электромеханических систем выделяют 
частотные методы, построенные на использовании аппарата мгновенной мощности полигармонических 
сигналов [1]. По сравнению с интегральными оценками, мгновенные значения сигналов более точно 
отображают протекание энергетических процессов в системе. Это касается не только электромеханических 
систем, но и других  объектов и комплексов. Для реализации данного подхода необходимо проведение 
спектрального анализа сигналов тока, напряжения и рассчитанного значения мгновенной мощности, а также 
выполнение дальнейших операций с отдельными гармониками спектров данных сигналов. 
Цель работы. Анализ особенностей оценок мгновенной мощности с применением математического 

аппарата декомпозиции. 
Материал и результаты исследования. Алгоритм анализа спектральных составляющих требует 

применения процедуры преобразования Фурье, а также наличия аппарата математических операций над 
сигналами тока и напряжения, представленными гармоническими рядами вида: 
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Если процедура выделения спектральных составляющих реализована в ряде математических пакетов с 
применением различных методов быстрого преобразования Фурье, то выполнение операции умножения токов и 
напряжений необходимо производить вручную, что при большом количестве гармоник представляет собой 
довольно трудоемкую процедуру. В случае определения влияния нелинейных элементов цепи, параметры 
которых являются функциями тока, количество операций умножения значительно возрастает. Следовательно, 
становится актуальным вопрос автоматизации подобных вычислений.  

В общем виде мгновенная мощность источника в системе определяется следующим выражением: 
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где 0k
P , 

kac
P , 

kbc
P , 

kas
P , 

kbs
P  – амплитуды постоянной, канонических (косинусных, синусных) и неканонических 

(косинусных, синусных) гармоник мощности; k=m±n – номер гармоники мощности. 
Канонические составляющие мгновенной мощности получены путем умножения одночастотных 

составляющих (m=n); неканонические гармоники – перемножением разночастотных составляющих (m≠n). 
Операция разложения получила название декомпозиции составляющих мгновенной мощности, что 

упрощает понимание процессов преобразования мощности, с одной стороны, и позволяет получить 
обобщенные показатели (меры) мгновенной мощности, с другой. 

Один из таких показателей – эффективная мощность электрических сигналов, которая, в отличие от полной 
мощности, равна среднеквадратичному значению произведения мгновенных значений напряжений и тока. 
Этому показателю уделяется недостаточное внимание в виду отсутствия представлений в отношении 
фундаментальных принципов частотных преобразований при формировании сигнала мгновенной мощности. 

Принципиально важной мерой оценки качества энергопроцессов в системе при изменении управляющих 
сигналов, появлении или введении в контур преобразования энергии нелинейностей является управляемость 
объекта – характеристика, определяющая энергетическую реакцию системы на изменение управляющих или 
возмущающих воздействий. Декомпозиционные параметры P0, Pkac, Pkas, Pkbc, Pkbs при этом являются исходным 
материалом для вышеуказанной оценки. Разложение на составляющие мгновенной мощности при умножении 
компонент напряжения и тока представлено на рис. 1. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 
 

485

;IU
2

1
)t(P

N

1n

M

1m mn,mnk
mn0 ∑∑

= = =−=

=

;)tkcos(IU
2

1
)t(P

mn,mnk

N

1n

M

1m
mnka c

=+=
= =
∑∑ Ω=

;)tksin(IU
2

1
)t(P

mn,mnk

N

1n

M

1m
mnkbc

=+=
= =
∑∑ Ω=

;IUIU mbnbmana∑ ∑ ∑ ∑++… ;IUIU manbmbna∑ ∑ ∑ ∑++…

;)tkcos(IU
2

1
)t(P

nm,mnk

N

1n

M

1m
mnka s

≠±=
= =
∑∑ Ω=

;)tksin(IU
2

1
)t(P

nm,mnk

N

1n

M

1m
mnkbs

≠±=
= =
∑∑ Ω=

( ) ( ) ;PP
2

1
PP

2

1
Pdt)t(P

T

1
P

K

1k

2
kbkb

K

1k

2
kaka

2
0

T

0

2
э scsc ∑∑∫

==

++++==

;)tksin(P)tkcos(PP)t(P
K

1k

K

1k
kbka0 ∑ ∑

= =
Σ Ω+Ω+=

∑
=

ϕ−Ω=
N

0n
nna );tncos(U)t(U ;)tmcos(I)t(I

M

0m
mma∑

=

ψ−Ω=

;)tmcos(I)tncos(U)t(I)t(U)t(P
M

1m
mma

N

1n
nna ∑∑

==

ψ−Ωϕ−Ω==

∑
=

Ω
N

0n
nb )tnsin(U∑

=

Ω
N

0n
na )tncos(U

∑
=

Ω
M

0m
mb )tmsin(I∑

=

Ω
M

0m
ma )tmcos(I

…

…

 
Рисунок 1 – Схема декомпозиции составляющих мгновенной мощности 

Выводы. Применение интегральных составляющих мощности приводит к потере информации о протекании 
энергетических процессов в электромеханических системах. Поэтому, при анализе энергетических режимов 
необходимо использовать аппарат мгновенной мощности, который учитывает влияние разночастотных 
компонент на качество процессов энергопреобразования. 

Предложенный метод декомпозиции составляющих мгновенной мощности может быть использован при 
решении задач диагностического и идентификационного характера в электромеханических системах. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Ромашихин Ю.В., Родькин Д.И., Калинов А.П. Энергетический метод идентификации параметров 
асинхронных двигателей // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові 
праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 3/2007 (44). Ч. 2 – С. 130-136. 

2. Отнес Р. Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы. – М.: МИР, 1982. – 430 с. 
3. Калинов А.П., Лейко В.В., Родькин Д.И. Спектральный анализ мгновенной мощности в сети с 

полигармоническим напряжением и током // Вестник Кременчугского политехнического университета, 
Вып. 3/2006 (38), Ч. 2. – С. 59-72. 

4. Родькин Д.И. Декомпозиция составляющих мощности полигармонических сигналов // Электротехника. 
– 2003. – № 3. – С. 34-37. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 
 486

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 
ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ ЗІ ЗНИЖЕННЯМ КОЛИВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

Льопа І.А., магістрант 
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  
 
Вступ. Не дивлячись на те, що індукційна піч була винайдена в XIX столітті, в даний час її широке 

вживання не втратило актуальність. У зв’язку з безперечними технічними і економічними перевагами 
індукційних печей, вони широко застосовуються для плавки чорних і кольорових металів на металургійних 
заводах. В основному застосовуються індукційні тигельні та індукційні канальні печі. 

Індукційні тигельні печі (ІТП), хоча і відрізняються нижчими коефіцієнтом корисної дії ( %6848 −=η ) і 

природним коефіцієнтом потужності ( 1,0033,0cos −=ϕ ), а також є дорожчим і складнішим   електротехнічним 

пристроєм в порівнянні з індукційними канальними печами, все ж вони більш зручніші в експлуатації.  Але 
разом з тим спотворюють електричну мережу нерівномірним споживанням активної та реактивної 
потужності протягом доби [1].  

Викликають несинусоїдальність та несиметрію живлячої напруги, провали напруги, а також появу струмів 
зворотної послідовності. 

Сучасним джерелом живлення індукційних установок постійного струму є тиристорні перетворювачі, які теж, 
як і печі, споживають реактивну потужність. Перетворювачі є генераторами вищих гармонік струму і напруги, і є 
одними з головних порушників якості електроенергії в живлячій мережі [3]. 
Мета роботи. Підвищення коефіцієнта потужності індукційної печі за умов зміни її завантаження. 
Матеріал і результати дослідження. Головним елементом індукційної печі являється індуктор обтічний 

змінним струмом, що служить первинною обмоткою, а вторинною і одночасно навантаженням є – сам метал. 
Тому параметри (активний і реактивний опори) саме індуктора під час плавки металу мають властивість 
змінюватись, тим самим змінюючи параметри енергоспоживання індукційної печі. 

Індукційна піч працює в трьох режимах: плавки, витримки та зливу металу. Період плавки 
характеризується великою активною потужністю і максимальним споживанням електроенергії. Витримка 
металу складає 10-15% від потужності плавки металу. У цьому режимі метал в печі може утримуватися при 
бажаній температурі. Третій режим характеризується дуже малим споживанням (майже не споживається) 
електроенергії з мережі, під час якого здійснюється нахил печі і відбувається злив розплавленого металу, що є 
завершальною стадією плавки.  

Тому кожен режим роботи індукційної печі супроводжується різними показниками споживання електричної 
енергії, активної та реактивної потужності, зміною величини струму та коефіцієнта потужності за цикл плавки 
металу. 

Регульованим технологічним параметром печі індукційного нагріву є температура металу. Її зміна або 
стабілізація проводиться шляхом регулювання величини активної потужності, що підводиться до індуктора 
печі, тобто це потужність, яка витрачається на виконання роботи.  

Регульованим електричним параметром є реактивна потужність, споживана індукційною установкою. Це 
пояснюється тим, що індукційна піч є змінним активно-індуктивним навантаженням. Причому індуктивна 
складова значна, що відповідає мінімальному значенню коефіцієнта потужності. Для її компенсації та для 
підвищення ϕcos  найбільш економічним засобом являються регулюючі і нерегулюючі конденсаторні батареї. В 

результаті постійної зміни коефіцієнта потужності під час роботи печі, для його підтримки на виводах джерела 
живлення на номінальному рівні, необхідно регулювати ємкість цієї компенсуючої конденсаторної батареї в великому 
діапазоні [2]. 
Висновки. Індукційна пічна установка являється великим споживачем електричної енергії з живлячої 

мережі, має декілька режимів роботи, які характеризуються зміною в досить широких межах як активної, так і 
реактивної потужностей, що веде за собою коливання струму і коефіцієнта потужності. А також індукційні 
установки мають шкідливий вплив на енергозабезпечуючу мережу, в результаті  створюваної ними несиметрії та 
несинусоїдальності живлячої напруги, появу струмів зворотної послідовності. 

Тому необхідно застосовувати засоби для підвищення ефективності роботи в процесі плавки металу, хоча це 
призведе до переустаткування, але при цьому здійснюється економія електричної енергії та зниження пікових 
навантажень. 
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Вступ. В умовах ринку та самозабезпечення промислових підприємств гостро стало питання стандартизації, 

використання та ефективності паливно-енергетичної політики. У зв’язку з тим, що вартість паливно-
енергетичних ресурсів на світовому та внутрішньому ринках постійно змінюється в бік підвищення, така 
політика є обґрунтованою. Детальний аналіз факторів, що впливають на ефективність енергоспоживання, є 
важливою задачею, вирішення якої дозволить обґрунтувати подальші заходи з енергоресурсозбереження.  

На даному етапі розвитку країни підприємства поставлені у рамки постійної економії ресурсів. Зростання 
цін на енергоносії змушує підприємців шукати можливості скорочення витрат на паливно-енергетичні ресурси 
(ПЕР). Все частіше промисловці залучають до співпраці енергоаудиторські фірми для виявлення потенційних 
можливостей енергозбереження. І як правило, це приносить свої результати зі значним економічним ефектом. 
Але на сьогодні не кожне підприємство зможе оплатити послуги такої компанії, тому виникає необхідність 
проведення аналізу енергетичної діяльності власними силами із залученням внутрішніх співробітників. 
Мета роботи – скорочення  витрат на енергоресурси шляхом проведення ефективного самоаналізу 

енергоспоживання підприємством. 
Матеріал та результати дослідження.  
В загальному вигляді процес  оцінки споживання енергоресурсів проходить в декілька етапів (рис. 1). 
I етап. Накопичення інформації, збирання і узагальнення основних даних про об`єкт, а також відповідна  їх 

оцінка – є одним із найважливіших етапів. Тому для виконання даного етапу необхідно зібрати такі документи:  
інформацію про системи споживання ПЕР; графіки споживання ПЕР протягом доби, місяця, року; деякі 
фінансово-економічні дані; проектну документацію на системи паливно-енергетичного забезпечення 
підприємства;  нормативно-довідкову інформацію; щодо найбільш енергоємних споживачів; плани обсягів 
виробництва на наступні періоди. Цей етап вимагає значних трудових і часових витрат, повинен містити 
найбільш точну, достовірну інформацію про досліджуваний об’єкт. Отримані дані необхідно узагальнити, 
систематизувати та згрупувати [1]. 

II етап. Розрахунок і порівняння. Розрахунок питомих норм витрат проводиться згідно методики  
нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві, затвердженої наказом Держкоменергозбереження 
від 22.10.2002 № 212 [2]. У методиці використані положення діючих методичних нормативних документів. 
Також цей етап передбачає розрахунок фактичних питомих витрат на енергоресурси та порівняння їх з 
нормативними. 

III етап. Аналіз отриманої інформації. Аналіз споживання ПЕР дає можливість визначити тенденцію 
споживання ПЕР за конкретний проміжок часу (річний, місячний, добовий). Цей етап може включати в себе: 
графічне та табличне представлення інформації; зіставлення фактичних значень питомого споживання  з 
нормативними значеннями; виявлення та аналіз факторів, що вплинули на відхилення фактичних значень від 
нормативних і т.п. В умовах роботи підприємств на обсяги енергоспоживання впливає достатньо велика 
кількість різних факторів, серед яких можна виділити наступні: попит на продукцію, вид та вартість 
споживаного палива, наявність власних автономних джерел живлення, технічний стан обладнання та режими 
його використання, система управління та організація виробництва в цілому і т.п. [3]. 

IV етап. Розробка рекомендацій з енергозбереження. Під час розроблення рекомендацій щодо впровадження 
енергозберігаючих заходів необхідно: визначити технічну суть пропонованих вдосконалень та джерела 
отримання  економії ПЕР; розрахувати потенційну річну економію у фізичному та вартісному виразах; 
визначити перелік обладнання, необхідного для реалізації енергозберігаючих заходів, оцінити його вартість з 
урахуванням доставки, монтажу та введення в експлуатацію; визначити пріоритет впровадження пропонованих 
енергозберігаючих заходів; розглянути всі можливості зменшення витрат; оцінити загальний економічний 
ефект від пропонованих енергозберігаючих заходів; визначити загальну суму капіталовкладень та джерела їх 
отримання, оцінити можливості залучення кредитних коштів. 

V етап. Прогнозування. Якісним продовженням запропонованого енергоаналізу буде розробка прогнозних 
даних щодо споживання енергоресурсів на наступні періоди. Без прогнозу неможливе ефективне перспективне 
планування споживання ПЕР, оскільки воно повинно здійснюватися, враховуючи темпи і пропорції розвитку, 
визначені на перспективу. Завдання прогнозування полягає в тому, щоб оцінити і передбачити ту частину 
процесу, яка характеризується випадковим відхиленням від тенденції. Прогноз споживання ПЕР повинен 
складатися з урахуванням значущості в майбутньому вже досліджених чинників (факторів), або таких, які 
можуть з`явитися надалі. Тому прогнозування споживання ПЕР – це процес безперервного спостереження за 
розвитком чинників, що впливають на його зміну, і своєчасного внесення поправок у результати прогнозу [1]. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

 

 
 488

 
 

Рисунок 1- Алгоритм аналізу споживання енергетичних ресурсів 
 

Висновки. Запропоновано типовий алгоритм оцінки споживання енергоресурсів, що дозволить виявити 
відхилення фактичних питомих витрат на ПЕР від нормативних, проаналізувати причини їх невідповідності та 
розробити заходи щодо скорочення енергоресурсоспоживання підприємством. 
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Вступ. Розрахунки нелінійних електричних кіл є набагато складнішими в порівнянні з лінійними, оскільки 
питанням розробки теорії нелінійних диференційних рівнянь, що описують процеси в нелінійних електричних 
колах, було приділено менше уваги. Нелінійне електричне коло характеризується оператором, що не володіє 
властивістю лінійності. Часто властивості нелінійності коло набуває через наявність в ньому 
напівпровідникових елементів. Властивості таких елементів зазвичай описуються нелінійною залежністю між 
струмом і напругою на затисках – вольт-амперною характеристикою (ВАХ) [1]. 
Мета роботи. Розробка методу розрахунку електричного кола з напівпровідниковим елементом методом 

миттєвої потужності.  
Матеріал та результати дослідження. Розглянемо електричне коло, що містить діод, включений 

послідовно з активним опором (рис. 1). 
D

 
Рисунок 1 – Досліджуване електричне коло 

Для знаходження параметрів цієї системи використовуємо запропонований автоматизований алгоритм 
розрахунку складових миттєвої потужності на елементах досліджуваного кола [2]. В якості апроксимуючої 
функції була вибрана поліноміальна: 
 i(u)= a0+a1u+a2u

2+…+anu
n. (1)  

Для формування полінома n-го ступеня необхідно виконати наступні дії, відображені в структурі 
формування гармонійних складових напруги на виході діода (рис. 2), де Ua та Ub – масиви гармонійних 
складових напруги живлення. 

 

1. Задаються масиви гармонійних 
складових напруги живлення. 

2. Отримуються масиви складових 
напруги n-го ступеню. Використовуючи 
алгоритм сгортки [2], перемножуємо задані 
масиви і отримуємо другий ступінь 
напруги живлення. Для здобуття третього 
ступеня необхідно масиви, отримані 
унаслідок попередньої дії, перемножити з 
вихідними даними. Описану вище 
операцію необхідно виконувати, доки не 
буде отриманий необхідний ступінь 
гармонійних складових напруги, який 
відповідає ступеню полінома. 

3. Наступним етапом є множення 
отриманих масивів необхідних ступенів 
складових напруги на відповідні сталі 
коефіцієнти. 

4. Підсумовуючі отримані вирази, 
отримуємо Uda, Udb – дійсну і уявну 
гармонійні складові напруги на виході 
діода, відповідно. 

Рисунок 2 – Структура формування гармонійних 
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складових напруги на виході діода 
Знаходження коефіцієнтів полінома здійснювалося в програмному пакеті CurveExpert, за допомогою якого 

здійснювалась апроксимація ВАХ діода. Для виявлення максимально точної апроксимуючої залежності для 
ВАХ даного напівпровідникового елементу були розглянуті чотири поліноми: 3-го, 4-го, 5-го та 6-го ступенів, а 
також визначені необхідні коефіцієнти (рис. 3). 

1 0.5 0 0.5 1

0.5

0.5

1

 а) 

1 0.5 0 0.5 1

0.5

0.5

1

1.5

 б) 
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0.5
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1

1.5

_

 в) 
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1.5

_

 г) 
Рисунок 3 –  Апроксимаційна залежність i(u), представлена : а) поліномом 3-го, б) поліномом 4-го, 

в) поліномом 5-го, г) поліномом 6-го ступеню 

З використанням автоматизованого алгоритму отримання гармонійних складових миттєвої потужності 
напруги на виході діода, були отримані вирази дійсних і уявних складових напруги в символьному вигляді, які 
наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Гармонійні складові миттєвої потужності напруги на виході діода 
Re(u) Im(u) 

a0 2 a2 Ua1
2

⋅⋅+ 2 a2 Ub1
2

⋅⋅+

Ua1 a1⋅ 3 a3 Ua1
3

⋅⋅+ 3 a3 Ub1
2

Ua1⋅⋅⋅+

Ua1
2

Ub1
2

−( ) a2⋅

Ua1 Ua1
2

3 Ub1
2

⋅−( ) a3⋅⋅

0

0

0

0

0

0

0



































  

0

Ub1 a1⋅ 3 a3 Ua1
2

Ub1⋅⋅⋅+ 3 a3 Ub1
3

⋅⋅+

2 Ub1 Ua1 a2⋅⋅⋅

Ub1 3 Ua1
2

⋅ Ub1
2

−( ) a3⋅⋅

0

0

0

0

0

0

0

































  

а) поліном 3-го ступеню 

a0 2 a2 Ua1
2

⋅⋅+ 2 a2 Ub1
2

⋅⋅+ 6 a4 Ua1
4

⋅⋅+ 12 a4 Ub1
2

Ua1
2

⋅⋅⋅+ 6 a4 Ub1
4

⋅⋅+

Ua1 a1⋅ 3 a3 Ua1
3

⋅⋅+ 3 a3 Ub1
2

Ua1⋅⋅⋅+

a2 Ua1
2

⋅ a2 Ub1
2

⋅− 4 a4 Ua1
4

⋅⋅ 4 a4 Ub1
4

⋅⋅−+

Ua1 Ua1
2

3 Ub1
2

⋅−( ) a3⋅⋅

Ua1
4

6 Ub1
2

Ua1
2

⋅⋅− Ub1
4

+( ) a4⋅

0

0

0

0

0

0
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б) поліном 4-го ступеню 

a0 2 a2 Ua1
2

⋅⋅+ 2 a2 Ub1
2

⋅⋅+ 6 a4 Ua1
4

⋅⋅+ 12 a4 Ub1
2

Ua1
2

⋅⋅⋅+ 6 a4 Ub1
4

⋅⋅+

Ua1 a1⋅ 3 a3 Ua1
3

⋅⋅+ 3 a3 Ub1
2

Ua1⋅⋅⋅+ 10 a5 Ua1
5

⋅⋅+ 20 a5 Ub1
2

Ua1
3

⋅⋅⋅+ 10 a5 Ua1 Ub1
4

⋅⋅⋅+

a2 Ua1
2

⋅ a2 Ub1
2

⋅− 4 a4 Ua1
4

⋅⋅ 4 a4 Ub1
4

⋅⋅−+

a3 Ua1
3

⋅ 3 a3 Ub1
2
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5
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4
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2
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3
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6 Ub1
2
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2
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4
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4
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2
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2
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4
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0

0

0

0
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в) поліном 5-го ступеню 

Для підтвердження адекватності методу, який був застосований до нелінійного кола, що містить 
напівпровідниковий елемент, здійснювалась  перевірка точності розрахунків, отриманих за допомогою 
запропонованого автоматизованого алгоритму розрахунку електричних кіл методом миттєвої потужності [3]. 
Моделювання кола здійснювалось в математичному пакеті MatLab (рис. 4) і отримувались графіки залежностей 
i(t), u(t) та p(t). 

 
Рисунок 4 – Структурна схема досліджуваного нелінійного кола в пакеті MatLab 

 
Розклавши отримані сигнали в ряд Фур'є, порівнювались розрахункові значення з отриманими 

експериментальним шляхом. Критеріями оцінки адекватності розрахунку нелінійного кола є відносна похибка 
за значеннями гармонійних складових шуканого струму і потужності, похибка за ефективними значеннями, а 
також порівняння ступеню збігу кривих вище вказаних величин за середнім квадратичним відхиленням (СКВ) і 
коефіцієнтом детермінації. Результати порівняння наведено в таблиці 2. Визначення СКВ та коефіцієнту 
детермінації для розрахункових миттєвих значень струму з експерементально отриманими здійснювалось за 
виразами: 

 
∑

∑
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де N – кількість точок на досліджуваном відрізку експерементальної кривої; Ii – значення i-ї точки 
експериментальної кривої струму; Iрозр )( ti ∆⋅  – i-те значення розрахункової кривої струму; Iсер – середнє 

арифметичне значення за N-1 точками експериментальної кривої. 
Для наочної оцінки точності визначення шуканих параметрів представимо графіки відновлення кривих i(t) і 

p(t) (рис. 5) для полінома 6-го ступеня. 
Результати порівняння експериментального сигналу з розрахованим за допомогою автоматизованого методу 

миттєвої потужності показують достатню збіжність результатів Великі значення похибок спостерігаються для 
незначних ортогональних гармонійних складових струму, що не впливає на загальний результат. 
Проаналізувавши отримані дані визначення струму, можна зробити висновок, що із збільшенням ступеня 
поліноміальної функції, що описує ВАХ даного напівпровідникового елемента, точність розрахунку помітно 
зростає. 
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Рисунок 5 – Відновлення залежностей a) i(t), б) p(t) 

де ip(t) – крива, побудована за розрахунковими значеннями струму; iе(t) – крива, побудована за 
експерементально здобутими значеннями струму; iв(t) – крива, відновлена за значеннями струму, отриманими 
унаслідок розкладання сигналу в ряд Фур'є; p(t) – крива, побудована за розрахунковими значеннями 
потужності; ре(t) – крива, побудована за експерементально здобутими значеннями потужності; рв(t) – крива, 
відновлена за значеннями потужності, отриманими унаслідок розкладання сигналу p(t) в ряд Фур'є. 

Таблиця 2 – Результати проведеного аналізу отриманих даних 
i(t) p(t) 

Re Im Re Im 
 
№ 
 δi(t),% 

№ 
δi(t),% 

 
№ 

δp(t),% № 
δp(t),% 

Поліном 3-го ступеня 
0 0,3 1 3 0 3,24 1 0,047 
2 0,27 3 162 2 10 3 26,5 

δiеф, % δpеф, % 
1.825 2.077 

СКВ R2 СКВ R2 

0,882 0,988 0,385 0,994 
Поліном 4-го ступеня 

0 0,69 1 1,7 0 1,7 1 0,37 
2 0,57 3 151 2 2,5 3 17,7 
4 71   4 183 5 48,2 

δiеф, % δpеф, % 
1.346 0.724 

СКВ R2 СКВ R2 

0,376 0,995 0,089 0,999 
Поліном 5-го ступеня 

0 3,19 1 0,32 0 0,32 1 3,7 
2 5,45 3 2476 2 0,49 3 7,1 
4 0,14 5 8712 4 7346 5 80,8 
    6 1457   

δiеф, % δpеф, % 
1.672 1.591 

СКВ R2 СКВ R2 

0,249 0,997 0,128 0,998 
Поліном 6-го ступеня 

0 0,59 1 0,58 0 0,58 1 1 
2 2,45 3 3034 2 0,95 3 6 
4 12 5 5697 4 7043 5 59 
6 95   6 9573   

δiеф, % δpеф, % 
0.636 1.088 

СКВ R2 СКВ R2 

0,154 0,998 0,044 0,999 
Висновки. Доведена ефективність та достатня точність розв’язання нелінійного електричного кола з діодом 

при використанні автоматизованого метода миттєвої потужності. 
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ВЛИЯНИЕ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА НА ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Ромашихин Ю.В., ассист. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

 
Введение. Идентификация электромагнитных параметров (ЭМП) асинхронных двигателей (АД) 

осуществляется с использованием системы, состоящей из тиристорного регулятора напряжения, датчиков 
напряжения и тока, канала преобразования и ЭВМ. При измерении, передаче и обработке сигналов напряжения 
и тока неизбежно возникает погрешность [1, 2], которая оказывает влияние на определение амплитуд и фазовых 
сдвигов гармоник напряжения и тока, а соответственно и составляющих мгновенной мощности, определяемой 
произведением соответствующих сигналов [3, 4]. Погрешности определения исходных сигналов напряжения и 
тока могут внести ошибки в дальнейшие расчеты при идентификации ЭМП АД. 
Цель работы. Оценка влияния ошибок измерения напряжения и тока на идентифицируемые 

электромагнитные параметры асинхронного двигателя. 
Материал и результаты исследований. Погрешность при использовании системы идентификации ЭМП 

АД может наблюдаться в процессе измерения сигналов датчиками напряжения и тока, их преобразования 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и обработки с помощью преобразования Фурье. Факторы, которые 
влияют на погрешности датчиков напряжения и тока приведены на рис. 1 [1, 2]. 

Температурные и 
частотные зависимости 
оказывают наиболее 
ощутимое влияние на работу 
датчиков. Это связано с тем, 
что приведенные зависимости 
определяют диапазон работы 
датчиков напряжения и тока. 
Сюда же можно отнести 
погрешность, связанную с 
преобразованием сигналов с 
выхода датчиков, подаваемых 
на вход АЦП, которая 
определяется нелинейной 

характеристикой 
преобразования сигнала. 
Измеренный сигнал после 
отцифровки подается на ЭВМ 
с использованием АЦП. При 
этом возникает погрешность, 
связанная с преобразованием 
входного аналогового сигнала 

напряжения и тока в цифровую форму (рис. 2) [1, 2].  
К погрешностям, возникающим в ЭВМ, можно отнести погрешность, связанную с разложением 

полученного сигнала на составляющие при помощи аппарата Фурье (рис. 3) и погрешность идентификации 
электромагнитных параметров АД с помощью метода энергодиагностики [3]. 

 В качестве численного метода при решении уравнений баланса составляющих мгновенной мощности 
применяется метод Ньютона второго порядка. Для решения 
уравнений данный метод был выбран исходя из того, что метод 
Ньютона может сходиться с более высоким, чем градиентные 
методы, порядком. Однако, как метод второго порядка, метод 
Ньютона требует большего объема вычислительной работы, 
поскольку приходится вычислять вторые производные 
функции. К этому сводятся основные преимущества (высокий 
порядок сходимости) и недостатки (локальный характер 
сходимости и больший объем вычислений) метода Ньютона. 

Таким образом, погрешности измерения, преобразования, и 
математической обработки сигналов вносят дополнительные 
ошибки при идентификации ЭМП АД. Поэтому необходимо 

Факторы, влияющие на погрешности датчиков напряжения и тока
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Рисунок 1 – Погрешности датчиков напряжения и тока 
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Рисунок 2 – Погрешности аналого-цифрового преобразования 
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Рисунок 3 – Погрешности  
обработки сигнала на ЭВМ 
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определить,ы каким образом указанные погрешности войдут в составляющие мгновенной мощности и оценить 
их влияние на идентифицируемые ЭМП. Для анализа рассмотрим сигналы напряжения и тока, которые 
содержат по две гармоники. При этом будем считать, что сигнал напряжения не содержит погрешностей 
измерения и преобразования. Тогда напряжение и ток можно представить в виде: 

( ) ( )1 1 3 3( ) cos cos 3 ;n nU t U t U tϕ ϕ= Ω − + Ω −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 3 3 3 3 11 1 11 1 1 1 11( ) cos cos cos 3 cos 3 cosaI t I t I t I t I t I tψ ψ ψ ψ= Ω − + ∆ Ω − ∆ + Ω − + ∆ Ω − ∆ = Ω +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 3 3 3 31 1 1 1 1 1 1sin cos sin cos 3 sin 3 cos 3 sin 3 ,b a b a b a bI t I t I t I t I t I t I t+ Ω + ∆ Ω + ∆ Ω + Ω + Ω + ∆ Ω + ∆ Ω  

где 
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1cos ,  sina bI I I Iψ ψ∆ = ∆ ∆ ∆ = ∆ ∆  – косинусная и синусная составляющие первой гармоники тока 

соответственно, определяемые наличием указанных погрешностей; 
3 3 3 3 3 31 1 11 1 1cos ,  sina bI I I Iψ ψ∆ = ∆ ∆ ∆ = ∆ ∆  –

косинусная и синусная составляющие третьей гармоники тока соответственно, определяемые наличием 
указанных погрешностей; 

1 1 11 1 1n mψ ϕ ϕ= +  – угол сдвига фаз между вектором первой гармоники тока и 

вещественной осью; 
33 31 1 1n mψ ϕ ϕ= +  – угол сдвига фаз между вектором третьей гармоники тока и 

вещественной осью. 
Для рассматриваемого примера косинусные и синусные составляющие гармоник тока определяются в виде: 

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1;  ;   ;  .a a a b b b a a a b b bI I I I I I I I I I I IΣ Σ Σ Σ= + ∆ = + ∆ = + ∆ = + ∆  

Диаграмма формирования составляющих гармоник тока с учетом погрешностей приведена на рис. 4. 
Применительно к Т-образной схеме замещения, которая состоит из статорной цепи, контура намагничивания 

и роторной цепи, погрешность 
измерения составляющих гармоник 
токов статора приводит к 
появлению погрешностей при 
определении составляющих 
гармоник мгновенной мощности 
источника полигармонического 
напряжения, на активных 
сопротивлениях и индуктивностях 
статорной цепи. Тогда 
составляющие мгновенной 
мощности можно представить в 
виде: 

( ) ( )
( )
( )/

cos

cos

cos ,

k k

k

k

P t P k t

P k t

P k t

= Ω +

+∆ Ω +

+∆ Ω

  

где 1 1
1 1

I
n m

N M

k
n m k m n

P E
= = = ±

= ∑ ∑ , 

1 1
1 1

I
n m

N M

k
n m k m n

P E
= = = ±

∆ = ∆ ∆∑ ∑ , 

( )/
1 1 1 1

1 1
I I

n m n m

N M

k
n m

k m n

P E E
= = = ±

∆ = ∆ + ∆∑ ∑ . 

Выражения для постоянной, 
косинусных и синусных 
составляющих мгновенной 
мощности источника 
полигармонического напряжения, на активном сопротивлении и индуктивности можно записать в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

1 1 1 1

/
0 0 0 0

/
0 0 0 0

/

/

/

;

;

cos cos cos ;

sin sin sin ;

cos cos cos ;

и и и и

и и и и

и и и и

R R R R

ka ka ka ka

kb kb kb kb

kaR kaR kaR kaR

P P P P

P P P P

P t P k t P k t P k t

P t P k t P k t P k t

P t P k t P k t P k t

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

= + ∆ + ∆

= + ∆ + ∆

= Ω + ∆ Ω + ∆ Ω

= Ω + ∆ Ω + ∆ Ω

= Ω + ∆ Ω + ∆ Ω

 

 
Рисунок 4 – Векторная диаграмма гармонических составляющих тока 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

/

/

/

sin sin sin ;

cos cos cos ;

sin sin sin .

kbR kbR kbR kbR

kaL kaL kaL kaL

kbL kbL kbL kbL

P t P k t P k t P k t

P t P k t P k t P k t

P t P k t P k t P k t

Σ

Σ

Σ

= Ω + ∆ Ω + ∆ Ω

= Ω + ∆ Ω + ∆ Ω

= Ω + ∆ Ω + ∆ Ω

 

Составляющие мгновенной мощности источника полигармонического питания, на активном сопротивлении 
и индуктивности статора при использовании 2-х гармоник напряжения и тока имеют вид: 

– на индуктивности: – на активном сопротивлении: 

1 1 1 1 3

1 3
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3 3 3 31 1 1 16 ( )
1

2
;

И a a ba bP U I U I−∆ = ∆ ∆  

3 3 3 31 1 1 16 ( )
1

2
;

И a b ab bP U I U I+∆ = ∆ ∆  

Оценку эффективности метода энергодиагностики [3, 4] при наличии погрешностей при измерении тока 
статорной цепи проведем для АД серии 4АХБ2П100L4 с номинальной мощностью 4 кВт. На рис. 5 приведены 
значения активного сопротивления и индуктивности статорной цепи, а также индуктивностей роторной цепи и 
контура намагничивания при 10% погрешности измерения тока статора. Из рис. 5 видно, что ошибка 
определения ЭМП при наличии 10% погрешности измерения сигналов тока не превышает 9%. 
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Рисунок 5 – Значения активного сопротивления ротора (а), индуктивности статора (б), индуктивности 

намагничивания (в), индуктивности ротора (г) при ошибке определения тока и угла сдвига фаз 1-й (1), 3-й (2), 
5-й (3) гармоник, ошибке определения всех гармонических составляющих токов (4), всех гармонических 

составляющих токов и углов сдвига фаз (5) 
 

Выводы. На основании полученных выражений можно получить составляющие мгновенной мощности с 
учетом погрешностей измерительного канала для любого элемента электромеханической системы.  

Погрешность измерения сигналов напряжения и тока оказывает влияние на идентифицируемые ЭМП АД, 
поэтому необходимо учитывать эти погрешности в системе идентификационных уравнений дополнительными 
составляющими. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ОШИБКАХ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Ромашихин Ю.В., ассист., Куприй А.А., ассист., Батрак А.В., студ., Ромашихин Е.В., студ. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: thirdruh@yandex.ru  

 

Введение. Частотные методы идентификации электромагнитных параметров (ЭМП) электрических машин 
переменного тока, а именно, асинхронных двигателей (АД), разнообразны и используются в инженерной 
практике достаточно широко [2, 3], хотя их нельзя отнести к полностью изученным и применимым в любых 
условиях. Электромагнитные параметры АД определяются с использованием сигналов напряжения и тока, 
которые анализируются на периоде повторяемости. Сигналы соответствующих величин можно брать не только 
на периоде, но и на отличном от него участке [1]. То есть период сигнала выбирать не 0,02 с при частоте 
питающей сети 50 Гц, а меньше или больше, например, 0,018 с или 0,022 с. 
Цель работы. Оценка возможности использования метода энергодиагностики при полигармонических 

сигналах напряжения и тока. 
Материал и результаты исследований. Метод энергодиагностики основывается на уравнениях баланса 

мощностей. При этом составляется система идентификационных уравнений [2]. Первое уравнение определяет 
равенство постоянных составляющих мгновенной мощности на источнике и элементах схемы замещения, 
последующие уравнения – равенство знакопеременных составляющих мгновенной мощности для 
соответствующих гармоник мощности. Использование одной гармоники напряжения и тока, например, первой, 
позволяет получить постоянную составляющую и две знакопеременные составляющие (косинусные и 
синусные) со следующими номерами гармоник мгновенной мощности ,  0,  2k m n k k= ± = = . Использование 
каждой следующей гармоники напряжения и тока позволяет получить дополнительно по четыре гармоники 
знакопеременных составляющих мгновенной мощности. Например, при использовании первой и третьей 
гармоник сетевого напряжения получаются следующие гармоники составляющих мгновенной мощности: 0, 2, 
4, 6. 

Использование уравнений баланса мощностей позволяет определить неизвестные электромагнитные 
параметры, а также неизвестные составляющие токов (косинусные и синусные) роторной цепи и контура 
намагничивания. Применительно к Т-образной схеме замещения (рис. 1) неизвестными параметрами являются 
сопротивление статора R1, индуктивное сопротивление рассеяния статора X1; сопротивление рассеяния ротора 

/
2X ; сопротивление ротора /

2R ; активное Rµ и индуктивное Хµ сопротивления контура намагничивания. При 

этом по закону Кирхгофа ток статорной цепи равен сумме токов контура намагничивания и роторной цепи 

соответствующей гармоники: /
1 2I I Iν µν ν= + . Для Т-образной схемы замещения неизвестными являются пять 

параметров схемы замещения и шесть гармонических составляющих токов цепей. 
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Рисунок 1 – Схема замещения асинхронного двигателя 

 
Уравнения баланса мощностей при использовании трех гармоник напряжения и тока примут вид [2, 3]: 
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Из приведенных уравнений баланса мощностей видно, что при использовании трех гармоник напряжения и 
тока получается одиннадцать идентификационных уравнений. Таким образом, для идентификации 
электромагнитных параметров асинхронного двигателя при Т-образной схеме замещения (рис. 1) необходимо 
использовать три гармоники напряжения и тока, при этом получается одиннадцать составляющих мгновенной 
мощности при одиннадцати неизвестных схемы замещения (сопротивление статора R1 определяется заранее).  

Метод энергодиагностики базируется на уравнениях баланса составляющих гармоник мгновенной 
мощности при питании АД полигармоническим напряжением. [2]. Использование тиристорного регулятора 
напряжения позволяет получить полигармоническое питание АД, при этом сигналы напряжения и тока имеют 
вид, приведенный на рис. 2, который можно анализировать по разному. Для классического случая сигнал 
рассматривается на периоде повторяемости. Сигналы измерены для АД серии 4А100 мощностью 4 кВт при угле 
управления 130о. Как неизвестные определяются следующие параметры схемы замещения: активное 
сопротивление роторной цепи, а также индуктивности статорной цепи, контура намагничивания и роторной 
цепи. Результаты идентификации ЭМП АД при рассмотрении различных периодов сведены в табл. 1.  

 
Рисунок 2 – Сигналы напряжения и тока 

Разложение в ряд Фурье сигналов напряжения и тока позволяет получить большое количество 
составляющих гармоник, которые определяются не для всего периода сигнала, а только его части [1]. На рис. 2 
это участки периода T/, T//, T///, T////. Использование части периода сигналов напряжения и тока позволяет 
получить большое число гармоник напряжения и тока, а соответственно и мгновенной мощности, которые 
являются значительными. Использование сигналов напряжения и тока, снятых в системе тиристорный 
регулятор напряжения – асинхронный двигатель, позволяет идентифицировать ЭМП для рассматриваемых 
периодов: T=0,02 с, T/=0,015 c, T//=0,01 c, T///= T////=0,005 c, которые сведены в табл. 1. 

Результаты исследований показывают, что возникает погрешность при идентификации ЭМП на периоде, 
отличном от сетевого (0,02 с). Этот факт объясняется тем, что мгновенная мощность для периода, например, T 
и T/ 

одна и та же. Период сигналов при этом составляет 0,02 и 0,015 с соответственно. При этом получается, что 
при анализе различных периодов сигнал мгновенной мощности имеет один и тот же вид. Поэтому и появляются 
погрешности при идентификации ЭМП АД. Существенно это сказывается при идентификации индуктивностей 
контуров, т.к. индуктивные сопротивления зависят от частоты .X Lω= .  

Также немаловажным выводом из вышеизложенного является то, что не обязательно использовать 
полигармоническое питание при идентификации ЭМП АД методом энергодиагностики. А можно 
рассматривать любой сигнал, только его необходимо разложить в ряд Фурье не на всем периоде повторяемости, 
а на его части по аналогии с вышеизложенным. 
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Таблица 1 – Ошибки идентификации ЭМП АД при различных периодах  

Ошибки идентификации ЭМП с использованием метода 
энергодиагностики при угле управления на ТРН 130о для периода, % Электромагнитные 

параметры АД 

Каталожные 
данные 

двигателя T T/ T// T/// T//// 

1R  1,35 – – – – – 
/
2R  1,39 1,439 0,288 0,576 0,504 0,504 

1L  0,0068 2,941 1,029 2,353 2,206 2,132 

Lµ  0,25 2,000 4 12 8,4 9,6 
/
2L  0,0067 1,493 2,239 4,03 3,582 3,433 

 
Анализ полученных результатов показывает, что наибольшая погрешность при идентификации ЭМП АД 

наблюдается для периода T//. Эта погрешность обусловлена тем, что половину рассматриваемого периода 
занимает участок, на котором напряжения и ток равны нулю.  
Выводы. Результаты исследований показали, что для увеличения точности идентификации ЭМП АД в 

качестве периода анализируемых сигналов напряжения и тока необходимо выбирать тот, который не содержит 
безтоковых пауз. 

При уменьшении периода сигнала наблюдается увеличение погрешности при идентификации ЭМП АД. Это 
можно объяснить тем, что при уменьшении периода увеличивается частота сигнала, которая вносит 
погрешность при определении индуктивных сопротивлений. Компенсацию изменения значений индуктивных 
сопротивлений необходимо проводить введением дополнительных элементов в схему замещения, которые 
будут учитывать влияние частоты на соответствующие сопротивления. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ВАРІЮВАННЯ ЇЇ 
ТОПОЛОГІЇ 

Скоробогатова В.І., д.т.н., проф., Горбань Т.В., асист. 
Чернігівський державний технологічний університет 
E-mail: gortv@inbox.ru 
 
Вступ. До кола задач проектування електричних систем належить задача цілеспрямованого розподілу вузлів 

навантаження на плані електричної мережі (ЕМ). Така задача за змістовним сенсом відповідає топологічній 
задачі (в частині просторового розташування вузлів на плані ЕМ) [1]. Її доцільно вирішувати на всіх рівнях 
структури системи. Складність полягає в тому, що кожен вузол системи з одного боку є зовнішнім джерелом 
живлення для вузлів нижчих рівнів структури системи, а з іншого – вузлом електричного навантаження для 
вищих рівнів структури системи (назвемо це функціональною двоїстістю вузла). Здається, що це є однією з 
важливих особливостей (фактором) топологічної задачі, яка не враховується в існуючих підходах при її 
вирішуванні. 

Відповідно до вимог [2] параметри ЕМ повинні відповідати всім основним режимам її роботи, у тому 
числі – аварійному. Пошук раціональних місць розташування вузлів ЕМ супроводжується зміною довжини 
ділянок мережі на усіх рівнях, у тому числі і довжина живлячої лінії, що призводить до зміни параметрів 
аварійного режиму, а значить і до зміни параметрів ЕМ. Це є другою і третьою важливими особливостями 
(факторами) топологічної задачі, які також не враховуються при її розв’язанні. 

Отже, топологічна задача ЕМ є задачею зі змінними параметрами, що потребує нових підходів до 
вирішення, оскільки аналітичних методів для цього не існує. Здається, що це можливо тільки з використанням 
математичного моделювання ЕМ з реалізацією варіювання її топології.  
Мета роботи. Розробити алгоритм моделювання ЕМ, який забезпечить математичний експеримент з 

елементами факторного аналізу щодо формування принципів побудови раціональної ЕМ із урахуванням 
варіювання її топології. 
Матеріал і результати дослідження. Для експериментального дослідження вищеназваних особливостей 

топологічної задачі ЕМ було розроблено узагальнений алгоритм, який дозволяє відстежити їх вплив на 
параметричні та вартісні властивості ЕМ. Алгоритм орієнтований на представлення електричної мережі двома 
структурними рівнями (живлячим та розподільним) з апріорі заданими електричними зв'язками між вузлами 
ЕМ, кількість яких та розподіл навантаження між ними також задано. 

Варіювання топології в алгоритмі реалізовано віртуальним переміщенням за планом ЕМ джерела живлення 
розподільної електричної мережі (шуканого за розташуванням вузла) за принципом детермінованої 
послідовності. Алгоритмом передбачено розрахунок параметрів передаючих елементів ЕМ згідно до 
електротехнічних вимог та відповідно до початкових умов моделювання, а саме: конструктивного виконання 
передаючих елементів ЕМ, значень вихідних параметрів нормального усталеного та аварійного режимів. 
Оцінювання впливу досліджуваних факторів здійснюється з використанням вартісних оцінок кожної 
віртуальної поточної ЕМ. Аналіз вартостей електричних мереж обмежено вартостями передаючих елементів 
мережі, що відповідає меті дослідження. 

В алгоритмі передбачено процедура оцінювання віртуальних ЕМ із топологіями, параметри яких 
розраховані згідно існуючим підходам.   

Вартісний аналіз ЕМ здійснюється з використанням ряду критеріальних функцій, а саме: приведених до 
року вартостей одноразових капіталовкладень та втрат активної електроенергії в передаючих елементах ЕМ 
(окремо та у сукупності). 

Оскільки коректне розв’язання задачі потребує необумовленої області розв'язання (що значно збільшує 
затрати часу на моделювання), то реалізація алгоритму моделювання електричної мережі не може обійтись без 
ЕОМ. Тому розроблений алгоритм моделювання електричної мережі було реалізовано з використанням 
алгоритмічної мови Delphi для ЕОМ типу ПК. 

Алгоритм і дослідження з його використанням було апробовано на ряді реальних ЕМ. На рисунку 1 
показана топологія однієї з таких ЕМ, яка виконана кабельними лініями з алюмінієвими жилами, має 
дворівневу структуру з зовнішнім джерелом живлення (т. А) та десятьма вузлами розподільної мережі (в 1, 
в 2,…,в 10). На рисунку 1 наведені модельовані місця розташування джерел живлення розподільної мережі (т 1, 
т 2,…,т 10). 

Моделюванням ЕМ виявлено, що при переміщенні за планом ЕМ шуканого за розташуванням вузла 
спостерігається суттєве зменшення величини усталеного значення струму короткого замикання та, як наслідок, 
зміна параметрів розподільної ЕМ (див. таблицю 1). Це служить доказом твердження: топологічна задача ЕМ  є 
задача зі змінними параметрами, яка потребує нових підходів до розв’язання.  
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Рисунок 1 – Топологія електричної мережі

А

 
Таблиця 1 – Усталені значення струмів короткого замикання в місцях розташування джерела живлення 

розподільної мережі 
Місце розташування джерела 
живлення розподільної мережі 

Усталене значення струму 
короткого замикання, кА 

Параметри розподільної мережі 
(перетин жил) 

т 0 14,0 300 
т 1 13,7 300 
т 2 13,5 300 
т 3 13,2 300 
т 4 13,0 300 
т 5 12,8 300 
т 6 12,5 300 
т 7 12,3 240 
т 8 12,1 240 
т 9 11,9 240 

т 10 11,7 240 
 
Висновки. Застосування розробленого алгоритму для моделювання ЕМ підтверджує виправданість 

врахування таких особливостей топологічної задачі ЕМ, як функціональна подвійність вузлів, змінність 
параметрів аварійного режиму та змінність параметрів ЕМ. Неврахування перелічених особливостей приводить 
до недопустимого відхилення від раціональних рішень. Отже, доцільно розглядати ці особливості як фактори, 
які необхідно враховувати при побудові раціональних ЕМ. 
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ОЦІНКА ЕНЕРГОЗАТРАТ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ В 
УМОВАХ НЕДОВАНТАЖЕННЯ 

Сорохтей І.І., аспірант 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
E-mail: yaremak@ukr.net 
 
Вступ. Сучасні об’єкти транспортування нафти - це складний комплекс, що складається з 

нафтоперекачувальних станцій (НПС), магістральних нафтопроводів (МНП) та додаткового обладнання. Весь 
цей комплекс працює як одне ціле і виконує свою основну функцію – транспортування нафти від 
нафтодобувних компаній до споживачів. Перекачування нафти є технічно складним процесом і потребує 
значних затрат електроенергії. В сучасних умовах дефіциту енергоносіїв НПС МНП зазвичай працюють в 
далеко не оптимальних недовантажених режимах роботи, тому виникає необхідність оцінки енергозатрат 
магістрального транспортування нафти та зменшення собівартості перекачування. 
Мета роботи. Оцінка енергозатрат магістрального транспортування нафти в умовах недовантаження на 

основі комплексного аналізу електричної та гідравлічної підсистем.   
Матеріал і результати дослідження. Аналіз роботи МНП показує, що основою причиною збільшення 

споживання енергії насосними агрегатами (НА) є нераціональний вибір режимів їх роботи. Наприклад, значні 
втрати електроенергії можуть виникати при недовантаженні нафтопроводу, внаслідок чого насоси та 
електродвигуни працюють з низьким коефіцієнтом корисної дії (ККД).  

Для оцінки енергозатарат магістрального транспортування нафти доцільно використати трикомпонентну 
динамічну систему “мережа живлення – насосний агрегат – нафтопровід”. Втрати електричної енергії даної 
системи варто поділити на три основні складові: 

 1. електрична мережа: втрати неробочого ходу і навантажувальні втрати в силових трансформаторах; 
навантажувальні втрати в лініях електричної мережі; навантажувальні втрати в електродвигунах; 

2. насосне обладнання: втрати електроенергії при зменшенні завантаження насоса і зниженні ККД; 
3. на лінійній частині МНП: втрати напору на тертя по довжині трубопроводу між двома НПС та зниження 

пропускної здатності через утворення внутрітрубних утворень. 
Аналіз результатів досліджень показав, що в багатьох роботах, як правило, розглядають одну із 

вищенаведених складових. Зокрема, основні режими роботи синхронних двигунів (СД) та втрати в них 
досліджено в [1], аналіз роботи магістральних відцентрових насосів (ВН), їх технічні показники та 
характеристики виконав Л.Г. Колпаков [2]. Однак, зменшення енергозатрат на перекачування нафти зумовлює 
необхідність комплексного аналізу електроспоживання системи “мережа живлення – насосний агрегат – 
нафтопровід”.  
Затрати електроенергії для магістрального транспортування нафти складають: 

НПНАЕМ WWWW ∆++∆= ,                                                                    (1) 

де ∆WЕМ – втрати енергії в електричній мережі; WНА – споживання електроенергії НА; ∆WНП  – втрати енергії в 
лінійній частині нафтопроводу. 

ЛТРЕМ WWW ∆+∆=∆ ,                                                                         (2) 

де ∆WТР  – втрати електричної енергії в трансформаторах; ∆WЛ – втрати електроенергії в кабельних лініях. 
При паралельній роботі трансформаторів з різною тривалістю їх вмикання втрати електричної енергії 

визначають згідно [3]: 
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де ∆РК, ∆РНХ  – відповідно втрати короткого замикання та неробочого ходу трансформатора; ni, – число 
паралельно працюючих трансформаторів; Sном, Sн, – відповідно номінальна та потужність навантаження 
трансформатора; m – число характерних режимів навантаження; ti – час роботи трансформатора. 

Втрати електричної  енергії в кабельних лініях [3]: 

∑
=

=∆
k

i ном

i
Л r

U

S
W

1
2

2
τ  ,                                                                        (4) 

де k ,r – відповідно кількість та опір кабельних ліній; Sі – потужність, що передається по і-й кабельній лінії; 
Uном– номінальна напруга; τ - час максимальних втрат. 

Повна електрична потужність, яку НА споживає з мережі складає [4]: 
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де ρ  – питома густина нафти; g  – прискорення вільного падіння; Q  – витрата нафти; iH – напір на виході ВН; 

)(QВНiη , )(QСДiη – відповідно залежності ККД і-го ВН та і-го СД від витрати нафти [4]. 

 
Спожита НА електроенергія: 

∑
=

⋅=
n

j
jiНАi tSW

1

,                                                                           (6) 

де jt – час роботи НА; j – кількість розрахункових інтервалів.  

Трубопровід та насосні станції, що на ньому працюють, є об’єднаною гідравлічною системою. Тому для 
знаходження параметрів режиму робочої точки QH , , яка знаходиться на перетині напірної характеристики 

НПС (ВН увімкнені послідовно) та гідравлічної характеристики трубопроводу, необхідно розв’язати систему 
рівнянь [5, 6]: 
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де  М – кількість робочих НА; ekiH – еквівалентний напір і-го ВН; ekir – еквівалентний активний гідроопір і-го 

ВН, в основі якого лежать сили в’язкісного тертя між шарами рідини та рідиною і стінками каналу, який 
відображає дисипацію енергії у зовнішній простір у вигляді тепла; ekix – еквівалентний індуктивний гідроопір 

і-го ВН, спричинений силами інерції, що протидіють зміні витрати ВН; QH , – відповідно напір та об’ємна  

витрата нафти в трубопроводі; λ  – коефіцієнт гідравлічного опору, який є функцією числа Рейнольдса Re і 
стану внутрішньої поверхні трубопроводу; K – коефіцієнт, що залежить від конструктивних параметрів 
трубопроводу; Z∆ – різниця геодезичних позначок початку та кінця трубопроводу; KH – залишковий напір у 

кінцевому пункті в системі відносних одиниць;  водаvk νν= – коефіцієнт зміни кінематичної в’язкості нафти 

відносно води. 
Розв’язання рівнянь виконують методом послідовних наближень, а для врахування технологічного 

обмеження за міцністю трубопроводу при кожному наближенні напір, створений насосами НПС, порівнюють з 
його максимально допустимим значенням Ндоп на предмет виконання умови Hдоп > H [6]. 

Втрати в лінійній частині нафтопроводу складають: 

∑
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де  2
KQH λ=∆  – втрати напору в трубопроводі [6]; iτ –  час роботи МНП; і – кількість розрахункових інтервалів. 

Висновки. Запропонована оцінка енергозатрат магістрального транспортування нафти дасть можливість 
скласти баланс енергоспоживання та проаналізувати його складові на основі комплексного аналізу електричної 
та гідравлічної підсистем. Порівняння енергозатрат в умовах недовантаження та номінальному режимах роботи 
на ділянці МНП згідно запропонованої методики дозволить визначити резерви підвищення ефективності 
транспортування нафти та шляхи зменшення собівартості перекачування. 
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Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: stalkertime@mail.ru 
 

Введение. В последние годы наблюдается рост потребности в автономных источниках электроэнергии. К 
электрическим генераторам подобных источников энергии предъявляются определенные требования, 
характерные для автономных энергоустановок: минимальные габариты и масса, бесконтактное исполнение, 
удовлетворительные параметры электрогенератора и его системы возбуждения, требуемое качество внешних 
характеристик и энергетических показателей. Тип электрогeнeрaтора оказывает решающее влияние на технико-
экономические показатели автономного источника энергии, так как он должен обеспечить потребителя 
стабильным напряжением при изменении нагрузки и ее характера. Известно, что простейшим в 
конструктивном отношении электромеханическим преобразователем энергии является асинхронный генератор 
(АГ), представляющий собой асинхронную машину (АМ) с короткозамкнутым ротором и конденсаторами 
возбуждения. Кроме того, АГ имеет ряд положительных качеств: бесконтактность, простота конструктивного 
исполнения, прочность и высокая надежность.  

Долгое  время считалось, что использование асинхронного генератора в автономном режиме связано с 
большими сложностями, а потому не является целесообразным. Если проблема значительной массы и большой 
стоимости конденсаторов возбуждения в настоящее время решена, то вопрос создания простой и надежной 
системы стабилизации выходного напряжения асинхронного генератора остается открытым. Все известные на 
сегодняшний день способы регулирования напряжения асинхронного генератора имеют определенный ряд 
недостатков, в результате область применения таких генераторов ограничена. Одна из основных проблем при 
разработке автономных источников электроэнергии на базе асинхронного генератора состоит в выборе 
рациональной системы его возбуждения и стабилизации выходного напряжения, что обеспечит оптимальные 
эксплуатационные характеристики. Многочисленные схемные решения регуляторов указывают на отсутствие 
качественного решения – универсальной схемы, обеспечивающей широкий диапазон регулирования выходного 
напряжения при изменении нагрузки. Поэтому создание рациональной системы управления емкостным током  
возбуждения является важной задачей  при анализе вопроса создания систем автономного электроснабжения на 
базе асинхронного генератора. Решением данной проблемы являются системы с использованием релейного 
регулятора. Однако существенным недостатком таких систем являются перенапряжения, возникающие при 
коммутации силовых конденсаторных батарей.  

Процессы, происходящие в релейной системе управления емкостным током при коммутации конденсаторов, 
имеют ряд особенностей [1]. Во-первых, запирание тиристоров при снятии управляющих сигналов происходит, 
как известно, в момент перехода тока тиристора в соответствующей ветви через нулевое значение, при котором 
конденсатор остается заряженным до определенного напряжения. Поэтому напряжение закрытого тиристора 
будет складываться из остаточного напряжения конденсатора и напряжения соответствующей фазы генератора. 
Во-вторых, при отпирании тиристоров могут происходить значительные броски тока с высокой скоростью его   
нарастания.  Наличие бросков тока при коммутации батареи конденсаторов ведет к просадке напряжения в 
асинхронном генераторе, повышенному износу коммутационной аппаратуры, а также, что самое 
нежелательное, выходу из строя конденсаторной батареи. Следовательно, для коммутационных устройств, 
применяемых в системах емкостного возбуждения АГ и источниках реактивной мощности, требуются 
тиристоры высокого класса с большим значением критической скорости нарастания тока в открытом 
состоянии. Использование тиристоров с высокими предельно допустимыми значениями параметров увеличи-
вает стоимость коммутационного устройства. 
Цель работы. Исследование переходных процессов, возникающих в релейной системе регулирования 

емкостного тока с тиристорным коммутатором конденсаторных батарей. 
Материал и результаты исследований. Изучение свойств асинхронного генератора, выбор алгоритмов 

управления его параметрами и определение рациональной конструкции схемы возбуждения требуют разра-
ботки математической модели асинхронного генераторного комплекса, адекватно отражающей 
электромагнитные и электромеханические процессы в генераторе и системах управления в типовых и 
нестационарных режимах работы генератора. Для получения переходных  характеристик асинхронного 
генератора использовалась разработанная математическая модель асинхронного генератора в трехфазной 
системе координат. При моделировании исследовался асинхронный двигатель 4АХБ2П100L4 с паспортными 
данными: 4P кВт

ном
= , 2p = , 8,7I А

ном
= ; 1420n об мин

ном
= , cos 0,81

ном
φ = , %ном 81=η  и 

параметрами схемы замещения 1,351R Ом= , 1,392R Ом= , 2,131x Ом= , 2,32x Ом= , 86x Омµ = .  

Результаты моделирования процесса самовозбуждения асинхронного генератора с параметрами, указанными 
выше, приведены на рис. 1 - 3.   
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Как видно из результатов 
математического моделирования, для 
процессов коммутации конденсаторов в 
схемах возбуждения АГ характерна 
высокая скорость нарастания тока   при   
открывании   тиристоров и броски  
напряжения на тиристорах. Величина 
импульса тока в момент коммутации 
конденсатора зависит от разности 
напряжения на конденсаторе и мгновенно-
го значения напряжения сети и от момента 
подключения конденсатора. Возможны 
случаи, когда максимальная величина 
повторяющегося напряжения на закрытом 
тиристоре будет в 3 - 4 раза превышать  
номинальное линейное   напряжение сети. 
Наиболее благоприятным является случай, 
когда конденсатор, заряженный до 
амплитудного значения напряжения, 
подключается в момент достижения 
напряжением сети также амплитудного 
значения. Однако, и в этом случае, 
несмотря на усложнение схемы управления 
тиристорами, не удается полностью 
устранить коммутационные импульсы тока, 
так как, во-первых, при запуске генератора 
конденсаторы разряжены, во-вторых, 
резкие сбросы и набросы нагрузки 
генератора приводят к изменениям 
напряжения, а именно в это время и 
происходит коммутация конденсаторов 
возбуждения генератора для стабилизации 
его напряжения. Поэтому необходимо 
принимать меры по ограничению токов и 
скорости их нарастания при открывании 
тиристоров. Наиболее распространенным и 
действенным способом ограничения 

/di dtT с является применение 

насыщающихся реакторов [2], обес-
печивающих ограничение тока до 
безопасного значения и имеющих 
минимальное активное и реактивное сопро-
тивления после включения тиристоров. 
Однако, в данном случае возникают 
трудности в связи с необходимостью 
принудительного перемагничивания 
сердечника дросселя перед коммутацией.  
Как показали исследования отечественной 
и зарубежной литературы, различные 
схемные решения не позволяют 
окончательно решить проблему 
ограничения коммутационного тока.  
Выводы. Проведенные исследования говорят о наличии бросков тока и напряжения на тиристорах в 

системе релейного регулирования емкостного тока в асинхронном генераторе и необходимости создания 
системы управления тиристорным коммутатором конденсаторных батарей с целью их ограничения.  
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Рисунок 1 – Мгновенное значение фазного тока АГ при релейном 

 регулировании емкостного тока с 
 тиристорным коммутатором конденсаторных батарей 

остаточный заряд 

на конденсаторах  
Рисунок 2 – Мгновенное значение напряжения 

 на добавочных конденсаторах АГ  
при релейном регулировании емкостного тока  

с тиристорным коммутатором конденсаторных батарей  
 

 
Рисунок 3 – Мгновенное значение напряжения на тиристорах  

АГ при релейном регулировании емкостного тока 
 с тиристорным коммутатором конденсаторных батарей  
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БАЗЕ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  

Гаврилюк Е.А., магистрант  
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

 
Введение. Возобновляемые источники энергии (солнечные батареи, ветро-генераторы, геотермальные 

установки и т.д.) нашли широкое применение в качестве автономных и резервных систем электроснабжения 
(СЭС) современных индивидуальных домов, коттеджей, других мелких потребителей. Такие системы 
позволяют обеспечить потребителя электроэнергией, как при полном отсутствии централизованной системы 
электроснабжения, так и при временных сбоях в  работе СЭС. Но наибольший интерес представляют 
комбинированные системы, способные не только в полной мере выполнять функции резервного и автономного 
электроснабжения, но и существенно уменьшать потребление электрической энергии от централизованной 
СЭС. Максимальный эффект может быть получен при условии создания интеллектуальной системы управления 
режимами энергопотребления и специально разработанной схемы подключения потребителя к сети. 
Цель работы. Разработка концепции комбинированного электроснабжения жилого здания, позволяющего 

минимизировать расходы, связанные с потреблением электрической энергии от сети. 
Материал и результаты исследования. В комбинированных СЭС минимизация расходов, связанных с 

потреблением электроэнергии от сети, достигается за счет использования возобновляемой энергии (ветра, 
солнца, тепла Земли, топлива). Максимальная эффективность такой комплексной системы электроснабжения 
может быть достигнута путем автоматического поддержания коэффициента загрузки возобновляемого 
источника близким к единице с учетом переменного характера скорости ветра, степени освещенности, а также с 
учетом переменного графика включения электрических нагрузок потребителя.  

На рис. 1 представлена комбинированная система электроснабжения, содержащая два независимых 
источника энергии, одним из которых является энергосеть, а в качестве возобновляемого источника 
используется ветроэлектрическая установка. Электроэнергия сети Wсети  и ветроэлектрической установки на 
базе асинхронного генератора WАГ  поступает к потребителю через интеллектуальное коммутирующее 
устройство ИКУ. Все электрооборудование жилого дома разбито на отдельные секции: бытовых приборов, 
освещения, систем жизнеобеспечения (безопасности, отопления, водоснабжения  и связи). Таким образом с 
помощью ИКУ любую нагрузку потребителя всегда можно переключить с одной питающей линии на другую. 
На микроконтроллер МК возлагаются задачи расчета текущего значения мощности ветрогенератора по 
текущему значению частоты вращения ωАГ и управления коммутирующим устройством с целью оптимального 
распределения нагрузок. 

 
Рисунок 1 – Комбинированная система электроснабжения на базе ветроэлектрической установки 

Преобразовательное устройство ПУ осуществляет формирование напряжения с выхода генератора со 
стандартными параметрами 220/380 В, 50 Гц. Источник бесперебойного питания ИБП позволяет работать без 
провала напряжения наиболее ответственным категориям потребителей (сигнализация, средства связи) при 
отсутствии ветра и кратковременных перебоях в электроснабжении. Для повышения надежности 
комбинированная СЭС может быть дополнена дизельэлектрической установкой. 
Выводы. Основным преимуществом предложенной системы является высокая энергетическая 

эффективность за счет гибкости распределения нагрузок и максимального использования энергии ветра. 
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Введение. На современных промышленных предприятиях значительное распространение получили 

потребители с нелинейным характером нагрузки. К их числу относятся, в первую очередь, различного рода 
вентильные преобразователи, установки дуговой и контактной электросварки, электродуговые 
сталеплавильные и руднотермические печи, газоразрядные лампы и т.д. Эти нагрузки потребляют из сети 
несинусоидальный, а во многих случаях и непериодической ток, в результате чего возникают нелинейные 
искажения кривой напряжения сети, т.е. несинусоидальные режимы [1]. Аналогичной является и ситуация в 
низковольтных промышленных сетях. Однако здесь, вследствие неравномерной загрузки фаз при 
ограниченности предельной мощности, преобладающими являются одновременно несимметричные и 
несинусоидальные режимы работы [2]. 

Такие режимы неблагоприятно сказываются на работе силового электрооборудования, систем релейной 
защиты, автоматики, телемеханики и связи. Возникающие в результате воздействия высших гармоник и 
различной загруженности фаз экономические ущербы обусловлены главным образом ухудшением 
энергетических показателей, снижением надежности функционирования электрических сетей и сокращением 
срока службы электрооборудования. В некоторых случаях имеет место ухудшение качества и уменьшение 
количества выпускаемой продукции. Несинусоиданьность и несимметрия   приводят к ухудшению общей 
электромагнитной обстановки в электросетях, поэтому прогрессирующее внедрение вентильного 
электропривода и электротехнологий обусловило важность и актуальность решения проблемы высших 
гармоник в электрических сетях систем электроснабжения (СЭС). 
Цель работы. Обоснованние современных способов компенсации основных видов некачественности 

электроснабжения и разработка перспективных систем компенсации на их основе, обеспечивающих 
необходимый уровень электромагнитной совместимости в низковольтных промышленных сетях. 
Материалы и результаты исследований. Одним из традиционных способов уменьшения высших 

гармоник и снижения несинусоидальности кривых тока и напряжения является использование систем 
компенсации, основанных на пассивных фильтрах. Пассивные фильтры представляют собой LC-цепи, 
настраиваемые в резонанс на частоты высших гармоник. Главным достоинством пассивных фильтров является 
низкая стоимость. Однако наличие ряда серьезных недостатков, таких как низкая добротность, 
технологический разброс параметров реакторов и конденсаторов фильтра, возможность возникновения 
опасных резонансных явлений и негативное влияние на переходные процессы в системах электроснабжения, 
привели к ограниченному использованию пассивных фильтров. 

Развитие средств силовой электроники обусловило возможность создания систем компенсации с 
использованием силовых активных фильтров высших гармоник [3]. Имея в своей основе преобразователь на 
полностью управляемых силовых полупроводниковых приборах, такая система компенсации обеспечивает 
высокую эффективность фильтрации высших гармоник. Однако широкое применение активных фильтров 
ограничивает их высокая стоимость, связанная с большой установочной мощностью. По этой же причине 
является экономически нецелесообразным использование систем компенсации, основу которых составляет 
активный фильтр, при несимметрии в трехфазной сети. 
В связи с этим, наиболее перспективным направлением является разработка системы компенсации на основе 

силовых гибридных фильтров, представляющих собой комбинацию пассивного фильтра и активного элемента 
на базе маломощного активного фильтра (рис. 1). Практика применения силовых фильтров показывает, что в 
большинстве случаев в СЭС необходимо подавлять одну или несколько высших гармонических составляющих. 
Не имея недостатков пассивного фильтра, силовой гибридный фильтр позволяет решить данную задачу при 
существенно меньшей стоимости устройства по сравнению с активным фильтром. Однако существующие 
силовые гибридные фильтры имеют ряд недостатков, в первую очередь связанных с математическим 
обеспечением, которые снижают эффективность их работы и повышают стоимость.  

Поэтому важной задачей является совершенствование существующих гибридных фильтров и разработка на 
их основе устройств, позволяющих существенно снизить уровень высших гармоник тока и напряжения в 
трехфазных низковольтных сетях переменного тока. С учетом особенностей решаемой задачи в качестве базиса 
для реализации способа компенсации была выбрана p-q-r-теория мощности [4], которая, в отличие от 
остальных теорий мгновенной мощности, вследствие перехода от трехфазной системы abc к вращающейся 
пространственной системе p-q-r дает возможность получить качественно новые результаты, соотношения и 
алгоритмы автоматического управления компенсацией. 

К преимуществам этой теории в рассматриваемых вопросах следует отнести возможность раздельно 
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контролировать фазные токи без необходимости в накопителе энергии, представляя мгновенную реактивную 
мощность в виде отдельно компенсируемых и не связанных линейно rq  и qq составляющих. Кроме этого, 

легко реализуема возможность компенсации переменной активной мощности, что позволяет, контролируя 
только мгновенные напряжения )t(u  и токи  )t(i  отдельно для каждой из фаз, фактически свести к нулю 

реактивный ток, воспользовавшись методом задания мощностей, общим для всех мгновенных теорий (рис. 2). 
 

 
 
 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Использование гибридного фильтра:  
а) параллельный гибридный фильтр; б) последовательный гибридный фильтр 

 
а) 

  
б) 

 Рисунок 2 – Структурная схема pqr-системы компенсации для гибридного фильтра 
а) для параллельного гибридного фильтра; б) для последовательного гибридного фильтра 

 
Выводы. Обоснована перспектива использования гибридных фильтров, построенных с использованием 

положений pqr-теории мгновенной мощности, для компенсации некачественностей электроснабжения в 
низковольтных сетях. Полученные результаты могут быть положены в основу разработки средства 
индивидуальной, узловой и групповой компенсации. 
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Прус В.В., к.т.н., доц., Никитина А.В., ассист., Ахметшин О.В., магистрант 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
E-mail: prus@kdu.edu.ua 
 

Введение. Проблемой внутренних сетей низкого напряжения промышленных предприятий является 
высокий уровень нелинейных искажений при его значительной несимметрии. Это оказывает существенное 
совместное влияние на режимы работы и электромагнитную совместимость подключенных потребителей [1]. 

Процесс ухудшения качества электроэнергии в промышленных сетях 0,4 кВ имеет свои особенности и 
обусловлен в основном влиянием резкопеременной динамической нелинейной нагрузки, чаще всего от 
управляемых электромеханических преобразователей, включающих в свой состав электрическую машину и 
силовую часть полупроводникового преобразователя. В условиях насыщенности сетей нелинейными 
потребителями доминирующим фактором ухудшения качества электроэнергии становится несинусоидальность 
токов, а в целом ряде случаев – и напряжений на фоне достаточно высокого уровня их несимметрии. 

Цель работы. Обеспечить необходимую точность измерения составляющих электропотребления с учетом 
действительных уровней изменения нелинейных искажений и несимметрии и разработать эффективный 
механизм оценки энергопроцессов в сетях низкого напряжения при условии некачественности электроэнергии. 

Материалы и результаты исследований. Оценивая влияние несимметрии и несинусоидальности на 
характер протекания энергообменных процессов в трехфазных сетях, следует отметить, что оба вида 
некачественности приводят к возникновению существенных колебаний суммарной мгновенной мощности 
трехфазной сети, что отражено на рис. 1-4 и также не может быть описано с использованием классических 
подходов [2].  
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Рисунок 1 – Зависимости для мгновенных мощностей 

при симметричной линейной нагрузке 
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Рисунок 2 – Зависимости для мгновенных мощностей 

при наличии несимметрии 
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Рисунок 3 – Зависимости для мгновенных мощностей 

при наличии нелинейных искажений 
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Рисунок 4 – Зависимости для мгновенных мощностей 

при одновременном наличии несимметрии и 
нелинейных искажений 

Графики на рис. 1-4 отражают характер поведения зависимостей для мгновенных мощностей фаз 
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cba p,p,p и суммарной мгновенной мощности p  при условии абсолютной симметрии и синусоидальности 

(рис. 1), наличии несимметрии 10 электрических градусов в одной из фаз (рис. 2), наличии несинусоидальности 
тока в одной из фаз (рис. 3) и комплексного влияния несимметрии и несинусоидальности (рис. 4) для активной 
нагрузки (угол сдвига фаз равен 0). Все указанное выше послужило основой для пересмотра подходов к 
определению и представлению энергопроцессов в сетях низкого напряжения. 

Следует отметить, что учет электроэнергии в сетях низкого напряжения не является самостоятельной 
задачей, а преследует цель получения необходимой информации для эффективной компенсации 
рассматриваемых видов некачественности. С учетом этого, в качестве базиса для реализации информационного 
обеспечения была выбрана p-q-r-теория мощности [3], которая дает возможность получить эффективные 
алгоритмы компенсации при рассматриваемых видах некачественности. 

К преимуществам этой теории следует отнести возможность раздельно контролировать фазные и нулевой 
токи без необходимости в накопителе энергии, представляя мгновенную реактивную мощность в виде отдельно 
компенсируемых и не связанных линейно rq  и qq составляющих. Кроме этого, легко реализуема возможность 

компенсации переменной активной мощности, что позволяет фактически свести к нулю реактивный ток, 
воспользовавшись методом задания мощностей, общим для всех мгновенных теорий [3]. Кроме этого, p-q-r-

теория дает возможность учета спектрального состава мгновенных мощностей. Однако при этом в ней заложен 
ошибочный подход относительно учета как отдельной составляющей мощности искажения. При этом в мгно-
венных активной и реактивной мощностях остается нескомпенсированной часть переменных составляющих. 
Был предложен вариант исправления этого недочета путем использования алгоритма выражения 
знакопеременных составляющих мгновенной мощности через квадратуры напряжений и токов фаз [2, 4].  При 
этом переменные составляющие мгновенной мощности от комбинационных частот были отнесены к синусной 
и косинусной знакопеременным составляющим мгновенной мощности.  

Для оценки качества энергетических процессов в трёхфазной системе была обоснована перспектива 
использования показателей качества электроэнергии, применяемых в этой же теории. Это коэффициент сдвига 

dispK , коэффициент искажения distK  и коэффициент мощности powK , связанные между собой соотношением: 

distdisppow KKK ⋅= , коэффициент сдвига прямой  последовательности 
dispfK , который позволяет судить о 

фазовом сдвиге между основными гармониками напряжения и тока в трёхфазной системе и коэффициент 
искажения активной мощности distpK , отражающий долю в средней активной мощности Р бесполезной 

переменной активной мощности. В данном случае расчетные соотношения для этих коэффициентов были 
скорректированы с учетом принятых выше допущений.  

Разработанное информационное обеспечение позволяет контролировать спектральный состав токов, 
напряжений и мощностей, механизм и особенности формирования составляющих мгновенной мощности в 
соответствии с положениями p-q-r-теории и приведенные выше показатели качества электроэнергии. 

В результате предварительного анализа разработанного математического и информационного обеспечения 
обоснована возможность уточнения методики учета реактивной электроэнергии, оценки некачественности 
сетевого напряжения в целом, а также разработки более эффективных подходов и устройств для компенсации 
некачественности энергии в сетях низкого напряжения по сравнению с базовым вариантом p-q-r-теории.

 

Выводы. Подтверждена эффективность использования положений p-q-r-теории при учете энергопараметров 
и качества электроэнергии в низковольтных промышленных сетях, что, наряду с обеспечением заданной 
точности измерений, дает возможность компенсации рассматриваемых видов некачественностей. Обоснован 
подход к модификации p-q-r-теории путем отнесения произведений напряжений и токов комбинационных 
частот к синусной и косинусной знакопеременным составляющим мгновенной мощности, что изменяет 
расчетные соотношения для составляющих мгновенной мощности и показателей качества электроэнергии и 
позволяет улучшить компенсацию переменных составляющих мгновенной мощности по сравнению с базовым 
вариантом. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТРУМОЗНІМАННЯ ПАНТОГРАФОМ ТРАМВАЯ 

Розводюк М.П., к.т.н., доц., Устяк Л.А., студентка 
Вінницький національний технічний університет 
E-mail: rozvodyukmp@vstu.vinnica.ua 
 
Вступ. Електропривод трамвая зазнає різноманітних збурень у вигляді коливань: коливання в контактній 

мережі; коливання контакту пантографа; Коливання, викликані недосвідченістю водія; коливання, викликані 
зміною пасажиропотоку; коливання, викликані нерівністю дорожнього покриття тощо. Крім того 
електропривод породжує власні коливання.  

Все це несприятливо впливає на процес струмознімання пантографом, а як наслідок – збільшуються втрати 
електроенергії в перехідному контакті «бугель пантографа – контактний провід».  

Для забезпечення стійкого струмознімання контактний натиск повинен бути якомога більшим, а за умов 
мінімального зносу контактуючих матеріалів – по можливості якомога меншим (але не меншим значення, при 
якому забезпечується стійке протікання струму) [1]. 
Такий режим струмознімання можна забезпечити, розв’язавши задачі:  
1) пошуку оптимального значення контактного натиску пантографа на мережу з врахуванням:  
– нерівномірності провисання контактного проводу на різних ділянках маршруту;  
– кліматичних умов;  
– електричних та механічних навантажень;  
2) синтезу системи визначення контактного натиску та розробка пристрою для її реалізації. 
Окремі питання даної проблеми були розглянуті в роботах [1, 2], а в [3] запропоновано спосіб вимірювання 

деяких параметрів, що стосуються контактного натиску, однак вони не вирішують всієї проблеми. 
Мета роботи. Розробити пристрій для оптимального струмознімання пантографом трамвая, що забезпечить 

зменшення втрат електроенергії. 
Матеріал і результати дослідження. Розв’язання поставленої мети є достатньо складним процесом. Тому 

пропонується розбити її на складові частини, перша з яких представлена нижче. 
Розроблено пристрій для оптимального струмознімання пантографом трамвая, структуру якого подано на 

рис. 1, на якому: 1 – сенсор натиску СРк; 2 – задавач приведених мас струмоприймача і контактної підвіски ЗМ; 
3 – сенсор швидкості СШ; 4 – диференціатор ДФ; 5, 9, 13 – перший ФП1, другий ФП2 та третій ФП3 
функціональні перетворювачі відповідно; 6 – блок задання верхнього рівня БЗВР значення контактного 
натиску; 7 – аналого-цифровий перетворювач A/D; 8, 11 – відповідно перший і другий компаратор; 10 – блок 
задання нижнього рівня БЗНР значення контактного натиску; 12 – сенсор висоти контактного проводу СВП; 
14 – індикатор ІР. 

Запропонований пристрій працює так.  
Сенсор натиску СРк 1 вимірює поточне значення натиску Рк і передає на перший вхід першого 

функціонального перетворювача ФП1 5, на другий вхід якого подається значення приведених мас 
струмоприймача і контактної підвіски від ЗМ 2. 

Швидкість руху вагона вимірюється сенсором швидкості СШ 3 і після операції диференціювання, що 
виконується диференціатором ДФ 4, подається на третій вхід ФП1 5, який здійснює пошук оптимального 
значення контактного натиску Рк.опт. Аналого-цифровий перетворювач A/D 7 перетворює аналоговий сигнал 
Рк.опт в цифровий і передає на другий вхід першого компаратора 8, на перший вхід якого подається максимально 
допустиме значення контактного натиску Рк.маx від БЗВР 6.  

Якщо Рк.опт > Рк.маx, то на виході першого компаратора 8 формується сигнал логічної одиниці, який подається 
на перший вхід другого функціонального перетворювача ФП2 9.  

Якщо Рк.опт < Рк.маx, то на виході першого компаратора 8 формується сигнал логічного нуля. Цифрове 
значення Рк.опт з виходу A/D 7 подається і на перший вхід другого компаратора 11, на другий вхід якого 
подається мінімально допустиме значення контактного натиску Рк.мin від БЗНР 10.  

Якщо Рк.опт < Рк.мinx, то на виході другого компаратора 11 формується сигнал логічної одиниці, який 
подається на другий вхід другого функціонального перетворювача ФП2 9.  

Якщо Рк.опт > Рк.мin, то на виході другого компаратора 11 формується сигнал логічного нуля. Другий 
функціональний перетворювач ФП2 9 здійснює обробку вхідних сигналів від першого 8 та другого 11 
компараторів і у випадку появи на його вході сигналу хоча б однієї логічної одиниці видає сигнал в коло 
керування електроприводом пружини струмоприймача для її послаблення або натягу (передбачається 
встановлення додаткового електропривода керуванням натягу пружини струмоприймача; можливий і інший 
вид привода).  
Сенсор висоти контактного проводу СВП 12 забезпечує вимірювання значення провисання контактного 

проводу і його передачу на другий вхід третього функціонального перетворювача ФП3 13, на перший вхід 
якого подається значення швидкості руху вагону з СШ 3, а на третій вхід - поточне значення натиску Рк 
пантографа на контактний провід із сенсора натиску СРк 1. ФП3 13 забезпечує пошук оптимальної швидкості 
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руху вагону з точки зору оптимального контактного натиску, яка реєструється на індикаторі ІР 14 і передається 
в коло керування тяговим електроприводом трамвая для її забезпечення. 

 
Рисунок 1 – Пристрій для оптимального струмознімання пантографом трамвая 

 
Висновки. Запропоновано пристрій, що дозволяє забезпечити оптимальне струмознімання пантографом 

трамвая, зменшуючи при цьому втрати електроенергії в перехідному контакті «бугель пантографа – контактний 
провід» та знос контактного проводу і вугільних вставок пантографа. 
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СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТРАМВАЯ 

Розводюк М.П., к.т.н., доц., Бомбик В.С., студент 
Вінницький національний технічний університет 
E-mail: rozvodyukmp@vstu.vinnica.ua 
 
Вступ. Один із способів економії електроенергії трамвая – задання потрібного закону зміни швидкості руху 

трамвая на кожному перегоні, який визначається оптимальною залежністю струму тягових електродвигунів від 
довжини перегону з врахуванням маси вагону, що забезпечує мінімум електроспоживання. Існують пристрої, 
що дозволяють контролювати та реєструвати параметри роботи вагонів [1, 2], однак вони працюють лише на 
ідентифікацію поточних параметрів без можливості внесення корегування для забезпечення оптимального 
подолання відстані маршруту. 
Мета роботи. Розробка пристрою для контролю та реєстрації параметрів роботи трамвая, що дозволить 

врахувати вище перераховані зауваження. 

Матеріал і результати дослідження. Введемо деякі позначення: Ni – номер маршруту ( m,i 1= , де m – 

загальна кількість трамвайних маршрутів міста); ni,j – номер перегону ( k,j 1= , де k – загальна кількість 

перегонів на Nі – му маршруті); li,j,q – відстань, яку подолав вагон від зупинки відправлення на ni,j –му перегоні  

( j,iR,q 0= , де Ri,j – довжина ni,j – го перегону); ϑi,j,q – швидкість руху вагону. 

Враховуючи вище сказане, можна описати оптимізований закон зміни швидкості вагону в такому 
загальному вигляді: 
 ( ),M;lf q,j,iq,j,iq,j,i =ϑ  (1) 

де Мi,j,q – маса вагону з пасажирами на ділянці j,q і-го маршруту (оскільки Мi,j,q не залежить від q, то для 
спрощення можна було б індекс q опустити). 

Закон зміни швидкості вагону, що описується рівнянням (1), в більш детальному представлені можна 
синтезувати, використовуючи роботи [3, 4]. 

На рис. 1 представлений пристрій, що реалізує модель (1), який містить: 1 – задавач маршруту (ЗМ); 2 – 
лічильник пройденого шляху (ЛПШ); 3 – перший функціональний блок (ФБ1); 4 – сенсор стану дверей (ССД); 
5 – сенсор маси вагону (СМВ); 6 – другий функціональний блок; 7 – блок ділення; 8 – блок управління; 9 – 
сенсор швидкості; 10 – реєстратор. 

Пристрій працює наступним чином. При виїзді на маршрут встановлюється номер Ni маршруту в ЗМ 1 
(рис. 1). Сигнал із ЗМ 1 подається на перший вхід ФБ1 3 та на вхід ЛПШ 2. При цьому останній обнулиться. 

 

 
Рисунок 1 – Пристрій для контролю та реєстрації параметрів роботи трамвая 

Вихідним сигналом ФБ1 3 є значення пройденого шляху на j-му перегоні і-го маршруту – li,j,q, який 
подається на перший вхід ФБ2 6, ,на другий і третій входи якого надходять сигнали, що відповідають стану 
дверей (D = 1 – двері відкриті, D = 0 – двері закриті) від ССД 4 та масі вагону Мi,j,q від СМВ 5 відповідно. ФБ2 6 
реалізує закон управління (1) в залежності від вхідних даних, а на виході видає ϑi,j,q

(опт) для кожного j-го 
перегону і-го маршруту. 

Зміна закону ϑi,j,q
(опт) на наступний перегін може відбувається відповідно до залежностей 
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Інтерпретувати вираз (2) можна в такий спосіб: якщо шлях, пройдений вагоном на j-му перегоні і-го 
маршруту менший довжини даного перегону Ri,j і двері є закритими, то повинен відпрацюватися поточний 
закон оптимального керування (перша стрічка системи (2); якщо шлях, пройдений вагоном на j-му перегоні і-го 
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маршруту рівний або більший довжини даного перегону Ri,j і двері є закритими, то закон оптимального 
керування повинен змінитися на наступний (третя стрічка системи (2); якщо ж двері вагону є відкритими, то не 
залежно від пройденого шляху на систему керування електроприводом вагону сигнал про початок руху не 
повинен подаватися (друга та четверта стрічки системи (2). 

В БД 7 відбувається процес ділення вхідних величин ϑi,j,q
(опт) та ϑi,j,q, результат поступає на БУ 8, що далі 

передається в коло управління електроприводом вагону. Якщо ϑi,j,q
(опт) ≠ ϑi,j,q, то засобами системи 

електроприводу вагону відбувається підгонка швидкості руху вагону до оптимального значення.  
РР 10 дозволяє реєструвати пройдений шлях кожного перегону із відповідними значення швидкості як 

реальної ϑi,j,q, так і оптимальної ϑi,j,q
(опт). 

Принцип роботи пристрою ілюструється алгоритмом, поданим на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Алгоритм роботи пристрою 

 
Висновки. Показано, що при наявності оптимального закону управління рухом трамвая можна зекономити 

на кількості спожитої електроенергії. Для реалізації такої можливості розроблений пристрій для контролю та 
реєстрації параметрів роботи трамвая та побудований алгоритм його функціонування. 
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がだでずやがぐぎぞぞé ぶだどごづごぢだずùでぞだゎだ ぜんゎぞやどぞだゎだ でぎぢんづんどだづん 
ぞんぞだぶんでどごぞだと げん がだぢだぜだゎだù でばぶんでぞごび 
やぞぱだづぜんぴやざぞだ-んぞんずやどごぶぞごび どぎびぞだずだゎやざ  
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ゑïöÜä. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ïÜôíïÖóê äëÜÇëí½Öóê äëÜÑÜ¡ö：ç ÑÜ£çÜ¿　． äëÜçÜÑóöó Ññöí¿áÖóú íÖí¿：£ ñÖñëÇñöóôÖóê 

êíëí¡öñëóïöó¡ ½íÇÖ：öÖóê ïóïöñ½ ïñäíëíöÜë：ç. が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ßÜ¿í ÜßëíÖí ôÜöóëóäÜ¿0ïÖí ½íÇÖ：öÖí ïóïöñ½í 
£íçÑ　¡ó ；； ÜÖ：¡í¿áÖó½ êíëí¡öñëóïöó¡í½. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ôÜöóëóäÜ¿0ïÖÜÇÜ ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 ： Üß‾ëÜÖöÜçíÖÖ　 ÑÜî：¿áÖÜïö： £íïöÜïÜçíÖÖ　 
äÜÑ：ßÖóê ½íÇÖ：öÖóê ïóïöñ½ Ñ¿　 ïñäíëíî：； ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡ Ü ¿：ä：ÑÖóê ÜßÜ¿ÜÖ¡íê. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢñëñÑ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ ½íÇÖ：öÖóê ë：ÑóÖ Öí ÜïÖÜç： ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡ ï¿：Ñ 
äëÜçñïöó ½íÇÖ：öÖÜ ïñäíëíî：0. ぜñöí îáÜÇÜ äëÜîñïÜ – çóÑ：¿ñÖÖ　 ïâñëóôÖóê ¿：äÜïÜ½ £íÑíÖÜÇÜ ëÜ£½：ëÜ, 　¡： ½í0öá 
½íÇÖ：öÖóú ÜïñëñÑÜ¡.  

ぢëó ½íÇÖ：öÖ：ú ïñäíëíî：； çóë：üí¿áÖÜ ëÜ¿á ç：Ñ：Çëí． ½íÇÖ：öÖí ïó¿í. ぜíÇÖ：öÖí ïó¿í, 　¡í Ñ：． Öí ½íÇÖ：öÖÜ 
ÖíÖÜôíïöóÖ¡Ü, äëÜäÜëî：úÖí äëó¡¿íÑñÖÜ½Ü ½íÇÖ：öÖÜ½Ü äÜ¿0 öí úÜÇÜ ÇëíÑ：．ÖöÜ: 
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Bgrad〉ぬVF ,                                                                      (1) 

Ññ ∆ぬ – Üß’．½Öí ½íÇÖ：öÖí ïäëóúÖ　ö¿óç：ïöá ÖíÖÜôíïöóÖ¡ó; V – Üß’．½ ôíïöóÖ¡ó; grad(B2/2た0) – ÇëíÑ：．Öö ñÖñëÇ：； 
½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　; 0 – ½íÇÖ：öÖí äëÜÖó¡Ö：ïöá çí¡ÜÜ½Ü. 

が¿　 ïñäíëíî：； ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡ ßÜ¿Ü ÜßëíÖñ ôÜöóëóäÜ¿0ïÖñ ½íÇÖ：öÖñ äÜ¿ñ, 　¡ñ êíëí¡öñëó£Ü．öáï　 ñâñ¡öóçÖó½ 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½íÇÖ：öÖÜ； ñÖñëÇ：； öí ¿：Ö：úÖÜ0 £í¿ñ¢Ö：ïö0 ½íÇÖ：öÖÜ； ïó¿ó ç：Ñ äëÜïöÜëÜçóê ¡ÜÜëÑóÖíö [1]. 
ぜíÇÖ：öÖ： ôÜöóëóäÜ¿0ïÖ： äÜ¿　 £íïöÜïÜçÜçí¿óïá Ü Ç：ëÖóô：ú äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, í¿ñ Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜçí¿óïá Ñ¿　 
ç：ÑÜ¡ëñ½¿ñÖÖ　 ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡ [2, 3]. 

ぜíÇÖ：öÖÜ ïó¿Ü, 　¡í Ñ：． Öí ÖíÖÜôíïöóÖ¡ó Ü ôÜöóëóäÜ¿0ïÖÜ½Ü ïñäíëíöÜë：, ä：ï¿　 ë　ÑÜ ½íöñ½íöóôÖóê 
äñëñöçÜëñÖá ½Ü¢Öí äëñÑïöíçóöó Ü çóÇ¿　Ñ：: 
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 ,                                                                         (2) 

Ññ ゑ0 – à：¿áÖ：ïöá ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 Ü äÜ¿0ïÖóê Öí¡ÜÖñôÖó¡íê; r0 – ç：ÑïöíÖá ç：Ñ îñÖöëÜ ïóïöñ½ó ÑÜ äÜ¿0ïÖÜÇÜ 
Öí¡ÜÖñôÖó¡í; r – ¡ÜÜëÑóÖíöí ôíïöóÖ¡ó. 

ば £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ½Ü ïñäíëíöÜë： ôÜöóëó äÜ¿0ïó âÜ¡ÜïÜ0öá ½íÇÖ：öÖñ äÜ¿ñ Öíç¡Ü¿Ü îñÖöëí¿áÖÜ； îó¿：ÖÑëóôÖÜ； 
Üß¿íïö： (ëóï. 1). がçí îó¿：ÖÑëóôÖóê ç：ÑÜ¡ëñ½¿0çíôí äÜöÜ¡Ü ëÜ£öíüÜçíÖ： Ü Öó¢Ö：ú ôíïöóÖ： ïñäíëíöÜëí. ゑ£ÑÜç¢ 
ç：ï： £ÖíêÜÑóöáï　 âñëÜ½íÇÖ：öÖóú ïöëó¢ñÖá, 　¡óú £ÖíôÖÜ £ß：¿áüÜ． ÇëíÑ：．Öö äÜ¿　 ç Üß¿íïö： ïñäíëíî：；. ば äëÜîñï： 
ëÜßÜöó ë：ÑóÖí ëÜêí．öáï　 ¡ë：£á ½íÇÖ：öÖÜ ïóïöñ½Ü. ぜíÇÖ：öÖ： ÖíÖÜôíïöóÖ¡ó ç：Ñêó¿　0öáï　 ÑÜ £ÜçÖ：üÖáÜ； ïö：Ö¡ó 
ïñäíëíî：úÖÜÇÜ ¡íÖí¿Ü öí äÜöëíä¿　0öá Ü ç：ÑÜ¡ëñ½¿0çíô. ば öí¡óú ïäÜï：ß ： £Ñ：úïÖ0．öáï　 ïñäíëíî：　. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぶÜöóëóäÜ¿0ïÖóú ïñäíëíöÜë 

 
んÖí¿：£ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó äëÜçÜÑóçï　 ½ñöÜÑÜ½ ¡：Öîñçóê ñ¿ñ½ñÖö：ç £ ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äí¡ñöí Femm 4.2 [4].  
ぜíÇÖ：öÖí ïóïöñ½í £íÑíÖí ½íÇÖ：öÖó½ ½íöñë：í¿Ü½ NdFeB (40MGOe  Br = 1280..1320 mT; Hcb = 923 kA/m; Hcj = 

955 kA/m). 
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づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ïñäíëíöÜëí äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ç：ÑäÜç：ÑÖóê Çëíâ：¡íê (ëóï. 2, 3). 
ぜí¡ïó½í¿áÖí çñ¿óôóÖí ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 ï¡¿í¿í 0,625 ど Ü ïö：Öíê ¡íÖí¿Ü, äëó îáÜ½Ü úÜÇÜ ÇëíÑ：．Öö ï¡¿íç 

0,174 ど/½½. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゑñ¡öÜëÖóú Çëíâ：¡ ：Ññí¿áÖÜÇÜ ôÜöóëóäÜ¿0ïÖÜÇÜ äÜ¿　  

 
í 

 
ß 

づóïÜÖÜ¡ 3 – づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　: 
í – ñ¡ç：äÜöñÖî：í¿áÖ： ¿：Ö：； äÜ¿　; ß – ¡ÜÖöÜëÖóú Çëíâ：¡ çñ¿óôóÖó ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　  

 
ゑóïÖÜç¡ó. んÖí¿：£ ¡ÜÖïöëÜ¡î：； öí ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó ôÜöóëóäÜ¿0ïÖÜÇÜ ïñäíëíöÜëí ä：ÑöçñëÑóç ½Ü¢¿óç：ïöá 

úÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ñ¿　 ïñäíëíî：； ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡. だÑÖí¡, äëó äñçÖóê êíëí¡öñëóïöó¡íê äÜ¿　 öí ç¿íïöóçÜïö　ê 
ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡ ：ïÖÜ． çñ¿ó¡í ç：ëÜÇ：ÑÖ：ïöá ÜöçÜëñÖÖ　 ÖíüíëÜçíÖÖ　 ÖíÖÜôíïöóÖÜ¡, 　¡： £íêçíôñÖÜ äÜ¿ñ½, Öí ïö：Ö¡íê 
ïñäíëíî：úÖÜÇÜ ¡íÖí¿Ü [5]. ぢëó öí¡óê ÜßïöíçóÖíê äëÜîñï ïñäíëíî：； ßÜÑñ Öñïöíß：¿áÖó½. どÜ½Ü ． ÖíÇí¿áÖÜ0 äÜöëñßí 
ïöçÜëñÖÖ　 ôÜöóëóäÜ¿0ïÖÜ； ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ £í½：ïöá äÜïö：úÖóê ½íÇÖ：ö：ç ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：ö：ç, àÜ 
ÑÜ£çÜ¿óöá ¡ÜëñÇÜçíöó ëñ¢ó½ó äÜ¿　, í öí¡Ü¢ £íïöÜïÜçÜçíöó äÜ¿áïÜ0ô： ½íÇÖ：öÖ： äÜ¿　. 
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ゑïöÜä. ゐñ£äÜïñëñÑÖáÜ0 £íÑíôñ0 öñä¿ÜçÜÇÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ． çó£ÖíôñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó í¡öóçÖóê ôíïöóÖ ½íüóÖó £ 

½ñöÜ0 äñëñç：ë¡ó çó¡ÜÖíÖÖ　 çó½ÜÇ £í ÑÜäÜïöó½ó½ ë：çÖñ½ ÖíÇë：çíÖÖ　, £í£ÖíôñÖóê Ü がでどば íßÜ ç öñêÖ：ôÖÜ½Ü 
£íçÑíÖÖ： Öí äëÜñ¡öÜçíÖÖ　. ゑ ÑíÖ：ú ëÜßÜö： ßÜ¿Ü ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ öñä¿Üçóú ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ÑçóÇÜÖí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
ëÜ£ßóçíÖÖ　 úÜÇÜ Öí äëÜïö： â：ÇÜëó, ½ñöÜÑÜ½ öñä¿Üçóê ïêñ½ öí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ 
ÖíÇë：çÜ. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぜñöí ëÜßÜöó äÜ¿　Çí． ç ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： öñä¿Üçóê äëÜîñï：ç íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (んが) £í öëáÜ½í 
½ñöÜÑó¡í½ó: ïöíî：ÜÖíëÖóú ÖíÇë：ç, Öñïöíî：ÜÖíëÖóú öí £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ¡ÜÖïöëÜ¡î：； ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí, 
äëñÑïöíç¿ñÖÜÇÜ Ü çóÇ¿　Ñ： ïÜî：¿áÖÜÇÜ îó¿：ÖÑëÜ, îó¿：ÖÑëÜ £ çóë：£Ü½ ä：Ñ ëÜöÜë öí îó¿：ÖÑëÜ £ çóë：£Ü½ ä：Ñ ëÜöÜë öí 
äí£ó.  

ぜíöñë：í¿ó ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëÜçÜÑó¿óïá Ñ¿　 ÑçóÇÜÖí öóäÜ 4ん100L6Y3. ぜñöÜÑ 
öñä¿Üçóê ïêñ½ ç：ÑÖÜïóöáï　 ÑÜ ïöíî：ÜÖíëÖóê ½ñöÜÑ：ç çó£ÖíôñÖÖ　 ÖíÇë：çÜ ÑçóÇÜÖí, ßí£Ü．öáï　 ç：Ö Öí üóëÜ¡Ü½Ü 
çó¡ÜëóïöíÖÖ： öñä¿Üçóê ÜäÜë：ç, ¡Üöë： £’．ÑÖÜ0öáï　 ç öñä¿ÜçÜ ½ñëñ¢Ü, àÜ ：½：öÜ． ëñí¿áÖ： ü¿　êó äñëñÑíô： öñä¿Üçóê 
äÜöÜ¡：ç ç ½íüóÖ：. が¿　 öÜÇÜ àÜß ëÜ£ëíêÜçíöó öñä¿ÜçÜ ïêñ½Ü äÜöë：ßÖÜ ëÜ£ëíêÜçíöó ÖñÜßê：ÑÖ： ¡Üñâ：î：．Ööó 
äëÜç：ÑÖÜïö： öí öñä¿Üç： ÜäÜëó [1]. ゑ ÑíÖ：ú ëÜßÜö： ëÜ£Ç¿　Ñí¿óïá Ñç： öñä¿Üç： ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ïöíöÜëí んが: 
ïäëÜàñÖí (çëíêÜçíÖÖ　 ¿óüñ £ç’　£¡Ü ½：¢ Üß½Üö¡Ü0 öí ïöí¿¿0) öí äÜçÖí (£ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çñÖöó¿　î：úÖóê çöëíö öí 
ÖíÇë：çíÖÖ　 ïöíÖ：Öó), Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； £ Öóê ßÜ¿ó ï¡¿íÑñÖ： ç：ÑäÜç：ÑÖ： ïóïöñ½ó ë：çÖ　Öá öí Üöëó½íÖ： £ÖíôñÖÖ　 ÖíÇë：çÜ. 

がÜ Öñïöíî：ÜÖíëÖóê ½ñöÜÑ：ç çó£ÖíôñÖÖ　 ÖíÇë：çÜ ÑçóÇÜÖí ç：ÑÖÜïóöáï　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： 
ÑçóÇÜÖí £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ÖíÇë：çÜ £í âÜë½Ü¿Ü0 £Ç：ÑÖÜ [2]: 

d P F
dt c G
    


  
(1) 

Ññ   - öñ½äñëíöÜëÜäëÜç：ÑÖ：ïöá ½íöñë：í¿Ü, c - öñä¿Ü．½Ö：ïöá ½íöñë：í¿Ü,  F - ä¿Üàí ö：¿í, P - çöëíöó Öí 
ÖíÇë：çíÖÖ　, í G  - ½íïí ö：¿í. 

が¿　 öÜÇÜ àÜß äÜßÜÑÜçíöó ½ÜÑñ¿á んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ÖíÇë：çÜ äÜöë：ßÖÜ ëñí¿：£Üçíöó ÖíïöÜäÖ： ß¿Ü¡ó:  
 ß¿Ü¡ çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö (ゐゑゑ); 
 ß¿Ü¡ çó£ÖíôñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó (ゐゑど), àÜ ÜäóïÜ．öáï　 íäñë：ÜÑóôÖÜ0 ¿íÖ¡Ü0, äñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　 　¡Ü； 

Üöëó½íÖí £ ë：çÖ　ÖÖ　 (1): 

( )
1

ö
ö

ö

kW S
T S


  

(2) 

べÜß íçöÜ½íöó£Üçíöó ÑíÖóú ½ñöÜÑ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ßÜ¿Ü ïöçÜëñÖÜ Ü äëÜÇëí½ÖÜ½Ü ïñëñÑÜçóà： äí¡ñöÜ Matlab  
m-âíú¿, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡ÜÇÜ ½Ü¢Öí £Öí0ôó ¿óüñ çê：ÑÖ： äíëí½ñöëó ÑçóÇÜÖí öí ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ, îó¡¿：ôÖÜ 
äëÜçñïöó ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ÖíÇë：çÜ ÑçóÇÜÖí. げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó äëÜçñÑñÖÜÇÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ½ó Üöëó½Ü．½Ü £ÖíôñÖÖ　 ÖíÇë：çÜ 
Ñ¿　 ë：£Öóê ë：çÖ：ç çê：ÑÖóê çä¿óç：ç öí ßÜÑÜ．½Ü Çëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê öñä¿Üçóê äëÜîñï：ç. 

げíäëÜäÜÖÜçíÖí íçöÜëí½ó ½ñöÜÑó¡í öñä¿ÜçÜÇÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äÜ¿　Çí． ç ëÜ£Ç¿　Ñ： ÖíÇë：çÜ ÑçóÇÜÖí äëóúÖ　öÜÇÜ £í 
ïÜî：¿áÖóú îó¿：ÖÑë , îó¿：ÖÑë £ çóë：£Ü½ ä：Ñ ëÜöÜë, öí çóë：£í½ó ä：Ñ äí£ó äëó ÑíÖóê ç£　öóê ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ öÜÇÜ £ 
　¡ÜÇÜ ½íöñë：í¿Ü çÜÖó çó¡ÜÖíÖ：, öí äëó ë：£Öóê çöëíöíê Öí ÖíÇë：çíÖÖ　. が¿　 Üöëó½íÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê öñä¿Üçóê 
äëÜîñï：ç çó¡ÜëóïöÜçÜçí¿Üïá ë：çÖ　ÖÖ　 (1). がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëÜçÜÑó¿Üïá Ñ¿　 çóäíÑ¡Ü ç：Ñêó¿ñÖÖ　 çöëíö Öí ±5, ±10 % 
ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖóê.  

ゑóïÖÜç¡ó. げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó äëÜçñÑñÖÜÇÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 
öÜôÖÜïö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 öñä¿Üçóê äëÜîñï：ç ç んが ¡ëíàñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó çï： öëó ½ñöÜÑó¡ó. が¿　 ÑçóÇÜÖ：ç, àÜ 
äëÜúü¿ó ëñ½ÜÖö, ÜßÜç’　£¡ÜçÜ äÜçóÖÖí £íïöÜïÜçÜçíöóïá ½ñöÜÑó¡í öñä¿Üçóê ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ 
¡ÜÖâ：ÇÜëíî：； ïöíöÜëí, öÜ½Ü àÜ Ñ¿　 öí¡óê ÑçóÇÜÖ：ç çöëíöó ç ïöí¿： £ÖíôÖÜ äñëñçóàÜ0öá ÖÜ½：Öí¿áÖ：. 

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 
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ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1983. – 216 ï. 

2. でíÖÖó¡Üç が.ご, でóäíú¿Üç ゎ.ん, ぐíÑíÖ ゑ.ん. どñä¿Üç▲ñ ÇóÑëíç¿óôñï¡óñ ó í~ëÜÑóÖí½óôñï¡óñ ëíïôñö▲ ç 
~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖíê. – ぜ.: ゑ▲ïü.ü¡., 1989.-239 ï. 
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ゐÜÇíöóëáÜç と.ぜ. 
ゑんど «ぢÜ¿öíçïá¡óú ゎげと» 
 

ゑïöÜä. ぢóöíÖÖ　 äÜï¡Ü ïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç (でが) ÑÜï¿：Ñ¢ñÖ： ÑÜïóöá äÜçÖÜ [1]. ゑ：ÑÜ½Ü, àÜ äÜï¡Üç： ëñ¢ó½ó 
äëóçÜÑ　öá ÑÜ äëóï¡ÜëñÖÜÇÜ çóêÜÑÜ でが £ ¿íÑÜ £í öí¡óê äëóôóÖ 　¡: ÑóÖí½：ôÖ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Öí ä：ÑüóäÖó¡Üç： 
çÜ£¿ó, çóïÜ¡： äÜï¡Üç： ïöëÜ½ó, äñëñÇë：ç Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí öí £½ñÖüñÖÖ　 öñë½：ÖÜ ï¿Ü¢ßó ：£Ü¿　î：； öÜàÜ. 
ん¿ñ ç ¡Ü¢ÖÜ½Ü ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü, Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜÇÜ Ü¡ëñ½ÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ £Öíúöó ö： äëóôóÖó, Ñ：　 　¡óê 
Öí でが äëó úÜÇÜ äÜï¡Ü Öíúß：¿áüí. ぴñ, £ ÜÑÖ：．； ïöÜëÜÖó, ÑÜ£çÜ¿óöá äëÜíÖí¿：£Üçíöó Ü½Üçó ëÜßÜöó でが ç ÑíÖÜ½Ü 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ½Ü äëÜîñï：, í £ ÑëÜÇÜ； ïöÜëÜÖó – ïöçÜëóöó ： £íïöÜïÜçíöó Öíúß：¿áü ñâñ¡öóçÖÜ äÜï¡ÜçÜ ïóïöñ½Ü. 

ぜñöí ëÜßÜöó. んÖí¿：£ ÜïÜß¿óçÜïöñú äÜï¡Ü でが üíëÜçÜÇÜ ½¿óÖí £ßíÇíôÜçí¿áÖÜ； âíßëó¡ó. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. んÖí¿：£Ü0ôó äëóôóÖó çóêÜÑÜ でが £ ¿íÑÜ, ½Ü¢Öí ïöçñëÑ¢Üçíöó, àÜ 

öñë½：ôÖ： ôóÖÖó¡ó ç¿óçí0öá Öí çï： ñ¿ñ½ñÖöó ÑçóÇÜÖí äëó äÜï¡Ü, £ÖíôÖÜ £Öó¢Ü0ôó ；ê ÖíÑ：úÖ：ïöá ： öñë½：Ö 
ñ¡ïä¿Üíöíî：； [2, 3]: 

 äñëñçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó Ññ½äâñëÖÜ； Üß½Üö¡ó ÑÜï　Çí． Ññ¡：¿á¡Üê ïÜöñÖá ÇëíÑÜï：ç, äëó îáÜ½Ü ïó¿áÖóú 
ÖíÇë：ç äëóçÜÑóöá ÑÜ Öñßñ£äñ¡ó ；； öñë½：ôÖÜÇÜ íßÜ ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ ëÜúÖÜçíÖÖ　; 

 çÖíï¿：ÑÜ¡ Öñë：çÖÜ½：ëÖÜÇÜ ëÜ£äÜÑ：¿Ü ïöëÜ½：ç ½：¢ ïöëó¢Ö　½ó äñëñçóàñÖÖ　 ；ê öñ½äñëíöÜëó ç ½ñ¢íê 
äÜ¿0ïí ½Ü¢ñ ç：Ñë：£Ö　öóï　 ç 2-3 ëí£ó, öÜ½Ü Öíç：öá äëó ÖñçóïÜ¡Ü½Ü ïñëñÑÖáÜ½Ü ÖíÇë：ç： Ññ½äâñëÖÜ； Üß½Üö¡ó 
öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëñ½óê ；； ïöëó¢Ö：ç ½Ü¢ñ £ÖíôÖÜ äñëñçóàÜçíöó ÑÜäÜïöó½： ½ñ¢：; 

 Öñë：çÖÜ½：ëÖóú ëÜ£äÜÑ：¿ äñëñçóàñÖá öñ½äñëíöÜëó äÜ ïöëó¢Ö　ê äÜ¿0ïí äëóçÜÑóöá ÑÜ ÖñÜÑÖí¡ÜçÜÇÜ 
öñä¿ÜçÜÇÜ äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ïöëó¢Ö：ç ： äÜ　çó çÖíï¿：ÑÜ¡ îáÜÇÜ £ÖíôÖÜ； ½ñêíÖ：ôÖÜ； ÖíäëÜÇó ç ¢Üëïö¡：ú ¡ÜÖïöëÜ¡î：； 
Üß½Üö¡ó; 

 äëó ÖñÜÑÖí¡ÜçÜ½Ü äÜÑÜç¢ñÖÖ： ïöëó¢Ö：ç ç Üß½Üöî： çóÖó¡í． ÖíäëÜÇí ç：Ñ îñÖöëÜß：¢Öóê ïó¿ ： öñä¿ÜçÜÇÜ 
ëÜ£üóëñÖÖ　 ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜöÜÇÜ ¡：¿áî　, àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ ½ñêíÖ：ôÖÜ； ÑñâÜë½íî：；. 

ゑëíêÜçÜ0ôó çó¡¿íÑñÖñ, íçöÜëó [2-4] äñëñëíêÜçÜ0öá çä¿óç öñë½：ôÖóê ôóÖÖó¡：ç Öí öñë½：ôÖñ ïöíë：ÖÖ　 ：£Ü¿　î：；, 
¡ÜëÜö¡： £í½ó¡íÖÖ　 ： çóê：Ñ でが £ ¿íÑÜ, äÜ¡í£Ü0ôó, Öíäëó¡¿íÑ, àÜ äëó àÜÑñÖÖóê äÜï¡íê öñë½：Ö ï¿Ü¢ßó ：£Ü¿　î：； 
£½ñÖüÜ．öáï　 Öí 27-51% Öí äëÜö　£： ÜÑÖÜÇÜ ëÜ¡Ü [4]. 

ゑçí¢í．öáï　, àÜ £ß：¿áüñÖÖ　 ôíïÜ ëÜ£ÇÜÖÜ ÑçóÇÜÖí, Öíäëó¡¿íÑ, ：£-£í £Öó¢ñÖÖ　 ÖíäëÜÇó £ÖíôÖÜ ä：ÑçóàÜ． 
öñë½：ôÖ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 [3]. だÑÖí¡ ç Ü¡ëñ½óê çóäíÑ¡íê äëÜîñï ÖíÇë：çíÖÖ　 ½Ü¢ñ äëóúÖ　öó êíëí¡öñë íÑ：íßíöÖÜÇÜ, 
öÜßöÜ öñä¿Ü, àÜ çóÑ：¿　．öáï　, Öñ çïöóÇí0ôó ëÜ£ï：　öóï　 ç ½ñöí¿： ïöíöÜëí íßÜ ëÜöÜëí, çó¡¿ó¡í． ë：£¡ñ ä：ÑçóàñÖÖ　 
öñ½äñëíöÜëó Üß½Üö¡ó, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £Öó¢ñÖÖ　 ë：çÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： ：£Ü¿　î：； ： íçíë：ú. ぢëó îáÜ½Ü Öíúß：¿áü 
Üëí£¿óçÜ0 ． Ññ½äâñëÖí íßÜ äÜï¡Üçí Üß½Üö¡í. 

げí£ÖíôñÖí äëÜß¿ñ½í äÜï¡Ü ． í¡öÜí¿áÖÜ0 Ñ¿　 でが üíëÜçóê äÜÑë：ßÖ0çí¿áÖóê ½¿óÖ：ç. ば ½¿óÖíê ぜぷぴ 45-60, £ 
でが öóäÜ でがで-19-56, äÜöÜ¢Ö：ïö0 2500 ¡ゑö, 150 Üß/êç, ÖÜ½：Öí¿áÖ： ïöëÜ½ ： ÖíäëÜÇí – 281 ん ： 6000 ゑ ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, 
ëÜöÜë でが ． ï¡¿íÑÖÜ0 ½ñêíÖ：ôÖÜ0 ¡ÜÖïöëÜ¡î：．0 £ 20 äíëí½ó äÜ¿0ï：ç. ぱëíÇ½ñÖö ëÜöÜëí ½¿óÖí £ äÜ¿0ïÖó½ 
Öí¡ÜÖñôÖó¡Ü½ öí ïöëó¢Ö　½ó Ññ½äâñëÖÜ； Üß½Üö¡ó äÜ¡í£íÖóú Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱëíÇ½ñÖö ëÜöÜëí でが ½¿óÖí. ぢÜ¿0ïÖóú Öí¡ÜÖñôÖó¡ £ ïöëó¢Ö　½ó Ññ½äâñëÖÜ； Üß½Üö¡ó 

ぢñëñçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó ïöëó¢Ö　 Üß½Üö¡ó äëó äÜï¡Ü ． ï¡¿íÑÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 ïöëÜ½Ü, àÜ äëÜö：¡í． äÜ ÖáÜ½Ü, 
êíëí¡öñëÜ úÜÇÜ £½：Öó, öëóçí¿Üïö： äëÜîñïÜ, í¡öóçÖÜÇÜ ÜäÜëÜ ： öñä¿Ü．½ÖÜïö： ïöëó¢Ö　, äñëñÑíô： öñä¿í ïí½：ú 
Üß½Üöî：, öñä¿ÜÜß½：ÖÜ ½：¢ Üß½Üö¡Ü0, ïöí¿¿0 äÜ¿0ïí ： Öíç¡Ü¿óüÖ：½ ïñëñÑÜçóàñ½, ¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ ÜäÜëÜ, àÜ 
çó£Öíôí． ëÜ£ö：¡íÖÖ　 ïöëÜ½Ü äÜ ïöí¿： ： ：Öüóê ôóÖÖó¡：ç. げí Ü½Üçí½ó çóÑ：¿ñÖÖ　 ： ç：ÑçñÑñÖÖ　 öñä¿í ïöëó¢ñÖá 
Ññ½äâñëÖÜ； Üß½Üö¡ó ç £íÇí¿áÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ½Ü¢Öí ëÜ£Ñ：¿óöó Öí Ñç： ôíïöóÖó: ¿ñ¢íôÜ ç ½ñ¢íê ïöí¿ñçÜÇÜ äí¡ñöÜ 
ïñëÑñôÖó¡í ： ¿ÜßÜçÜ. ぞíúß：¿áü çí¢¿óçñ £ÖíôñÖÖ　 ½í． çó£ÖíôñÖÖ　 äñëñçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó äñëüÜ； ôíïöóÖó 
ïöëó¢Ö　. ぞñïöíî：ÜÖíëÖñ öñä¿Üçñ äÜ¿ñ ç ïöí¿：, çó¡¿ó¡íÖñ öñä¿Üç：ÑÑíôñ0 £ ßÜ¡Ü ïöëó¢Ö　, ç：Ñë：£Ö　．öáï　 çñ¿ó¡Ü0 
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ï¡¿íÑÖ：ïö0; çÜÖÜ ïó¿áÖÜ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ôíïÜ, ç：ÑïöíÖ： ½：¢ ïöëó¢Ö　½ó, Ç¿óßóÖó £í¡¿íÑ¡ó ïöëó¢Ö　 ç ïöí¿á, 
¡Üñâ：î：．Ööí öñä¿Üç：ÑÑíô： ç：Ñ ïöëó¢Ö　 ： ç：Ñ ïöí¿： ÑÜ Öíç¡Ü¿óüÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí ： öí¡ Ñí¿：. ぞí　çÖ：ïöá îáÜÇÜ 
öñä¿ÜçÜÇÜ äÜ¿　 äÜÇ：ëüÜ． öñä¿Üç：ÑÑíôÜ ç：Ñ ïöëó¢Ö　 ÑÜ ïöí¿： ：£-£í ä：Ñ：Çë：çÜ Üß¿íïöñú ïöí¿： àÜ ÜöÜôÜ0öá 
ïöëó¢ñÖá. げ î：．； äëóôóÖó äëó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ÖíÇë：çíÖÖ　 ïöëó¢Ö　 Öñ ½Ü¢Öí ççí¢íöó ïöí¿á äÜ¿0ïí ö：¿Ü½ £ 
Öñï¡：ÖôñÖÖÜ çñ¿ó¡Ü0 öñä¿Ü．½Ö：ïö0. 

ぢÜï¡ でが ½¿óÖí Öíç：öá ：£ £çíÖöí¢ñÖó½ ½íöñë：í¿Ü½ Ñ¿　 äÜÑë：ßÖñÖÖ　 ïöíÖÜçóöá ß¿ó£á¡Ü 8 ï, ç îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü 
½Ü¢Öí £ ÑÜïöíöÖ：½ Öíß¿ó¢ñÖÖ　½ ççí¢íöó, àÜ çï　 öñä¿Üçí ñÖñëÇ：　, àÜ çóÑ：¿　．öáï　 ïöëó¢Öñ½ ä：Ñ ôíï äÜï¡Ü, 
£í¿óüí．öáï　 ç ÖáÜ½Ü ： úÑñ Öí ä：ÑçóàñÖÖ　 úÜÇÜ öñ½äñëíöÜëó: 

c
2

ccö ri
dt
dで 
 , (1) 

Ññ cöC  – öñä¿Ü．½Ö：ïöá ïöëó¢Ö　, ë：çÖí cöïö ïGで  , c  – äóöÜ½í öñä¿Ü．½Ö：ïöá ïöëó¢Ö　, cöG  – çíÇí ïöëó¢Ö　, ci  
– ïöëÜ½ ïöëó¢Ö　, cr  – í¡öóçÖóú Üä：ë ïöëó¢Ö　. どÜôÖñ çóë：üñÖÖ　 ë：çÖ　ÖÖ　 (1) ½íú¢ñ Öñ½Ü¢¿óçñ, ßÜ ïöëÜ½ ç 
ïöëó¢Ö： Öñ £í¿óüí．öáï　 äÜïö：úÖó½ ： ． ï¡¿íÑÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 ôíïÜ  tfic  , í¿ñ ïäëÜàÜ0ôó ： çëíêÜçÜ0ôó £½：ÖÜ 
ÜäÜëÜ ç：Ñ öñ½äñëíöÜëó, Üöëó½í．½Ü íÖí¿：öóôÖóú çóëí£: 





















1e
a
115

ä
ïö

15
2
cÖ t

C
rik

, (2) 

Ññ   – öñ½äñëíöÜëÖóú ¡Üñâ：î：．Öö, nt  – ôíï äÜï¡Ü, 
c

2
cÖrki

S
í  , 02,0  ゑö/ï½ ÇëíÑ – öñä¿ÜäëÜç：ÑÖ：ïöá 

äÜçñëêÖ： £：ö¡ÖñÖÖ　 ïöëó¢Ö　 £ äÜ¿0ïÜ½, S  - ä¿Üàí £：ö¡ÖñÖÖ　. 
ゑó¡ÜÖíçüó ëÜ£ëíêÜÖ¡ó, ½Ü¢Öí ïöçñëÑ¢Üçíöó, àÜ ïñëñÑÖ． äñëñçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó ïöëó¢Ö　 Ññ½äâñëÖÜ； 

Üß½Üö¡ó ½Ü¢ñ äñëñçóàÜçíöó 2000で. ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó½：ë：ç öñ½äñëíöÜëó ëÜöÜëí でが 
äÜÑë：ßÖ0çí¿áÖÜÇÜ ½¿óÖí Öí ぢÜ¿öíçïá¡Ü½Ü ゎげと Ñí0öá £ÖíôÖÜ ½ñÖü： £ÖíôñÖÖ　 – ÑÜ 400で (ëóï. 2). どí¡í 
ç：Ñ½：ÖÖ：ïöá äÜ　ïÖ0．öáï　 öó½, àÜ çó½：ë0çíÖÖ　 öñä¿ÜçÜÇÜ äÜ¿　 ï¿Ü¢ßí½ó ゎげと £Ñ：úïÖ0çí¿Üïá Öí ç：ÑïöíÖ：, 
äëóôÜ½Ü ïöëó¢Ö： £í¡ëóö： ¡Ü¢ÜêÜ½, 　¡óú ÜêÜ¿ÜÑ¢Ü．öáï　 ïöëÜ½ñÖñ½ äÜç：öë　 çñÖöó¿　öÜëí, ëÜ£öíüÜçíÖÜÇÜ Öí 
ëÜöÜë：. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – どñ½äñëíöÜëí ç Üß¿íïö： äÜ¿0ïí でが äëó úÜÇÜ äë　½Ü½Ü äÜï¡Ü. 

ぞíïäëíçÑ： öñ½äñëíöÜëí ÖíÇë：çÜ ïöëó¢Ö：ç ½Ü¢ñ ßÜöó àñ ß：¿áüÜ0 äëó çëíêÜçíÖÖ： ñâñ¡ö：ç ëÜ£ï：0çíÖÖ　 ： 
Öñë：çÖÜ½：ëÖÜÇÜ ëÜ£äÜÑ：¿Ü ïöëÜ½：ç äÜ ïöëó¢Ö　ê. ぢëó îáÜ½Ü ïöëÜ½ ¡ëíúÖ：ê ïöëó¢Ö：ç Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： ：£ ïöëÜ½Ü½ 
ïñëñÑÖ：ê ïöëó¢Ö：ç ß：¿áüóú Öí 5-10%. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑó£ÖíôñÖÖ　 Ñ：úïÖÜ； ¡íëöóÖó öñä¿Üçóê ÖíçíÖöí¢ñÖá Öí Üß½Üö¡ó でが ÑÜ¡í£Ü． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ó ä¿íçÖÜÇÜ äÜï¡Ü £ Üß½ñ¢ñÖÖ　½ ïöëÜ½Ü Öí ë：çÖ： 1..1,5 ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ. がÜöëó½íÖÖ　 îóê Ü½Üç 
ÑÜ£çÜ¿óöá ÜÖó¡ÖÜöó ÑñâÜë½íî：ú Ññ½äâñëÖÜ； Üß½Üö¡ó ä：Ñ çä¿óçÜ½ ç：ÑîñÖöëÜçóê ïó¿, íÑ¢ñ äëó öí¡Ü½Ü 
ÖíÇë：çíÖÖ： £í½ó¡í0ô： ¡：¿áî　 ëÜ£ö　ÇÜ0öáï　 ： ç £ç'　£¡Ü £ ¢Üëïö¡ó½ £'．ÑÖíÖÖ　½ ；ê ：£ ïöëó¢Ö　½ó çó¡ëÜôÜ0öáï　 Ü ß：¡ 
äÜ¿0ïí. でöëó¢Ö： £ÇóÖí0öáï　 ç ÜïáÜçóê ä¿ÜàóÖíê. ば äñëñöóÖ： ¡：¿ñîá Ñ：0öá ëÜ£ö　ÇÜ0ô： £Üïó¿¿　, í ç äñëñöóÖíê 
ïöëó¢Ö：ç – äÜäñëñôÖ：, í öí¡Ü¢ ÑÜÑíö¡Üç： £Üïó¿¿　 ç：Ñ ÖñÜÑÖí¡ÜçÜÇÜ öñä¿ÜçÜÇÜ äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ïöëó¢Ö：ç. 

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 

1 ぶñëÖ▲ú ん.ぢ. ぢÜï¡Üç▲ñ ïóïöñ½▲ ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç / [ん.ぢ. ぶñëÖ▲ú, ん.ご. ゎ¿íÑ▲ëá, ù.ゎ. 
だïíÑôÜ¡, ご.づ. とÜëßíÖÜç, ん.ぞ. ゑÜüÜÖ] // ぜÜÖÜÇëíâ：　 – とëñ½ñÖôÜÇ: ぶぢ べñëßíö▲ê ん.ゑ., 2006. – 280 ï. 

2 ず0öñë づ.ん. づíïôñö ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ. – ず.: ÄÖñëÇó　 – 1979. – 272 ï. 
3 で▲ëÜ½　öÖó¡Üç ご.ん. づñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ íïóÖêëÜÖÖ▲ê ó ïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú / ぢÜÑ ëñÑ. ず.ゎ. ぜí½ó¡ÜÖ　Öîí, 

4-ñ ó£Ñ., äñëñëíßÜö. ó ÑÜä. – ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1984. – 240 ï. 
4 とÜö¿　ëôÜ¡ ゑ.ん. Ä¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖóñ ~¡ï¡íçíöÜëÜç/ ゑ.ん. とÜö¿　ëôÜ¡, ん.ぱ. ゎÜÖôíëÜç. – ぜ.: ぞñÑëí, 1980. – 175 ï. 
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んぞんずごげ ぜんゎぞごどぞだゎだ ぢだずé éゑぞだぢだずùでぞだゎだ でごぞびづだぞぞだゎだ ゎぎぞぎづんどだづん 
ゑ づぎぐごぜぎ でごぜぜぎどづごぶぞだざ ぞんゎづばげとご  

ぞん だでぞだゑぎ ぶごでずぎぞぞだ-ぢだずぎゑだゎだ ぜぎどだがん 

ぜó¿▲ê ゑ.ご., Ñ.ö.Ö., äëÜâ., ぜñ¿áÖóôñÖ¡Ü ぜ.で., ½íÇóïöëíÖö 
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö «びíëá¡Üçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
E-mail: mvi kpi@kpi.kharkov.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. だïÖÜçÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖíê (Äぜ) ÜïÜàñïöç¿　0öï　 ôñëñ£ ½íÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ (ぜぢ). 
で ëí£çóöóñ½ ç▲ôóï¿óöñ¿áÖ▲ê ïëñÑïöç ïöí¿Ü çÜ£½Ü¢Ö▲½ Üß¿ñÇôóöá ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖ▲ú ëíïôñö ぜぢ, í öí¡¢ñ 
äëÜçÜÑóöá ñÇÜ ï ßÜ¿áüñú öÜôÖÜïöá0 [1]. ぶóï¿ñÖÖ▲ñ ëíïôñö▲ ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú ç Äぜ ½ÜÇÜö ~ââñ¡öóçÖÜ 
äëÜçÜÑóöáï　 ½ñöÜÑÜ½ ¡ÜÖñôÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç (ぜとÄ). でÜàñïöçÜ0ö äëÜÇëí½½▲, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿　0ö ~öÜ ïÑñ¿íöá ¡í¡ 
ç ÑçÜê½ñëÖÜú, öí¡ ó öëñê½ñëÖÜú äÜïöíÖÜç¡ñ. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú 　çÖÜäÜ¿0ïÖÜÇÜ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí (でゎ) ç ëñ¢ó½ñ 
ïó½½ñöëóôÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó (でぞ) ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñç▲½ ½ñöÜÑÜ½ Öí ÜïÖÜçñ ÑçÜê½ñëÖÜú ½ÜÑñ¿ó.  

ゑ ¡íôñïöçñ でゎ ß▲¿ ç▲ßëíÖ ÇñÖñëíöÜë ïÜ ï¿ñÑÜ0àó½ó öñêÖóôñï¡ó½ó ÑíÖÖ▲½ó: äÜ¿Öí　 ÖÜ½óÖí¿áÖí　 
½ÜàÖÜïöá ¡ゑん 750NS , ôíïöÜöí 50f  ゎî, ôíïöÜöí çëíàñÖó　 600rn  Üß/½óÖ, Öíäë　¢ñÖóñ 36,UN   ¡ゑ, 
¡Ü~ââóîóñÖö ½ÜàÖÜïöó 0,85 cos , êíëí¡öñë ÖíÇëÜ£¡ó í¡öóçÖÜ-óÖÑÜ¡öóçÖ▲ú. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. がíÖÖ▲ú öóä ÇñÖñëíöÜëí (äÜäñëñôÖÜñ ïñôñÖóñ äëñÑïöíç¿ñÖÜ Öí 
ëóï.1) äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　 ~¡ïä¿Üíöíîóó Öí ïöíîóÜÖíëÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜïöíÖîó　ê ï äëóçÜÑÜ½ Üö ÑçóÇíöñ¿ñú 
çÖÜöëñÖÖñÇÜ ïÇÜëíÖó　. ぜíüóÖí äëóÖíÑ¿ñ¢óö 17-½Ü ÇíßíëóöÜ: çÖÜöëñÖÖóú Ñóí½ñöë ïöíöÜëí 1150sd  ½½ ó 
çÖñüÖóú 1430sed  ½½, äÜ¿Öí　 Ñ¿óÖí ïöíöÜëí 290sl  ½½.  

 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 1 - だßàóú çóÑ でゎ ó ¡íëöóÖí ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ç ëñ¢ó½ñ でぞ 
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でñëÑñôÖó¡ ïöíöÜëí ëí£ßóö Öí ÜöÑñ¿áÖ▲ñ äí¡ñö▲ üóëóÖÜú 50 ½½ ó çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲½ó ¡íÖí¿í½ó üóëóÖÜú 10 
½½, äí¡ñö▲ ç▲äÜ¿ÖñÖ▲ ó£ ¿óïöÜç ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡Üú ïöí¿ó ½íë¡ó 2312 öÜ¿àóÖÜú 0,5 ½½. ゑ Üö¡ë▲ö▲ñ äí£▲ 
äë　½ÜÜÇÜ¿áÖÜú âÜë½▲ ç¿Ü¢ñÖí ÑçÜêï¿ÜúÖí　 äñö¿ñçí　 Üß½Üö¡í ïöíöÜëí ï ôóï¿Ü½ Öí äÜ¿0ï ó âí£Ü ëíçÖ▲½ 

63s ,q   ó üíÇÜ½ 9y . とÜ¿óôñïöçÜ äí£Üç 108sQ . ゑÜ£ÑÜüÖ▲ú £í£Üë äÜÑ ïñëñÑóÖÜú äÜ¿0ïí 96,  ½½, äÜÑ 
¡ëí　½ó 310,max   ½½. だß½Üö¡í ëÜöÜëí ç▲äÜ¿ÖñÖí ó£ üóÖÖÜú ½ñÑó üóëóÖÜú 25 ½½, Öí½ÜöíÖÖÜú Öí ëñßëÜ. 

ゎëíâóôñï¡ó ½ÜÑñ¿á でゎ ëñí¿ó£Üñöï　 ç äëÜÇëí½½ñ とだぜぢんで V10 ï ó½äÜëöóëÜçíÖóñ½ âíú¿í ï ëíïüóëñÖóñ½ 
dxf ç ïëñÑÜ äëÜÇëí½½▲ FEMM [3]. Äöí äëÜÇëí½½í ëñí¿ó£Üñö Öí ÜïÖÜçñ ぜとÄ ÜëíçÖñÖóñ, Üäóï▲çí0àññ ぜぢ: 

        zz JkAk
B












 )(1 ,    (1) 

ÇÑñ zz JA ,  – í¡ïóí¿áÖ▲ñ ïÜïöíç¿　0àóñ çñ¡öÜëÖÜÇÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜöñÖîóí¿í (ゑぜぢ) ó çñ¡öÜëí ä¿ÜöÖÜïöó öÜ¡í; 

k  - Üëö;   - ½íÇÖóöÖí　 äëÜÖóîíñ½Üïöá, ¡ÜöÜëí　 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ¡í¡ âÜÖ¡îó　 ½íÇÖóöÖÜú óÖÑÜ¡îóó ゑ äÜïëñÑïöçÜ½ 
¡ëóçÜú Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ½íöñëóí¿í (óïäÜ¿á£Üçí¿íïá ¡ëóçí　 Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ïöí¿ó 2312 Ñ¿　 ïöíöÜëí, でö3 ç çóÑñ 
¿óïöÜç ó でö3 ç çóÑñ ½íïïóçÖ▲ê Ññöí¿ñú – Ñ¿　 ëÜöÜëí, í öí¡¢ñ Üôóö▲çí¿óïá ¡Ü~ââóîóñÖö▲ £íäÜ¿ÖñÖó　 
ïñëÑñôÖó¡í ïöíöÜëí ëÜöÜëí 930,kz   Ñ¿　 ïöíöÜëí 801,0zk  ï ÜôñöÜ½ üóêöÜç¡ó ó äí¡ñöóëÜçíÖó　 ïñëÑñôÖó¡í). 
が¿　 ゑぜぢ £íÑíÖÜ ÇëíÖóôÖÜñ Üï¿Üçóñ がóëóê¿ñ [1]. 

が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 でゎ ç ÖÜ½óÖí¿áÖÜ½ ëñ¢ó½ñ ÖñÜßêÜÑó½▲ Ñçñ ïÜïöíç¿　0àóñ: ½íÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó ½íÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ ëñí¡îóó 　¡Üë　 ï ÜôñöÜ½ êíëí¡öñëí ÖíÇëÜ£¡ó. が¿　 ëñí¿ó£íîóó ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê Üï¿Üçó　ê öëñßÜñöï　 £íÑíöá ぜがで Üß½Üö¡ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜú Öí 
äÜ¿0ïíê ëÜöÜëí: oEo INF  , ÇÑñ 52EN  – ôóï¿Ü çóö¡Üç Öí äÜ¿0ï; A6228,Io   – öÜ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 Ñ¿　 
ëñ¢ó½í ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó. が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 Üß½Üö¡ó 　¡Üë　 çÜïäÜ¿á£Üçí¿óïá çñ¡öÜëÖÜú 
ÑóíÇëí½½Üú でゎ (ëóï.2), ÇÑñ *fF  – ぜがで çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, *SU  – âí£ÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ, *SI  – âí£Ö▲ú öÜ¡, 

**** , SSSS XIRI  – ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ 
äíÑñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 Öí í¡öóçÖÜ½ 
ó óÖÑÜ¡öóçÖÜ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóó, 

 * *, *, SdSqS EEE  – ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ 
Äがで, ÖíçÜÑó½í　 ç Üß½Üö¡ñ 
ïöíöÜëí: äÜ¿Öí　, äÜ äÜäñëñôÖÜú 
Üïó ó äÜ äëÜÑÜ¿áÖÜú Üïó (çïñ 
çñ¿óôóÖ▲ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖ▲ê ñÑóÖóîíê). 

ぞíúÑñÖÖ▲ú äÜ çñ¡öÜëÖÜú 
ÑóíÇëí½½ñ ÜÇÜ¿ 

 114090 ,  äÜ¡í£▲çíñö, 
Öíï¡Ü¿á¡Ü ½íÇÖóöÖí　 Üïá âí£▲ ん 
Üöïöíñö Üö ½íÇÖóöÖÜú Üïó Üß½Üö¡ó 

çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. ぢÜï¿ñ ~öÜÇÜ Ñ¿　 ½Ü½ñÖöí çëñ½ñÖó 0t  ëíïïôóö▲çí¿óïá ½ÇÖÜçñÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 öÜ¡í Ñ¿　 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ゑñ¡öÜëÖí　 ÑóíÇëí½½í でゎ äëó í¡öóçÖÜ-óÖÑÜ¡öóçÖÜú ÖíÇëÜ£¡ñ 

 

 
           づóïÜÖÜ¡ 2 – とíëöóÖí ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 でゎ ç äëñÑñ¿íê äÜ¿0ïí 
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öëñêâí£ÖÜú Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí. 
 )/tcos(Ii),/tcos(Ii),tcos(Ii mCmBmA  34 32 000 , (2) 

ÇÑñ mI  – í½ä¿óöÜÑí öÜ¡í ~ââñ¡öóçÖ▲ê äëÜçÜÑÖó¡Üç ïöíöÜëí, ん 84852 ,IIm  , I – ÑñúïöçÜ0àññ £ÖíôñÖóñ 

öÜ¡í ~ââñ¡öóçÖ▲ê äëÜçÜÑÖó¡Üç ïöíöÜëí, 5343,I   ん;    – ÜÇ¿Üçí　 ôíïöÜöí, -1ï 3142  f ; t  – çëñ½　 
(äëóÖ　öÜ 0t ), 0  – Öíôí¿áÖí　 âí£í öÜ¡í ïöíöÜëí,  00 . 

がí¿ññ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 öÜ¡Üç £íÑíçí¿óïá ç ½ÜÑñ¿á ïÜÇ¿íïÖÜ ÑçÜêï¿ÜúÖÜú ïêñ½ñ Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí. づíïôñö 
ぜぢ ç äëÜÇëí½½ñ FEMM Öí Äゑぜ ï äëÜîñïïÜëÜ½ Intel Dual-Core 2,0 ゎゎî £íÖó½íñö 8 ½óÖ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó 
¡ÜÖñôÖÜ-~¿ñ½ñÖöÖÜú ïöëÜ¡öÜë▲ ó£ 126 ö▲ï. öëñÜÇÜ¿áÖó¡Üç. づíïïôóöíÖÖí　 ¡íëöóÖí ïó¿Üç▲ê ¿óÖóú ぜぢ でゎ 
(¿óÖóú ëíçÖÜÇÜ ゑぜぢ) ç ëñ¢ó½ñ でぞ ÑíÖí Öí ëóï. 1 ó ëóï. 2. だÖí äëíçó¿áÖÜ Üöëí¢íñö ïÜàñïöçÜ0àóñ 
äëñÑïöíç¿ñÖó　 Ü ïöëÜ¡öÜëñ ぜぢ ç でゎ. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ëíïôñöí ぜぢ ç ëíúÜÖñ çÜ£ÑÜüÖÜÇÜ £í£Üëí ß▲¿Ü äÜ¿ÜôñÖÜ 
ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ íßïÜ¿0öÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 ½íÇÖóöÖÜú óÖÑÜ¡îóó ç äëñÑñ¿íê äÜ¿0ïÖÜÇÜ Ññ¿ñÖó　 (ëóï. 4). で ÜôñöÜ½ 
öÜÇÜ, ôöÜ ÖíÇëÜ£¡í Ü でゎ í¡öóçÖÜ-óÖÑÜ¡öóçÖí　 (í ~öÜ £Öíôóö, ôöÜ ëñí¡îó　 　¡Üë　 Ü öí¡Üú ½íüóÖ▲ ßÜÑñö 
ëí£½íÇÖóôóçí0àí　) ÜôñçóÑÖÜ çÜ£Ññúïöçóñ öÜ¡í ïöíöÜëí Öí ÜïÖÜçÖÜñ ½íÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ. ÄöÜ çóÑÖÜ ó£ ëóï. 4: ç 
äëñÑñ¿íê ÜÑÖÜÇÜ äÜ¿0ïí ½íÇÖóöÖí　 óÖÑÜ¡îó　 ç çÜ£ÑÜüÖÜ½ £í£Üëñ でゎ çß¿ó£ó äñëç▲ê ôñö▲ëñê £ÜßîÜç ½ñÖáüñ, 
ôñ½ ç äëñÑñ¿íê Üïöí¿áÖ▲ê ôñö▲ëñê £ÜßîÜç ç ïëñÑÖñ½ Öí 0,17 ど¿ Öí ¡í¢Ñ▲ú ó£ Öóê. どí¡¢ñ ß▲¿Ü ÖíúÑñÖÜ 
½í¡ïó½í¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ ゑぜぢ, ¡ÜöÜëÜñ ïÜïöíçó¿Ü: 1230,Amax  ゑß/½. 

 
ゑ▲çÜÑ▲. ぶóï¿ñÖÖ▲ú ëíïôñö ぜぢ Ñíñö äë　½Üú ç▲êÜÑ Öí îñ¿▲ú ë　Ñ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç Äぜ [1]. ご£ 

Öóê ç Öíüñ½ ï¿Üôíñ ÜÇëíÖóôó½ï　 ïëíçÖñÖóñ½ ï¿ñÑÜ0àóê ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜ¿ñçÜÇÜ ëíïôñöí äÜ âÜë½Ü¿í½ ó£ [1] ó 
¡¿íïïóôñï¡ÜÇÜ ëíïôñöí ½ñöÜÑÜ½ ½íÇÖóöÖÜú îñäó [2]. だïÖÜçÖÜú ½íÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡ ç çÜ£ÑÜüÖÜ½ £í£Üëñ 
ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ôñëñ£ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ゑぜぢ ï ÜôñöÜ½ í¡öóçÖÜú Ñ¿óÖ▲ でゎ [1]: ぱ=5,0210-2 ゑß. と¿íïïóôñï¡óú ëíïôñö 
[1] äÜ¡í£í¿ £ÖíôñÖóñ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜöÜ¡í ぱ=5,2310-2 ゑß. でëñÑÖóñ £ÖíôñÖó　 ½íÇÖóöÖÜú óÖÑÜ¡îóó ç £Üßîíê 
ïöíöÜëí ó äÜ¿0ïñ ëÜöÜëí: ¡¿íïïóôñï¡óú ëíïôñö [2] Ñíñö ゑts=1,65 ど¿ ó Bp=1,69 ど¿, í ëíïôñö ôóï¿ñÖÖ▲½ ぜとÄ - 
ゑts=1,68 ど¿ ó Bp=1,88 ど¿. だôñçóÑÖÜñ ÜöÜôÖñÖóñ äëÜó£Üü¿Ü ß¿íÇÜÑíë　 ÇÜëí£ÑÜ ½ñÖáüó½ ÑÜäÜàñÖó　½ 
ôóï¿ñÖÖÜÇÜ ½ñöÜÑí ëíïôñöí ぜぢ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï ¡¿íïïóôñï¡ó½ ½ñöÜÑÜ½. ぢÜÇëñüÖÜïöá äÜï¿ñÑÖñÇÜ äÜ äÜöÜ¡Ü 
£Ññïá ÜîñÖóçíñöï　 ç 4%, ôöÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá äëó äëÜñ¡öóëÜçíÖóó ó óïï¿ñÑÜçíÖóó Äぜ. 
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1. ぜó¿▲ê ゑ.ご., ぢÜ¿　¡Üçí ぞ.ゑ. だäëñÑñ¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ Öí 

ÜïÖÜçñ ôóï¿ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú // ぎ¿ñ¡öëÜöñêÖ：¡í ： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡í.-2006.-ヽ2.-で.40-46. 
2. ゑÜ¿áÑñ¡ ん.ご. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲. -ず.: ÄÖñëÇó　, - 1978. - 832 ï. 
3. Meeker D. Finite Element Method Magnetics., January 26, 2004 // http://femm.berlios.de. 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – づíïäëñÑñ¿ñÖóñ ½íÇÖóöÖÜú óÖÑÜ¡îóó ç çÜ£ÑÜüÖÜ½ £í£Üëñ でゎ ç äëñÑñ¿íê äÜ¿0ïÖÜÇÜ Ññ¿ñÖó　 
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ぜó¿▲ê ゑ.ご., Ñ.ö.Ö., äëÜâ., ぷäíöñÖ¡Ü ゑ.で., ½íÇóïöëíÖö 
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö «びíëá¡Üçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
E-mail: mvikpi@kpi.kharkov.ua 

 
ゑçñÑñÖóñ. ゑ ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖíê (Äぜ) ÜÑÖí ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê çñ¿óôóÖ, ïÜäëÜçÜ¢Ñí0àóê äëñÜßëí£ÜçíÖóñ 

~ÖñëÇóó - ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ú ½Ü½ñÖö (Äぜぜ) emM , äÜëÜ¢Ñíñ½▲ú ç£íó½ÜÑñúïöçóñ½ ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú çïñê óê 
~¿ñ½ñÖöÜç. だÑÖí¡Ü ½íöñ½íöóôñï¡óñ ½ÜÑñ¿ó, ïçÜúïöçñÖÖ▲ñ ¡¿íïïóôñï¡Üú öñÜëóó Äぜ [1], Üß▲ôÖÜ ëíïï½íöëóçí0ö 
Äぜぜ ¡í¡ ëñ£Ü¿áöíö çÜ£Ññúïöçó　 äÜ¿　 ÜÑÖÜú ó£ ôíïöñú (ëÜöÜë ó¿ó ïöíöÜë) Öí äëÜçÜÑÖó¡ó ï öÜ¡Ü½ – ÑëÜÇÜú, ôöÜ 
　ç¿　ñöï　, ç ó£çñïöÖÜú ½ñëñ, ëíïôñöÖÜú Üï¿ÜçÖÜïöá0, ¡ÜöÜëí　 ¡ öÜ½Ü ¢ñ äëóÇÜÑÖí Ñí¿ñ¡Ü Öñ çïñÇÑí.  

ばÖóçñëïí¿áÖ▲½ ó äëí¡öóôñï¡ó ¿óüñÖÖ▲½ äÜÇëñüÖÜïöñú ó Üï¿ÜçÖÜïöñú 　ç¿　ñöï　 «äë　½Üú» ëíïôñö Äぜぜ 
ôñëñ£ äëÜïöëíÖïöçñÖÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ëñ£Ü¿áöóëÜ0àñÇÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 çïñú Äぜ. ぢÜï¿ñÑÖññ öëñßÜñö 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ öÜôÖÜÇÜ ëíïôñöí, ôöÜ ç ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê Üï¿Üçó　ê Ü¢ñ Öíü¿Ü ïçÜñ ëñüñÖóñ Öí ÜïÖÜçñ ôóï¿ñÖÖ▲ê 
½ñöÜÑÜç ëíïôñöí ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú ó, äëñ¢Ññ çïñÇÜ, ½ñöÜÑí ¡ÜÖñôÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç (ぜとÄ) [2]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づíïôñöÖí　 íäëÜßíîó　 ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñçÜÇÜ äÜÑêÜÑí ¡ ÜäëñÑñ¿ñÖó0 Äぜぜ Öí äëó½ñëñ ëíïôñöí 
ÜÇ¿ÜçÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó [1] )(emM  öÜëßÜÇñÖñëíöÜëí (どゎ) ç ïëíçÖñÖóó ï ëñ£Ü¿áöíöí½ó ¡¿íïïóôñï¡ÜÇÜ 
íÖí¿óöóôñï¡ÜÇÜ ëíïôñöí. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ゑ▲ßÜë ~öÜÇÜ Üßéñ¡öí Üßé　ïÖ　ñöï　 öñ½, ôöÜ öñÜëó　 Öñ　çÖÜäÜ¿0ïÖ▲ê 
ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ ÑÜïöíöÜôÖÜ êÜëÜüÜ äëÜëíßÜöíÖí. ゑ Öóê íÖí¿óöóôñï¡Üñ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ Äぜぜ ïç　£íÖÜ ï 
½ñÖáüó½ó äÜÇëñüÖÜïö　½ó ó ÑÜäÜàñÖó　½ó, ôñ½, Öíäëó½ñë, ç íïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖíê, ½íüóÖíê äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ 
öÜ¡í ó, öñ½ ßÜ¿ññ, ç ï¿Üôíñ Äぜ ï ëñí¡öóçÖ▲½ Äぜぜ. ゑ ßÜ¿ññ üóëÜ¡Ü½ ä¿íÖñ îñ¿á0 ëíßÜö▲ 　ç¿　ñöï　 íÑíäöíîó　 
ôóï¿ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú ¡ íÖí¿ó£Ü çïñ ßÜ¿áüñÇÜ ÖíßÜëí äíëí½ñöëÜç ó êíëí¡öñëóïöó¡ Äぜ [3] , ôöÜ 
ÑÜ¿¢ÖÜ äÜï¿Ü¢óöá Ññ¿Ü ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ óê äëÜñ¡öóëÜçíÖó　.  

だßéñ¡öÜ½ óïï¿ñÑÜçíÖóú ç▲ßëíÖ どゎ ï äíëí½ñöëí½ó: ½ÜàÖÜïöá 160 ぜゑö; Ñóí½ñöë ëÜöÜëí – 1,2 ½; £í£Üë – 
50 ½½; ôóï¿Ü çóö¡Üç Öí âí£Ü Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí Ns=24; ëíïôñöÖí　 Ñ¿óÖí – la=2,892 ½; ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ñ âí£Ö▲ñ 
Öíäë　¢ñÖóñ UsN=9093 ゑ ó öÜ¡ 6900sNI ん; ôíïöÜöí f=50 ゎî; ôóï¿Ü âí£ 3m ; ôóï¿Ü äíë äÜ¿0ïÜç 1p ; 
¡Ü~ââóîóñÖö ½ÜàÖÜïöó 850,cos  ; ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜñ Ü¡ÜëÜôñÖóñ üíÇí Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí =4/5. 

ぱí£Ö▲ñ Äがで sfE , Öíäë　¢ñÖóñ sU  ó öÜ¡ sI  äëó ïó½½ñöëóôÖÜú ÖíÇëÜ£¡ñ どゎ ó ßñ£ Üôñöí í¡öóçÖÜÇÜ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí ïç　£▲çíñö ÜëíçÖñÖóñ [1]: 

ssssf IjXUE  .       (1) 

でóÖêëÜÖÖÜñ óÖÑÜ¡öÜëÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ sX  Ñ¿　 (1) ÜäëñÑñ¿　¿Üïá ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äëóÖîóäí½ó, 
ó£¿Ü¢ñÖÖ▲½ó ç [3] ó íäëÜßóëÜçíÖÖ▲½ó ç [4], ôñëñ£ ëíïôñö ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 öëñêâí£ÖÜú Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí どゎ ï 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ äëÜÇëí½½▲ FEMM [2]. ゑçóÑÜ £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ £í£Üëí ½íÇÖóöÜäëÜçÜÑ どゎ Öíï▲àñÖ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ 
ï¿íßÜ. ゑ ~öÜú ïóöÜíîóó £ÖíôñÖó　 sX  ïÜïöíçó¿ó 1,953 だ½ - äÜ äëÜÑÜ¿áÖÜú Üïó d ó 1,889 だ½ - äÜ äÜäñëñôÖÜú Üïó 
q, í Ñ¿　 (1) äëóÖ　öÜ ñÑóÖÜñ ïëñÑÖññ £ÖíôñÖóñ sX , ëíçÖÜñ 1,921 だ½. 

がñúïöçÜ0àññ £ÖíôñÖóñ Äがで sfE , ¡ÜöÜëí　 çÜ£ßÜ¢Ñíñöï　 ½íÇÖóöÖ▲½ äÜ¿ñ½ ëÜöÜëí, äëó ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½ âí£ÜçÜ½ 

ïÑçóÇñ   ½ñ¢ÑÜ sU  ó sI  Öí ÜïÖÜçñ ÇñÜ½ñöëóôñï¡óê ïÜÜöÖÜüñÖóú ó£ çñ¡öÜëÖÜú ÑóíÇëí½½▲ [5], 
ó¿¿0ïöëóëÜ0àñú (1), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 âÜë½Ü¿Üú:  

22 )sinUIX()cosU(E sssssf  .     (2) 

が¿　 ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½í äÜ (2) ÖíúÑñÖÜ £ÖíôñÖóñ Äがで sfNE =19631 ゑ. 

んÖí¿óöóôñï¡ó ÜÇ¿Üçí　 êíëí¡öñëóïöó¡í )(emM  ëíïïôóö▲çíñöï　 Öí ÜïÖÜçñ [1] ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½. 
げíÑí0öï　 £ÖíôñÖó　 ÜÇ¿í ÖíÇëÜ£¡ó  (ÜÇÜ¿ ½ñ¢ÑÜ çñ¡öÜëí½ó sU  ó fsE ) ó äëó ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê çñ¿óôóÖíê sNU  ó 

sfNE  ¡í¢Ñ▲ú ëí£ ÜäëñÑñ¿　0öï　 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖí　 ½ÜàÖÜïöá ssfNsNem X/sinEUmP  .  

どÜÇÑí äëó ó£çñïöÖÜú ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöó ëÜöÜëí pf /2   äÜ¿Üôíñöï　 Äぜぜ: 

 em
em

PM .     (4) 

げÖíôñÖó　 ÜÇ¿í  £íÑíçí¿óïá ï üíÇÜ½ ç 10 ó ëñ£Ü¿áöíö▲ ëíïôñöí Äぜぜ ôíïöóôÖÜ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç ÑçÜê äñëç▲ê 
¡Ü¿ÜÖ¡íê öíß¿. 1 (ç ï¡Üß¡íê £Ññïá ó Ñí¿ññ ÑíÖ▲ ÖÜ½ñëí âÜë½Ü¿). 

ぶöÜß▲ ÑÜïöóôá äÜïöíç¿ñÖÖÜú îñ¿ó - äÜ¿Üôóöá £ÖíôñÖó　 emM  ó äëÜçñëóöá £ÖíôñÖó　  ôñëñ£ ëíïôñö 
½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　, ÖñÜßêÜÑó½Ü äÜÑÇÜöÜçóöá ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ÑíÖÖ▲ñ ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½.  
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ゑ Üï¿Üçó　ê ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖÜú ï¿íßÜÖíï▲àñÖÖÜú ó, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ß¿ó£¡Üú ¡ ¿óÖñúÖÜú ½ÜÑñ¿ó どゎ öÜ¡ 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 Ñ¿　 ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½í IfN =19252 ん äÜ¿ÜôñÖ äÜ âÜë½Ü¿ñ 

fsofofsNfN EIEI  .      (3) 

げÑñïá Äがで fsoE  ç▲ôóï¿　¿Üïá ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÜäóïíÖóñ½ ó£ [3] Öí ÜïÖÜçñ ôóï¿ñÖÖÜÇÜ ëíïôñöí ½íÇÖóöÖÜÇÜ 

äÜ¿　 ç ëñ¢ó½ñ êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí äëó äëÜó£çÜ¿áÖÜ½ öÜ¡ñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 foI . 
ぱí£Ö▲ú öÜ¡ Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí Ñ¿　 ¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　 ÖíÇëÜ£¡ó どゎ ó£ çñ¡öÜëÖÜú ÑóíÇëí½½▲, ¡í¡ ç [5]: 

ssNfsNsNsfNs X/cosUEUEI  222 .     (5) 

ぱí£Üç▲ú ïÑçóÇ ½ñ¢ÑÜ sU  ó sI , óïêÜÑ　 ó£ ïÜÜöÖÜüñÖó　  cosIXsinE sssfN  äÜ öÜú ¢ñ ÑóíÇëí½½ñ: 















sc

sfN

IX
sinE

arccos .      (6) 

どÜÇÑí ÜÇÜ¿ ïÑçóÇí ½ñ¢ÑÜ ぜがで Üß½ÜöÜ¡ ëÜöÜëí ó ïöíöÜëí ïÜïöíç¿　ñö [3]: 
 90 ,      (7) 

ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö äëó í½ä¿óöÜÑñ öÜ¡í sm II 2  £íÑíöá ½ÇÖÜçñÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 öÜ¡Üç ç âí£Ö▲ê Üß½Üö¡íê ïöíöÜëí 
)cos(Ii);cos(Ii);cos(Ii mCmBmA  3232 .    

ぢëó ~öóê öÜ¡íê ó öÜ¡ñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 fNI  Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ çíëóíÖöí ÑíÖÖ▲ê (öíß¿. 1) ëíïïôóö▲çíñöï　 ½íÇÖóöÖÜñ 
äÜ¿ñ ï äÜ½Üàá0 äëÜÇëí½½▲ FEMM. ぢëó½ñë ¡íëöóÖ▲ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ÑíÖ Öí ëóï.1.  

 
どíß¿óîí 1 – がíÖÖ▲ñ ëíïôñöí ÜÇ¿ÜçÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó どゎ 

, 
ÇëíÑÜï 

emM , (4) 
¡ぞ·½ 

sI , (5) 
ん 

, (6) 
ÇëíÑÜï 

, (7) 
ÇëíÑÜï 

emM , (8) 
¡ぞ·½ 

1, (9) 
ÇëíÑÜï 

, (10) 
ÇëíÑÜï 

sE , (11) 
ゑ 

0 0 5486 90 180 0,51 0,87 0 10778 
20 303 5994 48,54 158,54 274 -19,02 19,89 10945 
40 570 7261 11,35 141,35 550 -38,99 39,86 11329 
60 768 8858 0,10 150,10 744 -59,46 60,33 11722 
80 874 10490 -4,74 165,26 853 -79,88 80,75 12083 
90 887 11262 -11,02 168,98 862 -89,88 90,75 12254 
100 874 11985 -19,35 170,65 848 -100,27 101,14 12416 
120 768 13237 -39,59 170,41 740 -120,40 121,27 12695 
140 570 14176 -59,46 170,54 546 -140,21 141,08 12892 
160 303 14756 -75,91 174,09 268 -159,72 160,59 13015 
180 0 14953 -90 180 0,46 -179,05 179,92 13059 
 

ぢÜ ëñ£Ü¿áöíöí½ ëíïôñöí äÜ¿　 ½ñöÜÑÜ½ «½íÇÖóöÖ▲ê 
Öíö　¢ñÖóú» ç äëÜÇëí½½ñ FEMM ÖíêÜÑóöï　 Äぜぜ: 





 




2

00

2
dBB

rl
M r

a
em ,   (8) 

ÇÑñ Br, B - ëíÑóí¿áÖí　 ó ¡íïíöñ¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àóñ ½íÇÖóöÖÜú 
óÖÑÜ¡îóó Öí Ü¡ëÜ¢ÖÜïöó ëíÑóÜïí r , äëÜêÜÑ　àñú ç £í£Üëñ;   – 
ÜÇ¿Üçí　 ¡ÜÜëÑóÖíöí; 0=410-7 ゎÖ/½ - ½íÇÖóöÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　. 

づñ£Ü¿áöíö▲ ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñçÜÇÜ ëíïôñöí Äぜぜ äÜ (8) ÑíÖ▲ 
öí¡¢ñ ç öíß¿. 1. だÖó ÑÜïöíöÜôÖÜ ß¿ó£¡ó ¡ ÑíÖÖ▲½ íÖí¿óöóôñï¡ÜÇÜ 
ëíïôñöí äÜ âÜë½Ü¿ñ (4). 

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ ¡ ~öÜ½Ü ß▲¿í äëÜçñÑñÖí äëÜçñë¡í, Öíï¡Ü¿á¡Ü 
ëíïïôóöíÖÖí　 ïöëÜ¡öÜëí ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ½Ü¢ñö çÜïäëÜó£çñïöó 
£íÑíÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 âí£Üç▲ê ïÜÜöÖÜüñÖóú çñ¿óôóÖ, í öí¡¢ñ 
ëñ£Ü¿áöóëÜ0àññ âí£ÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ. ご£ç¿ñôñÖóñ ~öóê 
äíëí½ñöëÜç ß▲¿Ü äëÜçñÑñÖÜ äÜ äÜ¿Üôíñ½Ü½Ü ç äÜäñëñôÖÜ½ 
ïñôñÖóó どゎ (ëóï.1) ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 çñ¡öÜëÖÜÇÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ 
äÜöñÖîóí¿í äÜ ½ñöÜÑó¡ñ, ó£¿Ü¢ñÖÖÜú ç [6] ó äëó½ñÖñÖÖÜú £Ññïá 
íÖí¿ÜÇóôÖÜ öÜ½Ü, ¡í¡ ~öÜ ïÑñ¿íÖÜ ç [5].  

ぢëó âó¡ïóëÜçíÖÖÜú ïöëÜ¡öÜëñ ëíïïôóöíÖÖÜÇÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 âí£Öí　 Üß½Üö¡í ïöíöÜëí ん-ん’ (ïöëÜ¡öÜëí ññ 
ïñ¡îóú, Üö½ñôñÖÖ▲ê Öí ëóï. 1) ëíïäÜ¿íÇí¿íïá Üï¿ÜçÖÜ ç ëí£Ö▲ê ÜÇ¿Üç▲ê äÜ£óîó　ê k ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ëÜöÜëí. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 - ぜíÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ どゎ äëó ÜÇ¿ñ  

ÖíÇëÜ£¡ó =40° 
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だäëñÑñ¿　　 ¡í¢Ñ▲ú ëí£ ññ ½íÇÖóöÖÜñ äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖóñ (ぜぢで), ß▲¿í äÜ¿ÜôñÖí ç Ñóï¡ëñöÖÜú âÜë½ñ ñÇÜ 
ÜÇ¿ÜçÜ0 £íçóïó½Üïöá )( ksa  , ¡ÜöÜëí　 ß▲¿í äëñÑïöíç¿ñÖí Çíë½ÜÖóôñï¡ó½ ë　ÑÜ½ ぱÜëáñ [6]: 

)cos(
531

n
...,,n

n,msa n  




. (9) 

だëóñÖöóëÜ　ïá Öí ÜïÖÜçÖÜ0 – äñëçÜ0 
Çíë½ÜÖóôñï¡Ü0 ïÜïöíç¿　0àÜ0 ~öÜú âÜÖ¡îóó 
( 1n ), äÜ ññ Öíôí¿áÖÜú âí£ñ 1  ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 
ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Öíäëíç¿ñÖóñ Üïó Öí½íÇÖóôóçíÖó　 
どゎ, öÜ ñïöá äÜÑ ÜÇ¿Ü½ 1 . がíÖÖ▲ñ ëíïôñöÜç Üä　öá 
äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç öíß¿.1. ぢëó ó£Öíôí¿áÖÜ½ 0  
äÜ¿ÜôñÖÜ  8701 ,o , í çïñ Üïöí¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 1  
ïÜÜöçñöïöçÜ0ö äÜçÜëÜöí½ Üïó Öí½íÇÖóôóçíÖó　 どゎ 
äëó ñÇÜ ÖíÇëÜ¢ñÖóó ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲½ ½Ü½ñÖöÜ½ ó 
Ñí0ö ÜÇÜ¿ ÖíÇëÜ£¡ó, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú ëíïïôóöíÖÖÜú 
ïöëÜ¡öÜëñ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 . 

o11  .   (10) 
がíÖÖ▲ñ ëíïôñöí ÜÇ¿í ÖíÇëÜ£¡ó äÜ ~öÜú âÜë½Ü¿ñ öí¡¢ñ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç öíß¿. 1. だÖó ß¿ó£¡ó ¡ óïêÜÑÖ▲½ 

£íÑíÖÖ▲½ £ÖíôñÖó　½ , êÜö　 ñïöá ó ÜôñçóÑÖ▲ñ Üö¿óôó　, íÖí¿ÜÇóôÖ▲ñ öÜ½Ü, ôöÜ Ü¢ñ äëÜ　çó¿Üïá Ñ¿　 emM . 
ゑóÑó½Ü ~öÜö ÜëÜçñÖá ïÜÜöçñöïöçÜñö öÜú äÜÇëñüÖÜïöó, ¡ÜöÜëí　 ó£Öíôí¿áÖÜ £í¿Ü¢ñÖí ç ÜëíçÖñÖóñ (1), Ñ¿　 
¡ÜöÜëÜÇÜ äëóÖ　öÜ ñÑóÖÜñ £ÖíôñÖóñ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 sX , öÜÇÑí ¡í¡ ÜÖÜ ó£½ñÖ　ñöï　 ç £íçóïó½Üïöó Üö 
ÜëóñÖöíîóó ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ïñëÑñôÖó¡í ëÜöÜëí.  

ゎëíâóôñï¡ó ÜÇ¿Üçí　 êíëí¡öñëóïöó¡í äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 2, ÇÑñ んÖí¿óö. – íÖí¿óöóôñï¡óú ó ぶóï¿. – 
ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñçÜú ëíïôñö▲. ぱí¡öóôñï¡ó äÜÇëñüÖÜïöá, £í¿Ü¢ñÖÖí　 ç sX , Ñí¿í öí¡óñ Üö¡¿ÜÖñÖó　 öÜ¡í Ia (5), 
¡ÜöÜë▲ñ Öñ äÜ£çÜ¿ó¿ó äëó ëíïôñöñ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ç▲Ññë¢íöá Öñó£½ñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ sa  äëó ëí£¿óôÖ▲ê ÜÇ¿íê 
ÖíÇëÜ£¡ó . ÄöÜ ÖíÇ¿　ÑÖÜ äëÜ　ç¿　ñöï　 ÑñúïöçÜ0àó½ £ÖíôñÖóñ½ ëñ£Ü¿áöóëÜ0àñú Äがで âí£ÖÜú Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí 
ï ÜôñöÜ½ ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú ëÜöÜëí ó ïöíöÜëí:  

1444 ,ms f,E  ,      (11) 
¡ÜöÜëí　 ÖíêÜÑóöï　 äÜ í½ä¿óöÜÑñ äñëçÜú Çíë½ÜÖó¡ó 1,m  ëñ£Ü¿áöóëÜ0àñÇÜ ぜぢで (9). ゑ äëóÖîóäñ Äがで sE  ó 
Ñíñö ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ âí£ÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ sU , ¡ÜöÜëÜñ ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá çïñ çëñ½　 ëíçÖÜ £íÑíÖÖÜ½Ü Öíäë　¢ñÖó0 
UN=9093 B, ôöÜ Öñ ç▲Ññë¢óçíñöï　 äÜ öñ½ ¢ñ äëóôóÖí½, í öí¡¢ñ ó£-£í ó£½ñÖñÖó　 Öíï▲àñÖó　 ½íÇÖóöÜäëÜçÜÑí 
äëó ó£½ñÖñÖóó Üïó ñÇÜ Öí½íÇÖóôóçíÖó　. ご£½ñÖñÖó　 sU  ÜôñçóÑÖ▲ ó£ ÑíÖÖ▲ê ç äÜï¿ñÑÖñú ¡Ü¿ÜÖ¡ñ öíß¿. 1. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. づíïôñö▲ Äぜぜ Öí äÜ¿ÜäñëóÜÑñ ÜÇ¿ÜçÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó どゎ ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñç▲½ ½ñöÜÑÜ½ 
äÜÑöçñëÑó¿ó ç▲ïÜ¡Ü0 ~ââñ¡öóçÖÜïöá ôóïöÜ äÜ¿ñçÜÇÜ äÜÑêÜÑí ç ïÜôñöíÖóó ï ½ñöÜÑÜ½ «½íÇÖóöÖ▲ê Öíö　¢ñÖóú». 
づíïêÜ¢ÑñÖó　 ½ñ¢ÑÜ £ÖíôñÖó　½ó Äぜぜ ó ÜÇ¿í ÖíÇëÜ£¡ó, äÜ¿ÜôñÖÖ▲½ó ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñç▲½ ó íÖí¿óöóôñï¡ó½ó 
½ñöÜÑí½ó, ÖíêÜÑ　öï　 Öí ÜëÜçÖñ äÜÇëñüÖÜïöó, ¡ÜöÜëí　 ó£Öíôí¿áÖÜ äëóïÜàí çöÜëÜ½Ü ó£ Öóê. ぢëó½ñÖñÖÖ▲ú 
ôóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñçÜú ½ñöÜÑ ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ÜÇ¿í ÖíÇëÜ£¡ó どゎ äÜ£çÜ¿　ñö ëíïôñöÖ▲½ äÜöñ½ ÖíêÜÑóöá £ÖíôñÖó　 ~öÜÇÜ 
ÜÇ¿í ï ÑÜïöíöÜôÖÜ ç▲ïÜ¡Üú öÜôÖÜïöá0 äÜ âí£ñ ëñ£Ü¿áöóëÜ0àñÇÜ ぜぢで âí£ÖÜú Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí ç ¿0ßÜ½ 
ëíïôñöÖÜ½ ëñ¢ó½ñ. 

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. とÜïöñÖ¡Ü ぜ.ぢ., ぢóÜöëÜçï¡óú ず.ぜ. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲. ぶíïöá 2 - ゎÄご,- 1958.- 652 ï. 
2. Meeker D. Finite Element Method Magnetics. Version 4.0. User’s Manual, January 26, 2004 // 

http://femm.berlios.de, 2003. 
3. ぜó¿▲ê ゑ.ご., ぢÜ¿　¡Üçí ぞ.ゑ. だäëñÑñ¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ Öí 

ÜïÖÜçñ ôóï¿ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú // ぎ¿ñ¡öëÜöñêÖ：¡í ： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡í.-2006.-ヽ2.-で.40-46. 
4. ぢÜ¿　¡Üçí ぞ.ゑ. んÖí¿ó£ óÖÑÜ¡öóçÖ▲ê ïÜäëÜöóç¿ñÖóú öÜëßÜÇñÖñëíöÜëí Öí ÜïÖÜçñ ôóï¿ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç 

½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú//ぢëíî： ずÜÇíÖïá¡ÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ん¡íÑñ½：； ：ÖâÜë½íöó£íî：；.-2005.-ヽ1(10).-
で.81-86.  

5. ぜó¿▲ê ゑ.ご., がíÖá¡Ü ゑ.ゎ., ぢÜ¿　¡Üçí ぞ.ゑ. ぶóï¿ñÖÖÜ-äÜ¿ñçÜú ëíïôñö ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ó 
ÜÇ¿ÜçÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó óÑñí¿ó£óëÜçíÖÖÜÇÜ öÜëßÜÇñÖñëíöÜëí // ゑ：ïÖ. でê：ÑÖÜÜ¡ë. Öíî. ÜÖ-öÜ.–ずÜÇíÖïá¡: 
でぞば.- 2006.– ヽ 1(95).-C.144-152. 

6. ぜó¿▲ê ゑ.ご., ぢÜ¿　¡Üçí ぞ.ゑ. んÖí¿ó£ âí£Üç▲ê ïÜÜöÖÜüñÖóú ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê çñ¿óôóÖ ç 
öÜëßÜÇñÖñëíöÜëñ Öí ÜïÖÜçñ ôóï¿ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç ½íÇÖóöÖ▲ê äÜ¿ñú. // ぎ¿ñ¡öëÜöñêÖ：¡í ： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡í.-
2003.-ヽ4.-で.59-64. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ばÇ¿Üçí　 êíëí¡öñëóïöó¡í どゎ 
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げんでどだでばゑんぞぞé ぢだずぽだゑごび ぜぎどだがやゑ づだげづんびばぞとば がずé がだでずやがぐぎぞぞé 
ぢづだぴぎでやゑ ぢぎづぎぜんゎぞやぶばゑんぞぞé ぢづご ずだとんずぽぞやざ がやんゎぞだでどごぴや でどんどだづやゑ 

んでごぞびづだぞぞごび がゑごゎばぞやゑ 

ぜ：ëÜüÖó¡Üçí ん.だ., íïóïöñÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: miroshnykova@mail.ru 
 

ゑïöÜä. げÜßî： ÜïñëÑ　 ． Ñ：¿　Ö¡Ü0 ïöíöÜëí, àÜ £í£Öí． Öíúß：¿áüóê äÜü¡ÜÑ¢ñÖá Öí ñöíä： ëñ½ÜÖöÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí (んが). が¿　 çó　ç¿ñÖÖ　 ： çó£ÖíôñÖÖ　 çóÑÜ äÜü¡ÜÑ¢ñÖá çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ïäÜï：ß Ñ：íÇÖÜïöó¡ó ïöíöÜë：ç 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (んが) [1], 　¡óú ‾ëÜÖöÜ．öáï　  Öí ¿Ü¡í¿áÖÜ½Ü äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ： äÜçñëêÖ： £Üßî：ç. だÑÖ：．0 £ 
ÜïÖÜçÖóê Ü½Üç, àÜ £íßñ£äñôÜ． ç：ëÜÇ：ÑÖ：ïöá ëñ£Ü¿áöíö：ç öñïöÜçíÖÖ　, ． ÖíçñÑñÖÖ　 Öí £íÑíÖ：ú Ç¿óßóÖ： 
ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ； Ñ：¿　Ö¡ó ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ； ：ÖöñÖïóçÖÜïö： öí Öí　çÖ：ïöá ô：ö¡óê ¡ëóöñë：；ç ëÜ£ë：£ÖñÖÖ　 
£½：Ö Ñ：íÇÖÜïöóôÖóê äíëí½ñöë：ç Öí ë：£Öóê çóÑíê äÜü¡ÜÑ¢ñÖá.  

が¿　 çóë：üñÖÖ　 îóê äóöíÖá ÖñÜßê：ÑÖÜ ½íöó ô：ö¡ñ Ü　ç¿ñÖÖ　 äëÜ ëÜ£äÜÑ：¿ ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 Öí ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖ：ú 
Ñ：¿　Öî： äëó £½：Ö： ：ÖöñÖïóçÖÜïö： öí ôíïöÜöó äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Ñ¿　 ë：£Öóê çóÑ：ç öí ïöÜäñÖ：ç äÜü¡ÜÑ¢ñÖá. 

ゑóß：ë Ñ：íÇÖÜïöóôÖóê äíëí½ñöë：ç öí çó£ÖíôñÖÖ　 ¡ëóöñë：；ç Ñ：íÇÖÜïöó¡ó £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá Ñ：¿　ÖÜ¡ ：£ üöÜôÖÜ çÖñïñÖó½ó äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　½ó äÜë：çÖ　ÖÜ £ ÖÜë½í¿áÖÜ0 
Ñ：¿　Ö¡Ü0. ぢëó îáÜ½Ü ÜïöíÖÖ　 Üßóëí．öáï　 £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó ç：£Üí¿áÖÜÇÜ ÜÇ¿　ÑÜ, çóêÜÑ　ôó £ ç：ÑïÜöÖÜïö： öñêÖ：ôÖóê 
£íïÜß：ç, 　¡： ß ÑÜ£çÜ¿ó¿ó ß：¿áü öÜôÖÜ Üî：Öóöó çóê：ÑÖóú ïöíÖ ÜïñëÑ　. だöëó½íÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá Öñ ． ÜÑÖÜ£ÖíôÖó½ó. が¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ；ê íÖí¿：£Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ ½íöó ½Ü¢¿óç：ïöá öñÜëñöóôÖÜ ÑÜï¿：Ñóöó 
¡íëöóÖÜ ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　  Ü ïóïöñ½： çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが Ü £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ çóÑ：ç 
äÜü¡ÜÑ¢ñÖá. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í äÜ¿áÜçÜ； ½ÜÑñ¿： ïóïöñ½ó çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが Ñ¿　 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëÜîñï：ç äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 äÜü¡ÜÑ¢ñÖóê Ñ：¿　ÖÜ¡. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. が¿　 ëñí¿：£íî：； äÜ¿áÜçÜÇÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü £í ½ñöÜÑÜ½ ¡：Öîñçóê ñ¿ñ½ñÖö：ç 
ïóïöñ½ó çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが ßÜ¿Ü çó¡ÜëóïöíÖñ ½ÜÑñ¿00ôñ ïñëñÑÜçóàñ ANSYS 11.0  
[2]. ゎñÜ½ñöë：； ÑçÜçó½：ëÖóê ½ÜÑñ¿ñú ïóïöñ½ó £ ë：£Öó½ó çóÑí½ó äÜü¡ÜÑ¢ñÖá äëñÑïöíç¿ñÖÜ Öí ëóï. 1, 2.  

Ñ：¿　Ö¡í £Üßî　 ïöíöÜëí 

Ñ：¿　Ö¡í £Üßî　 ïöíöÜëí £ 
£í½¡ÖñÖó½ó ¿óïöí½ó

Öí½íÇÖ ：ôÜçí¿áÖí Üß½Üö¡í

çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë

Üß¿íïöá äëó¿ñÇ¿ÜÇÜ 
£ÜçÖ：üÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí

Üß¿íïöá ç：ÑÑí¿ñÖÜÇÜ 
£ÜçÖ：üÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ゎñÜ½ñöë：　 ïóïöñ½ó çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが ：£ £í½ó¡íÖÖ　½ ¿óïö：ç 

Öí½íÇÖ ：ôÜçí¿áÖí Üß½Üö¡í
çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë

Üß¿íïöá äëó¿ñÇ¿ÜÇÜ 
£ÜçÖ：üÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí

Üß¿íïöá ç：ÑÑí¿ñÖÜÇÜ 
£ÜçÖ：üÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí

Ñ：¿　Ö¡í £Üßî　 ïöíöÜëí 

äÜç：öë　Öóú äëÜ½ ：¢Ü¡ Öí Ñ ：¿　Öî： £ 
Üï¿íß¿ñÖó½ äëñïÜçíÖÖ　½ 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎñÜ½ñöë：　 ïóïöñ½ó çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが ：£ Üï¿íß¿ñÖÖ　½ äëñïÜçíÖÖ　  
 
が¿　 ：½：öíî：； äÜü¡ÜÑ¢ñÖá ä¿ÜàóÖí £Üßî　 ßÜ¿í ëÜ£ßóöí Öí ä：Ñä¿ÜàóÖó £ ë：£Öó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó ½íÇÖ：öÖÜ； 

äëÜÖó¡ÖÜïö：. ぞí ëóï. 1 ä¿ÜàóÖí, 　¡í êíëí¡öñëó£Ü． äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　, ½í． üóëóÖÜ 2 ½½, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． £í½ó¡íÖÖ0 3-
4 ¿óïö：ç, ： ÑÜç¢óÖÜ (Ç¿óßóÖÜ £í½ó¡íÖÖ　) – 5 ½½. ゑ¿íïöóçÜïö： ½íöñë：í¿Ü î：．； Ñ：¿　Ö¡ó £íÑíçí¿óïá Ü âÜë½： ゑ(ぞ) –
êíëí¡öñëóïöó¡ ïöí¿： 2013, öÜßöÜ ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 üóêöÜçíÖÖ　 [3]. 

ば çóäíÑ¡Ü Üï¿íß¿ñÖÖ　 äëñïÜçíÖÖ　 (ëóï. 2) Ñ¿　 ：½：öíî：； äÜç：öë　Öóê äëÜ½：¢¡：ç Ü äí¡ñö： ÑÜ ï¡¿íÑÜ ä¿ÜàóÖó 
Ñ：¿　Ö¡ó £Üßî　 ßÜ¿í ççñÑñÖí ä：Ñä¿ÜàóÖí üóëóÖÜ0 0,6 ½½ ： ÑÜç¢óÖÜ0 5 ½½, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． ïñëñÑÖ：ú ç：ÑïöíÖ： ½：¢ 
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¿óïöí½ó öí Ç¿óßóÖ： Üï¿íß¿ñÖÖ　 Ñ：¿　Ö¡ó, £ öó½ó ¢ ç¿íïöóçÜïö　½ó ½íöñë：í¿Ü, àÜ ： Üß¿íïöá äëó¿ñÇ¿ÜÇÜ 
£ÜçÖ：üÖáÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí. 

  
づóïÜÖÜ¡ 3 – げÜÖÜçí ¡íëöóÖí äÜ¿　 ïóïöñ½ó çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが £ £í½ó¡íÖÖ　½ ¿óïö：ç 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – げÜÖÜçí ¡íëöóÖí äÜ¿　 ïóïöñ½ó çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë – £Üßñîá ïöíöÜëí んが £ Üï¿íß¿ñÖÖ　½ 

äëñïÜçíÖÖ　 
 

げÜÖÜç： ¡íëöóÖó äÜ¿：ç, ïöçÜë0çíÖóê Öí½íÇÖ：ôÜçí¿áÖÜ0 Üß½Üö¡Ü0 ：ÖÑÜ¡öÜëí, äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ëóï. 3, 4. づ：£Ö： 
ç：Ñö：Ö¡ó Öí ëóïÜÖ¡Ü ç：ÑäÜç：Ñí0öá ë：£Ö：ú ：ÖöñÖïóçÖÜïö： ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü, àÜ ÖíçÜÑóöáï　 Öí ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖ：ú 
Ñ：¿　Öî：. 

げíäëÜäÜÖÜçíÖóú ä：Ñê：Ñ ÑÜ£çÜ¿　． ÑÜï¿：Ñóöó à：¿áÖ：ïöá öí Ç¿óßóÖÜ äëÜÖó¡ÖñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü Öí 
Üü¡ÜÑ¢ñÖóê Ñ：¿　Ö¡íê ： Üî：Öóöó £½：Öó, àÜ çóÖó¡í0öá Ü ½íÇÖ：öÖ：ú ïóïöñ½： äëó çíë：0çíÖÖ： äíëí½ñöë：ç ÖíäëÜÇó 
¢óç¿ñÖÖ　 ：ÖÑÜ¡öÜëí. 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖí ½ÜÑñ¿á ÖíÑí． ½Ü¢¿óç：ïöá ÖíÜôÖÜ ç：ÑöçÜëóöó ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖ： äëÜîñïó, àÜ çóÖó¡í0öá 
Ü ïóïöñ½： äí¡ñö ぎどで – çó½：ë0çí¿áÖóú ：ÖÑÜ¡öÜë Ü êÜÑ： ¿Ü¡í¿áÖÜ； Ñ：íÇÖÜïöó¡ó. ぴñ ÑÜ£çÜ¿óöá Üß‾ëÜÖöÜçíöó 
Ñ：íäí£ÜÖó £½：Öó í½ä¿：öÜÑó öí ôíïöÜöó ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 çó½：ë0çí¿áÖÜÇÜ ：ÖÑÜ¡öÜëí öí äëÜíÖí¿：£Üçíöó äëÜ　çó 
äÜü¡ÜÑ¢ñÖá £Üßî：ç äëó ¿Ü¡í¿áÖÜ½Ü äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ：. 
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だゐ＾づばぞどばゑんぞぞé ぢだとんげぞごとやゑ éとだでどや ぢぎづぎどゑだづぎぞぞé ぎぞぎづゎやゆ がずé 
ぜだぞやどだづごぞゎば どん がやんゎぞだでどごとご んでごぞびづだぞぞごび がゑごゎばぞやゑ  

とí¿：ÖÜç ん.ぢ., ¡.ö.Ö., ÑÜî., ぜí½ôÜë が.ゎ., íïóïö. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: scenter@kdu.edu.ua 
 

ゑïöÜä. é¡ £í£Öíôí¿Üï　 Ü ëÜßÜöíê [1–4], Ñ：íÇÖÜïöó¡Ü äÜöÜôÖÜÇÜ ïöíÖÜ, äëÜÇÖÜ£ £í¿óü¡ÜçÜÇÜ ëñïÜëïÜ ëÜßÜöó, 
çó£ÖíôñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖÜïö： äëÜçñÑñÖÖ　 ëñ½ÜÖöÜ ½Ü¢¿óçÜ £Ñ：úïÖ0çíöó £í íÖí¿：£Ü½ äëÜîñïÜ äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖÜ0. げ î：．0 ½ñöÜ0 [1, 3] ßÜ¿Ü ççñÑñÖÜ äÜÖ　öö　 «ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：；», öí 
ïâÜë½Ü¿áÜçíÖÜ Ññ　¡： £ Öóê. だî：Ö¡í ïöíÖÜ んが £í íÖí¿：£Ü½ äëÜîñïÜ äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ． äñëïäñ¡öóçÖÜ0, 
Üï¡：¿á¡ó Öñ çó½íÇí． çñ¿ó¡óê íäíëíöÖóê ëñïÜëï：ç Ñ¿　 ëñí¿：£íî：；. がÜïöíöÖáÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó Ñíöôó¡ó ïöëÜ½：ç öí 
ÖíäëÜÇó, ëñüöí äíëí½ñöë：ç ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 Öñäë　½ó½ó ½ñöÜÑí½ó. どí¡óú ä：Ñê：Ñ Öñ äÜöëñßÜ． çóçÜÑÜ 
Üïöíö¡ÜçíÖÖ　 £ çóëÜßÖóôÜÇÜ äëÜîñïÜ, öÜßöÜ ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóïá Ü 　¡Üïö： ïóïöñ½ó ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ äÜöÜôÖÜÇÜ 
ïöíÖÜ. ぢÜäñëñÑÖ：ú íÖí¿：£ ïâÜë½Ü¿áÜçíÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； äÜ¡í£íç ；ê ÖñÑÜïöíöÖ：ïöá Ñ¿　 
½Ü¢¿óçÜïö： Ñ：íÇÖÜïöó¡ó çï：ê Öíúß：¿áü öóäÜçóê Ññâñ¡ö：ç んが, í öí¡Ü¢ Ñ¿　 çëíêÜçíÖÖ　 çï：ê âí¡öÜë：ç, àÜ 
çä¿óçí0öá Öí £Öó¢ñÖÖ　 ëñïÜëïÜ んが, àÜ Öñ ÖíÑí． ½Ü¢¿óçÜïö： Öí ÑíÖóú ½Ü½ñÖö äÜçÖÜ0 ½：ëÜ0 £íïöÜïÜçÜçíöó 
äÜ¡í£Öó¡ó ç äëÜîñï： ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぱÜë½Ü¿0çíÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 äëÜîñÑÜë 
½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ öí Ñ：íÇÖÜïöó¡ó íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢëó çó£ÖíôñÖÖ： äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； (ぢéぢぎ) çíëöÜ 
ÑÜöëó½Üçíöóï　 ÖíïöÜäÖóê çó½ÜÇ: 

– äëÜ£Üëóú ： ô：ö¡óú £½：ïö ¡Üñâ：î：．Öö：ç; 
– ÜÑÖÜ£ÖíôÖóú £ç'　£Ü¡ £ äñçÖó½ó çóÑí½ó Ññâñ¡ö：ç; 
– ô：ö¡： ÇëíÖóôÖ： £ÖíôñÖÖ　 ú Üß‾ëÜÖöÜçíÖ： êíëí¡öñëÖ： £ÖíôñÖÖ　; 
– ïäÜïöñëñ¢ÜçíÖ：ïöá çóê：ÑÖóê ÑíÖóê Ñ¿　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç. 

é¡ £í£Öíôí¿Üï　 ç ëÜßÜöíê [1, 2], ½óöö．çí äÜöÜ¢Ö：ïöá ç：ÑÜßëí¢í． äëÜîñïó ÇñÖñëíî：； öí ëñ¡Üäñëíî：； ñÖñëÇ：； ½：¢ 
Ñ¢ñëñ¿Ü½ ： ïäÜ¢óçíôñ½ £í äñë：ÜÑ. びíëí¡öñëóïöó¡ó, àÜ ç：ÑÜßëí¢í0öá ÜïÜß¿óçÜïö： ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó öí öñêÖ：ôÖÜÇÜ 
ïöíÖÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ç ïóïöñ½： «íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ – ½ñëñ¢í ¢óç¿ñÖÖ　», ½í0öá ßÜöó çó　ç¿ñÖ： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
íÖí¿：£Ü ÜïÜß¿óçÜïöñú ¡ëóçÜ； ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：: ïñëñÑÖáÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　, £½：ÖÖóê ï¡¿íÑÜçóê ： ö.ä. ぢëó îáÜ½Ü, ç 
ÜïÖÜç： âÜë½ÜçíÖÖ　 äÜ¡í£Öó¡：ç, £íïÖÜçíÖóê Öí íÖí¿：£： ÜïÜß¿óçÜïöñú ¡ëóçÜ； ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, ½í． ßÜöó ô：ö¡í 
â：£óôÖí ：Ööñëäëñöíî：　 　¡ äëÜîñïÜ, öí¡ ： úÜÇÜ êíëí¡öñëóïöó¡.  

んÖí¿：£ £íäëÜäÜÖÜçíÖóê ëíÖ：üñ ¡Üñâ：î：．Öö：ç äÜ¡í£íç, àÜ ç ëí£：, ¡Ü¿ó çóëí£ ½：ïöóöá äÜïö：úÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ 
ïóÇÖí¿Ü ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, úÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ：ïöÜöÖÜ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ çñ¿óôóÖó äëó¡¿íÑñÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. がíÖí 
ÜïÜß¿óç：ïöá Öñ ÖíÑí． ½Ü¢¿óçÜïö： íÑñ¡çíöÖÜ Üî：Ö0çíöó ëñ¢ó½ó ëÜßÜöó, Üï¡：¿á¡ó äëó ÜÑÖí¡ÜçÜ½Ü £ÖíôñÖÖ： 
£½：ÖÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； £ÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．ÖöÜ ½Ü¢ñ ：ïöÜöÖÜ ¡Ü¿óçíöóï　 äëó ëÜßÜö： ç ëñ¢ó½： ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ öí äëó 
£ß：¿áüñÖÖ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, öÜßöÜ £ß：¿áüñÖÖ： £ÖíôñÖÖ　 äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ；. どÜ½Ü ÑÜî：¿áÖÜ äëÜçÜÑóöó 
Üßôóï¿ñÖÖ　 ç：ÑÖÜïÖÜ Öñ ïñëñÑÖáÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, í äñçÖÜÇÜ â：¡ïÜçíÖÜ £ÖíôñÖÖ　, Öíäëó¡¿íÑ, 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：.  

ぢÜÑí¿áü： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëóçñ¿ó ÑÜ çóïÖÜç¡Ü, àÜ, Üï¡：¿á¡ó äëó ïóÖÜïÜ；ÑÖóê ïóÇÖí¿íê ïöëÜ½Ü ： ÖíäëÜÇó 
Çíë½ÜÖ：úÖóú ï¡¿íÑ ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ½：ïöóöá ¿óüñ äÜïö：úÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ öí ÑëÜÇÜ Çíë½ÜÖ：¡Ü, öÜ ¡Üñâ：î：．Öö 
äÜöÜ¢ÖÜïö： ½Ü¢Öí Üßôóï¿óöó Öí ÜïÖÜç： ï¡¿íÑÜçóê ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：: 

   222
kbkakbcos PPPK , (1) 

Ññ kaP , kbP  – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, ¡ÜïóÖÜïÖ： öí ïóÖÜïÖ： ¡íÖÜÖ：ôÖ： ï¡¿íÑÜç： Çíë½ÜÖ：¡ ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, öÜßöÜ 
nmk   äëó nm  , Ññ m  öí n  – ÖÜ½ñëó Çíë½ÜÖ：¡ ïöëÜ½Ü ： ÖíäëÜÇó. ぢñëñç：ë¡í äëó ïóÖÜïÜ；ÑÖóê ïóÇÖí¿íê 

ÖíäëÜÇó öí ïöëÜ½Ü äëó ë：£Öóê £ÖíôñÖÖ　ê ¡Üöí £ïÜçÜ Ñí． äÜçÖóú £ß：Ç £ ¡¿íïóôÖó½ ¡Üñâ：î：．ÖöÜ½ äÜöÜ¢ÖÜïö：. げí 
Öí　çÖÜïö： ÖñïóÖÜïÜ；ÑÖÜïö： ïóÇÖí¿：ç ïöëÜ½：ç öí ÖíäëÜÇ çÖíï¿：ÑÜ¡ Öñ　¡：ïÖÜïö： ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 íßÜ Öí　çÖÜïö： 
Ññâñ¡ö：ç ôó äÜü¡ÜÑ¢ñÖá ÑçóÇÜÖí, ¡Üñâ：î：．Öö cosK  ßÜÑñ £½：Ö0çíöóï　 çÖíï¿：ÑÜ¡ äÜ　çó ÑÜÑíö¡Üçóê ï¡¿íÑÜçóê.  

げ ¿：öñëíöÜëÖóê Ñ¢ñëñ¿ [5] ç：ÑÜ½Ü, àÜ ¡ÜëóïÖóú ½Ü½ñÖö ïöçÜë0．öáï　 äÜïö：úÖÜ0 ï¡¿íÑÜçÜ0 ½óöö．çÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö：, äëóôÜ½Ü ¿óüñ Çíë½ÜÖ：¡í½ó ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó ÜïÖÜçÖÜ； ôíïöÜöó. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ëñüöí ï¡¿íÑÜçóê 
äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, äÜ ïÜö：, ． ßí¿íïöÖó½ó, ： Üî：Öóöó ；ê çÖñïÜ¡ ç äÜÇ：ëüñÖÖ　 　¡Üïö： 
ïäÜ¢óçíÖÖ　 ñÖñëÇ：； ½Ü¢Öí £í ¡Üñâ：î：．ÖöÜ½ äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：: 
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Ññ 111101 UbIbUaIaP   – ôíïöóÖí äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, àÜ âÜë½Ü． ¡ÜëóïÖóú ½Ü½ñÖö ä：Ñ 
Ñ：．0 äñëüóê Çíë½ÜÖ：¡ ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó;   nmnm0 UbIbUaIaP  – äÜçÖí äÜïö：úÖí ï¡¿íÑÜçí ½óöö．çÜ； 

äÜöÜ¢ÖÜïö：, Üßôóï¿0．öáï　 Ñ¿　 Çíë½ÜÖ：¡ ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó äëó nm  . ぢëó ¢óç¿ñÖÖ： ：Ññí¿áÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ç：Ñ 
ïó½ñöëóôÖÜ； ïóÖÜïÜ；ÑÖÜ； ½ñëñ¢： äëóïÜöÖ： ¿óüñ Çíë½ÜÖ：¡ó ÜïÖÜçÖÜ； ôíïöÜöó, ：, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, ¡Üñâ：î：．Öö 0K  
ÑÜë：çÖ0． ÜÑóÖóî：. ゑ ：Öüóê çóäíÑ¡íê, £í Öí　çÖÜïö： çóàóê Çíë½ÜÖ：¡, ¡Üñâ：î：．Öö ½ñÖüóú £í ÜÑóÖóî0. どí¡ó½ 
ôóÖÜ½, ïâÜë½Ü¿áÜçíÖóú ¡Üñâ：î：．Öö ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó äëó ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ んが Ñ¿　 Üî：Ö¡ó ñâñ¡öóçÖÜïö： 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：.  

が¿　 Üî：Ö¡ó ：ÖöñÇëí¿áÖÜ； Öñïó½ñöë：； んが, 　¡í ½Ü¢ñ ßÜöó ïäëóôóÖñÖí 　¡ Öñ　¡：ïÖ：ïö0 ¢óç¿ñÖÖ　, öí¡ ： 
Ññâñ¡öí½ó ïí½Ü； ½íüóÖó, £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ïñëñÑÖáÜ£çí¢ñÖ： äÜ¡í£Öó¡ó £í í½ä¿：öÜÑÜ0 öí âí£Ü0 
ÑëÜÇÜ； Çíë½ÜÖ：¡ó ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： £í âí£í½ó:  

 ;
PcPbPa

PP
vvv

i
iïë 
 


                 ,3/4c3/2ba vvv

i
iïë 


 

 
  (3) 

– ç：ÑÖÜüñÖÖ　 í½ä¿：öÜÑó ；  Çíë½ÜÖ：¡ó íßÜ âí£ó äÜöÜ¢ÖÜïö： ÜÑÖ：．； £ âí£ ÑÜ ïÜ½íëÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 í½ä¿：öÜÑ 
Çíë½ÜÖ：¡ íßÜ âí£ öÜÇÜ ¢ äÜë　Ñ¡Ü öëáÜê âí£ – ç ：Ññí¿áÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü £í çï：½í âí£í½ó ÑÜë：çÖ0． 1/3 [5]. ぞíúß：¿áü 
£ëÜôÖÜ äëÜçÜÑóöó íÖí¿：£ äëó 2 , Üï¡：¿á¡ó ïóÇÖí¿ó äÜöÜ¢ÖÜïöñú âí£ ÑçóÇÜÖí ¡Ü¿óçí0öáï　 £ äÜÑç：úÖÜ0 
ôíïöÜöÜ0 ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　, öÜßöÜ ÑíÖí Çíë½ÜÖ：¡í £íç¢Ñó äëóïÜöÖ　 Ü ïóÇÖí¿：, ： Öí ；； £ÖíôñÖÖ　 çä¿óçí． Öí　çÖ：ïöá 
çóàóê Çíë½ÜÖ：¡, ïäëóôóÖñÖóê ë：£ÖÜÇÜ ëÜÑÜ Öñ　¡：ïÖÜïö　½ó.  

がÜÑíö¡Üçóú íÖí¿：£ ÑÜî：¿áÖÜ çó¡ÜÖÜçíöó £í íÖí¿：£Ü½ ïäñ¡öëí¿áÖÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ïóÇÖí¿Ü ïÜ½íëÖÜ； ½óöö．çÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö：. が¿　 Üî：Ö¡ó çÖñï¡Ü Çíë½ÜÖ：¡ äñçÖóê ôíïöÜö ç ：ÖöñÇëí¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 çóàóê Çíë½ÜÖ：¡ äÜöÜ¢ÖÜïö： 
£íäëÜäÜÖÜçíÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ç：ÑÖÜüñÖÖ　 ¡çíÑëíöÜ ñâñ¡öóçÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 Çíë½ÜÖ：¡ äñçÖÜÇÜ Ñ：íäí£ÜÖÜ ÑÜ 
¡çíÑëíöÜ ñâñ¡öóçÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 Üï：ê çóàóê Çíë½ÜÖ：¡: 
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  (4) 

Ññ N – £íÇí¿áÖí ¡：¿á¡：ïöá Çíë½ÜÖ：¡ ïäñ¡öëÜ, 1N , 2N  – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, äÜôíö¡Üçñ ： ¡：Öîñçñ £ÖíôñÖÖ　 ôíïöÜö Çíë½ÜÖ：¡ 
íÖí¿：£ÜçíÖÜÇÜ äëÜ½：¢¡Ü. がíÖóú ¡Üñâ：î：．Öö ç：ÑÜßëí¢í． ç：ÑïÜö¡Üçóú çÖñïÜ¡ çóàóê Çíë½ÜÖ：¡ äñçÖÜÇÜ ôíïöÜöÖÜÇÜ 
Ñ：íäí£ÜÖÜ ÑÜ £íÇí¿áÖÜ； çñ¿óôóÖó çóàóê Çíë½ÜÖ：¡, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． ïä：çç：ÑÖñïöó ÑíÖóú Ñ：íäí£ÜÖ £ äñçÖó½ 
äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　½ んが. 

é¡：ïöá äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； öí¡Ü¢ çä¿óçí． Öí ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 ïóÇÖí¿Ü ½Ü½ñÖöÜ, 　¡： Üßôóï¿00öáï　 Öí 
ÜïÖÜç： ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： öí ½óöö．çÜ； üçóÑ¡Üïö： んが. どÜ½Ü íÖí¿：£ ÑíÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ½Ü¢ñ ÑÜ£çÜ¿óöó çó　çóöó 
äñçÖ： ÜïÜß¿óçÜïö： äëÜö：¡íÖÖ　 ñÖñëÇÜäëÜîñï：ç Ü ïóïöñ½： «íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ – ½ñëñ¢í ¢óç¿ñÖÖ　», àÜ ½Ü¢Üöá 
Öñ ÑÜïóöá 　çÖÜ äëÜ　ç¿　öóï　 Ü ïóÇÖí¿： äÜöÜ¢ÖÜïö：.  

げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ öÜÇÜ, àÜ ¡ÜëóïÖóú ½Ü½ñÖö âÜë½Ü．öáï　 ¿óüñ Çíë½ÜÖ：¡í½ó ïöëÜ½Ü ： ÖíäëÜÇó ÜïÖÜçÖÜ； ôíïöÜöó, 
äëÜäÜÖÜ．öáï　 Üßôóï¿0çíöó ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 ととが んが £Ç：ÑÖÜ çóëí£Ü : 
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, )t(Ub)t(Ib)t(Ua)t(Ia)t(P 111101   – ï¡¿íÑÜçí ½óöö．çÜ； 

äÜöÜ¢ÖÜïö：, àÜ âÜë½Ü． ¡ÜëóïÖóú ½Ü½ñÖö; )t(P 1M  – ½óöö．ç： çöëíöó ç ½：Ñ：; )t(Pïö  – ½óöö．ç： çöëíöó ç ïöí¿：; 
)t(M ½ñê  – ½Ü½ñÖö ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ; 0P  – äÜïö：úÖí ï¡¿íÑÜçí ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. 

ぞñÑÜ¿：¡Ü½ ÑíÖÜÇÜ ¡Üñâ：î：．ÖöÜ ． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá çó£ÖíôñÖÖ　 ÑÜÑíö¡ÜçÜ çöëíö ÑçóÇÜÖí öí ½óöö．çÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, äëÜöñ ÑíÖñ äóöíÖÖ　 çóë：üÜ．öáï　 äëó £íïöÜïÜçíÖÖ： ½ñöÜÑÜ ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： [6]. 

げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó äÜäñëñÑÖáÜÇÜ íÖí¿：£Ü ：ÖâÜë½íöóçÖÜïö： ïóÇÖí¿Ü ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ, ÑÜÑíö¡ÜçÜ ÑÜ 
：ïÖÜ0ôóê öí¡Ü¢ ßÜ¿Ü ïâÜë½Ü¿áÜçíÖÜ ¡Üñâ：î：．Öö ñâñ¡öóçÖÜïö： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ: 
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ñâñ¡öóçÖñ £ÖíôñÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ, öí ¡Üñâ：î：．Öö çóàóê Çíë½ÜÖ：¡ ½Ü½ñÖöÜ: 
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é¡àÜ ÑíÖóú ¡Üñâ：î：．Öö ß：¿áüóú £í ÇëíÖóôÖóú, äÜöÜôÖóú ëñ¢ó½ ． ü¡：Ñ¿óçó½ Ñ¿　 ½íüóÖó. ゑ ：Ññí¿áÖÜ½Ü 
çóäíÑ¡Ü çóàóê Çíë½ÜÖ：¡ Ü ïóÇÖí¿： ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ Öñ ：ïÖÜ．, ¡Üñâ：î：．Öö ÑÜë：çÖ0． ÖÜ¿0. とÜñâ：î：．Öö 
çëíêÜçÜ． çñ¿óôóÖÜ £½：ÖÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ½Ü½ñÖöÜ ： ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóïá Ñ¿　 Üî：Ö0çíÖÖ　 ÑÜî：¿áÖÜïö： 
äÜÑí¿áüÜ； ëÜßÜöó Üïöíö¡ÜçíÖÖ　 £ ÜÇ¿　ÑÜ Öí ñâñ¡öóçÖ：ïöá äñëñöçÜëñÖÖ　 ïäÜ¢óçíÖÜ； ñÖñëÇ：；.  

んÖí¿：£ £ÖíôñÖá ïâÜë½Ü¿áÜçíÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç, í öí¡Ü¢ ôíïöÜöÖóú íÖí¿：£ ïäñ¡öëÜ ïóÇÖí¿Ü ïäÜ¢óçíÖÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö： ½Ü¢Üöá ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖ： Ñ¿　 äëÜîñÑÜë Ñ：íÇÖÜïöó¡ó öí ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ んが. ぢëÜöñ, 
£½：Öí öñêÖ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ んが äëó ëÜ£çóö¡Ü ë：£Öóê çóÑ：ç Ññâñ¡ö：ç äÜ-ë：£ÖÜ½Ü ç：ÑÜßëí¢í．öáï　 Öí £ÖíôñÖÖ　ê ë：£Öóê 
äÜ¡í£Öó¡：ç, öÜßöÜ ë：£Ö： äÜ¡í£Öó¡ó ½Ü¢Üöá ßÜöó ß：¿áüÜ0 íßÜ ½ñÖüÜ； ½：ëÜ0 ：ÖâÜë½íöóçÖó½ó Ñ¿　 çó　ç¿ñÖÖ　 
äñçÖóê çóÑ：ç Ññâñ¡ö：ç んが, íßÜ Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ½Ü¢¿óçÜïö： äÜÑí¿áüÜ； ëÜßÜöó (½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ). やÖâÜë½íöóçÖ：ïöá 
äÜ¡í£Öó¡í Ñ¿　 çó　ç¿ñÖÖ　 äñçÖÜÇÜ çóÑÜ äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 íßÜ Ññâñ¡öÜ äÜ¿　Çí． Ü ：ÖöñÖïóçÖÜïö： £½：Öó úÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 
äëó ëÜ£çóö¡Ü Ññâñ¡öÜ. 

が¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 íÖí¿：£Ü ：ÖâÜë½íöóçÖÜïö： ïâÜë½Ü¿áÜçíÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ëíÖ：üñ ëÜ£ëÜß¿ñÖóê 
½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú [7] Üöëó½íÖÜ ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 çóê：ÑÖóê ïóÇÖí¿：ç, Öí ÜïÖÜç： 　¡óê çó¡ÜÖÜ．öáï　 
äÜÑí¿áüóú íÖí¿：£, í ïí½ñ ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½：ç, ÖíäëÜÇ öí äÜöÜ¢ÖÜïöñú Ñ¿　 ë：£ÖÜÇÜ ïöÜäñÖ　 äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 
íßÜ ëÜ£çóö¡Ü Öñ　¡：ïÖÜïöñú んが. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó¡ÜÖÜçí¿óïá Ñ¿　 ½ÜÑñ¿： ÑçÜäÜ¿0ïÖÜÇÜ んが 4んびゐ2ゎ100L4 (4 ¡ゑö; 
8,7 ん, 1420 Üß/êç), Ñ¿　 çóäíÑ¡：ç ëÜßÜöó ç ëñ¢ó½： ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ, öí £ÖíôñÖá ç：ÑÖÜïÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ë：çÖóê ÖM,50 , ÖM , ÖM,51 .  

どí¡, äëÜçñÑñÖóú íÖí¿：£ äÜ¡í£íç, àÜ ïñëñÑÖáÜ£çí¢ñÖ： äÜ¡í£Öó¡ó £í í½ä¿：öÜÑÜ0 ÑëÜÇÜ； Çíë½ÜÖ：¡ó äÜöÜ¢ÖÜïö： 
． ：ÖâÜë½íöóçÖó½ó Ñ¿　 Ñ：íÇÖÜïöó¡ó Öñïó½ñöëóôÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó んが, öí¡óê 　¡ Öñïó½ñöëóôÖ：ïöá ½ñëñ¢： 
¢óç¿ñÖÖ　, Öñïó½ñöëóôÖ：ïöá Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí çÖíï¿：ÑÜ¡ Öí　çÖÜïö： Üßëóç：ç ôó ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ； Öñïó½ñöë：； 
Üß½ÜöÜ¡, í öí¡Ü¢ Öí　çÖÜïö： Ñóïßí¿íÖïÜ ëÜöÜëí, àÜ çó¡¿ó¡í． äÜëÜüñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜ； ïó½ñöë：； äíëí½ñöë：ç 
んが £í âí£í½ó. 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．ÖöÜ äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： äÜ¡í£í¿ó úÜÇÜ ：ÖâÜë½íöóçÖ：ïöá Ñ¿　 
çó£ÖíôñÖÖ　 Öí　çÖÜïö： Öñ　¡：ïÖÜÇÜ ¢óç¿ñÖÖ　 öí Öñ　¡：ïÖÜïöñú Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí んが, í öí¡Ü¢ Öí　çÖÜïö： ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ 
Ñóïßí¿íÖïÜ. やïöÜöÖí ç：Ñ½：ÖÖ：ïöá £ÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．ÖöÜ ç：Ñ ÜÑóÖóî： ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóïá 　¡ ：ÖâÜë½íöóçÖí 
Ü£Öí¡í Ñ¿　 ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ んが. 

とÜñâ：î：．Öö çóàóê Çíë½ÜÖ：¡ ½Ü½ñÖöÜ ぜçÇK  ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóïá ç ëñ¢ó½： ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ äëó äëóúÖ　öö： 
ë：üñÖÖ　 äëÜ ÑÜäÜïöó½：ïöá äÜÑí¿áüÜ； ëÜßÜöó Üß¿íÑÖíÖÖ　 (　¡àÜ ぜçÇK >1, ÑíÖóú ëñ¢ó½ ． Öñßñ£äñôÖó½, 
ÖñÜßê：ÑÖÜ çóçñïöó Üß¿íÑÖíÖÖ　 £ çóëÜßÖóôÜÇÜ äëÜîñïÜ Ñ¿　 ß：¿áü Ññöí¿áÖÜ； Ñ：íÇÖÜïöó¡ó). 

とÜñâ：î：．Öö äÜöÜ¢ÖÜïö： äÜ¿：Çíë½ÜÖ：úÖóê ïóÇÖí¿：ç ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó äëó ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ んが Ñ¿　 
Ñ：íÇÖÜïöó¡ó äÜü¡ÜÑ¢ñÖá Üß½ÜöÜ¡ ëÜöÜëí öí ïöíöÜëí んが: Ü çóäíÑ¡Ü Öí　çÖÜïö： ÑíÖóê öóä：ç äÜü¡ÜÑ¢ñÖá ：ïöÜöÖÜ 
£½ñÖüÜ．öáï　 £ÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Ööí äëó ëÜßÜö： £í ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. ぢÜÑí¿áü： çóäëÜßÜçíÖÖ　 ç ëñ¢ó½： 
ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ Ñí0öá ½Ü¢¿óç：ïöá çó£Öíôóöó äëóôóÖÜ äÜÇ：ëüñÖÖ　 ïöíÖÜ – Öñ　¡：ïÖ：ïöá ëÜöÜëí (¡Üñâ：î：．Öö ç 
ëñ¢ó½： ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ ½í¿Ü ç：Ñë：£Ö　．öáï　 ç：Ñ ¡Üñâ：î：．ÖöÜ Ñ¿　 ÑçóÇÜÖí ßñ£ äÜü¡ÜÑ¢ñÖá), ôó ïöíöÜëí 
(¡Üñâ：î：．Öö ½í． £ÖíôÖÜ ß：¿áüñ £ÖíôñÖÖ　 ç ëñ¢ó½： ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ). 

ゑóïÖÜç¡ó. ぞí ÜïÖÜç： íÖí¿：£Ü ïóÇÖí¿：ç, Üöëó½íÖóê Öí ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿　ê んが, àÜ ½í0öá Öíúß：¿áü öóäÜç： 
çóÑó Ññâñ¡ö：ç, ïâÜë½Ü¿áÜçíÖÜ ÖñÜßê：ÑÖ： äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ñÖñëÇÜäëÜîñï：ç んが Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 Ñ：íÇÖÜïöó¡ó ： 
½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ. がÜï¿：Ñ¢ñÖÜ Öí ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿　ê £ ë：£Öó½ ïöÜäñÖñ½ ëÜ£çóö¡Ü äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 
：ÖâÜë½íöóçÖ：ïöá ïâÜë½Ü¿áÜçíÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç Ñ¿　 Ñ：íÇÖÜïöó¡ó äñçÖóê Ññâñ¡ö：ç んが. 
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ゑçñÑñÖóñ. Ä¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üñ äëñÜßëí£ÜçíÖóñ ~ÖñëÇóó ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ÑçóÇíöñ¿　ê (Äが) çïñÇÑí 
ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 äÜöñë　½ó. だÑÖó½ ó£ çóÑÜç äÜöñëá 　ç¿　ñöï　 ç▲Ññ¿ñÖóñ öñä¿ÜçÜú ~ÖñëÇóó, ¡ÜöÜëí　 ôíïöóôÖÜ 
óÑñö Öí ÖíÇëñç ½íüóÖ▲, í ÑëÜÇí　 ññ ôíïöá ç▲Ññ¿　ñöï　 ç Ü¡ëÜ¢í0àÜ0 ïëñÑÜ. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ äëÜîñïïÜç ÖíÇëñçí ó Üê¿í¢ÑñÖó　 Äぜ, Üß£Üë ïóïöñ½ Üê¿í¢ÑñÖó　. 
ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óú ÑçóÇíöñ¿á, ¡í¡ âó£óôñï¡Üñ öñ¿Ü, 　ç¿　ñöï　 

ÖñÜÑÖÜëÜÑÖ▲½, öí¡ ¡í¡ ç Öñ½ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ ïÜôñöí0öï　 ½ñöí¿¿▲ ó ó£Ü¿　îó　, ¡ÜöÜë▲ñ ó½ñ0ö ëí£¿óôÖ▲ñ 
öñä¿Üç▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó. どí¡, ½ñöí¿¿▲ ïÜêëíÖ　0ö ïçÜó ëíßÜôóñ ïçÜúïöçí äëó öñ½äñëíöÜëñ 400-500°で, í 
ó£Ü¿　îóÜÖÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ ç £íçóïó½Üïöó Üö ¡¿íïïí óê ÖíÇëñçÜïöÜú¡Üïöó – 90-180°で. ぢÜ~öÜ½Ü Üô、ö äëÜîñïïÜç 
ÖíÇëñçí ÑçóÇíöñ¿　 　ç¿　ñöï　 ï¿Ü¢Ö▲½. 

が¿　 ÜäëÜàñÖó　 íÖí¿ó£í äëÜîñïïÜç ÖíÇëñçí ó Üê¿í¢ÑñÖó　 Äが äëóÖó½í0ö £í ïä¿ÜüÖÜñ ÜÑÖÜëÜÑÖÜñ öñ¿Ü, 
Üß¿íÑí0àññ ë　ÑÜ½ ÑÜäÜàñÖóú [2]: 

– Äが Üß¿íÑíñö ßñï¡ÜÖñôÖÜ ßÜ¿áüÜú öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜïöá0; 
– ¡Ü¿óôñïöçÜ öñä¿í, ÜöÑíçíñ½Üñ ç Ü¡ëÜ¢í0àÜ0 ïëñÑÜ, äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ ëí£ÖÜïöó öñ½äñëíöÜë ÑçóÇíöñ¿　 ó 

Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲; 
– Üê¿í¢Ñí0àí　 ïëñÑí Üß¿íÑíñö ßñï¡ÜÖñôÖÜ ßÜ¿áüÜú öñä¿Üñ½¡Üïöá0; 
– äÜöñëó öñä¿í, öñä¿Üñ½¡Üïöá ÑçóÇíöñ¿　 ó ¡Ü~ââóîóñÖö öñä¿ÜÜöÑíôó Öñ £íçóï　ö Üö öñ½äñëíöÜë▲ ÑçóÇíöñ¿　. 
ゑÜ çëñ½　 äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó ç ½ñêíÖóôñï¡Ü0 £í ïôñö äÜöñëá ç ½ñÑó, ïöí¿ó ó Öí öëñÖóñ 

äëÜóïêÜÑóö ç▲Ññ¿ñÖóñ öñä¿í. どñ½äñëíöÜëí ÑçóÇíöñ¿　 äëó ~öÜ½ Üçñ¿óôóçíñöï　. だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ï ÖíÇëñçÜ½ 
ÜöÑñ¿áÖ▲ê ôíïöñú ÑçóÇíöñ¿　 óÑñö ÜöÑíôí öñä¿í ï ñÇÜ äÜçñëêÖÜïöó ç Ü¡ëÜ¢í0àÜ0 ïëñÑÜ. ぢëó Ñ¿óöñ¿áÖÜú ëíßÜöñ 
¡Ü¿óôñïöçÜ öñä¿í, ç▲Ññ¿　ñ½Üñ ÑçóÇíöñ¿ñ½, ó ¡Ü¿óôñïöçÜ öñä¿í, ÜöÑíçíñ½Üñ ó½ ç Ü¡ëÜ¢í0àÜ0 ïëñÑÜ, ïöíÖÜç　öï　 
ëíçÖ▲½ó, äÜç▲üñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ÑçóÇíöñ¿　 äëñ¡ëíàíñöï　 ó ÜÖí ÑÜïöóÇíñö ïçÜñÇÜ ÜïöíÖÜçóçüñÇÜï　 £ÖíôñÖó　. 
どñÜëñöóôñï¡ó çëñ½　 Ñ¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 ÜïöíÖÜçóçüñÇÜï　 £ÖíôñÖó　 ßñï¡ÜÖñôÖÜ çñ¿ó¡Ü, ÖÜ Öí äëí¡öó¡ñ äëÜîñïï 
ÖíÇëñçí ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá ÜïöíÖÜçóçüó½ï　 äëó äëñç▲üñÖóó öñ½äñëíöÜë▲ ÑçóÇíöñ¿　 (0,95..0,98) Üïö ., ÇÑñ Üïö . – 
£ÖíôñÖóñ ÜïöíÖÜçóçüñúï　 öñ½äñëíöÜë▲ ÖíÇëñçí.  

ぢëÜîñïï ÖíÇëñçíÖó　 ½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá ¡ëóçÜú ÖíÇëñçí (ëóï. 1), ö. ñ. £íçóïó½Üïöá0 ëÜïöí öñ½äñëíöÜë▲ 
ÑçóÇíöñ¿　 Üö çëñ½ñÖó ñÇÜ ëíßÜö▲.  

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – とëóç▲ñ ÖíÇëñçí Äが äëó ëí£¿óôÖ▲ê äÜ çñ¿óôóÖñ Ñ¿óöñ¿áÖ▲ê £íÇëÜ£¡íê 

 
ぢÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí êíëí¡öñëó£Üñö ï¡ÜëÜïöá ÖíÇëñçíÖó　 ÑçóÇíöñ¿　: 

,)4..3( ÖÜïö Tt          (1) 

ÇÑñ Üïöt  – çëñ½　 ÑÜïöó¢ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿ñ½ ÜïöíÖÜçóçüñÇÜï　 £ÖíôñÖó　  öñ½äñëíöÜë▲ ( Üïö ); ÖT  – äÜïöÜ　ÖÖí　 
çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí. 

ぢÜïöÜ　ÖÖÜ0 ÖíÇëñçí ½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá ¡í¡ çëñ½　, ç öñôñÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿á ÑÜïöóÇ ß▲ ÜïöíÖÜçóçüñúï　 
öñ½äñëíöÜë▲, ñï¿ó ß▲ Öñ ß▲¿Ü ÜöÑíôó öñä¿í ç Ü¡ëÜ¢í0àÜ0 ïëñÑÜ. ぎñ £ÖíôñÖóñ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

,
A
CTÖ            (2) 

ÇÑñ C  – öñä¿Üñ½¡Üïöá ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½íüóÖ▲; A  – öñä¿ÜÜöÑíôí ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½íüóÖ▲. 
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どñä¿Üñ½¡Üïöá ÑçóÇíöñ¿　 äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖí ñÇÜ Üßéñ½Ü, í öñä¿ÜÜöÑíôí – ä¿ÜàíÑó ñÇÜ äÜçñëêÖÜïöó. ゑ ïç　£ó ï 
~öó½ ÑçóÇíöñ¿ó ßÜ¿áüÜú ½ÜàÖÜïöó ó½ñ0ö ßÜ¿áüÜ0 äÜïöÜ　ÖÖÜ0 çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí – äÜë　Ñ¡í Öñï¡Ü¿á¡óê ôíïÜç, í 
Äが ½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó  ÖñßÜ¿áüÜ0 – äÜë　Ñ¡í 10-20 ½óÖ. 

ぢëó ëí£¿óôÖ▲ê ÖíÇëÜ£¡íê ÖíÇëñç ÑçóÇíöñ¿ñú äëÜóïêÜÑóö äÜ ëí£Ö▲½ ¡ëóç▲½, ÖÜ äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ÖíÇëñçí 
Üïöíñöï　 Öñó£½ñÖÖÜú. ぢëó ~öÜ½ £ÖíôñÖóñ ÜïöíÖÜçóçüñúï　 öñ½äñëíöÜë▲ äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ äÜöñë　½ ç ÑçóÇíöñ¿ñ ó ï 
ëÜïöÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó Öí ÑçóÇíöñ¿á öí¡¢ñ ßÜÑñö Üçñ¿óôóçíöáï　. 

だÑÖÜú ó£ äëóôóÖ ç▲êÜÑí ÑçóÇíöñ¿ñú ó£ ïöëÜ　 　ç¿　ñöï　 äñëñÇëñç ñÇÜ ôíïöñú ó äëÜßÜú ó£Ü¿　îóó. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ 
âí¡öÜëÜ½ ÖñÜßêÜÑó½Ü äëó½ñÖ　öá ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 Ñ¿　 ïÖó¢ñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ Äぜ. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – と¿íïïóâó¡íîó　 ïóïöñ½ çñÖöó¿　îóó Äぜ 

 
ゑï　 çñÖöó¿　îó　 ç Äが Ññ¿óöï　 Öí ñïöñïöçñÖÖÜ0 ó óï¡ÜïïöçñÖÖÜ0 (ëóï. 2). ぎïöñïöçñÖÖí　 çñÖöó¿　îó　 Öñ ó½ññö ç 

ïçÜñú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ïäñîóí¿áÖ▲ê äëóïäÜïÜß¿ñÖóú Ñ¿　 Üê¿í¢ÑñÖó　 ó äëó½ñÖ　ñöï　 Üß▲ôÖÜ Ñ¿　 ÑçóÇíöñ¿ñú äÜë　Ñ¡í 
Öñï¡Ü¿á¡óê Ññï　ö¡Üç çíöö. ぢëó óï¡ÜïïöçñÖÖÜú çñÖöó¿　îóó Ñçó¢ñÖóñ Üê¿í¢Ñí0àñÇÜ Çí£í (çÜ£ÑÜêí, çÜÑÜëÜÑí) ó¿ó 
¢óÑ¡Üïöó Üßñïäñôóçíñöï　 ï äÜ½Üàá0 çñÖöó¿　öÜëÜç ó¿ó ÑëÜÇóê çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê ÜïöëÜúïöç. 

ごï¡ÜïïöçñÖÖí　 çñÖöó¿　îó　 Ññ¿óöï　 Öí äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜ0 ó ïí½ÜçñÖöó¿　îó0. ぢëó ïí½ÜçñÖöó¿　îóó Öí çí¿Ü 
ÑçóÇíöñ¿　 ÜïöíÖÜç¿ñÖ çñÖöó¿　öÜë ¿óßÜ äëñÑÜï½ÜöëñÖ▲ ¿Üäíö¡ó  Öí çëíàí0àóêï　 ôíïö　ê ÑçóÇíöñ¿　. ぢëó 
äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜú çñÖöó¿　îóó Üê¿í¢Ñí0àí　 ïëñÑí äÜÑíñöï　 ï äÜ½Üàá0 çñÖöó¿　öÜëí ó¿ó ÑëÜÇÜÇÜ çñÖöó¿　îóÜÖÖÜÇÜ 
ÜïöëÜúïöçí, ¡ÜöÜë▲ñ ó½ñ0ö ïÜßïöçñÖÖ▲ú äëóçÜÑ. 

ぢëóÖÜÑóöñ¿áÖí　 çñÖöó¿　îó　 ó ïí½ÜçñÖöó¿　îó　 ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá Ññ¿　öï　 Öí ÖíëÜ¢ÖÜ0 ó çÖÜöëñÖÖ00. ぢëó 
ÖíëÜ¢ÖÜú çñÖöó¿　îóó Üê¿í¢Ñíñöï　 çÖñüÖ　　 ëñßëóïöí　 äÜçñëêÖÜïöá ¡ÜëäÜïí Äが, í äëó çÖÜöëñÖÖñú – çÜ£ÑÜê 
äëÜêÜÑóö ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ôñëñ£ ÑçóÇíöñ¿á. 

どí¡¢ñ ëí£¿óôí0ö ÖíÇÖñöíöñ¿áÖÜ0 ó ç▲ö　¢ÖÜ0 çñÖöó¿　îó0. ぢëó ÖíÇÖñöíöñ¿áÖÜú çñÖöó¿　îóó çñÖöó¿　öÜë 
ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 ç Öíôí¿ñ çñÖöó¿　îóÜÖÖÜÇÜ öëí¡öí ÑçóÇíöñ¿　 ó äÜÑíñö êÜ¿ÜÑÖ▲ú çÜ£ÑÜê çÖÜöëá Äぜ, í äëó 
ç▲ö　¢ÖÜú – ç ñÇÜ ¡ÜÖîñ, ç▲ö　Çóçí　 äÜÑÜÇëñö▲ú çÖÜöëó ÑçóÇíöñ¿　 çÜ£ÑÜê. 

ぎï¿ó çÜ£ÑÜê äëÜêÜÑóö çÑÜ¿á Üïó ½íüóÖ▲ ç £í£Üëñ ½ñ¢ÑÜ ëÜöÜëÜ½ ó ïöíöÜëÜ½ ó¿ó äÜ çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲½ 
¡íÖí¿í½, öÜ öí¡Ü0 ïóïöñ½Ü çñÖöó¿　îóó Öí£▲çí0ö í¡ïóí¿áÖÜú, í äëó äëÜêÜ¢ÑñÖóó çÜ£ÑÜêí äñëäñÖÑó¡Ü¿　ëÖÜ ¡ Üïó 
½íüóÖ▲ äÜ ëíÑóí¿áÖÜ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲½ çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲½ ¡íÖí¿í½ äÜ¿Üôí0ö ëíÑóí¿áÖÜ0 ïóïöñ½Ü çñÖöó¿　îóó [1].  

どí¡¢ñ ïÜàñïöçÜñö £í½¡ÖÜö▲ú ó ëí£Ü½¡ÖÜö▲ú îó¡¿▲ çñÖöó¿　îóó. ぢëó ëí£Ü½¡ÖÜöÜ½ îó¡¿ñ ç ÑçóÇíöñ¿á äÜäíÑíñö 
çÜ£ÑÜê ó£ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲, ¡ÜöÜë▲ú äÜï¿ñ äëÜêÜ¢ÑñÖó　 ôñëñ£ Äが çÜ£çëíàíñöï　 ÜßëíöÖÜ ç íö½ÜïâñëÜ. 
げí½¡ÖÜö▲ú îó¡¿ äëó½ñÖ　ñöï　 ç ÑçóÇíöñ¿　ê ßÜ¿áüóê ëí£½ñëÜç, ¡ÜÇÑí çÜ£ÑÜê îóë¡Ü¿óëÜñö çÖÜöëó ÑçóÇíöñ¿　 ó 
Üê¿í¢Ñíñöï　 ï äÜ½Üàá0 ïäñîóí¿áÖ▲ê çÜ£ÑÜêÜÜê¿íÑóöñ¿ñú. 

ゑ▲çÜÑ▲. ごïêÜÑ　 ó£ ç▲üñï¡í£íÖÖÜÇÜ, ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ, ôöÜ äëó½ñÖñÖóñ ïóïöñ½ Üê¿í¢ÑñÖó　 Üßñïäñôóçíñö 
Üçñ¿óôñÖóñ ëñïÜëïí ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöó ½íüóÖ▲, ïÖó¢íñö ~ÖñëÇÜ£íöëíö▲ äëó ëíßÜöñ, £í ïôñö Ü½ñÖáüñÖó　 
öñä¿Üç▲ê äÜöñëá ó Üçñ¿óôñÖó　 ïëÜ¡í ï¿Ü¢ß▲ ó£Ü¿　îóÜÖÖ▲ê ½íöñëóí¿Üç. ぞí ÜïÖÜçíÖóó äëóçñÑñÖÖÜú 
¡¿íïïóâó¡íîóó ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç▲ßÜë ÖñÜßêÜÑó½Üú ïóïöñ½▲ Üê¿í¢ÑñÖó　 Ñ¿　 £íÑíÖÖÜÇÜ öóäí ÑçóÇíöñ¿　. 

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. ずÜöÜî¡óú と.ゑ., Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲ ó ÜïÖÜç▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí – ぜ.: とだずだで, 1964. – 497 ï. 
2. ぶó¿ó¡óÖ ぜ.ゎ., でÜ¡Ü¿Üç ぜ.ぜ., どñëñêÜç ゑ.ぜ., だïÖÜç▲ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí – ぜ.: ÄÖñëÇó　, 

1974. – 567 ï. 
3. とÜä▲¿Üç ご.ぢ., と¿Ü¡Üç ゐ.と., でäëíçÜôÖó¡ äÜ ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ ½íüóÖí½: ゑ 2 ö., ど. 1 – ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 

1988. – 456 ï. 
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ぜだぐずごゑやでどぽ とだぞどづだずù でどんぞば とづやぢずぎぞぞé ぎずぎとどづごぶぞだゆ ぜんぷごぞご ぞん 
ぱばぞがんぜぎぞどぞやざ だでぞだゑや 

ゎíçëó¿ñîá ゎ.だ., íïóïö. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: GalGv@bk.ru 

ゑïöÜä. ゑ：ßëíî：　 äëÜ½óï¿Üçóê ½íüóÖ ： ½ñêíÖ：£½：ç – îñ ï¡¿íÑÖóú äëÜîñï, 　¡óú ï¡¿íÑí．öáï　 £ Çíë½ÜÖ：ôÖóê 
Öó£á¡ÜôíïöÜöÖóê ¡Ü¿óçíÖá, ÜßÜ½Üç¿ñÖóê ÜßñëöíÖÖ　½ Öñçë：çÖÜçí¢ñÖóê ½íï; äÜ¿：Çíë½ÜÖ：ôÖóê ïñëñÑÖáÜ-
ôíïöÜöÖóê ¡Ü¿óçíÖá, çó¡¿ó¡íÖóê ëÜßÜôó½ó äëÜîñïí½ó Ü ½íüóÖíê öí çóïÜ¡ÜôíïöÜöÖóê ç：ßëíî：ú, 　¡： çóÖó¡í0öá 
çÖíï¿：ÑÜ¡ äñë：ÜÑóôÖóê öí çóäíÑ¡Üçóê £ßÜëñÖá. ぢëóôóÖí½ó ä：ÑçóàñÖÜ； ç：ßëíî：； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ． Öí　çÖ：ïöá 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê öí ½ñêíÖ：ôÖóê Ññâñ¡ö：ç. ゑí¢¿óçó½ ½Ü½ñÖöÜ½ ． äëíçó¿áÖóú ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ¢Üëïö¡Üïö： öí ½íïó 
âÜÖÑí½ñÖöí, Öí 　¡óú ÜïöíÖÜç¿0．öáï　 ½íüóÖí, Üï¡：¿á¡ó ç：Ñ îáÜÇÜ öí¡Ü¢ £í¿ñ¢íöá ；； ç：ßëíî：úÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó. 
ぞí äëí¡öóî：, ：ÖÜÑ： äÜçÖ：ïö0 ïäëíçÖ： ñ¿ñ¡öëóôÖ： ½íüóÖó ½í¿ó ¡ëóöóôÖóú ë：çñÖá ç：ßëíî：； äëó ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ： Öí 
：ÖüÜ âÜÖÑí½ñÖöÖÜ ÜïÖÜçÜ, àÜ äÜ　ïÖ0．öáï　 çóÖó¡ÖñÖÖ　½ ëñ£ÜÖíÖïÜ. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ¡ÜÖöëÜ¿á â：¡ïíî：； 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó Öí âÜÖÑí½ñÖöÖ：ú ÜïÖÜç： ． Öñç：Ñ’．½ÖÜ0 ôíïöóÖÜ0 ç：ßëíî：úÖÜ； Ñ：íÇÖÜïöó¡ó.  

ぜñöí ëÜßÜöó. だßÇëÜÖöÜçíÖÖ　 ½Ü¢¿óçÜïö： ¡ÜÖöëÜ¿0 ïöíÖÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó Öí âÜÖÑí½ñÖöÖ：ú ÜïÖÜç：, 
çóêÜÑ　ôó £ ；； ç：ßëíî：Öóê êíëí¡öñëóïöó¡. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑ：ßëíî：0 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó Öí âÜÖÑí½ñÖöÖ：ú ÜïÖÜç： ½Ü¢Öí 
ëÜ£Ç¿　Ñíöó 　¡ çó½ÜüñÖ： ¡Ü¿óçíÖÖ　 ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó £ ÑçÜ½í ïöñäñÖ　½ó ïçÜßÜÑó (ëóï.1 í)). がÜ ï¡¿íÑÜ 
½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó çêÜÑ　öá ëÜöÜë ： çí¿, ½íïÜ0 1m , àÜ Üßñëöí0öáï　 Ü ÜäÜëíê ¡ÜôñÖÖ　 £ ¢Üëïö¡：ïö0 £ç’　£¡：ç 1c  
öí Ññ½äâÜçíÖÖ　½ 1b  öí ¡ÜëäÜï ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó, àÜ £í¡ë：ä¿ñÖóú Öí âÜÖÑí½ñÖö： £ ¢Üëïö¡：ïö0 2c  öí 
Ññ½äâÜçíÖÖ　½ 2b , £íÇí¿áÖÜ0 ½íïÜ0 2m . ぢëóúÖ　çüó £í Ü£íÇí¿áÖñÖ： ¡ÜÜëÑóÖíöó çñëöó¡í¿áÖ： £½：àñÖÖ　 ½íï z1 , 
z2 , ½Ü¢Öí £íäóïíöó ë：çÖ　ÖÖ　 çó½ÜüñÖóê ¡Ü¿óçíÖá ïóïöñ½ó: 
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.  (1) 

で¡Üëóïöíçüóïá ½ñöÜÑÜ½ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê íÖí¿ÜÇ：ú, ½Ü¢Öí 
£íäóïíöó ë：çÖ：ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê ¡Ü¿óçíÖá Ü ÑçÜê¡ÜÖöÜëÖÜ½Ü 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ½Ü ¡Ü¿： ëóï.1 ß). でöëÜ½ó i1 , i2 , àÜ çóÖó¡í0öá ä：Ñ 
Ñ：．0 ñ.ë.ï ç：ÑäÜç：Ñí0öá üçóÑ¡Üïö： £½：àñÖá Ü ½ñêíÖ：ôÖ：ú ïóïöñ½： 
ä：Ñ Ñ：．0 ïó¿ó P( t ) . 
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, (2) 

Ññ R , L , C  – ÜäÜëó, ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： öí ．½ÖÜïö： ¡Ü¿í; q , q , q  – Ü£íÇí¿áÖñÖ： ¡ÜÜëÑóÖíöó (¡：¿á¡：ïöá ñ¿ñ¡öëó¡ó).     
でêñ½í, ÖíçñÑñÖí Öí ëóï.1 ß), ç：ÑäÜç：Ñí． çóäíÑ¡Ü, ¡Ü¿ó ñ¿ñ¡öëóôÖí ½íüóÖí £í¡ë：ä¿ñÖí Öí âÜÖÑí½ñÖö： ç Üï：ê 

öÜô¡íê (ÑçÜê íßÜ ôÜöóëáÜê) £ ÜÑÖí¡ÜçÜ0 ¢Üëïö¡：ïö0. げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ç：Ñ½：ÖÖÜïöñú êíëí¡öñëóïöó¡ çÜ£¿：ç 
£í¡ë：ä¿ñÖÖ　 ½íüóÖó Öí âÜÖÑí½ñÖö： ïóïöñ½í ßÜÑñ ß：¿áü ï¡¿íÑÖÜ0. 

で¡¿íÑÖ： ÑóÖí½：ôÖ： äëÜîñïó ïäÜïöñë：Çí0öáï　 äëó £íäÜï¡Ü ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó öí äëó ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ；； ç：Ñ 
½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　. ぢëó öí¡óê ëñ¢ó½íê ÜïÜß¿óçÜ äëÜ　ç¿　0öáï　 ïöëÜ¡öÜëÖ： ÜïÜß¿óçÜïö： öí êíëí¡öñëóïöó¡ó  
£í¡ë：ä¿ñÖÖ　 ½íüóÖó Öí âÜÖÑí½ñÖö：. ば £ç’　£¡Ü £ îó½, ïí½ñ î： ëñ¢ó½ó ëÜßÜöó ． ßí£Üçó½ó äëó çó£ÖíôñÖÖ： 
äÜëÜüñÖá ¡ë：ä¿ñÖá £í ëíêÜÖÜ¡ äëÜçñÑñÖÖ　 íÖí¿：£Ü ç：ßëíî：úÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ Ü çó£ÖíôñÖ： äñë：ÜÑó 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü.  

ゑóïÖÜç¡ó. でó¿í àÜ çó¡¿ó¡í． çó½ÜüñÖ： ¡Ü¿óçíÖÖ　 Ñ：． £： ïöÜëÜÖó ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó öí ÜßÜ½Üç¿ñÖí 
äëÜîñïí½ó, àÜ ç Ö：ú ç：ÑßÜçí0öáï　. だß．ÑÖíÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ：£ ïóïöñ½Ü0 (2) Ñí． 
£½ÜÇÜ íÖí¿：£Üçíöó äëÜîñï çóÖó¡ÖñÖÖ　 ç：ßëíî：ú, ëÜ£ëíêÜçÜçíöó Öñßñ£äñôÖ： ëñ£ÜÖíÖïÖ： ôíïöÜöó, ëÜ£ëíêÜçÜçíöó 
Üäöó½í¿áÖ： äíëí½ñöëó âÜÖÑí½ñÖöÖÜ； ÜïÖÜçó.  

ゑóë：üñÖÖ　 äóöíÖÖ　 àÜÑÜ íÖí¿：£Ü ç：ßëíî：úÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü Ü äñëñê：ÑÖóê ëñ¢ó½íê ÑÜ£çÜ¿óöá ÑÜï¿：Ñóöó £í 
äëóôóÖÖÜ-Öíï¿：Ñ¡Üçó½ó íïäñ¡öí½ó çä¿óçó Öí £íÇí¿áÖóú ç：ßëíî：úÖóú âÜÖ êíëí¡öñëóïöó¡ £í¡ë：ä¿ñÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí Öí âÜÖÑí½ñÖö：, ïöíÖÜ ä：ÑüóäÖó¡：ç, £’．ÑÖíÖÖ　 £ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ ½ñêíÖ：£½Ü½. 
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1. ゎíçëó¿ñîá ゎ.だ. ぜÜÑñ¿0çíÖÖ　 ç：ßëíî：ú ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ：ú ïóïöñ½： £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ // 
ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ： ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ô： ïóïöñ½ó. べÜ¡çíëöí¿áÖóú ÖíÜ¡ÜçÜ-çóëÜßÖóôóú ¢ÜëÖí¿. – とëñ½ñÖôÜ¡: 
とがぢば, 2009. – ゑóä. 4/2009 (8). – で. 50-53. 
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ゑぢずごゑ げぜやぞご ゑずんでどごゑだでどぎざ ぎずぎとどづだどぎびぞやぶぞだゆ でどんずや ぞん ゑどづんどご ば 
ぢづだぴぎでや ゑごゎだどだゑずぎぞぞé んでごぞびづだぞぞごび がゑごゎばぞやゑ 

とÜ¿Üöó¿Ü や.ん., íïóïö., ぢëÜï ゑ.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî., ぢí¿íÇ：îá¡óú づ. や., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: i.a.kolotylo@gmail.com 

ゑïöÜä. だÑÖ：．0 £ ÜïÖÜçÖóê ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖóê ôíïöóÖ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ． ½íÇÖ：öÜäëÜç：Ñ, ôñëñ£ 　¡óú 
£í½ó¡í．öáï　 ½íÇÖ：öÖóú äÜö：¡. が¿　 çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ôíïöóÖ ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑÜ ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá 
½íÇÖ：öÜ½’　¡： ½íöñë：í¿ó, ïñëñÑ 　¡óê ½Ü¢Öí çóÑ：¿óöó ¡Ü½äÜ£óöó, àÜ Üöëó½Ü0öáï　 ü¿　êÜ½ íöÜ½：£íî：； £'．ÑÖíÖÖ　 
Fe-Si öí ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ ïöí¿á ë：£ÖÜ； öÜçàóÖó. ゑóêÜÑ　ôó £ äÜ¡í£Öó¡：ç Öó£á¡Ü； çíëöÜïö： £í Ü½Üç ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 
ÖñÜßê：ÑÖóê ½íÇÖ：öÖóê öí ñ¿ñ¡öëóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡, Ü ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑíê íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç (んが) 
£íÇí¿áÖÜäëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ äëó£ÖíôñÖÖ　 öëíÑóî：úÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖí ïöí¿á öÜçàóÖÜ0 0,5 ½½. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 £½：Ö ç¿íïöóçÜïöñú ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿： Ü äëÜîñï： çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖóê 
ÑçóÇÜÖ：ç öí ëÜ£ëÜß¡í ä：ÑêÜÑ：ç àÜÑÜ ；ê ÜëíêÜçíÖÖ　 äëó ëÜ£ëíêÜÖ¡íê çöëíö Ü ïöí¿：. 

ぜíöñë：í¿ó ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. だïÖÜçÖ： çöëíöó Ü ïöí¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí çóÖó¡í0öá äëó 
äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ： ïäóÖ¡ó ： £Üßî：ç ïöíöÜëí. ゑöëíöó Ü ïöí¿： ï¡¿íÑí0öáï　 ：£ çöëíö Öí Ç：ïöñëñ£óï, äëÜäÜëî：úÖóê 
ôíïöÜö： äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ç äñëüÜ½Ü ïöÜäñÖ： ~ÇP f , ： çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç, äëÜäÜëî：úÖóê ôíïöÜö： 

äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Ü ÑëÜÇÜ½Ü ïöÜäñÖ： 2~çêP f . ぢëó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ïÜ½íëÖóê çöëíö Ü ïöí¿： £í£çóôíú çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá 
£ÖíôñÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö. どÜÑ： ïÜ½íëÖ： çöëíöó Ü ëÜ£ëíêÜçÜçíÖóê ôíïöóÖíê ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑÜ äëó £½：Ö： ôíïöÜöó öí 
：ÖÑÜ¡î：； ½Ü¢Öí Üäóïíöó £í¿ñ¢Ö：ïö0: 

2
[1/50] ( 50)cP p f B m ,      (1) 

Ññ cP – ïÜ½íëÖ： çöëíöó Ü ïöí¿：; [1/50]p – äóöÜ½： çöëíöó; B – ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçí ：ÖÑÜ¡î：　  Ü ÑíÖ：ú ôíïöóÖ： ½íüóÖó; m – 
½íïí ôíïöóÖó ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑÜ;  – äÜ¡í£Öó¡ ïöÜäñÖ0 ôíïöÜöó, àÜ çëíêÜçÜ． ëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö Öí ÜïÖÜçÖ： ï¡¿íÑÜç：. 

ぢóöÜ½： çöëíöó çó£Öíôí0öá Ñ¿　 1 ¡Ç ½íïó ÑíÖÜ； ½íë¡ó ïöí¿： äëó ôíïöÜö： 50f ゎî öí ïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖÜ 
£½：Ö0çíÖ：ú ：ÖÑÜ¡î：；. ぢÜ¡í£Öó¡ ïöÜäñÖ0   £í¿ñ¢óöá ç：Ñ öóäÜ ïöí¿： ： Ü ïñëñÑÖáÜ½Ü ÑÜë：çÖ0． ç：Ñ 1,2 Ñ¿　 
çóïÜ¡Ü¿ñÇÜçíÖóê ÑÜ 1,5 Ñ¿　 ï¿íßÜ¿ñÇÜçíÖóê ïöí¿ñú.  

げÇ：ÑÖÜ [1], Ü ÇÜöÜçóê ½íüóÖíê Ñ：úïÖ： çöëíöó Ü ïöí¿： £íç¢Ñó ß：¿áü：, Ö：¢ çöëíöó, ëÜ£ëíêÜçíÖ： £í âÜë½Ü¿Ü0 (1). 
ぴñ äÜ　ïÖ0．öáï　 çä¿óçÜ½ öñêÖÜ¿ÜÇ：； ÜßëÜß¡ó ： £ßóëíÖÖ　 ïñëÑñôÖó¡：ç. が¿　 çëíêÜçíÖÖ　 £ß：¿áüñÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿： 
ä：Ñ çä¿óçÜ½ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê äëóôóÖ, ÑÜ çóëí£Ü (1) ççÜÑ　öá äÜäëíçÜôÖóú ¡Üñâ：î：．Öö ,K  £ÖíôñÖÖ　 　¡ÜÇÜ £í¿ñ¢óöá 
ç：Ñ 　¡Üïö： ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜïö： äëÜîñïÜ çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ïñëÑñôÖó¡：ç: 

2
[1/50]( 50)cP K p f B m .      (2) 

ば £íÇí¿áÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóú îó¡¿ çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ïñëÑñôÖó¡í äñëñÑßíôí． öí¡： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ： Üäñëíî：； 
　¡ üöí½äÜç¡í ¿óïö：ç, £Ö　öö　 £íÑóëÜ¡, öñë½：ôÖí ÜßëÜß¡í ¿óïö：ç, ÖíÖñïñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ：£Ü¿　î：úÖÜÇÜ äÜ¡ëóöö　, £ß：ë¡í 
ïñëÑñôÖó¡í, äëñïÜçíÖÖ　 ： ï¡ë：ä¿ñÖÖ　 [2]. 

ぜñêíÖ：ôÖí ÜßëÜß¡í öí âÜë½ÜçíÖÖ　 ÇñÜ½ñöë：； ¿óïö：ç £ÖíôÖÜ £½：Ö00öá ç¿íïöóçÜïö： ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿：, 
£íÑíÖ： äëó ；； çóëÜßÖóîöç：. どÜ½Ü äëó çó£ÖíôñÖÖ： ½íÇÖ：öÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ïöí¿ñú Ü ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑíê 
ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ ççÜÑ　öáï　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ： ¡Üñâ：î：．Ööó, àÜ çó£Öíôí0öáï　 ÑÜï¿：ÑÖó½ ü¿　êÜ½ ： çëíêÜçÜ0öá 
¡ÜÖïöëÜ¡î：0, öñêÖÜ¿ÜÇ：0 çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 öí Ü½Üçó äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. 

げÇ：ÑÖÜ [1], Ü äëÜîñï： ëÜßÜöó ïñëÑñôÖó¡ äñëñ½íÇÖ：ôÜ．öáï　 ÑçÜ½í ïäÜïÜßí½ó. げ½：ÖÖñ äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 
ç：ÑßÜçí．öáï　 ç £Üßî　ê ïöíöÜëí, í ç 　ë½： çóÖó¡í． ÜßñëöÜçñ äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, äëóëÜÑí 　¡ÜÇÜ ． ï¡¿íÑÖ：üÜ0, Ö：¢ 
£½：ÖÖÜÇÜ (ëóï. 1) öí äÜ　ïÖ0．öáï　 ÖíçñÑñÖÖ　½ ÜßñëöÜçÜÇÜ ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 ç：Ñ ßíÇíöÜâí£ÖÜ； Üß½Üö¡ó.  

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ゑöëíöó Öí Ç：ïöñëñ£óï äëó £½：ÖÖÜ½Ü (1) öí ÜßñëöÜçÜ½Ü (2) äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ：  

é¡ çóÑÖÜ £ ëóïÜÖ¡í, çöëíöó Öí Ç：ïöñëñ£óï ïäÜôíö¡Ü £ëÜïöí0öá ÑÜ £ÖíôñÖÖ　 ：ÖÑÜ¡î：； 1,6 ど¿, í äëó äÜÑí¿áüÜ½Ü 
；； £ß：¿áüñÖÖ： ë：£¡Ü £½ñÖüÜ0öáï　. どí¡ 　¡ ：ÖÑÜ¡î：　 Ü ïñëÑñôÖó¡Üí ïöíÖÜçóöá ½ñÖüñ 1,6 ど¿, öÜ, ëÜ£ëíêÜçÜ0ôó 
çöëíöó Öí Ç：ïöñëñ£óï, àÜ çóÖó¡í0öá äëó ÜßñëöÜçÜ½Ü äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ：, ；ê £ÖíôñÖÖ　, Üöëó½íÖ： Ñ¿　 £½：ÖÖÜÇÜ 
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äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, äñëñëíêÜçÜ0öá ôñëñ£ ÑÜÑíö¡Üçóú äÜäëíçÜôÖóú ¡Üñâ：î：．Öö, àÜ çïöíÖÜç¿0．öáï　 ÑÜï¿：ÑÖó½ 
ü¿　êÜ½ öí £½：Ö0．öáï　 Ü ½ñ¢íê 1,5-2.  

ぢëó çóëÜßÖóîöç： ïñë：úÖóê んが çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ïöí¿á ½íëÜ¡ 2013, 2312 ： 2411. がíÖí ïöí¿á äÜïöÜäí． Öí 
ñ¿ñ¡öëÜ½íüóÖÜßÜÑ：çÖ： £íçÜÑó Ü çóÇ¿　Ñ： ëÜ¿ÜÖ：ç ： ë：£íÖóê ïöë：ôÜ¡, í ；； äíëí½ñöëó ÖÜë½Ü0öáï　 £Ç：ÑÖÜ ゎだでど 
21427.1-83. でöí¿á Ü ¿óïöíê çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá Ñ¿　 ëÜôÖÜÇÜ íßÜ ½ñêíÖ：£ÜçíÖÜÇÜ üöí½äÜçíÖÖ　. ぢñëñÑ 
üöí½äÜçíÖÖ　½ ¿óïöó Ç：¿áúÜöóÖÖó½ó ÖÜ¢óî　½ó ë：¢Üöá Öí ½：ëÖ： ï½ÜÇó íßÜ ¡çíÑëíöó. 

ば äëÜîñï： ëÜ£ë：£íÖÖ　 öí üöí½äÜçíÖÖ　 ¿óïö：ç ç Üß¿íïö： ¡ÜÖöí¡öÜ £ ë：¢Üôó½ ：ÖïöëÜ½ñÖöÜ½ çóÖó¡í0öá 
ä¿íïöóôÖ： ÑñâÜë½íî：；, àÜ çó¡¿ó¡íÖ： Öí¡¿ñäÜ½. ゑÖíï¿：ÑÜ¡ Öí¡¿ñäÜ ç：ÑßÜçí．öáï　 £ß：¿áüñÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö, 
äñëñçí¢ÖÜ £í ëíêÜÖÜ¡ £ß：¿áüñÖÖ　 çöëíö Öí Ç：ïöñëñ£óï. ぴñ ÜßÜ½Üç¿ñÖñ öó½, àÜ ç Üß¿íïö　ê, 　¡： äëó¿　Çí0öá ÑÜ 
½：ïî　 ëÜ£ë：£Ü, ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑñâÜë½íî：　 ¡ëóïöí¿：ôÖÜ； ëñü：ö¡ó, àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ £ëÜïöíÖÖ　 çöëíö Öí 
äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. ぢëó ëÜ£ë：£íÖÖ：, £Ç：ÑÖÜ [3], £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö Ü ïöí¿： ï¡¿íÑí． äëóß¿ó£ÖÜ 10%. ぢëó 
üöí½äÜçíÖÖ： ä¿íïöóÖ ½íÇÖ：öÖ： ç¿íïöóçÜïö： ïöí¿： äÜÇ：ëüÜ0öáï　 àñ Ü ß：¿áüÜ½Ü ïöÜäñÖ：, Ö：¢ äëó ëÜ£ë：£íÖÖ：, 
çÖíï¿：ÑÜ¡ ä¿íïöóôÖÜ； ÑñâÜë½íî：；, ÜïÜß¿óçÜ Ü ½：ïî　ê äëó¿　ÇíÖÖ　 üöí½äÜ. ぢëó îáÜ½Ü £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö 
ï　Çí． äëóß¿ó£ÖÜ 44%, öÜßöÜ Ü äëÜîñï： ëÜ£ë：£íÖÖ　 öí üöí½äÜçíÖÖ　 äóöÜ½： çöëíöó ½Ü¢Üöá £ëÜïöó ½íú¢ñ Ü 1,5 
ëí£ó. ぢëó ëÜ£ë：£íÖÖ： öí üöí½äÜçíÖÖ： Öí ¡ëÜ½¡íê ä¿íïöóÖ ÜöçÜë00öáï　 £íÑóë¡ó. ゑÜÖó äëó £ßóëíÖÖ： ïñëÑñôÖó¡：ç 
£í½ó¡í0öá ¿óïöó ½：¢ ïÜßÜ0, £½ñÖüÜ0ôó ¡Üñâ：î：．Öö £íäÜçÖñÖÖ　 öí £ß：¿áüÜ0ôó çöëíöó Öí çóêëÜç： ïöëÜ½ó. が¿　 
ÜïÜÖñÖÖ　 £íÑóëÜ¡ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ïäñî：í¿áÖ： çí¿áî0çí¿áÖ： ½íüóÖó. ぢëó î：ú Üäñëíî：； ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑñâÜë½íî：　 
Öñ ö：¿á¡ó äÜçñëêÖñçóê ï¿Ü；ç ß：¿　 ½：ïî　 £ë：£Ü, í¿ñ ú Ü Ññ　¡Ü½Ü ïöÜäñÖ： çï：．； äÜçñëêÖ：, çÖíï¿：ÑÜ¡ ôÜÇÜ 
ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑÜÑíö¡Üçñ £ëÜïöíÖÖ　 çöëíö Öí Ç：ïöñëñ£óï, 　¡ñ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ïó¿ó ïöóïÖñÖÖ　 äëóöóï¡Öóê ½ñêíÖ：£½：ç. 

 どÜßöÜ äëó ÖñÑÜïöíöÖáÜ½Ü äëóöóï¡íÖÖ： ¿óïöí Öñ £íßñ£äñôÜ．öáï　 £Ö：½íÖÖ　 £íÑóëÜ¡ äÜ çïáÜ½Ü äñëó½ñöëÜ, àÜ 
äëóçÜÑóöá ÑÜ £ëÜïöíÖÖ　 çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç, í äëó ÖíÑ½：ëÖÜ½Ü ïöóïÖñÖÖ： ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑñâÜë½íî：　 äÜçñëêÖ： ¿óïöí 
öí çó¡ëóç¿ñÖÖ　 £Üßî：ç, àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ £ß：¿áüñÖÖ　 çöëíö Öí Ç：ïöñëñ£óï. どí¡Ü¢ £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö äëó 
£Ö：½íÖÖ： £íÑóëÜ¡ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ¡Üöí Öíäë　½¡Ü £í¡íöÜçíÖÖ　 £íÑóëÜ¡ ÑÜ Öíäë　½¡Ü äëÜ¡íö¡ó ： äÜÑíô： ¿óïöí. げÇ：ÑÖÜ 
[3], 　¡àÜ äëÜçÜÑóöó £í¡íöÜçíÖÖ　 Ü Öíäë　½¡Ü äëÜ¡íö¡ó, îñ äëóçÜÑóöá ÑÜ £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö ÑÜ 12%, 　¡àÜ 
¢ äëÜçÜÑóöó £í¡íöÜçíÖÖ　 £íÑóëÜ¡ ä：Ñ ¡ÜöÜ½ 55° ÑÜ Öíäë　½Ü äëÜ¡íö¡ó, öÜ £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö ï¡¿íÑñ 
½ñÖüñ 1%, àÜ äÜ　ïÖ0．öáï　 Öíúß：¿áüó½ ½ÜÑÜ¿ñ½ äëÜ¢ÖÜïö： ïöí¿： ä：Ñ ÑíÖó½ ¡ÜöÜ½ ÑÜ äëÜ¡íö¡ó. どí¡ó½ ôóÖÜ½, 
Üäñëíî：　 äÜ £Ö：½íÖÖ0 £íÑóëÜ¡, äëó ÑÜöëó½íÖÖ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜïö：, äëóçÜÑóöá ÑÜ Öñ£ÖíôÖÜÇÜ £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê 
çöëíö, ½ñÖüñ 1%. 

がÜ äÜÇ：ëüñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖóê ç¿íïöóçÜïöñú ïöí¿： öí¡Ü¢ äëóçÜÑ　öá äëÜßóçíÖÖ　 ÜöçÜë：ç Ñ¿　 çñÖöó¿　î：úÖóê 
¡íÖí¿：ç Ü çñ¿ó¡óê ½íüóÖíê, ÑñâÜë½íî：　 ä¿íïöóÖ äëó £ßóëíÖÖ：, äëñïÜçíÖÖ： öí ï¡ë：ä¿ñÖÖ： ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑÜ. げÇ：ÑÖÜ 
[3], £ß：¿áüñÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö ç：Ñ äëÜßóçíÖÖ　 ÜöçÜë：ç ï¡¿íÑí． äëóß¿ó£ÖÜ 10%, í Öíç：öá äëÜïöí äñëñüóêöÜç¡í 
½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ £ëÜïöíÖÖ　 äóöÜ½óê çöëíö Öí 5%. ぴñ äÜç’　£íÖÜ £ öó½, àÜ ôíïöóÖí ä¿íïöóÖ 
çóÇóÖí．öáï　 £ Öñçñ¿ó¡ó½ ëíÑ：ÜïÜ½, àÜ äëóçÜÑóöá ÑÜ ；ê ä¿íïöóôÖÜ； ÑñâÜë½íî：；. 

ぢÜÇ：ëüñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖóê ç¿íïöóçÜïöñú, äÜç’　£íÖñ £ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ó Üäñëíî：　½ó, ½Ü¢ñ ßÜöó ôíïö¡ÜçÜ íßÜ 
½íú¢ñ äÜçÖ：ïö0 ÜïÜÖñÖñ äÜçöÜëÖó½ ç：Ñäí¿0çíÖÖ　½. ゑ：Ñäí¿0çíÖÖ　 ç：ÑßÜçí．öáï　 Ü ï¿íßÜ Ü¡óï¿ñÖÜ½Ü 
ïñëñÑÜçóà：, Ü Öñúöëí¿áÖÜ½Ü ïñëñÑÜçóà： (í£Üö) öí Ü çí¡ÜÜ½：. げ Üäñëíî：．0 ç：Ñäí¿0çíÖÖ　 ïÜ½：àí0öá Üäñëíî：0 
ÖíÖñïñÖÖ　 ：£Ü¿　î：úÖÜ； Ü¡ïóÑÖÜ； ä¿：ç¡ó Ñ¿　 ：£Ü¿　î：； ¿óïö：ç ÜÑóÖ ç：Ñ ÜÑÖÜÇÜ. や£Ü¿　î：　 ¿óïö：ç ÖñÜßê：ÑÖí Ñ¿　 
£½ñÖüñÖÖ　 çöëíö Ü ïñëÑñôÖó¡íê ç：Ñ çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç. ば öóê çóäíÑ¡íê, ¡Ü¿ó Ü¡ïóÑíî：　 Öñ äëÜçÜÑóöáï　, ：£Ü¿　î：0 
¿óïö：ç çó¡ÜÖÜ0öá ÖíÖñïñÖÖ　½ ¿í¡ÜçÜ； ä¿：ç¡ó. 

ゑóêÜÑ　ôó ：£ £í£ÖíôñÖÜÇÜ, ½Ü¢Öí Ñ：úöó çóïÖÜç¡Ü, àÜ ÜïöíöÜôÖí £½：Öí ç¿íïöóçÜïöñú ïöí¿： Ü äëÜîñï： 
çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ïñëÑñôÖó¡：ç ä：Ñ çä¿óçÜ½ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê Üäñëíî：ú ½í． 　¡ £íÇí¿áÖóú, öí¡ ： ¿Ü¡í¿áÖóú êíëí¡öñë. 
ゑëíêÜçíçüó îñ, í¡öÜí¿áÖó½ £íçÑíÖÖ　½ ． £íßñ£äñôñÖÖ　 ß：¿áü öÜôÖÜÇÜ çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿： んが. が¿　 　¡：ïÖÜÇÜ 
ëÜ£ç’　£íÖÖ　 ÑíÖÜ； £íÑíô： ï¿：Ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ¿Ü¡í¿áÖñ öñïöÜçíÖÖ　 ïñëÑñôÖó¡：ç Öí ñöíä： çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ä：ï¿　 
ÖíÖñïñÖÖ　 Üß½Üö¡ó [4], àÜ ÑÜ£çÜ¿óöá ½íöó ¡íëöóÖÜ ¿Ü¡í¿áÖóê äÜü¡ÜÑ¢ñÖá öí ç：ÑäÜç：ÑÖÜ äëÜÇÖÜ£Üçíöó 
Öñë：çÖÜ½：ëÖóú ëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö. ゑñ¿óôóÖÜ çöëíö Ü ïöí¿： ½Ü¢Öí ÜïöíöÜôÖÜ çó£Öíôóöó, äëÜçÜÑ　ôó ÑÜï¿：Ñ 
ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ äëó £½：ÖÖóê ÖíäëÜ£： öí ôíïöÜö： [5]. でä：¿áÖñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 £í£ÖíôñÖóê ä：ÑêÜÑ：ç ÑÜ£çÜ¿óöá ½íöó 
Ü äñëïäñ¡öóç： äÜçÖÜ ：ÖâÜë½íî：0 äëÜ £½：ÖÜ ： ëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö Ü ïöí¿： öí äëÜÇÖÜ£Üçíöó Ü äÜÑí¿áüÜ½Ü ；ê çä¿óç Öí 
£½：ÖÜ äíëí½ñöë：ç öí êíëí¡öñëóïöó¡ んが, ç：Ñ：úüÜçüó ç：Ñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Öñçó£ÖíôñÖóê ñ½ä：ëóôÖóê ¡Üñâ：î：．Öö：ç.  

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëñ£Ü¿áöíö： ëÜßÜöó ßÜ¿Ü äÜ¡í£íÖÜ çä¿óç ÜïÖÜçÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê Üäñëíî：ú Ü äëÜîñï： 
çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ÜïñëÑá íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç Öí £½：ÖÜ ç¿íïöóçÜïöñú ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿：, ÑÜçñÑñÖÜ 
ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá öí çó£ÖíôñÖÜ ü¿　êó ÜëíêÜçíÖÖ　 ÑíÖóê £½：Ö äëó çó£ÖíôñÖÖ： çöëíö Ü ïöí¿：. 
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ず0ßíç：Ö で.や., ½íÇ：ïöëíÖö 
ぢÜ¿öíçïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ùë：　 とÜÖÑëíö0¡í 
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ゑïöÜä. がÜ ï¡¿íÑÜ öóëóïöÜëÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ACS140 çêÜÑóöá äñëñöçÜë0çíô, ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ, äëÜ½：¢Öí 
äñëñÑíôí ： ¡ñëÜ0ôóú äëóïöë：ú. ばï： ñ¿ñ½ñÖöó, àÜ çç：½¡ÖñÖ： Ü ¡Ü¿Ü ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ú Ü ¡：Öñ½íöóôÖñ ¡Ü¿Ü ： 
äëó£ÖíôñÖ： Ñ¿　 äñëñÑíô： äÜöÜ¡Ü ñÖñëÇ：； ç：Ñ Ñ¢ñëñ¿í ÑÜ çó¡ÜÖíçôÜÇÜ äëóïöëÜ0 íßÜ Öí£íÑ, ïöíÖÜç¿　öá 
ñÖñëÇñöóôÖóú ¡íÖí¿. とñëÜ0ôóú äëóïöë：ú, í öí¡Ü¢ ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 öóëóïöÜëÖó½ äñëñöçÜë0çíôñ½ ëí£Ü½ £ 
Ñíöôó¡í½ó ïöíÖÜ ú ñ¿ñ½ñÖöí½ó äëÜÇëí½ÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, ëÜ£öíüÜçíÖó½ó ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ Öí Üß'．¡ö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　, 
çêÜÑ　öá ç ：ÖâÜë½íî：úÖóú ¡íÖí¿. でöëÜ¡öÜëí ñÖñëÇñöóôÖÜÇÜ ¡íÖí¿Ü ç：ÑäÜç：Ñí． çóäíÑ¡Ü äñëñÑíô： ñÖñëÇ：； ö：¿á¡ó Ü 
äë　½Ü½Ü Öíäë　½¡Ü [1]. 

ばï： öóëóïöÜëÖ： ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑó, £í çóÖ　ö¡Ü½ ÖíúäëÜïö：üóê öóëóïöÜëÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç ：£ äë　½ó½ äÜï¡Ü½ 
äëó äÜïö：úÖ：ú ÖíäëÜ£：, £íïÖÜçíÖ： Öí Ñóï¡ëñöÖÜ½Ü ëñÇÜ¿0çíÖÖ： çóê：ÑÖóê äíëí½ñöë：ç äñëñöçÜë0çíô：ç. どÜ½Ü 
äëóÖîóä Ñ：； ： ïöëÜ¡öÜëí öóëóïöÜëÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí çä¿óçí0öá Öí êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

だÑÖí £ ÜïÜß¿óçÜïöñú öóëóïöÜëÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç äÜ¿　Çí． Ü öÜ½Ü, àÜ £íïöÜïÜçíÖ： Ü Öóê äñëñöçÜë0çíô： 
½Ü¢Üöá ßÜöó ÜÑÖÜë：ÑÖó½ó íßÜ ë：£ÖÜë：ÑÖó½ó £í çêÜÑÜ½ ： çóêÜÑÜ½. 

ゑí¢¿óçó½ äÜ¡í£Öó¡Ü½ ． ú äíëí½ñöë ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. ゑ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑíê äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü îñ äÜïö：úÖí 
ï¡¿íÑÜçí ÖíäëÜÇó, ç ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑíê £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü — í½ä¿：öÜÑí ÜïÖÜçÖÜ； Çíë½ÜÖ：¡ó íßÜ ；； í½ä¿：öÜÑí ： 
ôíïöÜöí [2]. 

でöëÜ¡öÜëí äñëñöçÜë0çíôí ïÜöö．çÜ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ïäÜïÜßÜ ¡Ü½Üöíî：； (çó½ó¡íÖÖ　) £çóôíúÖóê öóëóïöÜë：ç £ 
ÖñäÜçÖÜ0 ¡ñëÜçíÖ：ïö0. ば äñëñöçÜë0çíôíê, àÜ ¢óç¿　öáï　 ç：Ñ ½ñëñ¢： £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü, öóëóïöÜëó £í¡ëóçí0öáï　 
Öíäëó¡：Öî： äëÜç：ÑÖÜÇÜ ä：çäñë：ÜÑÜ, ¡Ü¿ó ïöëÜ½ ïöí． ½ñÖüó½, Ö：¢ ïöëÜ½ çó½ó¡íÖÖ　. どí¡í ¡Ü½Üöíî：　 Öí£óçí．öáï　 
äëóëÜÑÖÜ0 íßÜ ¡Ü½Üöíî：．0 ½ñëñ¢：. 

ぢëó ¢óç¿ñÖÖ： ç：Ñ Ñ¢ñëñ¿ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £íïöÜïÜçÜ．öáï　 äëó½ÜïÜçí ¡Ü½Üöíî：　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ïäñî：í¿áÖóê 
ëñ£ÜÖíÖïÖóê ¡ÜÖöÜë：ç, 　¡： Üï¡¿íÑÖ00öá ïêñ½Ü ： £ß：¿áüÜ0öá Çíßíëóöó äñëñöçÜë0çíôí. 

づÜ£Ç¿　ÖÜö： ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑó ½í0öá Öíúß：¿áü äëÜïö： ¡Ü¿í ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü, 　¡：, 　¡ äëíçó¿Ü, ïÜöö．çÜ 
Üï¡¿íÑÖ00öáï　 äëó Öí　çÖÜïö： ëñ¢ó½：ç ëñçñëïÜ ú Çí¿á½ÜçíÖÖ　. め ú ：Öü： ÑÜ½¡ó, àÜ £½ÜüÜ0öá £íïöÜïÜçÜçíöó 
ß：¿áü ï¡¿íÑÖ： ïêñ½ó, £Ü¡ëñ½í äÜ．ÑÖÜçíöó ç ÜÑÖÜ½Ü ¡íÖí¿： ¡：¿á¡í Ü¡ëñ½óê çñÖöó¿áÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç [3]. 

げíÇí¿áÖí Ü£Öí¡í çï：ê ëÜ£Ç¿　ÖÜöóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç — ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ ÇÜ¿ÜçÖÜ½Ü ¡Ü¿Ü. ば ë　Ñ： çóäíÑ¡：ç, 
Öíäëó¡¿íÑ Ü äÜöÜ¢Öóê íçöÜÖÜ½Öóê ÜïöíÖÜç¡íê, î：¿ñïäë　½ÜçíÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　, £Ñ：úïÖ0çíÖñ £í ¡Ü¿Ü½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　. 

ば íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ： ：£ ôíïöÜöÖó½ ¡ñëÜçíÖÖ　½ äíëí½ñöëí½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ． ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 ： 
äÜëÜüñÖÖ　 ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． £Ñ：úïÖ0çíöó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, £Ü¡ëñ½í: 

 çó£Öíôíöó ïöíöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí äëó ôíïöÜöÖÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ： (ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ú 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Üç：); 

 ëÜßóöó íÖí¿：£ Çíë½ÜÖ：úÖÜÇÜ ï¡¿íÑÜ çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ACS140; 
 ëÜ£ëíêÜçÜçíöó ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí äëó ë：£Öóê ôíïöÜöíê ¢óç¿　ôÜ； ÖíäëÜÇó äëó 

çó¡ÜëóïöíÖÖ： ë：£Öóê £í¡ÜÖ：ç ôíïöÜöÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. がíÖóú ïöñÖÑ äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëÜßÜöó ôíïöÜöÖÜ-

¡ñëÜçíÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. でöñÖÑ ÑÜ£çÜ¿　． äëÜçÜÑóöó: 
 ¿íßÜëíöÜëÖ： ëÜßÜöó £ ¡ÜëïÜ «どñÜë：　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí», äÜç'　£íÖ： £ çóçôñÖÖ　½ ôíïöÜöÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 

üçóÑ¡Üïö：, äÜï¡Ü ú Çí¿á½ÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç; 
 çóçôñÖÖ　 äëóÖîóäÜ Ñ：；, Üß¿íÑÖíÖÖ　, ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ú íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 çóê：ÑÖó½ó 

äíëí½ñöëí½ó äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó £ ¿íÖ¡Ü0 äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü; 
 ëÜßÜöó ÑÜï¿：ÑÖóîá¡ÜÇÜ êíëí¡öñëÜ ç Üß¿íïö： Çíë½ÜÖ：úÖÜÇÜ íÖí¿：£Ü çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó äñëñöçÜë0çíôí 

ôíïöÜöó, ¡Üñâ：î：．Ööí äÜöÜ¢ÖÜïö：, ととが ： ÜïÜß¿óçÜïöñú ëÜßÜöó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí, í öí¡Ü¢ 
ë　Ñ ：Öüóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. 

ぞí ëóï. 1 £Üßëí¢ñÖí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïöñÖÑí. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïöñÖÑí 

ACS 140 - äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó; んが - íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ; ぞゎ - ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖóú ÇñÖñëíöÜë äÜïö：úÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü; どゎ - öíêÜÇñÖñëíöÜë; ぢぜと - äÜ¿áö ½：ïîñçÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　; ぢがと - äÜ¿áö ÑóïöíÖî：úÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　;  

と-50 - çó½：ë0çí¿áÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ö 
 

ば ÑíÖÜ½Ü ïöñÖÑ： äñëñÑßíôñÖí ëÜßÜöí íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ç：Ñ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ACS140. 
ぞíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖÜ ïöçÜë0． ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖóú ÇñÖñëíöÜë, àÜ äëíî0． Öí ëñÇÜ¿áÜçíÖóú ëñÜïöíö. ぶíïöÜöí 
ÜßñëöíÖÖ　 ÑçóÇÜÖí, í Üö¢ñ, ： ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí £½：Ö0．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ； £½：Öó ôíïöÜöó 
ÖíäëÜÇó Öí çóêÜÑ： äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ë：£Öóê £í¡ÜÖ：ç ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　.  

ゑóïÖÜç¡ó. ば ÑíÖ：ú ëÜßÜö： äëñÑïöíç¿ñÖí ïöëÜ¡öÜëí ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ0 ëÜßÜöó ôíïöÜöÖÜ-
ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, àÜ £íßñ£äñôÜ． ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïöñÖÑÜ, çó£ÖíôñÖÖ　 
ïöíöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí äëó ôíïöÜöÖÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ： (ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ú ëÜ£ëíêÜÖ¡Üç：). 
づÜ£ëíêÜçíÖ： ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí Ñ¿　 ë：£Öóê ôíïöÜö ¢óç¿　ôÜ； ÖíäëÜÇó äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： 
ë：£Öóê £í¡ÜÖ：ç ôíïöÜöÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. ぢñëñöçÜë0çíô £íßñ£äñôÜ． £½ñÖüñÖÖ　 ïäëíî0çíÖÖ　 ú ôíïöÜöÜ 
Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ÑÜëÜÇóê ½íüóÖ (üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　 ½íüóÖó ëñÇÜ¿0．öáï　 £í¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ äÜöëñßó, í Öñ ． 
äÜïö：úÖÜ ½í¡ïó½í¿áÖÜ0; äÜï¡ äëó £íïöÜïÜçíÖÖ： äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ． ä¿íçÖó½ 　¡ ç：ÑÖÜïÖÜ ½ñêíÖ：£½Ü 
¢óç¿　ôÜ； ½ñëñ¢：, ½Ü¢Öí ï¡ÜëÜöóöó çóöëíöó äÜ äëóÑßíÖÖ0 ú ñ¡ïä¿Üíöíî：；, Üï¡：¿á¡ó äëóç：Ñ ‾ëÜÖöÜ．öáï　 Öí 
£çóôíúÖÜ½Ü ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖÜ½Ü íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖÜ. 

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 

1. ゐÜ¿Çí¡Üç ん.ん. ぶíïöÜöÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó. - ぜ.: ÄÖñëÇÜó£Ñíö, 1982. - 216ï. 
2. ÄäüöñúÖ ご.ご. んçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖ▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. - ぜ.: ÄÖñëÇÜó£Ñíö, 1982. - 192ï. 
3. でäëíçÜôÖó¡ äÜ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜ½Ü ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ. ぢÜÑ Üßàñú ëñÑí¡îóñú ゑ.ん.ぎ¿óïññçí ó 

ん.ゑ. ぷóÖ　Öï¡ÜÇÜ. - ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1983. - 616ï. 
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ごででずぎがだゑんぞごぎ がごぞんぜごぶぎでとごび づぎぐごぜだゑ づんゐだどぼ でごぞびづだぞぞぼび 
がゑごゎんどぎずぎざ で ごげぜぎぞぎぞぞだざ ゎぎだぜぎどづごぎざ づだどだづん 

 ぞん ぜんどぎぜんどごぶぎでとだざ ぜだがぎずご 

で¡ëóäÖó¡Üç だ.ゑ., íïïóïö., ぶñëÖ▲ú ん.ぢ., Ñ.ö.Ö., äëÜâ.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: nenoj@yandex.ru 
だïíÑôÜ¡ ù.ゎ., ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëóçÜëÜ¢ï¡óú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö 
E-mail: ieesu@kdu.edu.ua  

ゑçñÑñÖóñ. だïÖÜçÖ▲½ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ½ Öí Ç¿íçÖ▲ê ó äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲ê ½íÇóïöëí¿áÖ▲ê ÖñâöñäëÜçÜÑÖ▲ê 
ïöíÖîó　ê 　ç¿　0öï　 ÖíïÜïÖ▲ñ íÇëñÇíö▲ (ぞん), ¡ÜöÜë▲ñ ïÜïöÜ　ö ó£ ½íÇóïöëí¿áÖ▲ê ó¿ó äÜÑäÜëÖ▲ê ÖíïÜïÜç ï 
äëóçÜÑÖ▲½ó ïóÖêëÜÖÖ▲½ó Öñ　çÖÜäÜ¿0ïÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó (でが). だö ¡íôñïöçí ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí 
£íçóïóö ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöá çïñú Öñâöñäñëñ¡íôóçí0àñú ïóïöñ½▲, äÜ~öÜ½Ü ぞん ó½ñ0ö ëñ£ñëç. ゑ ëñ£ñëçñ ぞん 
½ÜÇÜö ÖíêÜÑóöáï　 ÑÜçÜ¿áÖÜ Ñ¿óöñ¿áÖÜñ çëñ½　, ó äëó ~öÜ½ Öíß¿0Ñíñö äëÜÇóß çí¿í でが. が¿　 óï¡¿0ôñÖó　 äëÜÇóßí, 
ëÜöÜë でが ï äÜ½Üàá0 ïäñîóí¿áÖÜÇÜ ÜïöëÜúïöçí äñëóÜÑóôñï¡ó äÜçÜëíôóçíñöï　 Öí 1800, ôöÜ, ÜÑÖí¡Ü, äÜ¿ÖÜïöá0 
ó£Çóß Öñ ÜïöëíÖ　ñö ó äëóçÜÑóö ¡ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 ¡Ü¿ñßíÖóú ç ïöíöóôñï¡óê ëñ¢ó½íê. ÄöÜ, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, 
Üï¡Üë　ñö ó£ÖÜï îíäâ ó ÜäÜëÖ▲ê äÜÑüóäÖó¡Üç ï¡Ü¿á¢ñÖó　, ïäÜïÜßïöçÜñö äÜ　ç¿ñÖó0 Ñóïßí¿íÖïí, ó, ïÜ 
çëñ½ñÖñ½, ß▲ïöëÜ½Ü ç▲êÜÑÜ でが ó£ ïöëÜ　. ぢÜ~öÜ½Ü í¡öÜí¿áÖÜú £íÑíôñú 　ç¿　ñöï　 óïï¿ñÑÜçíÖóñ ÑóÖí½óôñï¡óê 
ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ でが ï ó£½ñÖñÖÖÜú ÇñÜ½ñöëóñú ëÜöÜëí. Äöó óïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ£çÜ¿　ö ëñüóöá £íÑíôÜ ½ÜÖóöÜëóÖÇí 
öñ¡ÜàñÇÜ ïÜïöÜ　Öó　 でが ó ëíïôñöí ëñïÜëïí ñÇÜ ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöó. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ でが ï ó£½ñÖñÖÖÜú ÇñÜ½ñöëóñú ëÜöÜëí. 
ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぢëó äÜ　ç¿ñÖóó äëÜÇóßí ëÜöÜëí でが (ëóï. 1) äëÜóïêÜÑóö 

¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜñ ó£½ñÖñÖóñ ½íÇÖóöÖ▲ê ïç　£ñú ½ñ¢ÑÜ Üß½Üö¡í½ó ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí, í öí¡¢ñ Üß½Üö¡Üú 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. ゑ£íó½Ö▲ñ óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ïêñ½▲ £í½ñàñÖó　 でが äëóÜßëñöí0ö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ïÜïöíç¿　0àóñ, 
　ç¿　0àóñï　 Çíë½ÜÖóôñï¡Üú âÜÖ¡îóñú ÜÇ¿í äÜçÜëÜöí ëÜöÜëí. ぢëó½ñ½, ôöÜ óÖÑÜ¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ ëñí¡îóó 
　¡Üë　 äÜ äëÜÑÜ¿áÖÜú ó äÜäñëñôÖÜú Üï　½ ( adaq xx   Ñ¿　 Öñ　çÖÜäÜ¿0ïÖÜÇÜ でが) ó£½ñÖ　ñöï　 äÜ Çíë½ÜÖóôñï¡Ü½Ü 
£í¡ÜÖÜ ó ó½ññö çóÑ:   cos1xx ad0ad  ,        (1) 

ÇÑñ ad0x  – óÖÑÜ¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ ëñí¡îóó 　¡Üë　 äÜ 
äëÜÑÜ¿áÖÜú Üïó äëó ëíçÖÜ½ñëÖÜ½ £í£Üëñ;   – ¡Ü~ââóîóñÖö 
äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖ▲ú çñ¿óôóÖñ ó£½ñÖñÖó　 £í£Üëí. 
ゑ ÜïÖÜçÜ ½ÜÑñ¿ó ëíïôñöí ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê äñëñêÜÑÖ▲ê 
äëÜîñïïÜç でが äÜ¿Ü¢ó½ ïóïöñ½Ü ÜëíçÖñÖóú ぢíë¡í-ゎÜëñçí ç 
äë　½ÜÜÇÜ¿áÖÜú, ¢ñïö¡Ü ïç　£íÖÖÜú ï ëÜöÜëÜ½, 
¡ÜÜëÑóÖíöÖÜú ïóïöñ½ñ Üï　ê d, q, £íäóïíÖÖÜú ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ 
äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖóú ï ÜôñöÜ½ ÜëíçÖñÖó　 (1): 
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ゑ ¡íôñïöçñ äëó½ñëí ëíïï½ÜöëñÖ▲ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ でが ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí でがど-2500-2げば4, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜÇÜ 
Öí Öñâöñäñëñ¡íôóçí0àñú ïöíÖîóó «とëñ½ñÖôÜÇ», ï äíïäÜëöÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó: ¡ゑö 2500PÖÜ½  , ゑ 6000UÖÜ½  , 

A 390IÖÜ½  , 972,0 , 9,0cos   [1]. 
ゑ▲çÜÑ▲.  ゑ ëíßÜöñ ëíïï½ÜöëñÖ▲ ÜïÜßñÖÖÜïöó ÑóÖí½ó¡ó でが ï ó£½ñÖñÖÖÜú ÇñÜ½ñöëóñú ëÜöÜëí. 

づí£ëíßÜöíÖÖí　 ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á äÜ£çÜ¿óö ç▲äÜ¿Öóöá óïï¿ñÑÜçíÖóñ ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ でが. ばôñïöá ç¿ó　Öóñ 
äëÜÇóßí Öí ïöíöóôñï¡óñ ó ÑóÖí½óôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó, í öí¡¢ñ ëñïÜëï ëíßÜö▲ íÇëñÇíöí. 

 
ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 

1. どñêÖóôñï¡Üñ ÜäóïíÖóñ. どÜëßÜÑçóÇíöñ¿ó ç£ë▲çÜ£íàóàñÖÖ▲ñ ïñëóó でどがぢ ½ÜàÖÜïöá0 1250..12500 ¡ゑö. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢëÜÇóß ëÜöÜëí äëó Ñ¿óöñ¿áÖÜú 

ïöÜ　Ö¡ñ 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ÑóÖí½óôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó äÜï¡í でが (1) ó でが 

ï ó£½ñÖñÖÖÜú ÇñÜ½ñöëóñú ëÜöÜëí (2) 
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だぢづぎがぎずぎぞごぎ ぶんでどだど ゑぼぞばぐがぎぞぞぼび とだずぎゐんぞござ づだどだづん 
でごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎんどぎずé ぞんでだでぞだゎだ んゎづぎゎんどん, 

 ゑぼげゑんぞぞぼび ぢづだゎごゐだぜ ゑんずん 

で¡ëóäÖó¡Üç だ.ゑ., íïïóïö., ぶñëÖ▲ú ん.ぢ., Ñ.ö.Ö., äëÜâ.,  とóßí で.ぢ., ¡.â.-½.Ö., äëÜâ.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
E-mail: nenoj@yandex.ru 
 

ゑçñÑñÖóñ. でóÖêëÜÖÖ▲ñ Öñ　çÖÜäÜ¿0ïÖ▲ñ ç▲ïÜ¡Üï¡ÜëÜïöÖ▲ñ ½ÜàÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó 　ç¿　0öï　 äëóçÜÑÖ▲½ó 
ÑçóÇíöñ¿　½ó ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç, óïäÜ¿á£Üñ½▲ê Öí ½íÇóïöëí¿áÖ▲ê ÖñâöñäëÜçÜÑíê. ぞíäëó½ñë, Öí ぞぢで 
«とëñ½ñÖôÜÇ» ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ 4 ÑçóÇíöñ¿　 でがど-2500-2げば4, öëó ó£ ¡ÜöÜë▲ê ÖíêÜÑ　öï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ä¿íÖÜçÜ½ 
ëñ£ñëçñ. ゑÜ çëñ½　 äëÜïöÜ　 ëÜöÜë ÑçóÇíöñ¿　 ½íïïÜú 2990ëぜ  ¡Ç (Ñ¿óÖÜú 3200LP  ½½ ó Ñóí½ñöëÜ½ 

600DP   ½½) [1], ó£Çóßíñöï　 äÜÑ Ññúïöçóñ½ ïÜßïöçñÖÖÜú ïó¿▲ ö　¢ñïöó. ぢëó £íäÜï¡ñ でが, ó£-£í ÜïöíöÜôÖÜÇÜ 
äëÜÇóßí ëÜöÜëí, Öíß¿0Ñí0öï　 ïó¿áÖ▲ñ ÑóÖí½óôñï¡óñ ÜÑíë▲, ¡Ü¿ñßíÖó　, äÜç▲üñÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá çóßëíîóó 
íÇëñÇíöí, ôöÜ, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, ç▲£▲çíñö äÜç▲üñÖÖ▲ú ó£ÖÜï Ü£¿Üç でが, ç▲ëíßÜö¡Ü äÜÑüóäÖó¡Üç ï¡Ü¿á¢ñÖó　 ó 
çí¿Üç, äÜ　ç¿ñÖóñ Ñóïßí¿íÖïí ó ç ¡ÜÖñôÖÜ½ óöÜÇñ ç▲êÜÑ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 ó£ ïöëÜ　. で¿Ü¢Ö▲ñ ßí¿íÖïóëÜçÜôÖ▲ñ 
ÜïöëÜúïöçí äÜ£çÜ¿　0ö ôíïöóôÖÜ ïÖó£óöá ÜëÜçñÖá çóßëíîóó, ÜÑÖí¡Ü äëóôóÖí çóßëíîóú £íôíïöÜ0 Öñ 
íÖí¿ó£óëÜñöï　 [2]. ぢÜ~öÜ½Ü í¡öÜí¿áÖÜú £íÑíôñú 　ç¿　ñöï　 óïï¿ñÑÜçíÖóñ êíëí¡öñëí ¡Ü¿ñßíÖóú ëÜöÜëÜç でが. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ôíïöÜö ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú ëÜöÜëí でが, ç▲£çíÖÖ▲ê äëÜÇóßÜ½ ëÜöÜëí. 
ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぢÜïöá ¢ñïö¡óú ëÜöÜë ½íïï▲ M  çëíàíñöï　 ç ÜäëÜÇóê ÜäÜëíê 1A  ó 

1B ; ¡Ü~ââóîóñÖö▲ ¢ñïö¡Üïöó ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ¿ñçÜú ó äëíçÜú ÜäÜë 1c  ó 2c  (ëóï. 1); ëíïïöÜ　Öóñ ½ñ¢ÑÜ ÜäÜëí½ó 
l , îñÖöë ö　¢ñïöó C  ëÜöÜëí ç½ñïöñ ï äÜÑüóäÖó¡í½ó ÖíêÜÑóöï　 Öí ëíïïöÜ　Öó　ê 1l  ó 2l  ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ Üö ¿ñçÜú 
ó äëíçÜú ÜäÜë; ëÜöÜë çëíàíñöï　 çÜ¡ëÜÇ Üïó ïó½½ñöëóó ï äÜïöÜ　ÖÖÜú ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöá0  ; ½Ü½ñÖö▲ óÖñëîóó 
ëÜöÜëí ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ Üïó ïó½½ñöëóó A , ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ Üïó, äñëäñÖÑó¡Ü¿　ëÖÜú ¡ Üïó çëíàñÖó　 ó äëÜêÜÑ　àñú 
ôñëñ£ îñÖöë ö　¢ñïöó ëÜöÜëí, B . ゑï¿ñÑïöçóñ ó£½ñÖñÖó　 ç£íó½ÖÜú óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ëÜöÜëí, ó½ñ0àñÇÜ äëÜÇóß, 
äÜ　ç¿　ñöï　 äñëñ½ñÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ½Ü½ñÖöí, ¡ÜöÜëí　 　ç¿　ñöï　 ç▲ÖÜ¢Ñí0àñú Çíë½ÜÖóôñï¡Üú ïó¿Üú ï 
í½ä¿óöÜÑÜú 0P  ó ôíïöÜöÜú 100 ゎî. Äöí ïó¿í ÜßÜï¿Üç¿ñÖí çëíàñÖóñ½ ëÜöÜëí, ó½ñ0àñÇÜ äëÜÇóß, ç▲£çíÖÖÜÇÜ 

Ñ¿óöñ¿áÖÜú ïöÜ　Ö¡Üú, ó ¡í¡ ï¿ñÑïöçóñ½, ~¡ïîñÖöëóïóöñöÜ½ îñÖöëí 
½íïï ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ Üïó çëíàñÖó　, ëíçÖí: r⌒mP  2

0 , ÇÑñ m  – 
½íïïí ëÜöÜëí, r  – ~¡ïîñÖöëóïóöñö. ゑÜ£½Üàí0àí　 Çíë½ÜÖóôñï¡í　 
ïó¿í    のtsinPtP 0  äëó¿Ü¢ñÖí ç îñÖöëñ ö　¢ñïöó ëÜöÜëí ó 
ïÜêëíÖ　ñö Öñó£½ñÖÖÜñ, äíëí¿¿ñ¿áÖÜñ Üïó z , Öíäëíç¿ñÖóñ (ëóï. 1). 
ぞíúÑñ½ £í¡ÜÖ ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú ó ¡ëóöóôñï¡óñ ÜÇ¿Üç▲ñ 
ï¡ÜëÜïöó ëÜöÜëí. がóââñëñÖîóí¿áÖ▲ñ ÜëíçÖñÖó　 ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲ê 
¡Ü¿ñßíÖóú ëÜöÜëí ïÜïöíçó½ íÖí¿ÜÇóôÖÜ ÜëíçÖñÖó　½ ïçÜßÜÑÖ▲ê 
¡Ü¿ñßíÖóú ëÜöÜëí [2], £í½ñÖ　　 ÖÜ¿á ç äëíçÜú ôíïöó çöÜëÜÇÜ 
ÜëíçÖñÖó　 Öí  tP : 
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 (1) 

ゐÜÑñ½ ÖíêÜÑóöá ôíïöÖÜñ ëñüñÖóñ ïóïöñ½▲ (1), ÜäëñÑñ¿　0àññ £í¡ÜÖ ôóïöÜ ç▲ÖÜ¢ÑñÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú, ç çóÑñ: 
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 (2) 

ÇÑñ í½ä¿óöÜÑ▲ 1a , 2a , 3a , 4a  äÜÑ¿ñ¢íö ÜäëñÑñ¿ñÖó0. 
ぢÜÑïöíç¿　　 (2) ç (1), äÜ¿Üôó½ ïóïöñ½Ü í¿Çñßëíóôñï¡óê ÜëíçÖñÖóú ï Öñó£çñïöÖ▲½ó 1a , 2a , 3a , 4a . 
 

づóïÜÖÜ¡ 1 – づíïôñöÖí　 ïêñ½í ëÜöÜëí 
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 (3) 

 
づí£Üßáñ½ ïóïöñ½Ü (3) Öí Ñçñ äÜÑïóïöñ½▲, ï¡¿íÑ▲çí　 ó ç▲ôóöí　 äñëç▲ñ Ñçí ó çöÜë▲ñ Ñçí ÜëíçÖñÖó　. どÜÇÑí 

äÜ¿Üôó½: 

     
       









;0

;

4322
2

2111
2

043
2

1221
2

21
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 (4) 
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lPaaのMllcaaのMllc
 (5) 

づñüñÖóñ½ ïóïöñ½ (4) ó (5) ßÜÑñö:  
  

 ⌒f
llc⌒ABlP

=+aa
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;   

 ⌒f
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(6) 

だöï0Ñí 
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(7) 

ゎÑñ 
         11

2
2

2
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2
1

2
21 llc⌒ABlc⌒Mlllc⌒ABlc⌒Ml⌒f  ; 

         11
2

2
2

122
2

1
2

22 llc⌒ABlc⌒Mlllc⌒ABlc⌒Ml⌒f  . 
(8) 
(9) 

どí¡ ¡í¡ âÜÖ¡îóó (8) ó (9) ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ç ÖÜ¿á Öñ Üßëíàí0öï　, öÜ ñïöá Öñ ó½ñ0ö Üßàóê ¡ÜëÖñú, öÜ 1a , 2a , 

3a , 4a  ½Ü¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöá äëóß¿ó¢ñÖÖÜ, óïêÜÑ　 ó£ öí¡óê ïÜÜßëí¢ñÖóú. ぎï¿ó   02 ⌒f , öÜ  ⌒f1  äëóÖó½íñö 
Üö¿óôÖ▲ñ Üö ÖÜ¿　 £ÖíôñÖó　. ぢÜ~öÜ½Ü äëó ½í¿▲ê  ⌒f2  äñëç▲½ó ï¿íÇíñ½▲½ó ç (7) ½Ü¢ÖÜ äëñÖñßëñôá. どÜÇÑí 
£í¡ÜÖ ¡Ü¿ñßíÖóú ó½ññö çóÑ: 

 
 
 
 ,cos

sin
cos

cos

32
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32

11

のtaz
;のtaz
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;のtay







 (10) 

í £ÖíôñÖó　 ¡ëóöóôñï¡óê ï¡ÜëÜïöñú ÖíêÜÑ　öï　 ó£ ÜëíçÖñÖóú   01 ⌒f ,   .02 のf  
ゑ▲çÜÑ▲. ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ÜëíçÖñÖó　 äÜ¡í£▲çí0ö, ôöÜ çß¿ó£ó ëñ£ÜÖíÖïí äëó ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöó, ÜäëñÑñ¿　ñ½Üú 

ÜëíçÖñÖóñ½   02 のf , êíëí¡öñë ¡Ü¿ñßíÖóú ïÜÜöçñöïöçÜñö ÜßëíöÖÜú äëñîñïïóó ëÜöÜëí. ゑ £íçóïó½Üïöó Üö 
ïÜÜöÖÜüñÖó　 ½Ü½ñÖöÜç óÖñëîóó A  ó B  ¡Ü¿óôñïöçÜ ¡ëóöóôñï¡óê ï¡ÜëÜïöñú ëÜöÜëí ßÜÑñö ëíçÖÜ ôñö▲ëñ½ ó¿ó 
öëñ½. ゑ ôíïöÖÜïöó, äëó 0A  ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá £ÖíôñÖó　 ¡ëóöóôñï¡Üú ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöó ëÜöÜëí ßñ£ Üôñöí 
ÇóëÜï¡Üäóôñï¡ÜÇÜ ~ââñ¡öí. とëÜ½ñ öÜÇÜ, óïï¿ñÑÜçíÖóñ ó£½ñÖñÖó　 A  ó B  Üö äëÜÇóßí ëÜöÜëí äÜ£çÜ¿óö 
ÜïöíÖÜçóöá ÇëíÖóôÖ▲ñ Üï¿Üçó　 ÖíêÜ¢ÑñÖó　 でが ç ëñ£ñëçñ ó çëñ½　 ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 äëÜçÜëÜöí½ó. 

ゐごゐずごだゎづんぱごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ 
1. どñêÖóôñï¡Üñ ÜäóïíÖóñ. どÜëßÜÑçóÇíöñ¿ó ç£ë▲çÜ£íàóàñÖÖ▲ñ ïñëóó でどがぢ ½ÜàÖÜïöá0 1250..12500 ¡ゑö. 
2. ぶñëÖ▲ú ん.ぢ., とóßí で.ぢ., で¡ëóäÖó¡Üç だ.ゑ. でçÜßÜÑÖ▲ñ ¡Ü¿ñßíÖó　 ëÜöÜëí ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 

¡Ü½äëñïïÜëÖÜÇÜ íÇëñÇíöí // げß：ëÖó¡ ÖíÜ¡Üçóê äëíîá “ゑ：ïÖó¡ とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ äÜ¿：öñêÖ：ôÖÜÇÜ 
ÜÖ：çñëïóöñöÜ” – とëñ½ñÖôÜ¡: とがぢば. – 2009. – ゑóä. 5. – で. 181-184. 

3. ぶñëÖ▲ú ん.ぢ., でóï0¡ ゎ.ù., づÜÑá¡óÖ が.ご. がóíÇÖÜïöó¡í íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú ï ÖñÜëíçÖÜçñüñÖÖÜïöá0 ëÜöÜëí // 
ぢëÜß¿ñ½ó ïöçÜëñÖÖ　 ÖÜçóê ½íüóÖ ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ú (とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö) – とëñ½ñÖôÜÇ: 
とゎぢご. – 1999. – ゑ▲ä. 1(6). – で. 102-106. 

4. ぢíç¿Üçï¡óú ぜ.ん. どñÜëñöóôÖí ½ñêíÖ：¡í // – と.: どñêÖ：¡í, 2002. – 450 ï. 
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ばづんびばゑんぞぞé ゑずんでどごゑだでどぎざ ぎずぎとどづだどぎびぞやぶぞだゆ でどんずや だでぎづがぽ でどんどだづやゑ 
ぢづご づだげづんびばぞとば ぢんづんぜぎどづやゑ どん びんづんとどぎづごでどごと んでごぞびづだぞぞごび 

がゑごゎばぞやゑ げん がだぢだぜだゎだù とだずだ-ぢだずぽだゑごび ぜぎどだがやゑ 

ぢëÜï ゑ.ゑ., ¡.ö.Ö., ÑÜî., とÜ¿Üöó¿Ü や.ん., íïóïö., ぢí¿íÇ：îá¡óú づ.や., ½íÇ：ïöëíÖö 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Ññë¢íçÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
E-mail: prus@kdu.edu.ua 

ゑïöÜä. ゑ：ÑÜ½Ü, àÜ Ü äëÜîñï： öëóçí¿Ü； ñ¡ïä¿Üíöíî：； öí ä：Ñ ôíï ëñ½ÜÖö：ç £½：Ö00öáï　 ñ¿ñ¡öëóôÖ： öí ½íÇÖ：öÖ： 
äíëí½ñöëó ÜïñëÑá ïöíöÜë：ç íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç [1]. づñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ïç：Ñôíöá äëÜ ¿Ü¡í¿áÖÜ £½：ÖÜ çöëíö 
Ü ïöí¿： cP  öí ；； ½íÇÖ：öÖÜ； äëÜÖó¡ÖÜïö：   [2]. やïÖÜ0ô： ïäÜïÜßó ÜëíêÜçíÖÖ　 öí¡óê £½：Ö Öí ïáÜÇÜÑÖ：üÖ：ú ÑñÖá 
£çÜÑ　öáï　 ÑÜ äñëñëíêÜÖ¡Ü £ÖíôñÖá äóöÜ½óê çöëíö Ü  ïöí¿： 5001 /,p öí ¡Üñâ：î：．ÖöÜ ïöÜäñÖ0 ôíïöÜöó   £í 
ëñ£Ü¿áöíöí½ó äëÜçñÑñÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜ； Ñ：íÇÖÜïöó¡ó [3] íßÜ £í ÑíÖó½ó ÑÜï¿：ÑÜ ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ äëó £½：ÖÖ：ú ôíïöÜö： 
[4]. ぞñÑÜ¿：¡Ü½ öí¡ÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ ． ÜïñëñÑÖñÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖÜ £½：Ö0çíÖóê äíëí½ñöë：ç, àÜ Öñ ÑÜ£çÜ¿　． äÜçÖÜ0 ½：ëÜ0 
Üî：Öóöó £½：ÖÜ êíëí¡öñëóïöó¡ ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê öí öñä¿Üçóê äëÜîñï：ç ç íïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖ：.  

ぜñöí ëÜßÜöó. だß‾ëÜÖöÜçíÖÖ　 ïäÜïÜßÜ ÜëíêÜçíÖÖ　 ¿Ü¡í¿áÖóê £½：Ö ñ¿ñ¡öëóôÖóê öí ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç 
ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿： ÜïñëÑá ïöíöÜë：ç äëó ¡Ü¿Ü-äÜ¿áÜçóê ëÜ£ëíêÜÖ¡íê äíëí½ñöë：ç öí êíëí¡öñëóïöó¡ 
íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. 

ぜíöñë：í¿ó öí ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá. が：úïÖí ¡íëöóÖí ïöíÖÜ üóêöÜçíÖóê ÜïñëÑá 　ç¿　． ïÜßÜ0 öëóçó½：ëÖóú 
ëÜ£äÜÑ：¿ ½íÇÖ：öÖÜ； äëÜÖó¡ÖÜïö： öí çöëíö Ü ïöí¿：, Üöëó½íÖóú Ü ëñ£Ü¿áöíö： ¿Ü¡í¿áÖÜ； Ñ：íÇÖÜïöó¡ó ÜïñëÑ　. げ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ ä：ÑçóàñÖÖ　 ïöÜäñÖ0 ÖíïóôñÖÖ　 ïöí¿： Ü ëÜßÜôÜ½Ü ëñ¢ó½：, äëó ëÜ£ç’　£íÖÖ： 
äÜïöíç¿ñÖÜ； £íÑíô： ½Ü¢Öí çó¡Üëóïöíöó ïóïöñ½Ü ë：çÖ　Öá ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 Ñ¿　 ïñëñÑÜçóà £ Öñ¿：Ö：úÖó½ó öí 
íÖ：£ÜöëÜäÖó½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó. だïÖÜçÜ0 Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ　 öí¡óê ë：çÖ　Öá ½Ü¢Üöá ßÜöó ë：çÖ　ÖÖ　 äÜ¿　 Ñ¿　 
ïñëñÑÜçóàí £ íÖ：£ÜöëÜäÖó½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, Üöëó½íÖ： Ü¡ëñ½Ü Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； ：£ äëÜïöÜëÜçóê ¡ÜÜëÑóÖíö äëó 
Öñ¡Ü¿：ÖñíëÖÜïö： çñ¡öÜë：ç ½íÇÖ：öÖÜ； ：ÖÑÜ¡î：； B öí ÖíäëÜ¢ñÖÜïö： ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 H , öëíÖïâÜë½ÜçíÖ： £í Ü½Üç 
ÜëíêÜçíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： äíëí½ñöë：ç, öÜßöÜ Öñ¿：Ö：úÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ âÜÖ¡î：； )H( . ぢëó çó¡ÜÖíÖÖ： ÑíÖÜ； 

öëíÖïâÜë½íî：； ½Ü¢Öí äÜçÖÜ0 ½：ëÜ0 çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 öí ä：ÑêÜÑó, ÖíçñÑñÖ： Ü [5]. ぞñ£çí¢í0ôó Öí 
£ÖíôÖñ Üï¡¿íÑÖñÖÖ　 ïóïöñ½ó çóê：ÑÖóê ë：çÖ　Öá, çÜÖí ½Ü¢ñ ßÜöó ëÜ£ç’　£íÖí ôóïñ¿áÖó½ ü¿　êÜ½ äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： 
½ñöÜÑÜ ï¡：ÖôñÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç. めÑóÖÜ0 Ü½ÜçÜ0, àÜ £íßñ£äñôÜ． öÜôÖ：ïöá ëÜ£ç’　£íÖÖ　 £íÑíô：, ． äëíçó¿áÖóú çóß：ë 
ëÜ£½：ëÜ ï¡：ÖôñÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç. ゑëíêÜçÜ0ôó ï¡¿íÑÖ：ïöá £íçÑíÖÖ　 çóê：ÑÖóê äíëí½ñöë：ç ½íöñë：í¿Ü öí ï：ö¡ó 
ï¡：ÖôñÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç, ëÜ£ëíêÜÖ¡ó £ëÜôÖ：üñ £í çïñ äëÜçÜÑóöó Ü ï¡¿íÑ： äëÜÇëí½ÖÜ-Üßôóï¿0çí¿áÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ï：ç 
FEMLAB íßÜ ANSYS. とë：½ ÖíÑíÖÖ　 ïÜöö．çóê äñëñçíÇ Ü £ëÜôÖÜïö： £íçÑíÖÖ　 çóê：ÑÖóê Ü½Üç àÜÑÜ ëÜ£ç’　£íÖÖ　 
£íÑíô, ÖíçñÑñÖ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó ÖíÑí0öá ½Ü¢¿óç：ïöá çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ë：£Öóê ïäÜïÜß：ç ç：£Üí¿：£íî：； ëñ£Ü¿áöíö：ç. ば 
äëóç’　£î： ÑÜ ÑíÖÜ； £íÑíô： î：¡íçó½ó ． ½Ü¢¿óçÜïö： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ë：£Öóê âÜë½ äëñÑïöíç¿ñÖÖ　 £íÇí¿áÖÜ； ¡íëöóÖó 
½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 öí äÜßÜÑÜçó ¡ëóçóê ëÜ£äÜÑ：¿Ü äÜ¿áÜçóê âÜÖ¡î：ú Ü ½ñ¢íê êíëí¡öñëÖóê äñëñöóÖ：ç, àÜ ÑÜ£çÜ¿óöá 
ÑÜï¿：Ñóöó çä¿óç ÜïÖÜçÖóê Ññâñ¡ö：ç ÜïñëÑ　 Ü ½：ïî　ê ；ê ¿Ü¡í¿：£íî：；.  

だöëó½íÖí ïóïöñ½í ë：çÖ　Öá, ÑÜßíç¿ñÖí çñ¡öÜëÖó½ó ë：çÖ　ÖÖ　½ó ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ë：çÖÜçíÇó Ñ¿　 ÜïÖÜçÖóê ¡：¿ 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, ÑÜ£çÜ¿óöá çó£Öíôóöó çä¿óç £½：Öó ïöíÖÜ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó Öí úÜÇÜ ½ñêíÖ：ôÖ：, 
ñÖñëÇñöóôÖ： öí ëÜßÜô： êíëí¡öñëóïöó¡ó öí ÑÜï¿：Ñ¢Üçíöó íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ Ü Öñïó½ñöëóôÖóê ëñ¢ó½íê. 

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëÜßÜö： £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ ä：Ñê：Ñ àÜÑÜ ÜëíêÜçíÖÖ　 çä¿óçÜ ¿Ü¡í¿áÖóê £½：Ö äíëí½ñöë：ç 
ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿： ÜïñëÑá ïöíöÜë：ç äëó ëÜ£ëíêÜÖ¡íê äíëí½ñöë：ç íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. 
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Petersburg, Russia, 2009. – P. 790-795. IEEE Catalog Number CFP09EUR-CDR, ISBN 978-1-4244-3861-7, Library of 
Congress Number 2009900519. 

5. ゑíïá¡Üçïá¡óú ù.ぜ. ぢÜ¿áÜçóú íÖí¿：£ ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ: ぞíçô. äÜï：ß. – と.: ぞどばば «とぢや», 2007. – 192 ï. 
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ぱやずだゎぎぞぎどごぶぞん ぜだがぎずぽ とずんでば ゎぎぞぎづんどだづやゑ がずé ゑやどづだばでどんぞだゑだと ぜんずだゆ 
ぢだどばぐぞだでどや 

ぷó½íÖïá¡í ん. ん., ¡.ö.Ö., íïóïö., ゐñëñ£0¡ ん. ん., ïöÜÑñÖö¡í 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó „とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö” 
E-mail: shymanska_anna@i.ua  
 

ゑïöÜä. ぢëÜÇëñïÜ0ôñ £ëÜïöíÖÖ　 ë：£ÖÜ½íÖ：öÖÜïö： ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖóê çó¡ÜÖíÖá ÇñÖñëíöÜë：ç Ñ¿　 ç：öëÜÜïöíÖÜçÜ¡ 
(ゑば) ½í¿Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： £Ü½Üç¿0． Öí　çÖ：ïöá äëÜß¿ñ½ó çäÜë　Ñ¡ÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó ¡¿íïÜ, í ÜÑÖÜ£ÖíôÖñ çó£ÖíôñÖÖ　 
úÜÇÜ ½ñ¢ Öí ÇñÖñöóôÖÜ½Ü ë：çÖ： [1] ïöí¿Ü äñëüó½ ¡ëÜ¡Ü½ Öí ü¿　êÜ çóë：üñÖÖ　 ç¡í£ÖÜ； äëÜß¿ñ½ó, í ïí½ñ 
ïöçÜëó¿Ü ä：Ñïöíçó Ñ¿　 çäÜë　Ñ¡ÜçíÖÖ　 ゑóÑÜçÜ； ë：£ÖÜ½íÖ：öÖÜïö： ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ [2]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 ÑÜïöÜç：ëÖÜïö： çó£ÖíôñÖÜÇÜ ëíÖ：üñ äÜçÖÜÇÜ ゑóÑÜçÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ¡¿íïÜ ÇñÖñëíöÜë：ç 
Ñ¿　 ゑぎば ½í¿Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： öí äëÜÇÖÜ£： äÜÑí¿áüÜÇÜ ïöëÜ¡öÜëÜÜöçÜëñÖÖ　 Öí ë：çÖ： ゑóÑ：ç. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づ：çñÖá öí öñ½äó ñçÜ¿0î：； ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ, ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 
¡：¿á¡Üïö： ：ÖâÜë½íî：úÖÜ-ëñí¿áÖóê öí Öñ　çÖóê ゑóÑ：ç 1 ½Ü¢Öí äÜÑíöó Ü çóÇ¿　Ñ： â：¿ÜÇñÖñöóôÖÜÇÜ Ññëñçí, 　¡ñ ． 
Çëíâ：ôÖÜ0 ：Ööñëäëóöíî：．0 ÇñÖñöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ½í¡ëÜñçÜ¿0î：； ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ. とë：½ öÜÇÜ, öí¡í 
â：¿ÜÇñÖñöóôÖí ½ÜÑñ¿á ． ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　½ ÑÜïöÜç：ëÖÜïö： çó£ÖíôñÖÜÇÜ ゑóÑÜçÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ¡¿íïÜ Öí ÜïÖÜç： ëñí¿áÖóê 
：ïöÜëóôÖóê ÑíÖóê äëÜ úÜÇÜ ëÜ£çóöÜ¡. でöëÜ¡öÜëí ½ÜÑñ¿： (ëóï. 1) ½í． öëó êíëí¡öñëÖóê ë：çÖ：. 

 
ぢñëüóú ë：çñÖá ç：ÑÜßëí¢Ü． ïöëÜ¡öÜëÜ ÇñÖÜ½Ü äÜçÖÜ； ゑóÑÜçÜ； ë：£ÖÜ½íÖ：öÖÜïö： ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ [2]. 

でöëÜ¡öÜëí ÇñÖÜ½Ü ：Öçíë：íÖöÖí ÑÜ ôíïÜ ñçÜ¿0î：； öí ½：ïöóöá ：ÖâÜë½íî：0 äëÜ ÇñÖñöóôÖÜ çó£ÖíôñÖÜ äëÜÇëí½Ü 
çóÑÜÜöçÜëñÖÖ　 àÜÑÜ ç：ÑÜ½óê öí äÜöñÖî：úÖÜ ½Ü¢¿óçóê ゑóÑ：ç ¡¿íïÜ. 

がëÜÇóú ë：çñÖá Ññ½ÜÖïöëÜ． äëÜîñï çóÖó¡ÖñÖÖ　 ：ÖâÜë½íî：úÖÜ-ëñí¿áÖóê ゑóÑ：ç ¡¿íïÜ ÇñÖñëíöÜë：ç Ñ¿　 ゑば ½í¿Ü； 
äÜöÜ¢ÖÜïö：. んÖí¿：£ ïöëÜ¡öÜëÖÜ； ë：£ÖÜ½íÖ：öÖÜïö： ÇñÖñëíöÜë：ç Ñ¿　 ç：öëÜÜïöíÖÜçÜ¡, çó　ç¿ñÖóê £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó 
äíöñÖöÖÜÇÜ äÜüÜ¡Ü ç ôíïÜçóú äëÜ½：¢Ü¡ £ 1999 äÜ 2009 ëÜ¡ó, äÜ¡í£Ü．, àÜ çï： ç：ÑÜ½： öñêÖ：ôÖ： ë：üñÖÖ　 Öí ÑíÖÜ½Ü 
ñöíä： ñçÜ¿0î：； äëñÑïöíç¿ñÖ： ïöëÜ¡öÜëÖó½ó äëñÑïöíçÖó¡í½ó 4 ：ÖâÜë½íî：úÖÜ-ëñí¿áÖóê ゑóÑ：ç. 

ゑñëüóÖí  Ññëñçí Ü£íÇí¿áÖ0． ÇñÖñöóôÖÜ ：ÖâÜë½íî：0 äëÜ ¡：¿á¡：ïÖóú ï¡¿íÑ öí ïöëÜ¡öÜëÖóú äÜöñÖî：í¿ Öñ　çÖóê 
ゑóÑ：ç, ïöëÜ¡öÜëÖ： äëñÑïöíçÖó¡ó 　¡óê ç：ÑïÜöÖ： Öí ÑíÖóú ôíï (6 ßí£Üçóê ゑóÑ：ç). 

ゑóïÖÜç¡ó. ぱ：¿ÜÇñÖñöóôÖí ½ÜÑñ¿á ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ¡¿íïÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç ñÖñëÇ：； äÜ¡í£Ü．, 
àÜ Öí ゑóÑÜçÜ½Ü ë：çÖ： ç：Ö äëñÑïöíç¿ñÖóú 10 ßí£Üçó½ó ゑóÑí½ó, 40%  　¡óê ． ：ÖâÜë½íî：úÖÜ-ëñí¿áÖó½ó  ： 60% - 
Öñ　çÖó½ó ゑóÑí½ó, àñ ç：ÑïÜöÖ：½ó Öí ÑíÖÜ½Ü ñöíä： ñçÜ¿0î：； ¡¿íïÜ. 

 
ゐやゐずやだゎづんぱやぶぞや がんぞや 

1. ぷó½íÖïá¡í ん. ん., ゐñëñ£0¡ ん. ん. ゑóÑÜçóú ï¡¿íÑ ¡¿íïÜ ßíÇíöÜäÜ¿0ïÖóê ÇñÖñëíöÜë：ç Ñ¿　 ç：öëÜÜïöíÖÜçÜ¡ 
½í¿Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：/がÜäÜç：Ñ： £í ½íöñë：í¿í½ó ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖÜ； ¡ÜÖâñëñÖî：； ½Ü¿ÜÑóê ÜôñÖóê, 
íïä：ëíÖö：ç ： ïöÜÑñÖö：ç. でÜôíïÖ： äëÜß¿ñ½ó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇÜöñêÖ：¡ó öí íçöÜ½íöó¡ó. – と.: "ぢÜ¿：öñêÖ：¡í", 2009. 
– で.292-293 

2. ぷóÖ¡íëñÖ¡Ü ゑ.ぱ. だïÖÜçó öñÜë：； ñçÜ¿0î：； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½. – と.: ぞíÜ¡Üçí ÑÜ½¡í, 2002. –288 ï. 
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だぢどごぜやげんぴやé ぢづだぴぎでやゑ ゑやがとんぶとご ゑんとばばぜぞごび ぢづごずんがやゑ 

ゐÜÇëÜç が.ù., ½íÇ：ïöëíÖö  
ぢÜ¿öíçïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ùë：　 とÜÖÑëíö0¡í 
E-mail: bugdemon 988@rambler.ru 
 

ゑïöÜä. ば £ç’　£¡Ü £： £ÖíôÖÜ0 ï¡¿íÑÖ：ïö0 ïÜôíïÖÜÇÜ ç：Ñ¡íôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ç úÜÇÜ 
íçöÜ½íöó£íî：；, öí¡ 　¡ ö：¿á¡ó öí¡ó½ ü¿　êÜ½ ½Ü¢¿óçÜ ÑÜï　Çöó £½ñÖüñÖÖ　 ¡：¿á¡Üïö： äÜëÜüñÖá öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ 
äëÜîñïÜ ÜßëÜß¡ó çóëÜß：ç, ½í0ôóê ½：ïîñ äÜ çóÖ： Üßï¿ÜÇÜçÜ0ôÜÇÜ äñëïÜÖí¿Ü. 

ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çóäíëÜçÜçíÖÖ　 ： ¡ÜÖÑñÖïíî：；, äÜçñëêÖñçóê 　çóà, Ññ　¡óê öñä¿Üçóê äëÜîñï：ç, 
Öó£á¡óê öñ½äñëíöÜë, 　ÑñëÖóê ： öñë½Ü　ÑñëÖóê ëñí¡î：ú ç：ÑßÜçí0öáï　 Ü çí¡ÜÜ½Öóê ÜïöíÖÜç¡íê. だïÖÜçÖóú 
：ÖïöëÜ½ñÖö ïÜôíïÖÜ； 　ÑñëÖÜ； â：£ó¡ó – äëóï¡Üë0çíô £íë　Ñ¢ñÖóê ôíïöÜ¡ – Öñ½Ü¢¿óçóú ßñ£ çí¡ÜÜ½Ü. ゑí¡ÜÜ½Ö： 
ïóïöñ½ó £íïöÜïÜçÜ0öáï　 ： Ü ê：½：； Ñ¿　 çóçôñÖÖ　 ç¿íïöóçÜïöñú ôóïöóê ëñôÜçóÖ, çóçôñÖÖ　 ï¡¿íÑÜ ： ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ　 
¡Ü½äÜÖñÖö：ç ïÜ½：üñú, üçóÑ¡Üïö： ê：½：ôÖóê ëñí¡î：ú. 

どñêÖ：ôÖñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 çí¡ÜÜ½í ßñ£äñëñëçÖÜ ëÜ£üóë0．öáï　, í¿ñ £ ¡：Öî　 ½óÖÜ¿ÜÇÜ ïöÜ¿：öö　 ： ÑÜ ïÜôíïÖÜïö： 
Öíúß：¿áü çí¢¿óçó½ úÜÇÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ £í¿óüí．öáï　 ñ¿ñ¡öëÜÖÖí öñêÖ：¡í. ゑ ñ¿ñ¡öëÜçí¡ÜÜ½Öóê äëó¿íÑíê çí¡ÜÜ½ 
． ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖó½ ñ¿ñ½ñÖöÜ½ ： ÜßÜç’　£¡ÜçÜ0 Ü½ÜçÜ0 ；ê âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 Öí äëÜö　£： çïáÜÇÜ öñë½：ÖÜ ï¿Ü¢ßó. 
ぞó£á¡óú ： ïñëñÑÖ：ú çí¡ÜÜ½ çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ç Üïç：ö¿0çí¿áÖóê ： Çí£ÜëÜ£ë　ÑÖóê äëó¿íÑíê, çóïÜ¡óú çí¡ÜÜ½ – ç 
äëóú½í¿áÖÜ – ä：Ñïó¿0çí¿áÖóê äëóïöëÜ　ê ： ÇñÖñëíöÜëÖóê ¿í½ä. ぞíúß：¿áü ¢Üëïö¡： çó½ÜÇó çó½ÜÇó ÑÜ çí¡ÜÜ½í 
çóïÜçí0öáï　 äëó çóëÜßÖóîöç： ñ¿ñ¡öëÜÖÖÜ – äëÜ½ñÖñçóê ： ÖíÑçóïÜ¡ÜôíïöÜöÖóê äëó¿íÑ：ç. が¿　 ëÜßÜöó 
Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡ÜçÜÇÜ äëó¿íÑÜ çí¡ÜÜ½ Öñ çó½íÇí．öáï　, í¿ñ ç äëÜîñï： úÜÇÜ çóëÜßÖóîöçí üóëÜ¡Ü £íïöÜïÜçÜ．öáï　 
çí¡ÜÜ½Öí öñêÖÜ¿ÜÇ：　. だïÜß¿óçÜ üóëÜ¡Ü çí¡ÜÜ½Öí öñêÖ：¡í çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ç çóëÜßÖóîöç： ½：¡ëÜïêñ½, Ññ 
äëÜîñïó ÖíÖñïñÖÖ　 öÜÖ¡óê ä¿：çÜ¡, ：ÜÖÖÜÇÜ öëíç¿ñÖÖ　, ñ¿ñ¡öëÜ¿：öÜÇëíâ：； £íßñ£äñôÜ0öá Üöëó½íÖÖ　 ñ¿ñ½ñÖö：ç 
ñ¿ñ¡öëÜÖÖóê ïêñ½ ïÜß½：¡ëÜÖÖóê ëÜ£½：ë：ç.   

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢëÜíÖí¿：£Üçíöó ïÜôíïÖóú ïöíÖ ½ñöÜÑ：ç Üöëó½íÖÖ　 çóïÜ¡óê ïöÜäñÖ：ç ëÜ£ë：Ñ¢ñÖÖ　 ： çó　çóöó 
ÖñÑÜ¿：¡ó, 　¡： çóÖó¡í0öá çÖíï¿：ÑÜ¡ £íïöÜïÜçíÖÖ　 £íïöíë：¿ÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ： 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡ £Öó¢ñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： 
çóëÜßÖóîöçí öí 　¡Üïö： çóëÜß：ç. 

づÜ£ëÜß¿ñÖÖ　 íßÜ ½ÜÑñëÖ：£íî：　 ïóïöñ½ íçöÜ½íöó£íî：； ïóïöñ½ ç：Ñ¡íôÜçíÖÖ　 £ ½ñöÜ0 £íßñ£äñôñÖÖ　 Üäöó½：£íî：； 
äëÜîñïÜ ç：Ñ¡íô¡ó £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÖÜç：öÖ：ê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ： ÑÜï　ÇÖñÖá Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 £ß：¿áüñÖÖ　 ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； 
ñâñ¡öóçÖÜïö： çóëÜßÖóîöçí.  

ぜíöñë：í¿ öí ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ば ÑíÖ：ú ëÜßÜö： ½ÜÑñëÖ：£Ü．öáï　 äÜïö Ñ¿　 ç：Ñ¡íô¡ó ÇñÖñëíöÜëÖóê ¿í½ä, 
　¡óú ï¡¿íÑí．öáï　 £ çí¡ÜÜ½ÖÜ； ïóïöñ½ó, äëóïöëÜ；ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ： ïóÇÖí¿：£íî：； ïöíÖÜ çí¡ÜÜ½ÖÜ； ïóïöñ½ó, çí¡ÜÜ½ÖÜ； 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ； ¡í½ñëó, ïóïöñ½ó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ： ¡ÜÖöëÜ¿0 öñ½äñëíöÜëó ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ：ú ¡í½ñë：, ß¿Ü¡：ç ¢óç¿ñÖÖ　 
ñ¿ñ½ñÖö：ç íçöÜ½íöó¡ó ： çó¡ÜÖíçôóê äëóïöëÜ；ç. 

 ぞí ëóï. 1 ÖíçñÑñÖÜ  ïêñ½Ü çí¡ÜÜ½ÖÜ äëóÖîóäÜçÜ ÜïöíÖÜç¡ó. ゑí¡ÜÜ½Öí ïóïöñ½í ï¡¿íÑí．öáï　 £ çóïÜ¡Ü 
çí¡ÜÜ½ÖÜ； ： âÜëçí¡ÜÜ½ÖÜ； ïóïöñ½. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖóê ¡Ü½Üöíî：ú ç ïóïöñ½íê çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖ： ¡¿íäíÖó とÖ1...とÖ7 ： çóïÜ¡Ü çí¡ÜÜ½Ö： çñÖöó¿： ゑ1...ゑ6. 

が¿　 ïöçÜëñÖÖ　 çóïÜ¡ÜÇÜ çí¡ÜÜ½í çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ½íÇÖ：öÜëÜ£ë　ÑÖóú ÖíïÜï ぞぜが – 0,25, 　¡óú ôñëñ£ çóïÜ¡Ü 
çí¡ÜÜ½Ö： çñÖöó¿： ゑ1, ゑ3, ゑ5 £ Ü½ÜçÖó½ äëÜêÜÑÜ½ がば – 25 £’．ÑÖÜ．öáï　 £ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖó½ó ëÜ£’．½í½ó, Öí 　¡： 
çïöíÖÜç¿00öáï　 ÜßëÜß¿0çíÖ： çóëÜßó. 

 ぢÜäñëñÑÖ　  ç：Ñ¡íô¡í ÖíïÜïí £Ñ：úïÖ0．öáï　 äëó ç：Ñ¡ëóö： çñÖöó¿：ç ゑ1...ゑ6 ôñëñ£ îñÜ¿：öÜçÜ äíïö¡Ü, ¡¿íäíÖ とÖ6. 
とÜÖöëÜ¿á çí¡ÜÜ½ÖÜÇÜ ïöíÖÜ ç çóïÜ¡Ü çí¡ÜÜ½Ö：ú ïóïöñ½： £Ñ：úïÖ0． Ñíöôó¡ が1 (çí¡ÜÜ½½ñöë ゑぜゐ – 8 £ Ñíöôó¡Ü½ 
ぜぜ – 32). 

ぢÜäñëñÑÖ　 ç：Ñ¡íô¡í öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ； ¡í½ñëó ç：ÑßÜçí．öáï　 ôñëñ£ ¡¿íäíÖ とÖ3, とÖ4; ä：ï¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 Ü 
âÜëçí¡ÜÜ½Ö：ú ïóïöñ½： öóï¡Ü 13,3 ぢí ¡¿íäíÖ とÖ4 £í¡ëóçí．öáï　 ： ç：Ñ¡ëóçí．öáï　 ¡¿íäíÖ とÖ5. とÜÖöëÜ¿á çí¡ÜÜ½ÖÜÇÜ 
ïöíÖÜ ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ：ú ¡í½ñë： £Ñ：úïÖ0．öáï　 Ñíöôó¡Ü½ が3 (ëñ¿ñ づゑど – 1ぜ £ Ñíöôó¡Ü½ ぜど – 6). 

とÜÖöëÜ¿á ëÜ£ë：Ñ¢ñÖÖ　 ä：Ñ ¡Üçäí¡Ü½ ¡í½ñëó £Ñ：úïÖ0．öáï　 Ñíöôó¡Ü½ が2 (ëñ¿ñ öóï¡Ü), ïóÇÖí¿ £ 　¡ÜÇÜ úÑñ Öí 
çê：Ñ ¿ÜÇ：ôÖÜ； ïêñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 çí¡ÜÜ½ÖÜ0 ïóïöñ½Ü0. ぞíäÜï¡ íö½Üïâñëó ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ ¡í½ñëÜ £Ñ：úïÖ0．öáï　 
¡¿íäíÖÜ½ とÖ1, í ÖíäÜï¡ äëÜßÖÜÇÜ Çí£Ü – ¡¿íäíÖÜ½ とÖ2. 

が¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖóê Ü½Üç ëÜßÜöó çí¡ÜÜ½ÖÜ； ïóïöñ½ó, í öí¡Ü¢ Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ßñ£äñôÖÜ； ëÜßÜöó Öí 
äÜïöÜ ¿ÜÇ：ôÖí ïêñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． ÖíïöÜäÖ： £íêóïÖ： ß¿Ü¡ÜçíÖÖ　: 

- äëó ç：Ñ¡ëóöÜ½Ü ¡¿íäíÖ： とÖ4 Öñ äÜçóÖñÖ ç：Ñ¡ëóçíöóï　 ¡¿íäíÖ とÖ5 ： Öíçäí¡ó; 
- äëó ç：Ñ¡ëóöÜ½Ü ¡¿íäíÖ： とÖ6 Öñ äÜçóÖñÖ ç½ó¡íöóï　 とÖ7 ： Öíçäí¡ó; 
- ç½ó¡íÖÖ　 ¡¿íäíÖ：ç とÖ2 ： とÖ3 ½Ü¢¿óçÜ ö：¿á¡ó äëó £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ： ¡Üçäí¡í äñô： ç ¡ëíúÖáÜ½Ü Öó¢ÖáÜ½Ü 

äÜ¿Ü¢ñÖÖ：. 
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づóïÜÖÜ¡ -1 でêñ½í çí¡ÜÜ½ÖÜ； Üïöíç¡ó  

 
 

づóïÜÖÜ¡ – 2 でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 äëóçÜÑÜ½ çóïÜ¡Üçí¡ÜÜ½ÖÜÇÜ ¡¿íäíÖí  
 

んÖí¿：£ ëÜßÜöó ïóïöñ½ó íçöÜ½íöó£íî：； äÜ¡í£Ü．, àÜ ． öí¡： ü¿　êó Üäöó½：£íî：； äëÜîñïÜ ç：Ñ¡íô¡ó çí¡ÜÜ½Öóê 
äëó¿íÑ：ç: 

- äÜ-äñëüñ, ä：ÑçóàñÖÖ　 öñêÖ：ôÖóê-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ÜïöíÖÜç¡ó ü¿　êÜ½ ½ÜÑñëÖ：£íî：； 
çóïÜ¡Üçí¡ÜÜ½ÖÜ； ôíïöóÖó ïóïöñ½ó; 

- äÜ-ÑëÜÇñ, íçöÜ½íöó£íî：　 äëÜîñïÜ ç：Ñ¡íô¡ó  ïÜôíïÖó½ó £íïÜßí½ó ñ¿ñ¡öëÜÖ：¡ó. 
ゑóïÖÜç¡ó. ば ÑíÖ：ú ½íÇ：ïöñëïá¡：ú ëÜßÜö： ßÜ¿Ü äëÜíÖí¿：£ÜçíÖÜ ïÜôíïÖñ ç：Ñ¡íôÖñ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ： çó　ç¿ñÖÜ úÜÇÜ 

ÖñÑÜ¿：¡ó. 
ぴ： äëÜß¿ñ½ó ßÜ¿ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖ： Öí äëó¡¿íÑ： ¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ç：Ñ¡íô¡ÜÇÜ äÜïöí, àÜ £íïöÜïÜçÜ．öáï　 Ü çóëÜßÖóîöç：. 
ゑ äëÜîñï： íÖí¿：£Ü ßÜ¿ó çó£ÖíôñÖ： ÜïÖÜçÖ： ÖñÑÜ¿：¡ó ： £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ öí¡： ïäÜïÜßó ；ê ÜïÜÖñÖÖ　: 
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1) げí½：Öí ÖíïÜïí ½íÇÖ：öÜëÜ£ë　ÑÖÜÇÜ öóäÜ Öí ß：¿áü äëÜÑÜ¡öóçÖóú, Öíäëó¡¿íÑ ¡ë：ÜÇñÖÖóú, äëó îáÜ½Ü 
£½ñÖüóöáï　 ôíï ç：Ñ¡íô¡ó öí ä：Ñçóàóöáï　 　¡：ïöá çí¡ÜÜ½í; 

2) づÜ£ëÜß¡í ÖÜçóê íßÜ ½ÜÑñëÖ：£íî：　 ：ïÖÜ0ôóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç çóïÜ¡Üçí¡ÜÜ½Öóê çñÖöó¿：ç, àÜ ä：Ñçóà：öá 
üçóÑ¡ÜÑ：0 ïóïöñ½ó çî：¿Ü½Ü öí £ß：¿áüóöá ；ê öñë½：Ö ï¿Ü¢ßó. ば ÑíÖ：ú ëÜßÜö： äëÜäÜÖÜ．öáï　 çó¡Üëóïöíöó îóâëÜ 
íÖí¿ÜÇÜçÜ ïóïöñ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　½, ïöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í 　¡Ü； £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï 1.2.  

ぞí¿íÇÜÑ¢Ü0ôó îóâëÜçóú ¡ÜÖöÜë äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 Öí öñêÖ：ôÖóú Üäöó½Ü½, Üöëó½í．½Ü äñëñÑíçí¿áÖÜ âÜÖ¡î：0 
ïóïöñ½ó: 

    111248)(. 


ëどëどëどëど
¡

W Üä
ë¡äÜ



 

 
3) ゑçñÑñÖÖ　 ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿0 äíëí½ñöë：ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ, ： úÜÇÜ íçöÜ½íöó£íî：　 

ü¿　êÜ½ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿ñë：ç ： ½：Ö： – ぎだぜ.  
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