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МОЛОДИМ УЧЕНИМ – УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Щорічна Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні 
системи, методи моделювання та оптимізації» була започаткована у 2002 році як 
факультетський науково-технічний захід, але поступово набула міжнародного масштабу і з 
часом стала візитною карткою Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем 
управління (ІЕЕСУ). 

Конференція – помітна подія, що сприяє розвитку науково-дослідної роботи студентів, 
розширенню спектра досліджень, росту їхньої ефективності, більш широкому залученню 
студентства до наукової творчості. Програмний комітет конференції очолюють відомі 
вчені країни: член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, завідувач кафедри  
електричних машин і апаратів, ректор Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського М.В. Загірняк, д.т.н., професор, завідувач кафедри 
електромеханіки НТУУ «КПІ» В.Ф. Шинкаренко. 

До міжнародного програмного комітету увійшли науковці та представники виробництва 
країн Цетральної та Східної Європи: к.т.н., доц. С.В. Безобразов (Брестський державний 
технічний університет, Білорусь); К.М. Богатирьов ("Полтавський ГЗК", Україна); M. 
Kabašta, Ing., Cand.Sc. (Eng.) (компанія Autel, a.s., Острава, Чехія); G. Kłapyta, Ing., Cand.Sc. 
(Eng.) (Сілезький технічний університет, м. Глівіце, Польща); D. Kováč, Ing., Cand.Sc. (Eng.), 
Prof. (Кошицький технічний університет, Словацька республіка);  
О.М. Литвин (компанія "HOLIT Data Systems", Україна); К.М. Пасішніченко ("АВМ-АМПЕР", 
Україна); д.т.н., проф. Б.Й. Фіраго (Білоруський національний технічний університет,  
м. Мінськ, Білорусь), Бердай Абдельмажид, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. prof. (ENSEM,  
м. Касабланка, Марокко). 

Тематичні напрями роботи конференції охоплюють дослідження в електромеханічних 
системах технологічних комплексів, питання моделювання, автоматизації, оптимізації та 
енергоресурсозбереження, діагностики та електротехнічного обладнання, дослідження в 
енергетичних системах, електричних машинах та апаратах, проблеми вищої освіти. Вже 
традиційною стала практика проведення стендових доповідей та конкурсу на кращу 
доповідь за номінаціями: краща технічна розробка, високий рівень теоретичних досліджень, 
оригінальний підхід при розв’язанні наукових задач тощо. Невипадковою є широка участь 
представників промисловості кременчуцького регіону. 

Електронна версія збірника матеріалів конференції містить не тільки тези доповідей, 
але й знайомить з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла 
Остроградського та кафедрами ІЕЕСУ.  

Оргкомітет конференції висловлює подяку всім, хто брав участь у конференції. 
Бажаємо подальших успіхів та наполегливості у нелегкому, але важливому процесі 

становлення молодого вченого. 
 

Голова програмного комітету, 

ректор КрНУ ім. М. Остроградського      М.В. Загірняк 
 

Голова організаційного комітету, 

директор ІЕЕСУ         О.П. Чорний 
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ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ  
З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

В. М. Сидоренко, к.т.н., В. Ю. Бельська, ст.викл., М. О. Павловський, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: vnsidorenko@gmail.com, k_victory@mail.ru 

Т. П. Коваль  
Криворізька ЗОШ № 41 
вул. Співдружності, 44а,  Кривий Ріг, Україна, e-mail: apch@kdu.edu.ua 

 

Вступ. Використання тестових матеріалів для оцінки ефективності якості підготовки студентів на різних 
стадіях навчання є предметом численних обговорень [1, 2]. На сьогодні існує ряд цікавих розробок, 
присвячених різним аспектам контролю знань, заснованих на сучасних досягненнях науки і комп'ютерної 
техніки.  

У даному контексті актуальною задачею є розробка методики, яка б за результатами тестування студентів 
серією «закритих» тестових завдань дала змогу кількісно оцінити з наперед заданою надійністю ступінь 
навченості як окремого студента, так і групи студентів після вивчення певного модулю. За основу міркувань 
обрано наступні питання: чи свідомо відповідав студент на запитання, чи просто вгадував, чи не є занизький 
результат наслідком саботажу? Автори вважають, що для технічних спеціальностей несвідомі відповіді – це 
вгадування, тому що більшість тестових запитань вимагають осмисленого підходу й виконання деяких 
математичних перетворень, навіть у одну дію, без використання електронних засобів розрахунку. 

Автори пропонують простий підхід у рамках класичної статистичної парадигми із застосуванням методів 
теорії ймовірностей. 

Мета роботи. Розробити методику, яка дає можливість за результатами тестового модульного контролю 
кількісно оцінити з наперед заданою надійністю міру навченості як окремого студента, так і групи студентів. 

Матеріал і результати дослідження. Нехай маємо тестове завдання, кожне з яких містить m  запитань по l  
відповідей у кожному, з яких тільки одна є вірною. Ймовірність угадування кожного із запитань дорівнює 

l
p

1
= . Тоді кількість правильно вгаданих відповідей mk ,...,1,0=  можна вважати такою, що підкоряється 

закону розподілу Бернуллі з ймовірностями [4]: 
kmkk

mm ppCkP −−= )1()( .                                                                       (1) 

Введемо поняття ймовірності дати правильну відповідь на запитання 'p . У разі стовідсоткового знання 

відповіді 1'=p , у разі відсутності знань, коли має місце «чисте» вгадування, – pp =' . У разі «стовідсоткового» 

саботажу – 0'=p . Тоді ймовірнісний критерій оцінки знань має вигляд: 

 ppp −=∆ ' .                                                                                   (2) 

По відношенню до всієї групи студентів 'p  можна тлумачити як загальногрупову ймовірність проходження 

тесту. В рамках припущень схеми Бернуллі межі  для 'p  з наперед заданою надійністю γ  визначаються як [18]: 

{ } γ≤<< 21 ' pppP , 

де 
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Тоді pp −=∆ ωˆ  є точковою оцінкою критерію (2), тобто pp ∆≈∆ˆ . 

У разі ( )21,' ppp∉ , то 0ˆ >∆p  є оцінкою загальногрупової характеристики ступеня знань, а 0ˆ <∆p  – 

оцінкою саботажу або загальногрупового негативного ефекту від навчання. Якщо ( )21,' ppp∈ , то з надійністю 

γ  можна стверджувати, що групові знання в рамках даного модулю відсутні й у процесі тестування мало місце 

чисте вгадування. 

Для групи студентів елементи векторів ( )TnjJ pppP ',...,',...,'1=  та ( )TnjJ pppP ',...,',...,'1 ∆∆∆=∆  є 

відповідно 'jp  – ймовірність проходження тесту j -тим студентом, а ppp jj −=∆ '  – критерієм оцінки його 

знань. 
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Характеристики  

∑
>∆

=
+ ∆=∆

n

0'p̂
1j

jJ

j

'p̂P̂ ;                                                                                   (5) 

∑
<∆

=
− ∆=∆

n

0'p̂
1j

jJ

j

'p̂P̂                                                                                     (6) 

є, відповідно, оцінками інтегральних показників знань і ступеня «саботажу». 
Якщо 'ip  – ймовірність правильної відповіді на i -те запитання, а 

 ppp ii −=∆ '                                                                                           (7) 

критерій оцінки складності i -го завдання, то для групи запитань можна ввести відповідно вектори 

( )TmiI pppP ',...,',...,'1= ,  ( )TmiI pppP ',...,',...,'1 ∆∆∆=∆ та оцінки векторів ( )TmiIP '',...,'',...,''ˆ
1 ωωω= , 

( )TmiI pppP 'ˆ,...,'ˆ,...,'ˆˆ
1 ∆∆∆=∆ . Тоді характеристики  

∑
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=
+ ∆=∆

m

0'p̂
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iI

i

'p̂P̂ ;                                                                                    (8) 

∑
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=
− ∆=∆

m

0'p̂
1i

iI

i

'p̂P̂                                                                                     (9) 

є, відповідно, оцінками інтегральних показників легкості й складності тестових завдань. 

Аналізуючи матрицю ймовірностей ijpP = , де ijp  – ймовірність правильної відповіді j -тим студентом на 

i -те запитання, можна отримати матрицю точкових оцінок ij
ˆ ˆP p= , де 

pp̂ ijij −ω=∆ .                                                                                  (10) 

Для перевірки значимості (10), використовуючи (3), (4), отримаємо: 
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Ширина довірчого інтервалу (11), (12) не є постійною і зменшується по мірі зростання i . Таким чином, 

аналіз послідовностей значимих і незначимих оцінок матриці P̂∆  дає можливість оцінити характер динаміки 
відповідей у реальному часі.  

Висновки. Для оцінки ступеня навченості групи або окремого студента, для оцінки складності тестових 
завдань та динаміки правильних відповідей у реальному часі можна використовувати критерії, що базуються на 
ймовірнісних оцінках.  

Побудова послідовних оцінок вищезазначених критеріїв для різних модулів і різних груп дасть можливість 
порівняти ступінь ефективності навчання від тестування до тестування, проаналізувати ефективність 
застосування різних методик навчання між модулями. 
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Introduction. Modeling and simulation are very important for analysis of the electronic system. Modeling presents 

a process by which the physical system will be transformed into an abstract form of the analyzed system, this means 

into set of equations. Simulation presents the process when a computer is used to obtain numerical or analytical 

solution. There are mostly three formulation methods for simulation of circuits, for circuit solution: nodal analysis 

(NA), modified nodal analysis (MNA) and sparse tableau analysis (STA). In this paper is used sparse tableau analysis, 

which is realized by GUI in MATLAB, for creation of circuit simulator. This circuit simulator was used for linear 

networks with no dynamic elements, i.e., linear resistive networks which consist from linear resistors, independent 

sources, and linear controlled sources [1]. 

Aim of the research. A goal in this paper is determine branch currents, nodal and branch voltages for every part of 

the electric circuit with sparse tableau analysis numerically and symbolically. The behavior of the electric circuit is 

expressed by set of equations, which are based on combining of the element equations and Kirchhoff’s Current Law 

(KCL) and Voltage Law (KVL). Sparse tableau analysis consists from the following steps: 

a) Write Kirchhoff’s Current Law in form Ai=0, where A presents a reduced incidence matrix and i is a vector of 

all branch currents, 

b) Write Kirchhoff’s Voltage Law in form u=A
T
v, where u is a vector of all branch voltages and v is a vector of 

all nodal voltages to ground, 

c) Write the element equations as Zi+Yu=s, where Z and Y are matrices and s is a vector of independent sources. 

For obtaining element equations in linear algebraic form we can use the following conditions. If edge ek is a resistor, 

then uk - Rik = 0. If edge ek is an independent source, then uk=U or Ik=I. If edge ek is a controlled source, then for a 

voltage controlled voltage source we can write uk = αux, for a current controlled voltage source uk = αix, for a voltage 

controlled current source ik = αux and for a current controlled current source ik = αix. Combining these equations with 

Kirchhoff’s Current and Voltage Laws, we will get the following system: 
 

,      (1) 

 

where Z and Y are (m x m) matrices and s is a known (m x 1) vector. 

STA has the following advantages: it can be applied to any circuit, small or large; the equations can be created 

directly from the input circuit specification and the matrix coefficients are very sparse, i.e. matrix has mostly zero 

elements (although STA matrix is larger in dimension than the MNA matrix) [2]. 

Experimental part and result obtained. Based on STA was created the following electric circuit simulator. For 

practical utilize of proposed simulator, program user has to know principles of STA method and also properties of 

electric components. To verify of proposed simulator was used electronic circuit, which is shown in fig. 1. Proposed 

simulator in GUI environment is in fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 – Tested electric circuit 
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A manual or instructions for correct implementation of the simulator are following. At the first, in the left half of 

the GUI simulator (ENTER CIRCUIT CHARACTERISTICS), after starting the program, the program user has to set 

number of branches and nodes and then press the button Load number of branches and nodes in the top of GUI 

simulator. After this, the table will appear below the previous button. This table is used to load a reduced incidence 

matrix A, and for load matrices Z, Y and S. Under this table there is button Load matrix to load matrix and popupmenu, 

from which user can chose required matrix. When required matrix is selected and individual components are inserted 

into the table, then user can press the button Load matrix. This procedure is necessary for each matrix. A status of each 

action is illustrated in orange field below previous button and popupmenu. If number of branches and nodes and each 

matrix are inserted, then user can solve circuit by pressing the button Calculate currents and voltages. After this, result 

will appear in the right half (CALCULATED CURRENTS AND VOLTAGES). Solution with all matrices with 

components is simply viewed in the fig. 3. To verify a numerical solution was used these parameters: R1=4k7 Ω, 

R2=100 Ω, R3=4k7 Ω, α=30, I0=10 mA, U0=6V DC. Results of this solution are in standard SI units (Ampere and 

Voltage) and they are shown in fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions. This paper is aimed at numerical and analytical solution of electric circuit by STA in GUI MATLAB 

environment. GUI simulator can help with simulation of the circuit and can be useful in the study of electric subjects. 

For correct results it is necessary to insert individual components into the right place in the matrix. User can verify its 

theoretical knowledge and can analyze behavior of circuit before its practical realization.  
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Figure 2 – Proposed electric simulator 

Figure 3 – Solution of the circuit Figure 4 – Results of numerical solution 
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ПРИМЕНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО 

ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 3-Х КООРДИНАТНОГО СТАНКА В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ» 
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Введение. В современном машиностроении все больше применяются станки с числовым программным 

управлением, для обслуживания которых требуется квалифицированный специалист – «Наладчик станков с 

числовым программным управлением». Для обучения такого специалиста существует как теоретическая, так и 

практическая подготовка. Практическая подготовка включает в себя работу на виртуальных симуляторах, 

например, таких, как MTSCNC, которые не дают полного представления о работе с реальным станком (основным 

недостатком является отсутствие возможности практической установки режущего инструмента, обрабатываемой 

заготовки и привязки данного инструмента к заготовке), а также обучение на дорогостоящих промышленных 

станках, таких, как AKIRA Mi645, на которых студент в процессе работы, из-за недостаточного опыта может 

допустить ошибку и вывести их из строя. Очевидно, что ремонт таких станков связан с большими финансовыми 

затратами. 

Цель работы. Повышение качества подготовки будущих специалистов при снижении затрат на обслуживание 

и ремонт дорогостоящих станков с ЧПУ. 

Материал и результаты исследования. Для решения задачи предлагается создание промежуточного звена в 

учебном процессе, путем использования недорогого, самостоятельно изготовленного, компактного, полноценно 

функционирующего станка с ЧПУ, который сможет заменить промышленный станок на начальной стадии обучения. 

Для проектирования и построения стенда выполнен анализ информации, размещенной, для свободного 

пользования в сети интернет. Структурная схема стенда приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема стенда 
 

Стенд состоит из трех основных составляющих: персонального компьютера (ПК); блока управления;  

3-х координатного станка. 

Для управления стендом требуется стандартный ПК со следующими системными требованиями: операционная 

система Windows 2000/XP/Vista/Seven; процессор 1Ггц; ОЗУ 512Мб; видеокарта с 64Мб ОЗУ; свободное место на 

жестком диске 1Гб. Требуется наличие, как минимум, одного параллельного LPT-порта и двух портов 

последовательного интерфейса USB. В качестве программного обеспечения (ПО) используется Mach3 или 

LinuxCNC (для использования этой программы требуется Linux OS).  ПО  является   преобразователем   

программного  G-кода в управляющие сигналы протокола STEP/DIR/ENABLE (эти сигналы задают параметры 

работы двигателей: STEP – управляет шагом, DIR – 

направлением, ENABLE – активирует двигатель), которые 

передаются через параллельный LPT порт в блок управления. 

Блок управления для удобства выполнен в виде 

самостоятельного устройства. На передней панели размещена 

индикация наличия питания элементов блока, там же 

размещена кнопка включения питания и кнопка аварийной 

остановки. На задней панели расположены выключатель 

сетевого питания, коммуникационные, силовые разъемы и 

предохранители. Блок управления является связующим 

элементом между ПК и станком. К блоку предусмотрено 

подключение джойстика для дистанционного управления 

станком. 

Блок управления состоит из основных элементов: 

интерфейсной платы и трех плат драйверов двигателей 

приводов станка. Интерфейсная плата представляет собой преобразователь логических уровней с 

оптоэлектронной развязкой для защиты LPT порта от перегрузок. Логические уровни, генерируемые ПО, 

передаются через LPT порт на интерфейсную плату и далее на платы драйверов. Драйверы собраны на 

микроконтроллерах PIC с программным кодом, формирующим, из полученных логических сигналов, 

управляющие импульсы, которые силовая часть драйверов, выполненная с использованием полевых 

транзисторов, передает непосредственно на двигатели станка. В качестве электроприводов используются 

униполярные гибридные шаговые двигатели. 

Рисунок 2 – Программное обеспечение Mach3 
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Рисунок 3 – Структурная схема и внешний вид блока управления (без наружных панелей) 
 

При разработке станка были проанализированы различные конструкции с применением разных материалов. 

Был выбран 3-х координатный фрезерный тип станка с 

неподвижным столом. 

 Основной материал конструкции – водостойкая 

фанера, остальные детали из стали. Габариты станка 

(750х680х630) были выбраны с учетом применения 

высококачественных стальных направляющих от 

оргтехники и винтов из нержавеющей стали, что 

существенно снижает стоимость в целом. Несмотря на 

простоту конструкции станка, он способен обрабатывать 

различные материалы с достаточной точностью. 

Станок и блок управления можно изготовить, 

используя материально-техническую базу учебного 

заведения, с привлечением к изготовлению самих 

учащихся. Таким образом, в процессе работы учащиеся 

могут улучшать начальные практические навыки, а также  

расширять свой кругозор в области информационных 

технологий, промышленной электроники, 

машиностроения и других предметов, входящих в 

программу обучения. 

Главная цель, для которой предлагается применение 

стенда, – это возможность проведения на нем 

практических работ, позволяющих каждому студенту пройти полный путь от чертежа до изготовления детали, не 

задействуя при этом дорогостоящее оборудование. 

При проведении практических работ на стенде, студенты могут создавать программы обработки деталей как 

написанные в ручную, так и при помощи специального программного обеспечения (MasterCAM, GibbsCAM, 

SolidCAM, EdgeCAM). Подготовленную программу обработки детали загружают в ПО Mach3 (или другое ПО), 

осуществляют привязку инструмента к заготовке, выставляют нужные параметры и производят запуск обработки. 

Процесс обработки детали является наглядной демонстрацией, максимально приближенной к работе 

промышленного станка. Студенты могут проводить контрольные измерения готовых деталей, совершенствуя 

таким образом свои практические навыки. 

Выводы. Стенд является практичным и наглядным элементом учебного процесса. Общая стоимость такого 

стенда (компьютер, блок управления, станок) не превышает десяти тысяч гривен, в то время как обычный 

промышленный станок стоит сотни тысяч гривен, а также требует дорогостоящего ремонта и обслуживания. 

Рассмотренный стенд поможет будущим специалистам в освоении профессии «Наладчик станков с ЧПУ». 

Благодаря компактности, данный стенд может быть использован непосредственно в учебном кабинете или другой 

аудитории. 
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ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ НАПРЯМУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»* 

Н. О. Романюк, магістр., Х. В. Панченко, магістр.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: scenter@kdu.edu.ua 
 

Вступ. Сучасний ритм життя не завжди надає можливість отримувати бажані і необхідні знання працівникам елект-
ротехнічних підприємств безпосередньо у вищих навчальних закладах. Тому останнім часом набуває популярності дис-
танційна форма навчання, що має на меті мінімальний персональний контакт викладача і студента. При цьому зростає 
роль навчального забезпечення для подібної підготовки. Відомими засобами є навчально-методичні комплекси [1]. Але 
вони надають можливість вивчення лише теоретичного матеріалу. Тому актуальним є завдання створення навчально-
методичних комплексів з інтегрованим віртуальним лабораторним устаткуванням, що наблизить ефективність дистан-
ційної підготовки студентів до стаціонарної [2]. 

Мета роботи. Розробка навчально-методичних комплексів з інтегрованим віртуальним лабораторним устаткуван-
ням для вивчення систем керування електромеханічним обладнанням при дистанційній підготовці студентів напряму 
«Електромеханіка». 

Матеріал і результати дослідження. Навчальний процес при дистанційній підготовці включає в себе всі основні 
форми традиційної організації процесу: лекції, семінарські і практичні заняття, лабораторний практикум, систему конт-
ролю, дослідницьку та самостійну роботу студентів. Узагальнена інформаційна структура віртуальних навчально-
методичних комплексів на прикладі вивчення систем керування електромеханічними комплексами наведена на рис. 1. 

Особливістю набуття навичок практичної роботи з проектування, розробки та налагодження систем керування при 
дистанційній підготовці студентів напряму «Електромеханіка» є необхідність поєднання математичного опису елемен-
тів системи, що вивчається, та візуалізації її роботи. В 
умовах відсутності можливості роботи з реальним фі-
зичним обладнанням, такий підхід, завдяки наочному 
співставленню математичного опису елементів елект-
ромеханічної системи з її віртуальним зображенням та 
одночасним графічним представленням результатів ро-
боти системи, дозволить підвищити ефективність на-
вчання.   

Для реалізації заходів підвищення ефективності ди-
станційної підготовки з вивчення систем керування 
електромеханічними комплексами, на кафедрі систем 
автоматичного управління та електропривода (САУЕ) 
КрНУ авторами розроблено структуру, алгоритмічне та 
програмне забезпечення віртуальних навчально-
методичних комплексів (ВНМК) з вивчення дисциплін 
«Цифрові системи керування електроприводом» та 
«Схемотехніка систем керування».  

Розглянемо принципи роботи запропонованих 
ВНМК на прикладі комплексу з вивчення цифрових си-
стем керування електроприводом. Запропонований ін-
терфейс користувача ВНМК наведено на рис. 2. При 
завантаженні додатку висвітлюється назва ВНМК. Для 
початку роботи необхідно обрати відповідний пункт 
головного меню, або відповідний пункт деревоподібної 
структури, що знаходиться у лівій частині екрану.  

Інтерфейс побудовано наступним чином. З основної 
гілки деревоподібної структури обирається вид занять – 
«Лекції», «Практичні заняття», «Лабораторні роботи», 
«Тестування».  

При виборі пункту «Лекції» розкривається гілка з 
назвами лекцій даної дисципліни. При виборі відповід-
ної лекції у правій частині екрану з’являється теоретич-
на інформація для вивчення обраної теми (рис. 2). При 
виборі пункту «Практики» аналогічно з’являться інфо-
рмація для вивчення відповідної теми, з детальними 
прикладами та завданнями для самостійної роботи. 

При виборі пункту «Лабораторні роботи» з’являється 
список робіт (рис. 3). При виборі необхідної роботи роз-
кривається гілка, що надає можливість вибрати ознайомлення з теоретичним матеріалом щодо роботи, ознайомитися з хо-
дом роботи, і безпосередньо виконати роботу на віртуальному устаткуванні. При виборі відповідної лабораторної роботи в 
правій частині основного вікна комплексу з’являється віртуальне лабораторне устаткування. В даному випадку – це струк-
турні схеми аналогової і цифрової систем керування, що мають можливість безпосередньо у ході виконання роботи змі-

Рисунок 1 – Інформаційна структура навчально-
методичних комплексів для вивчення систем 
керування електромеханічним обладнанням 
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нювати сигнал завдання, навантаження машини, та спостерігати перехідні процеси двигуна за допомогою графіків. 
Таким чином, розроблений інтерфейс користувача ВНМК з вивчення систем керування електромеханічними ком-

плексами при підготовці студентів за напрямом «Електромеханіка» надає широкі можливості для зручного та ефектив-
ного засвоєння теоретичного матеріалу, а також для проходження лабораторного практикуму на віртуальному облад-
нанні, що дозволить максимально наблизити ефективність дистанційної форми навчання до очної. 

 

 
Рисунок 2 – Вікно для вивчення лекційного матеріалу 

 
Рисунок 3 – Вікно для виконання лабораторної роботи з дослідження цифрових регуляторів систем керування 

електроприводом постійного струму 
 

Висновки. Аналіз стану дистанційної підготовки студентів напряму «Електромеханіка» показав не тільки нагальну 
необхідність створення навчально-методичних комплексів з різних дисциплін, а також і проблему проходження лабо-
раторного практикуму. В даній роботі запропоновано структуру навчально-методичного комплексу для вивчення сис-
тем керування електромеханічним обладнанням при підготовці студентів напряму «Електромеханіка», яка передбачає 
як можливість вивчення теоретичного матеріалу, контролю поточних та підсумкових знань, так і можливість прохо-
дження лабораторного практикуму на віртуальному устаткуванні. Програмне забезпечення для проходження лаборато-
рного практикуму розроблено з можливістю наочного співставлення математичного опису елементів електромеханіч-
ної системи їх віртуальним зображенням та одночасним графічним представленням результатів роботи системи. Такий 
підхід дозволить підвищити ефективність дистанційного навчання в умовах відсутності можливості роботи з фізичним 
устаткуванням. Слід зазначити, що для виконання лабораторних робіт немає необхідності встановлювати додаткове 
програмне забезпечення – віртуальне устаткування інтегроване в інтерфейс ВНМК. 
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Вступ. Традиційні методи контролю знань студентів у даний час стрімкого розвитку науки й техніки значно 
застаріли і вже не в змозі задовольнити вимоги до якості освіти. Тому багато організацій у світі зараз 
займається розробкою як нових різноманітних тестувальних програм, так і комплексів тестів. Найвідомішою з 
них є Prometric та Pearson VUE (Virtual University Enterprise) [1]. 

У даній роботі запропоновано створення електронно-лабораторного комплексу, за допомогою якого 
студенти спеціальності «Електротехнічні системи електропостачання» матимуть змогу проводити практичні та 
лабораторні заняття, а також безпосередньо тестування для різних видів контролів знань. 

Мета роботи. Створення лабораторно-методичного комплексу для контролю якості знань студентів за 
допомогою комплексів тестувань з напрямку дисциплін спеціальності «Електротехнічні системи 
електропостачання». Дослідження взаємозв’язку між дисциплінами та їх пов’язаність при вивченні на різних 
курсах навчання. 

Матеріал і результати дослідження. Тест – це серія коротко й точно сформульованих питань чи завдань, 
на які студент повинен дати короткі й точні відповіді. 

Під тестовим контролем розуміємо спеціально підготовлений контрольний набір завдань, що дозволяє 
кількісно, надійно і адекватно оцінити знання студентів на основі використання статистичних підходів та 
методів для вибору тестів та узагальнення і обробки результатів тестування. 

Автоматизоване тестування в навчальному процесі (англ. automated testing in educational process) - 
проведення опитування та контроль успішності з використанням веб-додатків або прикладних програм [2]. 

Застосування інформаційних технологій в навчанні дозволяє індивідуалізувати процес навчання, 
забезпечити оперативний самоконтроль і контроль з діагностикою помилок і зворотнім зв'язком. Існує багато 
систем дистанційного навчання, які покликані забезпечити взаємодію між викладачем та студентами, 
дозволяють проводити онлайн-тестування та автоматичне обчислення результату. 

Електронно-лабораторний комплекс являє собою електронну книгу, що включає конспекти лекцій з 
посиланнями на літературу, методичні вказівки для практичних та лабораторних робіт та розділ контролю 
знань студентів. Завдяки цьому той, хто навчається може самостійно опрацьовувати матеріали занять та 
перевіряти рівень їх засвоєння. 

Для розробки комплексу тестових завдань було використано програму tTester пакету програм SunRav Test Office. 
Тестування складається з трьох етапів: реєстрації користувача, вибору тесту, відповідей на питання. 
Щоб розпочати тестування необхідно зареєструватися. 
Користувачеві може бути задано питання одного з чотирьох типів: одиничний вибір, множинний вибір, 

відкрите питання та питання на відповідність. В залежності від типу питання користувач може по різному на 
нього відповісти. 

Після відповіді на всі запитання тесту з’являється вікно результатів, в якому можна побачити ім’я 
користувача, групу, скільки всього було питань, кількість правильних відповідей, час, затрачений на 
тестування. Результати можна надіслати по електронній пошті, роздрукувати чи просто зберегти на комп’ютері. 

Для створення кожного тестового білету було взято за основу тест зовнішнього оцінювання з математики, 
який включає в себе 32 питання, з яких: 20 одиночних – 20 балів, 4 на відповідність чи множинні – 16 балів та 8 
відкритих питань – 16 балів. Таким чином, студент може отримати максимальну кількість балів 52 [3]. 

Таблиця 1 – Переведення результатів тестування в 200 бальну систему 

Тестовий бал Бал 100-200 Тестовий бал Бал 100-200 Тестовий бал Бал 100-200 
1 2 3 4 5 6 

0 100 19 173 38 192 
1 102 20 175 39 193 
2 108 21 176 40 194 
3 115 22 177 41 194 
4 124 23 178 42 195 
5 131 24 180 43 196 
6 138 25 181 44 196 
7 144 26 182 45 197 
8 149 27 183 46 197 
9 153 28 184 47 198 
10 156 29 185 48 198 
11 159 30 186 49 199 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 
12 161 31 187 50 199 
13 163 32 188 51 200 
14 165 33 189 52 200 
15 167 34 189 53 200 
16 169 35 190 54 200 
17 170 36 191 55 200 
18 172 37 192   

 
Під час складання тестових завдань було враховано та перевірено ті вимоги, які висувалися до тесту, а саме: 

об’єктивність оцінки результатів, валідність тесту, діагностична цінність завдання тесту. Останні можна 
визначити за методикою Киверялг А.А. [4]. 

Висновки. При проектуванні комплексу надалі перед собою ставимо завдання провести порівняльний 
аналіз існуючих традиційних та тестових методів контролю знань. Проводимо перерахунок усіх тестових 
завдань на відповідність загальноприйнятим вимогам, таким, як: валідність, визначеність, простота, 
однозначність та надійність. Також намагаємося встановити взаємозв’язок дисциплін на різних курсах навчання 
та довести, що недостатність знань з одного предмету не є гарантом позитивної здачі іншої подібної 
дисципліни в подальшому. 
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Introduction. Research of recognition of spoken speech on our department is oriented on recognition of simple 
instructions on embedded system. These instructions are used for car’s equipment control such as GPS, radio, air-
conditioning or robotic system with embedded systems. 

Aim of the research. Study of creation the speech recognition system basing on embedded system FOX Board. 
Experimental part and result obtained. 
Definition of embedded system 

An embedded system is an applied computer system, which is distinguished from other types of computer systems 
such as personal computers (PCs) or supercomputers. 

There are many general (or common) description of an embedded system such as: 
- embedded systems are more limited in hardware and/or software functionality than a personal 

computer (PC); 
- an embedded system is designed to perform a dedicated function-most often for one specific function 

or variety of primary functions; 
- an embedded system is a computer system with higher quality and reliability requirements than other 

types of computer systems; 
- designed to run on its own without human intervention - respond to events in real time; 
- some devices that are called embedded systems, such as PDAs or web pads, are not really embedded 

systems; 
- embedded systems have at least one layer (hardware) or all layers (Fig. 1). 

 

    
Figure 1 – Embedded system layers   Figure 2 – FOX Board 

 
Hardware layer 

Main hardware components are:  
- Central processing unit (CPU) – many architectures – Von Neumann, Harvard, RISC and non-RISC 

and VLIW; word lengths vary from 4-bit to 64-bits and beyond (mainly in digital signal processors) although the 
most typical remain 8/16-bit, this mean limitations in processing performance, 

Some examples: 8051 – 8bit - Atmel (AT89xxx), AVR – 8bit RISC from Atmel, MSP430 from Texas 
Instruments-16bit RISC architecture, ARM – 32bit RISC, Freescale-MC56F800x; 

- ROM – read only memory, is non-volatile memory used for program information and permanent data; 
- RAM - random access memory, is volatile memory used to write and read data values as a program 

runs; 
- PROM- programmable ROM; 
- EPROM-erasable programmable ROM-direct exposure to ultra-violet radiation will erase the 

EPROM, erase entire block; 
- EEPROM-electrically erasable programmable ROM, erase selectively portion; 
- FLASH memory - economical compromise between EEPROM and EPROM technology, erase entire 

block; 
- Input and Output – 2 main port types are parallel and serial, another are universal serial bus (USB), 

network Ethernet; 
- Timer – is a counter that is incremented at a fixed rate when the system clock pulses; 
- Interrupt circuitry - is an event that suspends regular program operation while the event is serviced by 

another program; 
- Buses – address bus, data bus and control bus. 
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System software layer 

This layer is optional. Many operating systems for embedded systems are based on Linux, MS-DOS, Windows CE. 
These operating systems are designed to be compact, efficient, and reliable, forsaking many functions that non-
embedded computer operating systems provide, and which may not be used by the specialized applications they run. 

 

Application software layer 

This layer is optional. Many embedded systems have additional upper-layer software components. These 
components consist of networking protocol stacks like CAN, TCP/IP, FTP, HTTP, and HTTPS, and also included 
storage capabilities like FAT and flash memory management systems. 

 
Programming languages 

Symbolic languages – assembler, ANSI C, FORTH, BASIC, high-level programming languages and C++ (directly 
not supported) are used for programming of embedded systems. 

 

FOX Board 

For our embedded system we chose FOX Board (Fig.1). The size of FOX Board, entire printed circuit board (PCB), 
is 66x72 mm. FOX Board runs a real Linux operating system (not a µC Linux) on an ETRAX 100LX microprocessor, a 
100MIPS RISC CPU. Word length is 32 bit, clock frequency is 100 Hz. Linux operating system is written in 8MB 
FLASH memory. Capacity of RAM is 32MB. Advantages this embedded systems are: I/O ports (Fig.3) and networking 
protocol HTTP, FTP, Telnet and SSH.  

 

 
Figure 3 – I/O of FOX Board 

 
USB is very important for our speech recognition system, but we were unable to run USB external sound properly 

because the driver for Linux operating system of FOX Board doesn’t work correctly. Therefore we decided for speech 
recording on personal computer (PC) and sending recorded data from PC to FOX Board via Wi-Fi (wireless network).  

To connect to a Wi-Fi LAN, a FOX Board has to be equipped with a USB wireless network interface controller. 
Second USB key was used to store program and data.  

Conclusion. Embedded system FOX Board can be used for speech recognition system, but speech is not directly 
recorded on FOX Board.  
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Вступ. Останнім часом при виконанні різних однотипних операцій або робіт у середовищах, що негативно 
впливають на людину, все більше застосовуються рухомі робототехнічні системи. Широке розповсюдження 
отримали побутові мобільні роботи. Спектр задач, що ставляться перед такими системами, постійно 
розширюється, тому актуальною й необхідною є розробка систем автоматичного керування, які суміщають у 
собі здатність до самостійного прийняття рішень при змінах навколишнього середовища і відповідність 
вимогам швидкої та багаторазової зміни технічних завдань.  

Мета роботи. Розробка конструкції та алгоритму керування двоколісним транспортним засобом для 
забезпечення стійкого положення рівноваги.  

Матеріал і результати дослідження. Для розробки моделі нестійкого двоколісного транспортного засобу 
було  використане обладнання фірми LEGO® MINDSTORMS®, програмованим ядром якого є мікрокомп’ютер 
NXT (рис. 1,а) [1]. Для його створення необхідно мати один блок NXT, три сервомотори М1-М3, датчик 
освітленості та деталі Lego. Функціональна схема такої системи наведена на рис. 1,б. Lego Mindstorm має два 
мікроконтролери ARM7 і Atmega48, що взаємодіють між собою за допомогою інтерфейсу I2C. Дисплей  
з’єднаний з ARM7 SPI-шиною, а Bluetooth − з шиною UART. До цього ж мікроконтролера приєднаний динамік. 
Клавіші приєднані до Atmega48. До обох контролерів під’єднані порти вводу/виводу [1]. 

Основним елементом датчика освітленості є світлочутливий елемент (фоторезистор або фототранзистор). У 
режимі вимірювання навколишнього освітлення кількість світла, що потрапило на світлочутливий елемент, 
перетворюється в цифрове значення, яке використовується в програмі. У режимі вимірювання відбитого світла, 
крім світлочутливого елемента, активується світовипромінюючий елемент (світлодіод). Світло, випущене цим 
елементом, відбивається від поверхні й потрапляє назад у світлочутливий елемент. 

Задача керування нестійким двоколісним транспортним засобом, у першу чергу, полягає у його стабілізації в 
стійкому положенні рівноваги. Якщо робот нахиляється вперед, показник датчика освітленості підвищується. У 
відповідь на це формується сигнал керування, що змушує робота рухатися вперед, тим самим приймаючи 
вертикальне положення. При відхиленні назад, показник датчика освітленості зменшується й робот рухається 
назад. Для реалізації функцій керування використовується ПІД-регулятор. 

 
а)  

б) 
Рисунок 1 − Зовнішній вигляд двоколісного транспортного засобу (а) та його функціональна схема (б) 

Конструкція робота, що представлена на рис. 1, вибрана не випадково, адже від неї залежить, наскільки 
стійким буде транспортний засіб. Саме тому блок  NXT був закріплений якнайнижче, оскільки є центром ваги. 
До головного блоку прикріплені мотори з колесами по бокам. Зверху розміщений «водій», що може нахилятися 
вперед і назад. Датчик освітленості був закріплений максимально близько до землі, паралельно поверхні [4]. 

Серводвигун, що підключений до порту А, знаходиться в рухомому стані, для того щоб можна було 
скоригувати центр маси робота. Після запуску програми він фіксується. Ультразвуковий датчик, закріплений 
на самій верхівці робота, має декоративне призначення, проте може додатково використовуватись для 
координації руху. 

Блок-схема алгоритму керування транспортним засобом зображена на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму керування транспортним засобом 

 

Спочатку фіксується мотор, що підключений до порту А. Далі, через одну секунду, вмикається датчик 
освітленості. Формування керуючого сигналу на привод колеса робота реалізується у циклі, умовою виходу з 
якого є вихід сигналу керування за межі  100<x<-100. Отримавши початкове значення датчика освітленості, 
вмикається звуковий сигнал, що підтверджує початок роботи програми. Далі реєструється поточне значення 
освітленості й обчислюється різниця між початковим і поточним значеннями, тобто помилка керування. 

Пропорційна складова ПІД-регулятора обчислюється як добуток помилки керування err  і коефіцієнта 

пропорційності pk . Інтегральна складова нарощується у циклі й обчислюється наступним чином: 

ii i err k dt= + ⋅ ⋅ , де ik  − коефіцієнт інтегральної ланки, dt  − час дискретизації. Диференціальна складова 

обчислюється за формулою 
( ) derr perr k

d
dt

−
= , де perr  − попереднє значення помилки керування,  

dk  − коефіцієнт диференціальної ланки. 

Наступним кроком керування у циклі є перевірка сигналу освітленості з метою виявлення відхилення від 
заданої траєкторії. Якщо початкове значення більше за поточне, подається керуючий сигнал на мотори С і В 
для руху вперед, якщо навпаки − то сигнал для руху назад.  

Висновки. 1. Розроблена конструкція нестійкого двоколісного транспортного засобу на базі  LEGO® 

MINDSTORMS®, що може використовуватись у навчальному процесі як об’єкт керування. Розроблений 
алгоритм керування базується на класичному ПІД-регуляторі та забезпечує формування керуючого впливу для 
забезпечення стійкого положення рівноваги об’єкта. 

2. Наступною задачею для керування транспортним засобом є рух по заданій траєкторії, що являє собою 
нешироку контрастну лінію. Контраст кольору дає можливість розрізняти за відбитим світлом траєкторію. При 
цьому за початкове значення слід брати відбите світло на межі траєкторії, тоді зменшення цього показника 
буде свідчити про рух за траєкторією, а збільшення − про рух за її межами. 

3. Розробка може використовуватись у навчальному процесі для вивчення законів керування технічними 
об’єктами. У подальшому планується написання програм керування на мові LabVIEW. 
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Вступ. Відома проблема багатьох вантажопідйомних механізмів – коливання підвішеного вантажу, що 

призводить до погіршення показників якості роботи цих механізмів. Через відсутність жорсткого зв’язку 

вантажу з візком, котрий переміщує вантаж, а також через сильне прискорення візка виникають коливання 

підвішеного на канаті вантажу [1–3]. Вантажопідйомні механізми на сьогоднішній день є основним 

обладнанням для механізації внутрішньоцехових та міжцехових операцій з переміщення вантажу. За 

допомогою цих механізмів виконують вантажно-розвантажувальні операції при виконанні різних видів робіт. 

Під час пуску та гальмування механізмів руху виникають коливання підвішеного вантажу, що негативно 

впливає на виробничі та експлуатаційні показники обладнання. Коливання вантажу може створювати 

небезпеку для обслуговуючого персоналу, наприклад, при транспортуванні ковшів з розплавленим металом на 

металургійних виробництвах, призводити до передчасного зносу окремих деталей механізму, двигуна, 

збільшення часу завантаження-розвантаження. У даний час з’явилась можливість рішення цієї проблеми за 

допомогою використання сучасних засобів автоматизації, пристроїв керування та датчиків положення 

підвішеного вантажу. 

Мета роботи. Створення лабораторного комплексу для дослідження методів мінімізації коливань 

підвішеного вантажу з використанням перетворювача частоти. 

Матеріал і результати дослідження. Створений комплекс дає можливість: вивчати на практиці 

застосування перетворювача частоти як інструмента для керування електродвигунами змінного струму з 

короткозамкненим ротором; розраховувати параметри для оптимального співвідношення та зменшення частоти 

коливань підвішеного вантажу при керуванні тельфером за допомогою перетворювача частоти; вивчати 

можливості автоматизації погашення коливань. Лабораторний комплекс зображено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Лабораторний комплекс: а) комплекс системи автоматизованого керування;  

б) об’єкт дослідження – стенд „Тельфер” 

 

До складу лабораторного стенду входять: лабораторний комплекс з тельфером, який має два електродвигуни 

– на підйом вантажу та на переміщення; комплекс з автоматизованими засобами керування, який містить у 

своєму складі перетворювач частоти (ПЧ) Mitsubishi серії D-720, ультразвуковий датчик серії 

UA18CLD06AGM1 M18LongPlugM12100-600mm 4–20 мA, мікроконтролер Mitsubishi серії FX-1N. 

Ультразвуковий датчик має на виході аналоговий сигнал величиною 4–20 мА. Датчик налаштовано таким 

чином, що в стані спокою на вихід подається сигнал у 12 мА. Під час руху тельфера і коливання вантажу сигнал 

на виході датчика змінюється в діапазоні 4–20 мA. Сигнал з ультразвукового датчика може надходити до 

пристрою реєстрації сигналу, наприклад, осцилографу; на мікроконтролер, або безпосередньо до 

перетворювача частоти. Перетворювач частоти містить пропорціонально-інтегрально-диференціальний 

регулятор (ПІД-регулятор), котрий оброблює сигнал з датчика та налаштовує частоту таким чином, щоб вона 

могла відповідати заданому критерію. Для розширення можливостей ПІД-регулювання можна застосувати 

мікроконтролер. Таким чином, у якості керуючого обчислювального пристрою може використовуватись 

вбудований ПІД-регулятор перетворювача частоти, або зовнішній мікроконтролер. Функціональна схема 

лабораторного комплексу показана на рис. 2 
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Рисунок 2 – Функціональна схема лабораторного комплексу „Тельфер” 

 

Для розрахунку оптимального часу розгону й якомога кращого результату гасіння коливань підвішеного 

вантажу можна використати наступні формули [1–3]: 

 ))(sin/)(/()( 1212121 tmmtv срср ΩΩ+= αα ; (1) 

 ))(sin/()( 12122 ttv срср ΩΩ−= αα , (2) 

де 1v , 2v – швидкість візка та вантажу відповідно; срα  – середнє прискорення; t  – час; 1m , 2m  – маси візка й 

вантажу відповідно; 12Ω  – частота вільних коливань. 

Згідно з формулами [3–5] можна визначити швидкість, прискорення та частоту вільних коливань вантажу: 

 
2 2v =ω ρ ; (3) 

 ( ) /ñð äî ï ñÌ Ì Jα ρ ∑= ⋅ − ; (4) 

 21211221211212 /)(/)( mmmmсJJJJс +=+=Ω , (5) 

де 
2ω  – кутова швидкість вантажу; ρ  – радіус приведення; допМ  , сМ  – припустимий момент та момент 

статичного навантаження; J∑ , 1J , 2J  – сумарний момент інерції, 

двигуна і вантажу відповідно; 12с  – еквівалентна жорсткість 

механічних зв’язків. 

Експериментальні залежності кута відхилення вантажу )(tγ  від 

темпу розгону, отримані за допомогою ультразвукового датчика, 

наглядно демонструють ефективність застосування частотно-

регульованого електропривода при керуванні тельфером. На рис. 3,а 

зображений графік без застосування ПЧ; на рис. 3,б – графік із 

застосуванням ПЧ та часом розгону – 3 секунди; на рисунку 3,в – графік 

із застосуванням ПЧ та часом розгону – 5 секунд. 

Як видно на рис. 3, представлений метод є достатнім для зменшення 

коливань підвішеного вантажу, оскільки при застосуванні 

перетворювача частоти та часу розгону 3 секунди амплітуда коливань 

зменшується на 42,547 % у порівнянні зі звичайним методом керування, 

а при застосуванні перетворювача частоти та часу розгону 5 секунд 

амплітуда коливань зменшується на 52,574 %. 

Висновки. Створений лабораторний комплекс дає можливість проводити лабораторний практикум для 

вивчення та дослідження частотно-регульованого електроприводу, знімати показники ультразвукового датчика 

та застосовувати їх для моделювання електромеханічних систем, проводити вивчення нових методів мінімізації 

коливань. 
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Рисунок 3 – Графіки амплітуди 

коливання вантажу: 

 L1(t) – без застосування ПЧ; 

 L2(t) – із застосуванням ПЧ та 

часом розгону – 3 секунди; 

 L3(t) – із застосуванням ПЧ та 

часом розгону – 5 секунд 
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ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ПЕРЕХОПЛЕННЯ SQL-ЗАПИТІВ У СЕРЕДОВИЩІ 
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Вступ. Сучасні інформаційні системи (ІС) надають можливість створити сприятливе інформаційне 

середовище для контролю та підтримки ділової діяльності організації, аналізу й моніторингу технологічних 

процесів підприємств. Невід’ємною складовою ІС стали системи управління базами даних (СУБД), оскільки 

бази даних (БД) дозволяють задовольнити зростаючі вимоги користувачів до забезпечення інформацією.  

Головними критеріями в оцінці інформаційних систем стали достовірність, своєчасність, повнота та 

корисність інформації для прийняття рішень. Затримка надходження даних в умовах суворих ринкових 

відносин може причинити значні збитки. За даними аналітичного центру інформаційних технологій, у 2008 році 

втрати робочого часу внаслідок неоптимального виконання технологічних ланцюгів у середньому складають  

35 %, що призводить до підвищення вартості транзакції до 100 % [1]. Якщо розглянути транзакції отримання 

даних з ІС, то левову частку часу займає виконання СУБД SQL-запиту, що надійшов від клієнта ІС. Прискорити 

виконання SQL-запиту можливо шляхом зміни його синтаксичної структури. Тому постає проблема зміни 

синтаксичної структури SQL-запиту до їх виконання СУБД.  

Мета роботи. Розробка методу перехоплення та редагування SQL-запитів у середовищі СУБД. 

Матеріал і результати дослідження. Підвищення швидкості отримання даних вбачається в зміні 

синтаксичної конструкції SQL-запиту при сталій семантиці запиту чи методиці виконання запиту. З метою 

збереження цілісності системи пропонується методика підміни SQL-запиту на етапі його отримання СУБД. 

Метод перехоплення: 

1. Перевірка  наявності запиту від клієнта. 

2. Перехоплення SQL-запиту. 

3. Підміна запиту перед його виконанням СУБД. 

4. Виконання підміненого SQL- запиту СУБД. 

5. Отримання результату виконання підміненого запиту. 

6. Пересилка результату виконання (підміненого запиту) клієнтові, що зініціював запит. 

Реалізація такого методу потребує використання спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ), до якого 

висуваються наступні умови: незалежність від моделі даних БД; адаптивність до різних реляційних СУБД 

(Firebird 1.5, Firebird 2.1.4, MySQL); незалежність від типу, версії та кількості клієнтського ПЗ. 

Алгоритм перехоплення. Алгоритм автоматичного перехоплення та підміни SQL запитів базується на 

завантаженні DLL-бібліотеки в адресний простір серверного процесу за допомогою віддалених потоків, що 

виконує перехоплення Winsock API-функції методом модифікації таблиці імпорту [2]. 

Приводимо опис методу перехоплення API-функцій у режимі користувача за допомогою модифікації 

таблиці імпорту. 

Розглянемо принципи виклику функцій, які розміщені в DLL [2]. 

 

Раннє зв’язування (статично імпортовані 

функції). 

Цей метод (рис. 1) оснований на тому, що 

компілятору відомий перелік імпортованих 

програмою функцій. Спираючись на цю інформацію, 

компілятор формує так звану таблицю імпорту EXE-

файла. Таблиця імпорту − це особлива структура (її 

місце розташування і розмір описуються в заголовку 

EXE-файлу), містить список використовуваних 

програмою бібліотек і список імпортованих з кожної 

бібліотеки функцій. Для кожної функції в таблиці є 

поле для зберігання адреси, але на стадії компіляції 

адреса невідома. У процесі завантаження EXE-файлу 

система аналізує таблицю імпорту та завантажує всі 

перераховані в ній DLL, тобто встановлює в таблиці 

імпорту реальні адреси функцій, які містяться в цих DLL. На схемі виклику API-функцій (рис. 2) показаний 

процес раннього зв'язування – в момент завантаження відбувається заповнення адрес у таблиці імпорту (1), в 

момент виклику функції з таблиці імпорту береться адреса функції (2) і відбувається власне виклик функції (3). 

Метод перехоплення API-функцій у режимі користувача за допомогою модифікації таблиці імпорту 

представлено на рис. 2. 

Рисунок 1 – Принципова схема виклику API-

функцій  

із DLL. 
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Відповідно до методу додаток-перехоплювач 

знаходить у пам'яті таблицю імпорту програми і 

виправляє адреси функцій на адреси своїх 

перехоплювачів (попередньо зберігаючи реальні 

адреси). У момент виклику API-функції програма 

зчитує її адресу з таблиці імпорту та передає за 

цією адресою керування процесом. Пошук таблиці 

імпорту в пам'яті не представляє особливої 

складності, оскільки для цього існують 

спеціалізовані API-функції, що дозволяють 

працювати з образом програми в пам'яті.  

 

 

 

Алгоритм перехоплення SQL-запиту до його 

виконання СУБД (рис. 3): 

1. Перевірка наявності запущеної серверної частини. 

2. Встановлення перехоплення WinSock API-функцій за допомогою віддалених потоків. 

3. Очікування запиту від клієнтської частини. 

4. У разі наявності запиту від клієнтської частини, отримання та підміна SQL-запиту до СУБД. 

5. Виконання запиту СУБД. 

6. Пересилка результату виконання клієнтській частині. 

 

Для реалізації перехоплювача було обрану мову 

низького рівня Ассемблер. Вона надає простий доступ до 

ресурсів системи та дозволяє створювати досить 

продуктивні додатки. 

Для вирішення проблеми підтримки декількох видів 

СУБД використовується механізм заміни в коді 

перехоплювача ключових байт, які ідентифікують 

потрібний запит від клієнта: FireBird 2.1: 27 байт (15h); 

MySQL:1 байт (16h). 

Перспективним у подальшому розвитку вбачається: 

розширення підтримки для інших СУБД, створення 

зручного інтерфейсу, доповнення інструментами аналізу 

та збору статистики для перехоплених запитів. 

Висновки. Розроблено програмний додаток для 

перехоплення та редагування запиту в середовищі СУБД. 

Застосування отриманого програмного продукту 

дозволить проводити автоматичне перехоплення та 

редагування SQL-запитів у реальному часі в середовищі 

СУБД, що може бути використано для оптимізації роботи 

СУБД шляхом зміни структури запиту при сталій 

семантиці. Суттєвими перевагами створеного ПЗ є 

універсальність застосування для різних СУБД. До 

недоліків програми можна віднести не досить зручний 

інтерфейс та нестачу інструментів для аналізу та збору 

статистики.  
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Рисунок 2 – Структурно-функціональна схема 

методу перехоплення API-функцій у режимі 

користувача за допомогою модифікації таблиці імпорту 

 

Рисунок 3 – Блок-схема роботи алгоритму 

перехоплення 
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Вступ. Стан сучасної економіки багато у чому залежить від рівня автоматизації та роботизації виробництва. 

Розробка робототехнічних комплексів супроводжує сучасні науково-технічні дослідження у галузях 

машинобудування, транспорту, медицини, космічної техніки тощо [1]. Тому побудова роботів та розробка 

програмного забезпечення для керування ними є актуальною науково-практичною задачею. 
Мета роботи. Створення програмного забезпечення для системи керування автономним мобільним роботом 

з функціями навігації та сортування предметів на основі технології Lego Mindstorms. 

Матеріал і результати дослідження. У ході дослідження були створені алгоритми та програми організації 

руху і розпізнавання предметів на основі обмеженої кількості оптичних сенсорів. Робота базується на 

розв’язанні наступних завдань [2]: 

1. Аналіз конкурсного завдання Всесвітньої олімпіади з робототехніки WRO-2011 по створенню 

мобільного робота-сортувальника на базі технології Lego Mindstorms. 

2. Обґрунтування та вибір конструкції мобільного робота. 

3. Розробка керуючих алгоритмів для побудови маршруту руху. 

4. Розробка керуючих алгоритмів для розпізнавання предметів. 

5. Програмна реалізація керуючих алгоритмів. 

 
Рисунок 1 – Конструкція робота-сортувальника, вигляд 

спереду 

На основі використання технології Lego 

Mindstorms [3] створений апаратно-

програмний комплекс, який, на відміну від 

існуючих, містить алгоритми та програми 

організації руху і розпізнавання предметів на 

основі обмеженої кількості оптичних 

сенсорів, що дозволяє ефективно 

транспортувати й сортувати малогабаритні 

предмети. Робот має конструкцію, з якою 

можна реалізувати такі допоміжні задачі: 

1) швидкий та точний рух вздовж чорної 

лінії; 

2) підрахунок перехресть на лініях 

розмітки ігрового поля; 

3) захват і транспортування об’єктів; 

4) визначення кольору та розміру 

об’єктів; 

При цьому максимальна кількість сенсорів – 4, а максимальна кількість інтерактивних сервомоторів – 3. 

Сконструйований робот (рис. 1) задовольняє всім вимогам [4]. 

За допомогою програми NXT Data Logging було проведено ряд експериментів, у яких досліджувалися зміни 

інтенсивності відбитого світла від кубиків різного кольору та розміру шляхом розкладу та нормалізації сигналу 

сенсора кольору за трьома складовими [5]. Результатами експерименту стали графіки та значення показників 

сенсора при визначенні кольору різних кубиків (табл. 1). На основі аналізу отриманих результатів зроблено 

висновок, що при використанні адитивної колірної моделі RGB шляхом порівнянь різних складових світла 

можна визначити як колір, так і розмір кубу. 

Таблиця 1 – Значення показників сенсора при визначенні кольору кубиків 

    Розмір 

 

Колір 

Великий Малий 

Red Green Blue Red Green Blue 

Червоний 46 - 53 25 -  34 25 - 34 32 - 40 25 -  34 25 -  34 

Зелений 30 - 35 38 - 45 25 - 31 20 - 26 24 - 30 20 – 26 

Синій 25 - 33 30 - 36 35 - 41 23 - 26 25 - 27 26 - 29 
 

Основний цикл керуючої програми робота передбачає виконання кількох процедур:  

1) процедура «Розпізнання кубика»; за допомогою сенсора кольору робот визначає розмір та колір 
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об’єкту, що знаходиться під ним; 

2) процедура «Переміщення до заданого місця»; якщо колір, визначений у попередній процедурі, 

червоний, то робот повинен переміститися до перехрестя з номером 0, якщо синій – до перехрестя 1, якщо 

зелений – до перехрестя 2; 

3) процедура «Вибивання кубика»; у ліву сторону відносно вектора «Кошик»-«База» вибиваються великі 

кубики, у праву – малі;  

Ці процедури виконуються для кожного з чотирьох кубиків, після чого робот повертається за другою 

партією кубиків і послідовність дій повторюється вдруге.  

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму процедури 

«Переміщення до заданого місця» 

Після отримання команди початку руху робот рухається 

по чорній лінії до Т-подібного перехрестя, виконуючи 

процедуру «Переміщення до заданого місця». Таким місцем 

буде перехрестя з номером 2. 

Після його досягнення виконується процедура «Захват 

кубиків»: робот повертається задньою частиною корпусу до 

лівої сторони зони «Кошик» для захвату першої партії 

кубиків. Молот відхиляється від початкового положення на 

45°. Робот прямує до лівої стінки зони «Кошик», таким чином 

усі 4 куби розміщуються у вільному просторі під блоком 

NXT. Утримання кубиків під час транспортування 

забезпечується фіксацією молота в опущеному положенні.  

Далі робот повертається до перехрестя з номером 0 

(процедура «Переміщення до заданого місця»).  

Рух робота уздовж чорної лінії здійснюється за 

алгоритмом процедури «Переміщення до заданого місця», 

блок-схема якого наведена на рис. 2.  

Ідея алгоритму «Переміщення до заданого місця» полягає 

у наступному: два сенсора освітленості (приєднані до портів 1 

та 2) розміщуються над білим полем ліворуч та праворуч від 

чорної лінії розмітки. Якщо один із сенсорів під час руху 

потрапляє на чорну лінію, то потужність відповідного мотору 

зменшується зі 100 % до 85 %, унаслідок чого відбувається 

вирівнювання положення робота, обидва сенсори знов 

розміщуються над білим полем, потужність моторів 

підвищується до 100 %. 

Під час руху аналізується положення робота (номер 

перехрестя, на якому він знаходиться) та напрямок його руху. 

Тривалість руху і напрямок визначаються номером 

перехрестя, на якому робот повинен вибити черговий об’єкт. 

Перед початком руху порівнюється напрямок руху робота і 

положення перехрестя, до якого потрібно переміститися, і в 

разі необхідності робот здійснює поворот на 180°. Перехрестя 

вважається пройденим, коли сенсор освітленості, що 

приєднаний до порту № 3, отримає значення менше 52 %, що 

відповідає положенню над чорною лінією. 

Висновки. Розроблені алгоритми є універсальними і можуть використовуватись при розробці програм 

керування автономними мобільними роботами з обмеженою кількістю оптичних сенсорів. Розроблена 

конструкція робота реалізує наступні допоміжні задачі: швидкий та точний рух вздовж чорної лінії; підрахунок 

перехресть на лініях розмітки ігрового поля; захват і транспортування об’єктів; визначення кольору та розміру 

об’єктів. Зі створеним роботом-сортувальником команда робототехніків “Done!” виборола перше місце на 

Всеукраїнській олімпіаді та дев’яте місце у світі на Всесвітній олімпіаді з робототехніки WRO-2011, ставши 

першою серед європейських команд.  
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Вступ. Розробку електронних ресурсів інформаційних матеріалів було започатковано з метою інтеграції до 

системи національного інформаційного ресурсу, а саме – науково-технічної інформації [1]. Наукова інформація, 

що міститься у розробленій базі, охоплює результати, одержані у процесі науково-дослідної, виробничої та 

педагогічної діяльності науковців кафедри «Системи автоматичного управління і електропривод». Дані, які 

отримуються на основі системного та статистичного аналізу такої інформації, характеризують результативність 

і актуальність досліджень. 

У даний час, коли темпи накопичення і передачі інформації, яка генерується науковцями кафедри, 

зростають, виникає протиріччя між «виробництвом» інформації і можливостями її використання та переробки. 

Постала необхідність створювати системи та електронні ресурси, які нададуть змогу науковцям здійснювати 

найбільш продуктивний (ефективний) пошук із використанням відповідних інформаційних матеріалів, а також 

нададуть вільний доступ науковому загалу до наших досягнень. 

Мета роботи. Розробити електронний ресурс «База  даних наукових публікацій викладачів кафедри 

«Системи автоматичного управління і електропривод» (БДНП). 

Матеріал і результати дослідження. До сучасних інформаційних систем пред'являються високі вимоги: 

продуктивність; надійність; забезпечення цілісності та безпеки даних (особливо при сьогоднішньому розвитку 

Інтернету); захист від системних та апаратних збоїв; масштабування; можливість взаємодії з іншими системами тощо. 

Вимоги до бази даних. Основними аспектами у розроблюваній БДНП є упорядкованість та інформативність, 

від яких багато в чому залежить ефективність роботи із базою та формуванням на її підставі статистичних та 

аналітичних даних.  

Тому до БДНП висувається ряд спеціальних  вимог, а саме: 

− реалізація двох режимів доступу до інтерфейсу і бази даних; 

− представлення інформації у вигляді спеціально розробленої форми; 

− можливість автоматичного пошуку та упорядкування публікацій за різними критеріями (наприклад: за 

роком видання; за датою публікації; за автором; за співавтором; за видом публікації тощо); 

− надання реферативної інформації про публікацію на трьох мовах (українська, російська, англійська); 

− можливість оперативного редагування даних з публікацій та по її авторам; 

− можливість ознайомлення (загрузки) із повнотекстовим змістом публікації; 

− надання додаткової статистичної інформації (розширеної інформації ) про публікацію (наприклад: тип 

публікації; вид видання; фах видання; обсяг публікації; імпакт-фактор видання тощо).  

Форма представлення інформації. Для визначення рейтингу кожного співробітника і подальшої 

статистично-аналітичної роботи із списком публікацій [2] кожен викладач кафедри надає інформацію про свої 

публікації згідно з вимогами розробленої форми, яка враховує: до якого типу належить публікація; чи є у 

публікації  співавтори; назву публікації; джерело, де опубліковано матеріли; рік видання; кількість друкованих 

аркушів публікації; фах видання; до якого виду відноситься публікація; де публікація була видана; імпакт-

фактор видання, в якому опублікована робота. 

Вибір програмного забезпечення. Для більш зручного користування базою даних був розроблений 

спеціальний інтерфейс, який дозволяє користувачам, які ніколи не працювали із базами даних MySQL, із 

легкістю маніпулювати даними в цій БД. Інтерфейс розроблений на мові програмування PHP із використанням 

елементів HTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX. 

Структура бази даних. У розроблюваній БДНП реалізовано два режими доступу до інтерфейсу і бази даних 

– звичайного користувача та адміністратора. Відображення інтерфейсу та можливості у режимі адміністратора і 

в режимі звичайного користувача відрізняються.  

У режимі звичайного користувача надається можливість переглядати список публікацій (рис. 1);  
 

 
Рисунок 1 – Вікно перегляду списку публікацій у режимі користувача 
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здійснювати пошук  по базі за чотирма критеріями: за автором, за співавтором, за роком видання, та критерієм 
публікації (українська чи закордонна); переглядати розширену інформацію про публікації (рис. 2), яка включає 
анотації на трьох мовах; завантажувати електронний варіант повнотекстового документу (рис. 3); переглядати 
вкладку із умовними скороченнями, які використовуються в базі даних.  
 

  
Рисунок 2 – Вікно перегляду розширеної інформації  

про публікацію 

Рисунок 3 – Вікно збереження повнотекстового 

електронного варіанту публікації 
 

У програмі реалізовано посилання «Повернутися до авторизації», яке знаходиться на кожній вкладці 
інтерфейсу в режимі звичайного користувача, щоб можна було повернути користувача до вікна авторизації.  

Для редагування і внесення нової інформації до БДНП користувач повинен увійти до програми у режимі 
адміністратора, для чого йому надається логін та пароль. Це надає йому доступ до вкладки «Автори» та 
можливість додавати дані про нові свої публікації (рис. 4) та авторів (рис. 5), а також редагування уже внесеної 
до бази інформації. 

 

 

 

Рисунок 4 – Вікно додавання нової публікації Рисунок 5 – Вікно додавання нового автора 
 

У БДНТ всі повнотекстові варіанти публікацій зберігають в форматі PDF, бо він реалізує основні вимоги, які 
висуваються до електронної публікації, а саме: сумісність, цілісність документа, захист даних.  

Висновки. Розроблена БДНП дозволяє ефективно та легко виконувати потрібні користувачу операції: 

− переглядати базу даних публікацій, а також оперативно вносити нові дані про публікації та їх авторів із 
можливістю редагування;  

− здійснювати пошук по базі даних за ключовими позиціями та упорядковувати її за різними критеріями; 

− переглядати анотації до публікацій на трьох мовах та завантажувати повнотекстові документи;  

− вести облік статистичних даних із фіксацією додаткової інформації про авторів та публікації тощо. 
Враховуючи функціональні можливості розробленої БДНП, вона з легкістю інтегрується у сайт кафедри.  
Слід зазначити, що робота по створенню нового електронного ресурсу інформаційних матеріалів «База 

даних патентної документації кафедри САУЕ» тільки розпочата. Ці дві бази даних стануть зручним 
інструментом для інтеграції до системи електронної науково-технічної інформації (реферативних баз даних, 
електронних бібліотек тощо), адже вони є невід’ємною частиною національного інформаційного ресурсу і їх 
розробка буде, безперечно, сприяти інформаційному супроводженню інноваційної діяльності та трансферу 
технологій. 
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Вступ. Останнім часом велика увага приділяється питанням випробування як електричних машин, що 

знаходяться в експлуатації, так і відремонтованих. Після проведення ремонту електричні машини 

випробовують під навантаженням з метою перевірки їх стійкості до механічних та струмових навантажень [1]. 

Перспективним видом випробувального обладнання є системи взаємного навантаження машин постійного 

струму (МПС) без механічного з’єднання валів [1, 2]. Навантаження електричних машин відбувається шляхом 

формування гармонічного закону напруги керування на силові перетворювачі [1, 2]. 

У роботі [2] показано, що визначення гармонічних складових математичним шляхом достатньо ускладнене, 

тому запропонована та розроблена схема системи керування з автоматичним формуванням режимів 

навантаження та компенсації. У роботі [3] виконано побудову нечітких контролерів (НК), які дозволяють 

розраховувати значення гармонічних складових керуючих впливів. Поєднання нечітких контролерів з 

математичною моделлю системи керування шляхом розробки графічного інтерфейсу дозволяє підвищити якість 

та швидкість розрахунків, автоматизувати процес випробування. 

При розробці певного програмного забезпечення виникає необхідність багаторазового запуску файлу 

програми при інших, змінених параметрах розв’язуваної задачі. Виникає незручність у постійному редагуванні 

вихідного тексту програми і повторному або черговому її запуску. При цьому потрібно враховувати процес 

введення змінних, який би забезпечив користувачеві зручний доступ до програми. При вирішенні інших 

завдань можуть виникнути труднощі з візуалізацією будь-якого процесу, тобто параметри змінюються 

динамічно в процесі вирішення поставленого завдання [4, 5]. Усього цього можна досягти при використанні 

графічного інтерфейсу користувача GUI (Graphical User Interface), що дозволяє користувачеві зробити програму 

більш універсальною [4]. 

Мета роботи. Підвищення ефективності випробування машин постійного струму шляхом розробки нечіткої 

системи керування (НСК) з функцією автоматичного пошуку параметрів модуляції випробувальної напруги. 

Матеріал і результати дослідження. Середовище системи Matlab − це сукупність інтерфейсів, через які 

користувач підтримує зв’язок із цією системою (діалог за допомогою командного рядка або графічного 

інтерфейсу, перегляд робочої області, редактор і відладчик М-файлів, побудова математичних моделей, 

використання пакетів нечіткої логіки й т. п.) 
Графічний інтерфейс користувача − різновид інтерфейсу, в якому елементи (меню, кнопки, значки, списки й 

т. п.), представлені користувачеві на дисплеї, виконані у вигляді графічних зображень. До складу MatLab 

входить середовище GUIDE для створення додатків із графічним інтерфейсом користувача. Створені в даному 

редакторі додатки можуть складатися як з одного основного вікна, так і декількох вікон, здійснюючи виведення 

графічної і текстової інформації в основне вікно програми [4, 5]. 

Розробка програми у середовищі візуального програмування GUIDE складається з наступних етапів: 

− створення заготовки для вікна програми; 

− розміщення на ній елементів управління (кнопок, перемикачів, прапорів, списків, смуг прокручувань, 

панелей, текстових областей і осей) та програмування подій, що виникають при роботі користувача у 

вікні працюючої програми; 

− створення меню програми з пунктами і підпунктами і програмування подій, що виникають при виборі їх 

користувачем; 

− створення контекстних меню з пунктами, зв’язування їх з об’єктами вікна програми і програмування 

подій, що виникають при виборі пунктів меню користувачем. 

З урахуванням зазначених етапів запропоновано структуру графічного інтерфейсу з функцією 

автоматичного пошуку параметрів модуляції випробувальної напруги в системі навантаження машин 

постійного струму. Для роботи системи використані створені в пакеті Fuzzy Logic Toolbox нечіткі контролери, 

які дозволяють розраховувати гармонічні складові керуючих впливів, та створена математична модель системи 

керування МПС з автоматичним формуванням режимів навантаження та компенсації [2]. 

Робота з інтерфейсом проводиться за наступним алгоритмом. 

При натисканні кнопки RunFigure в середовищі GUIDE користувачеві відкривається вікно програми 

графічного інтерфейсу (рис. 1). 

На початковому етапі роботи з інтерфейсом користувач може вибрати одну з наведених схем системи 

взаємного навантаження МПС (з впливом на якірне коло, на коло обмотки збудження та при комбінованому 

керуванні) (рис. 1, панель 5). 

На панелі 1 (рис. 1) задаються вхідні параметри електричних машин. У системі взаємного навантаження 

використовуються дві електричні машини, тому у вікні програми передбачено дві панелі для введення 
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початкових параметрів МПС. Для розрахунку початкових значень керуючих впливів використовується один з 

наведених НК. 

Розрахунок початкових значень керуючих параметрів проводиться на панелі 2 (рис. 1). НК виконує 

наближений розрахунок параметрів. У панелі «Начальні налаштування керуючих параметрів» при натисканні 

кнопки «Розрахунок» користувачеві виводяться початкові дані розрахунку НК. Введення розрахованих 

параметрів до математичної моделі відбувається натисканням кнопки «Ввести». За необхідності дані параметри 

можливо скинути натисканням кнопки «Скидання параметрів». 

Для роботи моделі системи керування необхідно задати в панелі 3 (рис. 1) параметри регуляторів (Kp1, Kp2, 

Ku1, Ku2). Користувач також може обрати один із наведених у панелі функціоналів якості для оцінки роботи 

системи. Розрахунок починається при натисканні кнопки «Розрахунок». 

На панелі 6 (рис. 1) можливе відображення за бажанням користувача миттєвих залежностей струмів та 

кутових швидкостей, а також середніх значень кутових швидкостей та ефективних значень струмів 

електричних машин та джерела живлення. 

Керування системою відбувається за допомогою розташованих на панелі 4 кнопок (рис. 1). Після натискання 

кнопки «Запуск моделі» завантажується математична модель, у результаті розрахунку якої формуються 

навантажувальний режим та режим компенсації. Натисканням кнопки «Відобразити на графіках» запускається 

панель 6 та виводяться вибрані залежності. За необхідності можна зупинити розрахунок (кнопка «Стоп»). 

Перед початком нового розрахунку натискається кнопка «Скидання всіх параметрів». 

 

Рисунок 1 − Графічний інтерфейс «Нечітка СК навантажувальними режимами комплексу випробування МПС» 

Висновки. Розроблений графічний інтерфейс нечіткої системи керування дозволяє автоматизувати процес 

розрахунку керуючих впливів при формуванні навантажувальних режимів комплексу для випробування МПС. 

Розроблена система дозволяє розраховувати значення гармонічних складових керуючих впливів для 

електричних машин, потужність яких змінюється в діапазоні 0,5ч200 кВт, та формувати навантажувальні 

режими та режими компенсації під час випробування МПС. Аналіз візуально відображених залежностей 

струмів та швидкостей обертання дозволить зробити висновок щодо відповідності сформованого режиму 

навантаження вимогам. 
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Вступ. Технологічна підготовка механоскладального виробництва є одним з найважливіших етапів 

життєвого циклу будь-якого виробу, коли особливо важливо розробити технологію для отримання 

бездефектного виробу із забезпеченням заданих властивостей та вимог, які пред’являються до виробу. 

Основними вимогами при створенні виробів є: 

–  забезпечення необхідних властивостей виробу; 

–  забезпечення експлуатаційних властивостей виробу; 

–  скорочення строку виготовлення виробу; 

–  зниження собівартості виготовлення. 

Кожна з перерахованих вимог до процесу виготовлення виробу залежить від декількох параметрів, тому 

розробка технологічної підготовки механоскладального виробництва – процес, який потребує аналізу багатьох 

факторів. Використання систем автоматизованого проектування сприяє скороченню строків та вартості 

технологічної підготовки виробництва, особливо в умовах малосерійного та дослідного виробництва, коли 

номенклатура виробів дуже велика, а строки технологічної підготовки виробництва обмежені.  

Мета роботи. Розробка бази даних технологічної інформації з використанням стандартів сімейства IDEF. 

Матеріал і результати дослідження. Впровадження систем автоматизованого проектування потребує 

рішення ряду проблем: 

–  комп’ютерне забезпечення технологічних відділів; 

–  навчання персоналу роботі з комп’ютерною технікою та системою автоматизованого проектування; 

–  вартість системи автоматизованого проектування. 

Якщо не займатись розв’язанням даних проблем, підприємство може суттєво програвати в конкурентній 

боротьбі. У світовій промисловості в останній час зростає кількість наукоємних та ресурсоємних виробів для 

виробництва яких необхідна участь не одного підприємства, а кооперація декількох або створення віртуальних 

підприємств. На цьому фоні використання технологій інформаційної підтримки виробів (CALS-технологій), 

тобто комп’ютерної підтримки життєвого циклу виробу, в який входять як один з найважливіших компонентів 

й системи автоматизованого проектування.  

Основою для створення системи автоматизованої підготовки механоскладального виробництва є розробка 

та впровадження бази даних технологічної інформації [2].  

При створенні бази даних технологічної інформації не завжди є можливість розділення вимог та значень 

характеристик для кожного з об’єктів бази даних. Тому при створенні баз даних технологічної інформації 

необхідно розглядати одночасно два компоненти: систему керування базою даних та сукупність даних, які 

впорядковуються за деякими правилами. І хоча ці компоненти взаємодіють між собою, спочатку вони 

розробляються незалежно та можуть розглядатись у своєму життєвому циклі як два різних об’єкти, які 

відрізняються номенклатурою та змістом показників, технологією та засобами автоматизації розробки; 

категоріями спеціалістів, що забезпечують створення експлуатації або використання баз даних, і тому подібне.  

Перед створенням бази даних технологічного призначення необхідно визначити та проаналізувати рух 

інформації та документообігу в процесі створення технологічного процесу на підприємстві. Мета подібного 

аналізу – знайти слабкі місця в схемі технологічної підготовки виробництва, яка діє на підприємстві, а також її 

оптимізація. Аналіз виробництва проводиться за допомогою методології IDEF0, яка представляє собою 

структуроване зображення функцій виробничої системи та використовується в основному при аналізі та синтезі 

виробничо-технічних та організаційно-економічних систем. У цій методології система, що розглядається, 

представляється як сукупність взаємодіючих робот та функцій. Тобто розробку технологічного процесу можна 

представити із системних позицій: схематично зобразити рух інформаційних потоків, формалізувати 

розрахунки технологічних параметрів та представити у вигляді блок-схеми або діаграми IDEF [1, 7].  

Першим етапом створення IDEF-діаграми є розробка контекстної діаграми – найбільш абстрактного опису 

технологічного процесу. Контекстна IDEF-діаграма для бази даних технологічної інформації показана на рис. 1.  

На даній діаграмі стрілки «Технічні вимоги» та «Креслення виробу» є входом; «Комплект документації» – 

виходом, «Оператор» – механізмом, а стрілки «ДСТУ, ISO, технічні рекомендації» – керуванням. На 

наступному етапі контекстна діаграма розподіляється на укрупнені функції – підпроцеси  або діаграми 

декомпозиції, кожна з яких поділяється на складові до тих пір, доки ієрархічна схема, яка будується, не буде 

складатись з елементарних процесів. Кожен блок діаграми декомпозиції може мати власні входи, виходи, 

керування та механізми. 

Технологія IDEF0 дозволяє побудувати функціональну модель процесу та є основою для побудови 

інформаційної моделі технологічної бази даних. 
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Інформаційна модель бази даних технологічної інформації створюється за допомогою ІDEF1X та містить 

наступні модулі: «Класифікатор», «Технологічне оснащення», «Операції», «Переходи», «Маршрутна карта». 

 

 

Проектування технологічного процесу 

ДСТУ, ISO,  
технічні рекомендації 

Креслення  
виробу 
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Технічні  
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Рисунок 1 – Контекстна IDEF-діаграма, яка використовується при розробці інформаційної моделі бази даних 

технологічної інформації 

На першому етапі роботи з базою даних користувач – інженер-технолог працює як класифікатор деталей та 

складальних одиниць. Тобто користувач обирає тип необхідної йому деталі або складальної одиниці. 

Модуль «Класифікатор» має ієрархічну структуру, оскільки всі типові деталі та складальні одиниці можна 

представити як різні поєднання простих елементів, кожному елементу надається унікальний індекс.  

На наступному етапі користувач обирає з технологічної бази даних типовий технологічний процес 

виготовлення обраного виробу за допомогою модулю «Маршрутна карта», після чого може його коригувати з 

використанням модулів «Перехід», «Операція» та «Технологічне оснащення» [5; 6]. 

Запропонована база даних технологічного призначення дозволяє оброблювати за структурою, складом та 

змістом дані технологічного призначення з одночасним їх керуванням, оскільки база даних має два 

взаємопов’язані блоки: блок власне даних технологічного призначення та блок керування даними. Обидва 

блоки  можуть використовуватись як у сукупності, так і окремо на різних етапах життєвого циклу виробів. 

Технологічний процес складання виробу, який розробляється з використанням бази даних технологічної 

інформації, може стати повноцінною частиною єдиної платформи керування життєвим циклом виробу. Вже не 

буде виникати питань про відсутність певної документації на виріб та її невідповідність до інших 

супроводжувальних документів.. 

Висновки. Створення бази даних технологічної інформації та розробка методології її використання – 

важливий напрямок розвитку автоматизованого проектування технологічних процесів механоскладальних 

робіт. Поряд з цим формування бази даних технологічної інформації – складний комплексний процес, який 

потребує значних витрат. Процес формування бази даних не може бути успішно закінчений тільки з 

використанням програмних засобів, але використання нових методик дозволить стандартизувати набори даних 

та використовувати засоби автоматизації для створення бази даних технологічної інформації. 
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Вступ. Головною метою дистанційного навчання (ДН) є надання громадянам нашої держави можливості 

отримання якісних знань, набуття відповідних умінь та навичок за місцем їх проживання або тимчасового пере-

бування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та відповідного програмного забезпечення 

[1]. Важливим фактором забезпечення достатнього рівня якості ДН на етапі організації навчального процесу є 

обґрунтований та виважений вибір спеціалізованого програмного забезпечення для управління дистанційним 

навчанням. 

Мета роботи. Порівняльний огляд найбільш відомих платформ дистанційного навчання, призначених для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням з використанням Інтернет-технологій.  

Матеріали і результати дослідження. На сьогоднішній день у навчальних закладах України використову-

ється широка номенклатура систем дистанційного навчання як з відкритим кодом (умовно безкоштовних), так і 

платних, як широковживаних та специфічно орієнтованих. Системи дистанційного навчання, відомі в англомо-

вних літературних джерелах як Learning management systems (LMSs), – прикладні програмні продукти для 

управління навчальною діяльністю, що дозволяють розробляти та поширювати електронні навчальні матеріали, 

забезпечувати спільний доступ до інформації, організовувати навчальний процес та контролювати результати 

навчання з формуванням пакету відповідної звітної документації. 

Надійна LMS повинна забезпечувати [2]: 

– централізоване й автоматизоване управління навчальним процесом; 

– використання технологій самообслуговування і самоуправління; 

– швидкість та зручність формування й доставки інформації; 

– масштабованість (здатність системи до розширення і збільшення обсягів оброблюваної інформації); 

– Веб-орієнтованість та використання технологій Веб-застосунків, коли клієнтом виступає браузер, а сер-

вером – веб-сервер; 

– підтримку мобільності та відповідність усім існуючим стандартам. 

Майже всі сучасні LMSs, що пропонуються компаніями-розробниками, задовольняють зазначеним вимогам, 

але не всі з них є доступними для більшості навчальних закладів через високу вартість та/або складність у ви-

користанні [3].  

Так, програмний пакет eLearning Server 3000 (використовують Вінницький національний технічний універ-

ситет, Білоруський державний університет) має такі головні властивості: пакет створено у відкритому коді php, 

MySQL, Appache; пакет підтримує всі сучасні формати даних; пакет інтегрується у будь-яку операційну систе-

му: Windows, Linux, Free BSD, Unix тощо; пакет достатньо легко сприймається з точки зору програмування, має 

детальний коментар, добре підготовлений до змін. Але більшість налаштувань в eLearning Server 3000 доступні 

лише при наявності кваліфікованого РНР- та SQL-програміста. Крім того, система не має графічного інтерфей-

су для гнучкого налаштування звітів або зміни структури шаблонів порталу. Зміни параметрів системи можуть 

значно ускладнити її подальше використання.  

У веб-орієнтованої системи керування навчанням ATutor проблем з гнучкістю немає. Крім того, функціона-

льні можливості ATutor не лише не поступаються системі eLearning Server 3000, але й за деякими показниками 

випереджають її, а саме: можливість не тільки відслідковувати, але й керувати розвитком процесу. Програмний 

продукт є простим у встановленні, налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; викладачі (ін-

структори) можуть досить легко створювати та переносити навчальні матеріали та запускати свої онлайн-курси. 

Оскільки система є модульна, тобто складається з окремих функціональних одиниць — модулів, то вона відк-

рита для модернізації і розширення функціональних можливостей. Щодо операційної системи сервера, обме-

жень не має – система є кросплатформеною. До недоліків системи можна віднести слабо розвинену систему 

звітності [4]. 

Революційно нову пропозицію для створення та управління електронними навчальними ресурсами предста-

вляє система LAMS, що пропонує викладачу інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення навчального кон-

тенту, який може включати в себе різні індивідуальні завдання, завдання для групової роботи та фронтальну 

роботу з навчальною групою. Але дана платформа має часткову підтримку російської/української мови, а та-

кож, разом із ATutor, мають обмежену систему перевірки знань [4]. Також до недоліків слід віднести відсут-

ність підтримки модульності , тобто LAMS – система-моноліт. 

Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) — безкоштовна, відкрита 

(Open Source) система дистанційного навчання (СДО). Система реалізує філософію «педагогіки соціального 

конструктивізму» [5] та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча під-

ходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. 

Moodle перекладена на десятки мов, у тому числі є й частковий переклад на українську. Система використо-

вується у 175 країнах світу. Перевагами Moodle над вище зазначеними системами є можливість розширення за 
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рахунок зовнішніх модулів, достатньо розвинута система звітності, підтримка зовнішніх тестів, а також  висока 

ступінь надійності та відсутність обмежень за кількістю слухачів. Недоліками системи є високі вимоги до ква-

ліфікації спеціалістів для налаштування та підтримки системи; необхідність використання потужного серверу 

та широкого каналу. У навчальному процесі Moodle використовують Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова, інститут фізико-математичної освіти і науки, кафедра інформатики (м. Київ), Харківсь-

кий національний університет радіоелектроніки, Центр технологій дистанційного навчання (м. Харків), Львів-

ський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів), Білоцерківський державний аграрний універ-

ситет (м. Біла Церква) та багато інших. 

Всі чотири розглянуті програмні продукти поширюються на основі GNU General Public License (GPL), яка, 

зокрема, дозволяє вільно використовувати, змінювати та доповнювати програму. 

Відсутність буд-яких стандартів та вимог до систем дистанційного навчання в системі освіти спонукає пере-

важну більшість навчальних закладів здійснювати вибір між існуючим програмним забезпеченням за такими 

основними критеріями: 

– надійність в обслуговуванні та безпека; 

– сумісність; 

– зручність у користуванні та адмініструванні; 

– модульність; 

– забезпеченість доступу; 

– вартість програмного забезпечення, супроводу та апаратної частини. 

Висновки. Проведений аналіз передових систем дистанційного навчання викликає суперечності у 

об’єктивному виборі єдиного продукту, оскільки  переважна більшість безкоштовних систем (з відкритим ко-

дом) досить складна в обслуговуванні і потребуює висококваліфікованих фахівців для впровадження та підтри-

мки системи. Сума затрат навчального закладу на оплату праці такого співробітника за рік може перевищувати 

впровадження комерційної системи дистанційного навчання. Тому відповідь на вибір найраціональнішої сис-

теми є суб’єктивною та вимагає визначення чіткого переліку потреб та можливостей навчального закладу. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Величко В.Ю., Камишин В.В., Стрижак О.Є. Інформаційні технології формування сучасних систем 

знань як основа інноваційного розвитку освіти //  Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен-

ції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» 08–09 грудня 2010 року в м. Київ. – ІОД. – 2010.  

– 168 с. 

2. Стефаненко П. В. Теоретичні й методичні засади дистанційної освіти у вищій школі. − К. – 2002. 

3. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистан-

ційний курс. За ред. Кухаренко В.М. – Харів: Торсінг, 2001. – 320 с. 

4. Демида Б., Сагайдак С., Копил І. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір // Вісник Націо-

нального університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 694. 

– С. 98−107. 

5. Богомолов А.В. Обзор бесплатных систем управления обучением // Educational Technology & Society  

10 (3). – 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

* – Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. О.П.Чорного 

 
45

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ* 

Т. П. Коваль  
Криворізька ЗОШ №41 
вул. Співдружності, 44а, Кривий Ріг, Україна. 

Г. В. Замарев, асп., М. О. Павловський, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail:apch@kdu.edu.ua 

 

Вступ. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), технології електронного навчання стають 
невід’ємною частиною університетської освіти. В навчальний процес впроваджуються електронні технології і 
форми навчання, які включають використання глобальної мережі Інтернет, електронні бібліотеки, навчально-
методичні мультимедіа-матеріали, віддалені лабораторні практикуми тощо. Незважаючи на це, вирішення 
задачі підвищення якості підготовки фахівців, і особливо фахівців з технічних спеціальностей, з кожним роком 
набуває все більшої актуальності.  

Сьогодні вже не виникає питання, використовувати чи ні ІТ, актуальним став пошук найбільш ефективних 
підходів застосування даного засобу передачі знань. Але у сучасній освіті на сьогодні на переший план виступає 
не сам процес навчання, його технічне забезпечення й не технології викладання, а проблема забезпечення 
необхідного рівня параметрів успішності й якості навчання. Шляхи вирішення вказаної проблеми мають вагоме 
психологічне підґрунтя. І, як не парадоксально, а саме інформаційні технології призвели до її виникнення. 

Мета. Дослідження використання інформаційно-комунікаційної технології у підготовці фахівців технічних 
спеціальностей.  

Матеріал і результати дослідження. Упровадження ІКТ, по суті, запустило процес переходу на 
невербальні методи спілкування. Відомо, що ще 1964 року Yukio Ota винайшов і розробив LoCoS (Lover's 
Communication System), експериментальну візуальну мову зі звуками та можливістю створення осмислених 
речень і підсвідомо зрозумілими формами зображень [1]. Але до цього ще не готова не лише галузь освіти, а й 
усе суспільство. Наприклад, мультимедійне зорове подання інформації активізує праву півкулю мозку. Але ми 
не можемо мислити тільки образами. Для мислення необхідне спілкування: обговорення отриманої інформації, 
наприклад, під час практичних занять, колоквіумів та іспитів [2]. Людина формується як свідома й творча 
особистість завдяки розвитку вербальної системи – мовному спілкуванню, а ІТ не навчають, а надають 
інформацію й сприяють її засвоєнню. Відсутність же вербальних компонент призводить до зниження якості 
навчання. Які кількісні показники сприйняття й осмислення інформації? Проведені дослідження дозволили 
встановити середні відсоткові показники об’ємів конспектування лекцій з теоретичних, прикладних і загально-
технічних дисциплін за напрямом «Електромеханіка», які викладаються студентам на 3–5 курсах навчання. 
Об’єми конспектів, приведені до кількості сторінок конспекту викладача, наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Об’єми конспектування інформації студентами 

Вид дисципліни Без використання мультимедійних 
засобів, % 

З використанням мультимедійних 
засобів, % 

Теоретичні  80..85 60..70 
Прикладні  80..85 50..60 
Загально-технічні  70..80 30..50 

 

Незначне зменшення обсягу записаних лекцій у конспектах студентів при викладанні матеріалу викладачем 
без використання мультимедійних засобів відбувається за рахунок неповного відтворення текстової частини, 
тоді як формули, креслення й графіки записані у повному обсязі. При використанні викладачем мультимедійних 
засобів відбувається суттєва втрата інформації з тієї причини, що студенти з наданого об’єму інформації не в змозі 
виділити основну, яку треба конспектувати. Ця втрата може бути ще більшою, якщо викладач досконало володіє 
матеріалом і під час викладання «зачаровує» слухачів самим процесом подання матеріалу. 

Це лише одна сторона проблеми використання інформаційних технологій. Для запам’ятовування об’ємів 
отриманої інформації необхідне вербальне спілкування: обговорення отриманої інформації, наприклад, під час 
практичних занять, колоквіумів і навіть заліків та іспитів. Відсутність вербальних компонент призводить до 
зниження якості навчання. Наприклад, знову ж таки серед студентів 3-го курсу був проведений експеримент з 
контролю знань з використанням тестів закритого типу. Студенти які успішно вибрали правильні відповіді у 
тестових запитаннях, потім не змогли правильно відповісти у 50 % випадків на ці ж запитання, але поставлені у 
тесті відкритого типу. Нам можуть заперечити, що відповіді на запитання закритого й відкритого типів не 
можна порівнювати. Але ж нас цікавить не загальна ерудиція студента або чи пам’ятає студент цифри і 
формули. Ні, нас цікавить, по-перше, здатність до осмисленого користування отриманою інформацією, а по-
друге – чи стала отримана інформація знаннями. 

Шляхи вирішення вказаного питання тісно пов’язані з проблемою управління процесом навчання. При 
цьому вважається, що підвищення ефективності процесу навчання можна досягти лише удосконаленням засобів 
управління на основі інформаційних технологій. 
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У цьому сенсі великого значення набувають теорії й педагогічні технології навчання, які в сучасних умовах 
ґрунтуються на інформаційних технологіях і знаходять своє відображення, зокрема, в конкретних електронних 
навчальних і контролюючих програмах. До них відносяться різного роду тренінги, контролюючі програми, 
лабораторні практикуми, тренажери, ігрові програми, наочно-орієнтовані середовища, навчальне моделювання, 
ділові ігри, групові семінари (тьюторіали), розбір ситуацій (кейс-стадії), психологічне тестування тощо. 
Розробка подібних електронних ресурсів обумовлена необхідністю підготовки студентів до повноцінної та 
ефективної участі в побутовій, суспільній і професійній галузях в умовах інформаційного суспільства [3–5]. 

Ми формуємося як свідома й творча особистість завдяки розвитку вербальної системи – мовному спілкуванню. 
Сучасні засоби навчання на основі ІТ розривають цей зв'язок і забезпечують розвиток конструктивної системи. 
Тобто студент підсвідомо розуміє, адже ІТ не навчають, а надають інформацію і сприяють її засвоєнню. 

За такої ситуації необхідно будувати інформаційні засоби навчання з урахуванням невербальних 
компонентів, які б зв’язували інформаційні об’єкти з реальними (табл. 2). 

Таблиця 2 – Рівні застосовуваних невербальних компонент 

Типи і види комунікацій Застосовувані прийоми і засоби 
Фонаційні Звукові параметри 
Оптико-кінетичні Динаміка відображення 

Спрямованість погляду 
Знако-символічні Особливості форм і об'ємів 
Тактильні Слухове сприйняття звуків 

Просторово-часові Спосіб використання часу 
Виконання однієї або декількох дій одночасно 

 
Такий підхід застосований у ВЛК для проведення лабораторних і практичних занять зі студентами 

технічних спеціальностей [6, 7]. 
Зазначимо, що ВЛК – це програмно-апаратна сукупність модельованих об'єктів, процеси в яких ідентичні 

процесам у реальних фізичних об'єктах. Об'єкти віртуального комплексу поводяться аналогічно фізичним 
об'єктам у штатних та аварійних режимах роботи. 

Створені віртуальні лабораторні комплекси є інтегрованою системою супроводження всього процесу 
навчання, яка забезпечує якісні показники: організацію ефективної самостійної роботи; кількісне й якісне 
підвищення рівня отримуваних знань, вивчення відповідних навчальних курсів з одночасним виконанням 
практичних і лабораторних робіт під час самостійної та індивідуальної роботи; організацію якісного заочного 
дистанційного й екстернатного навчання. 

Висновки. Розвиток сучасної системи вищої освіти відбувається в умовах інформатизації суспільства і 
характеризується динамізмом, використанням численних ІТ, інноваційних методів і організаційних форм 
навчання. Впровадження ІТ надає широку можливість для використання нових методів і методик у навчанні й 
тим самим підвищенні його якості. Однак ІТ необхідно розглядати не як процес навчання, а як ІТ у навчанні, у 
тому числі інформаційних засобів у навчанні. 

Використання віртуальних комплексів забезпечує реалізацію інтегрованих технологій безперервного 
навчання, розвиток професійного аналітичного й логічного мислення, набуття дослідницьких і проектних 
навичок, ефективне впровадження наукових та інженерних розробок у навчальний процес, постійний розвиток 
єдиної навчально-лабораторної й наукової бази, зниження витрат на навчальне обладнання при одночасному 
підвищенні ефективності навчання.  
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Вступ. У зв’язку із сучасними проблемами, які постали перед вищими навчальними закладами недостатнє 
фінансування на модернізацію застарілих стендів та оновлення лабораторій сучасним обладнанням, одним із 
шляхів удосконалення лабораторного практикуму є застосування тренажерів, що замінять або доповнять вже 
існуючі фізичні лабораторні стенди і будуть ефективним інструментом для підвищення засвоєння матеріалу. 

Тренажер – це засіб навчання, що реалізує гнучку модель досліджуваної системи та дозволяє контролювати 
правильність виконання студентом лабораторного практикуму [1, 2]. Основною відмінністю тренажерів від 
звичайних засобів навчання є можливість проведення в автоматичному режимі оцінювання правильності 
виконання дій при рішенні тієї чи іншої задачі, постійний контроль дій студента при виконанні тієї чи іншої 
операції, можливість створення будь-яких режимів, відмінних від нормальних, їх дослідження без пошкодження 
обладнання та з безпекою для студента, наявність системи обмежень, що повинен враховувати студент під час 
виконання поставлених перед ним задач.  

Мета роботи. Створення підсистеми захисту для імітаційних моделей та фізичних стендів з функціями 
тренажера за напрямом «Електромеханіка» для дослідження аварійних режимів роботи двигуна постійного струму 
незалежного збудження (ДПС НЗ). 

Матеріал і результати дослідження. Важливим елементом у підготовці фахівців за напрямом 
«Електромеханіка» є ознайомлення студентів з роботою електропривода в аварійних та анормальних режимах, 
визначення причин їх виникнення та наслідків. На кафедрі САУЕ КрНУ ім. М. Остроградського останнім часом 
створюються так звані малогабаритні лабораторні стенди та імітаційні (віртуальні) моделі, що відповідають 
сучасним вимогам (безпека, габарити, надійність, наочність,тощо) та мають більше функціональних можливостей 
порівняно зі звичайними (включають у себе модулі вводу-виводу інформація та створене для їх роботи спеціальне 
апаратно-програмне забезпечення) [3]. Фізична реалізація  таких стендів, окрім зв'язку з реальними об'єктами 
дослідження, більше служить для вивчення схем та управління електромеханічними системами, організації 
цифрових вимірів, зв’язку електромеханічної частини з інформаційною. Імітаційні моделі повторюють роботу 
фізичних стендів з використанням математичного опису об’єкту дослідження і його властивостей та дозволяють 
створювати аварійні режими без шкоди для лабораторного обладнання. Такі стенди поліпшують сприйняття 
навчального матеріалу за рахунок своєї наочності, відповідають ідеям стаціонарного та дистанційного навчання.  

Як показує досвід, тренажери набагато простіше реалізувати у віртуальному вигляді. Це пов’язано із 
неможливістю їх виходу з ладу, безпекою при роботі із стендом, наочністю, часом, затраченим на розробку й т.ін. 
Реалізація тренажера на фізичному обладнанні дозволила б модернізувати вже існуючі стенди та зробити 
навчання більш ефективнішим та цікавим.  

Для створення тренажера лабораторне обладнання повинно містити як фізичну, так і програмну частину. 
Програмна частина буде відстежувати та аналізувати дії студента, враховувати помилки, вказувати на їх причини, 
видавати відповідне повідомлення про наслідки та можливості їх усунення. Вона також буде містити в собі 
спеціальну систему обмежень при імітації тієї чи іншої ситуації та системи порівнянь отриманих результатів 
дослідження з номінальними параметрами.  

Як приклад, індикація повідомлення по перевантаженню двигуна викличе необхідність співвідношення 
поточних параметрів роботи з номінальними та пошук причин перевантаження. Так, для ДПС НЗ причинами 
теплового перевантаження можуть бути збільшення навантаження на валу. коротке замикання, часті перехідні 
процеси, регулювання магнітного потоку, робота із номінальним струмом на низьких частотах обертання. 

Запропоновано можливі реалізації функцій тренажера на фізичних лабораторних стендах:  
– відпрацювання реагування на анормальні й аварійні режими роботи, наприклад: перегрів обмотки якоря 

двигуна, перевищення номінальної швидкості обертання валу двигуна, виникнення короткого замикання, 
тощо; 

– пошук пошкоджень у силовій та керуючій частинах електропривода; 
– відпрацювання правильного налаштування регуляторів об’єкту керування з  контролем тривалості 

перехідного процесу, перерегулювання та статичної похибки; 
– відпрацювання певних дій роботи за тренажером, що є аналогом фізичного лабораторного стенду, 

наприклад: правильний пуск двигуна, плавність регулювання та його відключення. 
Однак, жоден з розроблених стендів на сьогодні не є тренажером. Це пов’язано з тим, що стенди 

характеризуються фіксованим алгоритмом дій та очікуваними результатами при правильній побудові роботи та 
безпомилковості дій студента. Стенд дозволяє студенту закріпити теоретичні знання та проводити 
експериментальні дослідження, але під керівництвом викладача, що знижує можливість творчого підходу до 
виконання завдання, а в деяких випадках, якщо це робота за фізичними стендами, можливості його пошкодження.  

    На рис. 1 приведено приклад реалізації підсистеми захисту ДПС НЗ у програмному пакеті MATLAB. Така 

підсистема надасть можливість реалізації тренажера на лабораторному фізичному стенді чи імітаційних моделях 
при її включенні в спеціальне програмне забезпечення. Результати роботи підсистеми показані на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Структурна схема підсистеми дослідження аварійних режимів ДПС НЗ у пакеті MATLAB 
 

Межа увімкнення 

захисту

t, c  
Рисунок 2 – Графіки роботи імітаційної системи захисту 

математичної моделі ДПС НЗ 

Роботу підсистеми захисту (рис. 1) від 

перегріву обмоток в якірному колі можна 

пояснити за наступними контрольними точками: 

1 – струм, який протікає в якірному колі, 

порівнюється з установкою. В разі перевищення 

струму генерується логічний сигнал «1», в 

іншому ж випадку – «0»; 2 – розрахунок втрат 

потужності на активному опорі якірної обмотки 

(P нагр.); 3 – розрахунок енергії, що розсіюється в 

обмотці якоря (W); 4 –  логічний сигнал індикації 

перевищення допустимого рівня енергії, що 

виділяється в обмотці якоря. 

Одним із можливих варіантів стимулювання 

процесу дослідження може бути спеціальним 

чином сформоване завдання дослідження 

(тахограма, графік навантаження), відпрацювання 

якого дозволить, з одного боку, закінчити 

лабораторну роботу і отримати оцінку, з іншого 

боку – примусити дослідника створювати 

аварійні та анормальні режими, на які він буде 

примушений реагувати. 

 Висновки. Розглянуто можливі способи 

реалізації лабораторного тренажера на базі 

імітаційних та фізичних лабораторних стендів. 

 Розроблено підсистему теплового захисту 

двигуна постійного струму в програмному 

середовищі MATLAB та перевірено адекватність 

її роботи. Застосування таких підсистем у 

програмній частині імітаційного чи фізичного 

стенду дозволить набути студентам навичок 

коректної роботи з реальним обладнанням, 

відслідковувати процеси, що виникають в 

електромеханічних системах в аварійних режимах 

роботи. 
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СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИНАМІЧНИХ СТОРІНОК 

Я. В. Хоріщенко, студ., А. Л. Перекрест  к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна, e-mail: wey77@mail.ru 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку технічних та інформаційних систем існує необхідність розвитку 

технологій віддаленого керування технічними об’єктами з використанням мережі Internet [1]. У роботі [2] 

розроблена загальна структура мережевих лабораторій з доступом через Internet для віддаленого виконання 

лабораторного практикуму на фізичних дослідницьких стендах. Для реалізації функцій контролю режимів 

роботи та керування технічними об’єктами можуть використовуватись як стандартні рішення, так і спеціальні 

розробки [1, 3].  

Мета роботи. Розробка мережевої системи керування локальними технічними об’єктами з використанням 

web-технологій. 

Матеріал і результати дослідження. Реалізація управління та моніторингу будь-яким технічним 

пристроєм, використовуючи браузер та локальну мережу або мережу Інтернет, повинна задовольняти 

наступним основним вимогам: 

− використання системи не повинно значно навантажувати інформаційну мережу; 

− обмін даними між інтерфейсом та адаптером повинен виконуватись за допомогою стандартного веб-

протоколу HTTP, що усуває проблему налаштування мережевого обладнання; 

− всі данні, відтворювані інтерфейсом, повинні динамічно змінюватись прямо у вікні браузера без 

повторного завантаження файлів інтерфейсу; 

− собівартість фізичного адаптера не повинна перевищувати відповідних аналогів. 

Реалізація вказаних функцій потребує як апаратних, так і програмних рішень (рис. 1). Апаратна частина  

IR System (interface revolution system) представлена у вигляді спеціальної схеми – «адаптера» на базі 

мікроконтролера, який перетворює web-запити в керуючі команди. «Адаптер» також повинен формувати текст 

відповіді, яка підтверджує виконання операції та може містити додаткову інформацію про стан пристрою. 

Програмна частина представлена у вигляді вихідних кодів інтерфейсу, бібліотек функцій та програмного 

забезпечення мікроконтролера адаптера.  

«Web-сервером» може бути будь-який комп’ютер з 

спеціальним програмним забезпеченням, яке обробляє 

web-запити та формує відповіді на них. Прикладом такої 

програми є «Apache», яка працює на Windows та Unix-

подібних операційних системах. На даному комп’ютері 

зберігаються файли інтерфейсу, що потім 

завантажуються браузером. 

«Комп’ютером» у даній системі може бути будь-який 

пристрій, який під’єднаний до мережі й має 

встановлений веб-браузер (Internet Exploer, Opera, Safari, 

Chrome і т.п.). Система, побудована за таким принципом, 

може функціонувати як у локальній мережі, так і в 

мережі Інтернет. 

Для початку роботи із системою клієнт через «Браузер» повинен завантажити web-інтерфейс», після 

завантаження сторінки інтерфейсу запускається web-додаток. Потім встановлюється зв'язок з адаптерною 

платою, яка під’єднана до локальної системи управління фізичним об’єктом. Після встановлення зв’язку 

запускається функціональне ядро додатку, у якому періодично формуються спеціальні web-запити до адаптера 

й оновлюється інформація про стан об’єкту управління. Інформація може оновлюватися через певні проміжки 

часу або за запитом користувача.  

При необхідності внести зміни до конфігурації адаптера або передати дані до об’єкту управління,  

web-додаток формує запит і відправляє його до адаптера. Той, в свою чергу, повинен сформувати звіт про 

результати виконання запиту й відправити назад до додатку. Отримані результати обробляються й 

відображаються клієнту на екрані. Використання такої структури програми й алгоритму роботи дозволяють 

завантажувати інтерфейс тільки один раз, що значно зменшує трафік, а отже й навантаження на мережу. 

Програмне забезпечення мікроконтролера апаратного адаптера включає функціональне ядро, список 

властивостей, інтерфейси обміну даними та конфігурування ядра, низькорівневий драйвер обміну даними та 

USB-драйвер.  

Функціональне ядро – основний елемент програми, що створюється під час запуску мікроконтролера й 

відповідає за створення всіх інших об’єктів, необхідних для функціонування системи та включає в себе 

основні алгоритми роботи програми. Список властивостей включає список об’єктів, які складаються з імені 

властивості та її фізичної адреси. Приклад: «VirtualPort» = PortB. Даний підхід полегшує функціонування всієї 

Файли Інтерфейсу

(HTML, CSS, JavaScript) 

Web - сервер

Локальна система керування 

фізичним об’єктом

Адаптер

Комп’ютер

Браузер

TCP/IPTCP/IP

Інтерфейс  

зв’язку

Рисунок 1 – Загальна структура IR System 
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системи, оскільки веб-інтерфейс може звертатись до іменованої властивості, а не до фізичної адреси порту 

мікроконтролера, що підвищує абстракцію всієї програми. Інтерфейс обміну даними приймає команди та 

посилає дані через спеціальний драйвер. Інтерфейс може зчитувати або встановлювати значення властивостей 

та конфігурувати роботу ядра. Низькорівневий драйвер обміну даними – об’єкт, який реалізує зв'язок з 

програмованим контролером локальної системи управління фізичного об’єкту. Цей драйвер може бути 

написаний для будь-якого інтерфейсу обміну даними або взагалі бути віртуальним і не контактувати з 

фізичним світом (для налагоджувальних цілей). Використання патерну «драйвер – інтерфейс» забезпечує 

гнучкість програми та незалежність від платформи, на якій вона виконується. Інтерфейс конфігурування ядра 

– базовий інтерфейс, який містить набір функцій, необхідних для конфігурування властивостей ядра та 

виконання основних функцій. USB-драйвер – об’єкт, який реалізує зв'язок між контролером та комп’ютером, 

використовуючи шину USB. 

Використання об’єктно-орієнтованого програмування забезпечує максимальну гнучкість програми. При 

правильній побудові архітектури, змінюючи тільки низько-рівневі функції та об’єкти, можливо з легкістю 

переносити програму на різні апаратні платформи (AVR, ARM, PIC і т.ін.). 

Опис реалізації поточної версії. Для перевірки правильності функціонування системи, було створено ряд 

додатків, які демонструють основні можливості IR System та її компонентів. 

Одним з таких додатків є «IR System demo project» – тестовий  додаток, який призначений для демонстрації 

можливостей «IR System». Програма знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті «www.irsystem.tk» 

(розділ «Додатки» «http://irsys.tk/applications/irdp/»). Для перевірки працездатності системи за допомогою 

емулятора електронних схем Proteus була побудована тестова схема, до якої можна підключитись, 

використовуючи мережу Internet. Головне вікно додатку та віртуальна електронна схема зображені на рис. 2.  

Рисунок 3 – Схема та інтерфейс керування «IRDP» 
 

Cхема побудована на мікроконтролері «ATMega16», до якого підключені 8-світлодіодів D4-D11 і один 

змінний резистор RV1. Світлодіоди D1-D3 відображають стан адаптера. Перетворення інтерфейсів з Ethernet в 

СОМ виконується за допомогою спеціального драйвера. 

Висновки. Запропоновано програмне-апаратне рішення IR System для управління об’єктом через локальну 

мережу або мережу Інтернет. У подальшому планується виготовити апаратну частину системи для перевірки 

працездатності загального рішення. 
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ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ LEGO MINDSTORMS 
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Вступ. Робототехніка є одним з перспективних науково-технічних напрямків, що мають особливо стрімкий 
розвиток. Сфера застосування роботів постійно розширюється. Роботи використовуються у машинобудуванні 
та приладобудуванні. Крім промислового застосування, роботи використовуються в агропромисловому 
виробництві, у медицині, у сфері обслуговування.  Окрема галузь – екстремальна робототехніка, яка забезпечує 
виконання різного роду робіт у екстремальних або небезпечних і шкідливих для  людини зовнішніх умовах, що 
частково або повністю виключають її присутність [1]. 

Для популяризації робототехніки проводяться олімпіади, до участі в яких залучаються школярі та студенти. 
Всесвітня олімпіада World Robot Olympiad (WRO) – найпрестижніші світові змагання учнівської молоді з 
робототехніки, які у 2011 році проходили під гаслом «Роботи полегшують життя». На цих змаганнях 6 
українських команд боролися за світову першість з командами із 38 країн світу [2]. Діти віком від 11 до 18 років 
будували та програмували власних роботів з конструктора LEGO Mindstorms для виконання олімпіадних 
завдань у чотирьох лігах: молодша, середня, старша та відкрита [3].  

У старшій лізі WRO 2011 виступала команда “Done!” Полтавського обласного ліцею-інтернату при 
Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка. 

Мета роботи. Розробка конструкції робота на базі конструктора Lego Mindstorms для ефективного 
виконання завдань навігації та сортування предметів. 

Матеріал і результати дослідження. Завданням старшої ліги WRO 2011 було розробити робота-
сортувальника сміття, який мав би визначати розмір та колір кубів і, відповідно до критеріїв, відвозити у 
потрібний кошик [3]. При цьому сміття представляється у вигляді дев’яти кубів з певним набором ознак. Вони 
мали розміри 30 мм або 50 мм і були червоного, зеленого, синього або жовтого кольорів. У якості поля для 
сортування прийнятий стіл (рис. 1), який містить три типи зон: «База», 
«Кошик» і «Відсортований кошик». На початку місії робот знаходиться на 
«Базі». З неї він повинен прослідувати до «Кошика» і перенести елементи, 
розташовані у ньому, до «Відсортованих кошиків», використовуючи при 
цьому наперед заданий набір ознак. Цей набір оголошується кожною 
командою шляхом розміщення паперових карток з описом ознаки у 
відповідних «Відсортованих кошиках». Таким чином здійснюється 
прив’язка кожного «Відсортованого кошика» до об’єктів з конкретним 
переліком ознак. Готові картки, що позначають різні ознаки, за якими 
можуть бути відсортовані елементи з «Корзини», будуть доступні для 
команд для розміщення їх у «Відсортованих кошиках». Чим більше 
кошиків для відсортованих кубів були задіяні правильно, тим більше балів 
отримувала команда-учасник. Кількість задіяних кошиків для відсортованих 
кубів сягала від 2 до 6. На виконання завдання виділялось 2 хвилини.  

Розміри робота не повинні виходити за межі куба із шириною, висотою, довжиною 25 см. Він повинен 
складатися лише з деталей, що входять до серії конструкторів Lego Education, та містити лише один 
мікропроцесорний блок. Програма, завантажена до робота, може створюватись лише за допомоги середовища  
Lego Mindstorms на мові NXT-G. 

Відповідно до правил олімпіади, було складено алгоритм дій робота: 
1. Їде до місць розташування вантажу (орієнтуючись по чорним лініям поля). 
2. Підхоплює вантаж (відкриває забрало, під’їжджає до вантажу і закриває його). 
3. Визначає колір об’єкту (за допомогою датчику кольору). 
4. Відвозить відповідно до кольору у потрібне місце. 
5. Повертається за наступним вантажем. 
Зважаючи на розроблений алгоритм дій, нам потрібні (рис. 2) три сенсора освітленості, які будуть 

корегувати пересування робота по чорній лінії; сенсор кольору, який має визначати колір кубів; три 
сервомотори, два з яких обертають колеса, і один – для обертання забрала. Робот повинен перевозити 
одночасно чотири кубика, чітко рухатись, вибивати кубики (а не привозити їх на місце) в потрібні кошики; 
повинен мати компактні розміри й бути легким у збиранні, адже на змаганнях давалося лише дві с половиною 
години на збір та попередню відладку робота. 

Основою робота став кошик, у якому він мав перевозити вантаж. За формою це був прямокутник, в якому 
одна з менших сторін була відсутня. Довжина кошика складає близько 21 см, а ширина – приблизно 6 см. Із 

Рисунок 1 – Стіл для змагань 
старшої ліги: а) база; б) кошик; 

 в) відсортований кошик 
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такими розмірами максимальне, що може вмістити в себе робот, – три великих і один маленький куб. У 
більшому розмірі не було потреби, адже вірогідність того, що на олімпіаді виставлять відразу чотири куба 
однакового розміру у кошику, мала, а при обмеженнях робота, що вказані в правилах, важливим був кожен 
сантиметр. Ширина повинна була бути менше, ніж сумарна ширина двох маленьких кубів, адже була 
вірогідність того, що вони стануть разом і робот зіб'ється.   

 

Рисунок 2 – Блок-схема конструкції робота 
 

По бокам кошика було міцно закріплено два сервомотори з колесами, завдяки яким робот мав рухатись по 
полю. Було вибрано колеса діаметром 61,6 мм, які є найбільшими із доступних коліс. Такі розміри були вибрані 
задля збільшення швидкості робота. Для стійкості колеса маленького розміру були приєднані до передніх 
балок. До передньої панелі було прикріплено два сенсори освітлення для пересування по чорній лінії. Також 
було встановлено ще один сенсор світла, який знаходиться за правим колесом. Він напрямлений на вісь коліс. 
Завдяки цьому робот рахує чорні лінії, що дає змогу більш точно встановлювати місце положення на полі. Над 
кошиком знаходиться мікропроцесорний блок, закріплений лише по сторонам. Потрібно було розмістити його 
так, щоб з-під нього було зручно дістати й замінити акумулятор, адже потужність і швидкість залежать від 
заряду батареї. Також позаду робота розташований сенсор кольору, яким завдяки вдалій програмі ми змогли 
вимірювати колір і розмір куба. Для більш точних і стабільних показників розроблено «дах» навколо сенсора. 
Для вибивання кубиків з-під роботу над сенсором кольору встановлено й міцно закріплено двигун з молотком. 
Таким чином, отримана конструкція (рис. 3) мобільного робота, що дозволило виконати завдання на олімпіаді.  

Висновки. Результатом розв’язку поставленого завдання 
є готова конструкція роботу для участі у Всесвітній олімпіаді 
з робототехніки 2011 року, здобуте дев’яте місце [2, 4]. 

За результатами виконання роботи знайдено ефективний 
спосіб транспортування і сортування малогабаритних 
предметів. За вибраним способом робот виконує захват 
чотирьох предметів, рух в обох напрямках по чорній лінії та 
визначення номерів перехресть, послідовно розпізнає розмір 
та колір предмету, відправляє кожний предмет у належну 
комірку.  

Отримана конструкція є стабільною та швидкою й може 
бути використана для підвищення ефективності навчання 
студентів та учнів основам програмування і робототехніки. 

Роботів, складених за подібним принципом, з певними 
доповненнями, удосконаленнями і збільшених у розмірах, 
можна б було використовувати на складах, виробництвах, у 
побуті, для сортування потрібних речей. 
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Рисунок 3 – Готова модель робота 
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Вступ. Сучасне приладобудування характеризується використанням значної кількості різноманітних 

конструкційних матеріалів, які відрізняються один від одного своїми властивостями. Оброблюваність 

матеріалів є однією з найважливіших технологічних властивостей конструкційного матеріалу. Тому особливо 

важливим є питання її визначення для нового конструкційного матеріалу, а також – оброблювальних 

характеристик нових інструментальних матеріалів. Оброблюваність будь-якого матеріалу в значній мірі 

залежить від його хімічного складу, фізико-механічних характеристик та структури.  

На сьогодні існує багато різноманітних способів визначення оброблюваності матеріалів. Аналіз 

літературних джерел, присвячених оброблюваності, показав, що поняття оброблюваності є складним і не має 

строгого визначення.  

Термін «оброблюваність» використовується в широкому та вузькому смислі. Під оброблюваністю в широку 

сенсі цього слова мають на увазі здатність матеріалів підвергатись різанню за рядом технологічних показників. 

При цьому технологічними показниками є: швидкість різання, яку допускає різальний інструмент при заданій 

стійкості; сили різання або потужність необхідна для обробки при визначених умовах; якість обробленої 

поверхні та точність обробки; характер стружки, яка утворюється при обробці. 

Так Без'язичний В.Ф [1], Грубий С.В. [2,3], Виноградов Д.В. [4] та інші автори розглядають питання 

визначення раціональних параметрів механічної обробки деталей в машинобудуванні на основі 

оброблюваності матеріалів. Але в цих роботах та в роботах інших авторів пропонується визначати 

оброблюваність матеріалів та режими різання шляхом проведення довготривалих експериментальних 

досліджень і за складною методикою, що вимагає значних витрат споживаної енергії та матеріалів. Крім того, 

при визначенні режимів обробки не враховуються особливості конкретного досліджуваного конструкційного 

матеріалу. 

Таким чином наявні методи визначення оброблюваності потребують проведення тривалих 

експериментальних досліджень, витрат інструментальних та конструкційних матеріалів, електроенергії тощо. 

При цьому вказані методи не враховують реальні властивості досліджуваного матеріалу. Тому поставлена 

задача створення методики визначення оброблюваності конструкційних матеріалів та оброблювальних 

властивостей інструментальних матеріалів, що позбавлені недоліків існуючих методів їх визначення.  

Мета роботи. Розробка автоматизованої системи визначення оброблюваності конструкційних матеріалів та 

оброблювальних властивостей інструментальних матеріалів, яка базується на неруйнівних методах їх 

визначення та максимальному врахуванні реальних значень характеристик досліджуваних матеріалів. 

Матеріал і результати дослідження. Для реалізації поставленої задачі пропонується використовувати 

потужний і ефективний апарат багатовимірного статистичного аналізу. Тобто визначення оброблюваності 

здійснювати не шляхом проведення експериментальних досліджень, що пов’язані з його деформуванням, 

наприклад різанням, а математичною обробкою інформації про структуру, склад та властивості досліджуваного 

матеріалу, тобто неруйнівними методами.  
Можливості сучасної обчислювальної техніки та новітні економіко-математичні методи в вигляді методів 

багатомірного статистичного аналізу дозволяють по-іншому підійти до розв’язання задачі визначення 

оброблюваності – як відносної, так і реальної. 

Зазвичай відносна оброблюваність конструкційного матеріалу, як і відносні оброблювальні властивості 

інструментального матеріалу, визначаються шляхом проведення експериментів над досліджуваним та 

еталонним матеріалами при визначених однакових умовах (наприклад з однаковою швидкістю різання). Такий 

метод встановлення оброблюваності потребує значних витрат часу, коштів та електроенергії на приведення 

досліджень.  

Встановлення реальної оброблюваності різанням конструкційного матеріалу полягає в визначенні режимів 

(швидкості різання та подачі), які є близькими до оптимальних, враховуючи особливості конкретного 

матеріалу. В нашому випадку такими характерними особливостями є його хімічний склад та фізико-механічні 

властивості, що відрізняють даний матеріал від інших матеріалів даної групи.  

Для визначення оброблюваності лише треба визначити дійсні значення параметрів хімічного складу та 

фізико-механічних властивостей досліджуваного матеріалу. Дана інформація є початковою для роботи 

запропонованої системи визначення його оброблюваності 

Але зазвичай кожний матеріал характеризується великою кількістю параметрів, що включає хімічний склад, 

фізико-механічні властивості, особливості структури тощо. Врахувати всі ці параметри безпосередньо в 

обчисленнях практично неможливо та і недоцільно. Можливості факторного, компонентного та 

багатовимірного шкалування дозволяють значно зменшити початкові розміри інформаційних масивів 

інформації без втрати їх інформативності. Це реалізовано в вигляді відповідних алгоритмів та програм [5].  
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Для об’єктивного поділу конструкційних та інструментальних матеріалів на класифікаційні групи, які 

характеризуються близькістю сукупності їх характеристик доцільно використовувати відповідні методи 

класифікації та розпізнавання образів. Багатовимірний статистичних аналіз дозволяє це здійснити методами 

кластерного та дискимінантного аналізів.  

Попередній поділ матеріалів на класифікаційні групи, згідно з запропонованою методикою, виконує 

ієрархічний кластерний аналіз, який називають ще автоматичною класифікацією. Він дозволяє об’єктивно, 

науково обґрунтовано отримати класифікаційні групи матеріалів за множиною їх властивостей. 

Визначення групи матеріалів, до якої відноситься досліджуваний матеріал доцільно здійснювати методами 

дискримінантного аналізу [6]. Дискримінантний аналіз надає статистичний апарат для вивчення розходжень 

між двома і більше групами об'єктів стосовно багатьох параметрів одночасно. При цьому вважається, що існує 

дві або більш груп досліджуваних об’єктів, які відрізняються за сукупністю параметрів, причому ці параметри 

можуть бути виміряні за відносною шкалою. Дискримінантний аналіз допомагає виявляти розходження між 

групами об’єктів і дає можливість класифікувати їх за принципом максимальної подібності. Процедури 

дискримінантного аналізу реалізують задачі інтерпретації та класифікації. При інтерпретації, коли 

розглядаються розходження між групами об’єктів, можна визначити чи можливо, використовуючи даний набір 

параметрів (змінних), відрізнити одну групу від іншої, наскільки добре ці параметри дозволяють виявити 

розходження груп і які з цих параметрів є найбільш інформативними. Задача класифікації пов'язана з 

одержанням однієї чи декількох функцій, що дозволяють визначити одну із груп, до якої відноситься 

досліджуваний об’єкт. 

Наведені методи багатовимірного статистичного аналізу покладено в основу запропонованої системи 

визначення оброблюваності матеріалів . В цій системі для визначення оброблюваності нового конструкційного 

матеріалу, а також оброблювальних властивостей нового інструментального матеріалу спочатку визначається 

класифікаційна глупа, до якої відноситься досліджуваний матеріал, а потім за спеціальним алгоритмом – 

відносна оброблюваність. Для цього вказується назва матеріалу, з яким порівнюється досліджуваний матеріал. 

При необхідності визначення реальної оброблюваності досліджуваного матеріалу необхідно ввести реальні 

значення його характеристик, за якими буде визначена класифікаційна група даного матеріалу. Рекомендовані 

для цієї групи матеріалів нормативні умови та режими обробки підлягають корегування з врахуванням 

параметрів досліджуваного матеріалу [7].  

Висновки. Запропонована методика визначення оброблюваності конструкційних матеріалів та 

оброблювальних властивостей інструментальних матеріалів, що дозволяє визначити реальну оброблюваність 

(умови та режими різання) та відносну оброблюваність. Дана методика програмно реалізована та апробована 

при дослідженні різноманітних матеріалів. Використання такої «неруйнівної» методики визначення 

оброблюваності конструкційних матеріалів дозволяє значно зменшити витрати на проведення 

експериментальних досліджень, заощадити час та кошти.  
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ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ 
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Вступ. У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти 

значною мірою залежить від результативності впровадження технологій навчання, які ґрунтуються на нових 
методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають 
діяльнісний підхід до навчання. В умовах кризи та недостатнього фінансування вищих навчальних закладів 
кафедра систем автоматичного управління та електропривода (САУЕ) КрНУ ім. М. Остроградського вирішує 
задачі модернізації лабораторної бази шляхом створення імітаційних віртуальних та малогабаритних фізичних 
моделей [1]. Їх упровадження у навчальний процес дозволило зменшити матеріальні витрати на побудову 
лабораторного обладнання, а також підвищити ефективність засвоєння матеріалу.  

Мета роботи. Попередня оцінка ефективності проведення лабораторних занять за напрямом 
«Електромеханіка» з використанням сучасних лабораторних стендів. 

Матеріал і результати дослідження. Для оцінки ефективності засобів проведення лабораторних занять був 
проведений педагогічний експеримент на базі лабораторії кафедри [2].  

Учасниками експерименту були студенти третього курсу (групи ЕМХ-09-1, ЕМХ-09-2, ЕМХ-09-3,  
ЕМХ-09-4, ЕМХ-11-5с), які навчаються за напрямом «Електромеханіка». Загальна кількість студентів, що брала 
участь в експерименті, – 80. 
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За основу проведення педагогічного 
експерименту було обрано тему «Способи 
регулювання швидкості двигунів постійного 
струму незалежного збудження (ДПС НЗ)» у 
рамках робочого (поточного) плану курсу «Теорія 
електропривода». Це дозволило не створювати 
спеціальні умови для експерименту та, в свою 
чергу, змусило студента бути більш уважним при 
вивченні даного матеріалу, щоб отримати 
позитивну оцінку, яка буде врахована при 
виставленні модульної оцінки.  

Даний експеримент було проведено в 2 етапи 
(рис. 1). Перший етап – викладення теоретичного 
матеріалу. Студенти ознайомлювалися з 
властивостями ДПС НЗ, вивчали способи 
регулювання, а також особливості механічних і 
електромеханічних характеристик ЕП та основи їх 
побудови. Другий етап –  проведення лабораторної 
роботи. Студенти, завдяки безпосередній взаємодії з 
об’єктом дослідження, закріплювали теоретичні 
положення на практиці, будуючи механічні та 
електромеханічні характеристики за реальними 
експериментальними даними.  

При виконанні лабораторної роботи з 
використанням різних лабораторних стендів були 
поставлені такі вимоги: 

1) однакова мета та задача дослідження; 
2) розглядався один і той самий об’єкт 

дослідження (ДПС НЗ), його властивості та 
способи регулювання; 

 
Рисунок 1 – Алгоритм проведення педагогічного 

експерименту 
 

3) однакові початкові параметри для виконання відповідних розрахунків; 
4) отримання однакових експериментальних результатів (швидкість, струм, момент); 
5) дослідження природної та штучних характеристик в усталених режимах роботи. 
Кожний етап педагогічного експерименту включав у себе контроль знань. Тестові завдання мали 4 варіанти, 

кожен з яких складався із 14 питань.  
У тестових питаннях були використані такі основні форми завдань: закритої форми (вибір правильної відповіді 

із запропонованих на вибір); на відповідність; відкритої форми (пошук ключового слова). 
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Перше тестування показало, в якій мірі студенти засвоїли теоретичний матеріал. Для виявлення зміни 
поточного рівня знань проводилось повторне тестування після проведення лабораторної роботи. Попередні 
результати тестувань студентам не повідомлялись і номер варіанту не повторювався.  

Розподіл загальної кількості студентів третього курсу на підгрупи для проведення лабораторної роботи на 
різному обладнанні (віртуальні стенди, малогабаритні фізичні стенди й т. ін.), проводився з урахуванням 
успішності групи після першого тестування. Середній рівень знань студентів у кожній підгрупі був однаковий. 

На рис. 2 зображена загальна динаміка зміни поточного рівня успішності студентів третього курсу після 
проведення двох етапів педагогічного експерименту. 
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Аналізуючи результати педагогічного експерименту можна відзначити 
наступне. 

1. Ефективність засвоєння знань на віртуальному стенді 
характеризується наступними факторами: а) відсутність небезпеки при 
дослідженні; б) відсутність психологічного бар'єру при роботі з 
персональним комп'ютером (ПК); в) можливість повторів проведення 
лабораторної роботи у будь-якій кількості; г) наочність отриманих 
результатів та інформативність; д) сучасний підхід до виконання 
лабораторної роботи з використанням ПК. 

2. Ефективність засвоєння знань на фізичному малогабаритному 
лабораторному стенді характеризується такими факторами: а) безпека при 
проведенні лабораторної роботи; б) відповідність лабораторного стенду 
сучасним вимогам та максимальна наближеність до промислових варіантів 
виконання; в) інформативність завдяки відкритості технічних рішень; г) 
взаємодія студентів з реальним об'єктом дослідження; д) отримання 
реальних результатів дослідження в реальному часі, наочність. 

Рисунок 2 – Загальна динаміка зміни 
засвоєння знань студентів 3-го курсу 

(Ф – фізичний стенд,  
ММ – математична модель,  

ФМ – фізичний малогабаритний 
стенд, В – віртуальний стенд) 

3. Ефективність засвоєння знань на «класичному» фізичному лабораторному стенді характеризується 
наступними факторами: а) наближеність фізичного стенду до промислових зразків; б) взаємодії з фізичним 
об'єктом; в) отримання реальних результатів дослідження в реальному часі, наочність; г) відносна небезпека 
проведення лабораторної роботи – живлення стенду та силових кіл від напруги до 220 В вимагає постійного 
контролю з боку викладача; д) обмеженість дій при проведенні експерименту (є можливість пошкодження 
обладнання). 

4. Ефективність засвоєння знань з використанням математичної моделі обумовлена наступними чинниками:  
а) у процесі навчання студент не взаємодіє з реальним об’єктом, тобто працює тільки з імітаційним середовищем; 
б) при побудові моделей студент користується тільки диференційними рівняннями, що описують об’єкт і його 
властивості; в) складність моделювання, обумовлена складністю математичного опису фізичних, механічних, 
електричних явищ, що відбуваються в реальному об’єкті, та зовнішніх чинників, які впливають на нього; г) низький 
рівень навичок роботи студента з математичним пакетом MatLAB, обумовлений навчальним планом, оскільки на 
момент проведення експерименту студенти ще не пройшли в достатній мірі курс математичного моделювання. Це 
вплинуло на розуміння процесів, що відбуваються в імітаційному середовищі.  

Висновки. Попередня оцінка ефективності сучасних засобів проведення лабораторних занять показала, що 
кращі результати продемонстрували студенти, які працювали з віртуальними та малогабаритними лабораторними 
стендами, що пояснюється використанням під час проведення лабораторних занять персонального комп’ютера 
(ПК). При цьому ПК використовувався і як засіб відображення результатів експериментального дослідження, і як 
засіб керування роботою фізичного чи віртуального об’єкта. Гірші результати продемонстрували студенти, які 
працювали з математичними моделями, оскільки на час проведення педагогічного експерименту студенти ще в 
недостатній мірі пройшли курс математичного моделювання. 
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ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 

Д. П. Павлюченко, магістр., А. Л. Перекрест, к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна  
 

Вступ. Необхідність обробки значних обсягів інформації в таких галузях як телекомунікації, радіотехніка, об-
робка аудіо- та відеоінформації спонукає до використання систем цифрової обробки сигналів (СЦОС). Реалізація 
таких  типових задач СЦОС як адаптивна фільтрація, ідентифікація систем, шумопоглинання та прогнозування 
сигналів виконується на базі цифрових сигнальних процесорів (DSP), а саме TMS320C67x, ADI SHARC, 
MSC81xx та ін. [1]. 

Мета роботи. Розробка лабораторного практикуму для вивчення систем цифрової обробки сигналів на базі 
демонстраційного набору з цифровим сигнальним процесором. 

Матеріал і результати дослідження. Для вивчення основних задач, що реалізуються СЦОС, розроблено ла-
бораторний стенд (рис. 1) на базі демонстраційного набору DSK6713, USB–осцилографа, генератора та з  
використанням сучасного програмного забезпечення: LabView, Matlab, Code Composer Studio [2, 3].  

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд лабораторного стенду 

До комплексу входять :  
1. Плата DSK6713 – призначена для обробки аудіо– та відеоінформації, цифрової фільтрації сигналів, розпі-

знавання голосу. Основними складовими є порти вводу–виводу, DSP TMS320C6713, оперативна пам’ять, 
світлодіоди, стандартний JTAG інтерфейс, джерело напруги. 

2. Осцилограф OWONPDS5022s – призначений для одержання та дослідження сигналів з різних цифрових 
пристроїв. Основними характеристиками є частота дискретизації (100 МГц), розрядність АЦП  
(8 біт) та пам'ять каналу (5 кБ). 

3. Генератор сигналів Matrix – дозволяє одержувати такі сигнали як синусоъда, трикутний, і пилкоподібний. 
Має зовнішнє управління частотою, можливість інверсії сигналу та вихід 50 Ом. 

Генерація розробленого коду із Simulink в DSP виконується за допомогою прикладної програми Code 
Composer Studio. Для цього потрібно виконати декілька послідовних дій: 

1. Створити проект для обраного процесора в Code Composer Studio. 
2. Встановити з’єднання з обладнанням. 
3. Після розробки програмного коду натиснути у вікні Simulink кнопку Incremental build. 
Розроблений практикум для роботи із описаним вище стендом включає в себе такі лабораторні роботи: 
1. Синтез цифрових фільтрів в MatLab. 
2. Реалізація та дослідження роботи системи цифрової обробки сигналів в MatLab. 
3. Реалізація та дослідження роботи адаптивних фільтрів в прикладних математичних пакетах. 
4. Реалізація та дослідження роботи DSP-плати з використанням PIL-блоку. 
Розглянемо детальніше прикладну реалізацію таких задач цифрової обробки як адаптивна фільтрація та про-

грамно – процесорне тестування PIL. Для цього потрібно більш детально вивчити призначення та способи реалі-
зації цих задач на програмному та апаратному рівнях. 

Адаптивні фільтри дозволяють системі підлаштовуватися під  статистичні параметри вхідного сигналу, не 
вимагаючи при цьому завдання яких-небудь моделей. Існує велика кількість адаптивних алгоритмів, що розріз-
няються обчислювальною складністю, особливостями поведінки, використовуваними початковими даними і 
структурами самих систем, що адаптуються. 

LMS(Least mean squares) – один з найбільш поширених адаптивних алгоритмів, що базується на пошуку міні-
муму цільової функції  методом найшвидшого спуску [4]. Найчастіше використовується у задачах шумопогли-
нання. Саме тому його було обрано для реалізації СЦОС. 

Головною метою роботи була  реалізація адаптивного фільтра LMS  на програмному та апаратному рівні для 
виконання ним  функції шумопоглинання. У якості програмного забезпечення використано пакет Matlab, який 
включає інструменти для розрахунку цифрових фільтрів, оцінки їх характеристик та реалізації фільтру на  
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програмному рівні. У даному пакеті реалізована можливість взаємодії з демонстраційними наборами цифрових  
сигнальних процесорів.  

Під час реалізації СЦОС до корисного сигналу штучно додаються завади – білий шум, згенерований у 
Simulink. Задача адаптивного фільтра полягає в тому, щоб відокремити вихідний сигнал із, так званого, “ зашум-
леного ”. Результати роботи відображаються на зовнішньому осцилографі (рис. 2). 

 
a)                                                                                      б)  

Рисунок 2 – Імітаційна модель LMS- фільтру в Matlab а) та осцилограми зашумленого 1, вхідного 2 та відфі-
льтрованого 3 сигналів б) 

Аналіз отриманих результатів показав, що завантажений до DSP адаптивний фільтр повністю справляється з 
задачею шумопоглинання. Незначне відставання отриманого сигналу від вихідного можна пояснити затримкою, 
яка потрібна на обчислення коефіцієнтів фільтру. 

Для перевірки правильності роботи розроблених алгоритмів у СЦОС використовується програмно–процесорне 
тестування (PIL), в основі якого лежить принцип спільної емуляції [5].  

Цей принцип  відображає розподіл роботи при якому в Simulink моделюється система, в той час як код, що ге-
нерується в підсистемі з DSP - контролером працює на реальному обладнанні. 

Під час процесу генерації коду у Real - Time Workshop Embedded Coder створюється  PIL-блок із одного з декі-
лькох компонентів, включаючи Simulink моделі, підсистеми в моделі або підсистеми в бібліотеці. Потім згенеро-
ваний PIL- блок переміщують безпосередньо в модель Simulink, яка тепер призначена для тестування та запуску 
програми для оцінки правильності роботи DSP–плати. 

 
                                 а)                                                                                                  б) 

Рисунок 3 – Структура а) та результати програмно – процесорного тестування б): 1 – сигнал  з DSP,  
2 – сигнал з Simulink 

 Для тестування було обрано процесор TMS320C6713, що входить до складу демонстраційного набору 
DSK6713. Задачею роботи була перевірка правильності виконання фільтрації в DSP процесорі за допомогою вбу-
дованих в пакет Matlab засобів Simulink. Результати роботи були отримані на ЕОМ (рис.3). 
 Аналіз отриманих результатів показав, що цифровий сигнальний процесор працює правильно, адже відфільт-
ровані сигнали з Simulink та DSP повністю співпадають за амплітудою та частотою. 

Висновки. Розроблено підходи до реалізації адаптивних фільтрів та PIL на базі демонстраційного набору 
DSK6713. Це дозволило розробити методичне забезпечення лабораторних робіт з вивчення систем цифрової об-
робки сигналів, що використовуються у процесі підготовки фахівців з комп’ютеризованих систем. 
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Introduction. In the paper, sensing of magnetic field, communication between oscilloscope and computer via  

RS-232 and consequently measurement via Internet are described. The evaluation version of Control Web program has 

been utilized to allow a remote measurement. Designed program receives the data from Hall sensor by the digital 

oscilloscope. In addition the received data saves to the file on local computer and in following step distributes it to 

remote computer via Internet. Remote computer shows the shape of signals saved by oscilloscope using an external 

program. The created program also allows archiving the shapes to the file or opening the files with the shapes. The main 

element of the digital automated measuring system is a digital control element, which can be represented by a digital 

signal processor or a personal computer. For analog to digital and vice-versa signal conversion the A/D and D/A 

converters are always necessary, too. The right function of the whole measuring system must be secured by a control 

measuring and evaluating program. Three above mentioned parts are the basic parts of any automated measuring 

system, but its individual design and interconnection may have various forms. The concrete realization of all above 

mentioned basic blocks is shown in Fig. 1. 

 

Figure 1 – General solution of distance remote measuring system 

 

Aim of the research. Development the software for automatic measurement of the magnetic field. 

Experimental part and result obtained. Control web as basic software. The Control Web software is universal 

tool for development and visualization of control applications, data acquisition applications, saving and data evaluation 

and applications of interface human-machine. Definitely, this software respects existing standards for user interface, 

data interchange, data access, communication in computer network and hardware interface for data acquisition and data 

control. 

Oscilloscope Tektronix 2211 as precision A/D converter.  TEKTONIX 2211 is portable analog to digital 

oscilloscope. For our purpose it is sensing the output voltage of Hall effect sensor shown in Fig. 2, which is sensing the 

magnetic field in given position and in given axis direction. The oscilloscope is digitalizing the input analog signal to 

digital output data form, which are possible transfer to the local computer via RS 232 serial port. 

In the Fig. 3 is showed side panel of the oscilloscope, which is used for serial communication and for setting the 

communication parameters. 

 
 

Figure 2 – Linear Hall effect sensor A3515EUA          Figure 3 – Side panel of the oscilloscope 

 

Description of program. By activating of the application the window named “Oscilloscope – local” is shown at 

computer monitor, which is connected to the oscilloscope. In the same moment, the window named “Oscilloscope – 

remote” at the monitor of remote computer is shown. “Oscilloscope – local” and “Oscilloscope – remote” are mutual 

connected applications made by using Control Web that communicate via protocols TCP/IP. The measured data are 
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transported via serial link to local and via Internet to remote PC, where they are saved to text file. At the moment when 

the transport has been finished, the data can be mutually processed in local and remote PC. Therefore, the program 

description is valid both for local and remote computer. The same user interface is used for local and remote PC. Basic 

panel window of described program is shown in the Fig 4. 
 

            
 

Figure 4 – The basic panel window                                Figure 5 – Inserting file name and URL 
 

The basic window consists of 4 buttons: Receiving, File, Loading and Stop. After clicking on the button Receiving, 

the program waits for data from oscilloscope. The data could be transmitted. After clicking on the button File, we can 

insert file name and URL. After clicking on the button Loading, the program loads a saved file and consequently 

displays loaded curve by CtrlView program. In the cell “File Title” is necessary to insert the file name, where data are 

saved. By button Stop the programs in local and remote PC are finished.  Viewing of the measured curve by 

oscilloscope is shown in the figure 7. 
 

         
 

Figure 6 – Loading of saved file                                          Figure 7 – Drawing of the measured curve 
 

Conclusions. Receiving the measured data, their distributing to remote oscilloscope and saving after finishing are 

main features of the described program. All demonstrated results were obtained by developed program, which was 

designed for Win XP operating systems. On the basis of above-mentioned facts it is evident, that the described solution 

can help to solve the problem of remote control of measuring and technological systems and such to improve the 

automation and information society. 
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Introduction. There is huge effort to integrate different cooperating systems in one complex system. The basic 

problem is communication between these different modules of the system, especially when the modules are located in 

different locations. According to communication requirements, appropriate communication way has to be chosen. 

Continual evolution of the Internet enables higher and higher communication requirements to be fulfilled. The 

Internet begins to play a very important role in industrial processes manipulation, not only in information retrieving. 

With the progress of the Internet it is possible to control and regulate remote system from anywhere around the world at 

any time. Distance remote via Internet, or in other words, Internet-based control has attracted much attention in recent 

years.  

Such type of control bus allows remote monitoring or regulation of whole plants or single devices over the Internet. 

The design process for the Internet-based control systems includes requirement specification, architecture design, 

control algorithm, interface design and possibly safety analysis. 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. 

It is necessary to regulate mechatronic system in such remote regulation in some cases. 

Aim of the research. The goal of the article is to explore existing possibilities for Internet based real-time 

regulation, eventual trends, review of advantages and disadvantages of distance remote via Internet. 

Experimental part and result obtained. Teach-Robot. The Teach-Robot is a robot model for educational purposes. 

The construction is derived from an industrial robot and is equipped with 5 axles. Therefore is the Teach-Robot a 

realistic open scale model for educational purposes and can be used to explain the world of robotics through motion 

studies. Also is the robot in combination with the software educational appliances for used computer technique and an 

example for the use of so called fieldbus-technology. Robot specification: Number of axles: 5, Number of drives: 6 (nr. 

1 is gripper), Type of drives: dc servo motors, Vertical reach max.: 500 mm, Horizontal reach max.: 450 mm, Rotation 

max.: 270°, Resolution ± 2 mm, Load capacity max. 0,2 kg, Weight 2,5 kg, DC voltage 15 V, Current max.  

0,3 A/motor. 

Each motor runs under control of an independent microcontroller. The communication between Teach-Box and 

Teach-Robot is done by TRBus. This “mini-computer” drives the Teach-Robot and handles the communication between 

the PC and the Teach-Robot. It allows to move the robot to any point of its working area and to store such moving to a 

chip card. The Teach-Box has a twofold purpose. It makes that the user can use the Teach-Robot manual with only the 

box. It is also the interface between the microcontroller, which looks after control and the robot. The interface has a 

chip card reader. The data transport between the interface and the robot takes place by the Teach-Robot bus system. 

Teach-Robot itself is shown on Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Teach-Robot  

 

Solution approach. 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.  
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Figure 2 – Remote system architecture 
 

The server part generally contains a server computer, which is connected to the converter. Server contains all 

required drivers and devices for communication with the mechatronic system’s interface. Server communication with 

interface could be based on several ways (RS-232, Profibus, CAN, USB, etc.). Sophisticated systems 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 system is located, the server computer is recommended. Teach-Robot uses as a 

communication interface Teach-Box and communicates with PC using RS-232.  

The third part of system architecture is the mechatronic system Teach-Robot 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.  

But 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. 

Conclusions. Many control elements have been embedded with Internet-enabled functions. Today’s technology 

allows possibility that regulation system could be connected directly to the Internet (without a necessity of a server 

computer). When Ethernet as a bus is compared with other standard types, the most powerful advantages include 

nearly unlimited size of bus, possible huge distance, open system of the Internet protocols and accessibility of the 

Internet.  
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vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-maill: evgenyi111@mail.ru 
 

Introduction. The laboratory practice plays important role in education of modern technical specialties. Analysis of 

the laboratory facilities on electromechanical specialties of universities in Ukraine revealed several major, often 

coexisting, types of moral and technical conditions of laboratory equipment. 

First, there is the large number of obsolete equipment. It should be taken into account inertia of the equipment 

modernization – lack of funding; low level of practical and technical training of teaching staff on the design of modern 

electronic systems, computer-aid control systems and programming. Solving this problem is very important for 

education specialists related to control and management of electrotechnical equipment. 

The second type of laboratory equipment associated with the promotional activity of the world-famous 

manufacturers of electrical equipment (Siemens, ABB, Moeller, Schneider electric and other) or suppliers companies of 

such equipment. These companies create modern laboratory rooms in universities on the basis of their equipment. 

Despite some shortcomings such laboratories, namely, closeness of technical solutions and software, poor adaptation to 

the educational process lack of methodological support, using such laboratory equipment often is the only chance to 

upgrade laboratories. 

The third type of laboratory equipment associated with the work of university departments for the applied problems 

of the industry enterprises – before the implementation of the developed industrial equipment it needs laboratory 

research. 

Thus, the study of principles of construction and efficiency of electric drives digital control systems is important 

task. 

Aim of the research. Development of laboratory equipment and software for researches of electric drive digital 

control systems. 

Experimental part and result obtained. The structure, principles, and an experimental laboratory equipment for 

study of DC electric drives digital control systems were developed in laboratories of Kremenchuk Mykhailo Ostro-

gradskyi National University [1]. Small-sized computerized stand is the educational demonstration instruments. Labora-

tory model is fed by household single-phase AC 220 V. All elements of the stand is fed by AC-DC converters of 24 V, 

5 V ± 12 V. Laboratory model consists of electrical machines, semiconductor converters, sensors for measurement and 

control electrical and mechanical parameters. It has connector for digital electric drive control systems (connected by 

ADC/DAC devices) and could be connected to PC via USB-interface. 

Functional diagram of the stand is shown in Figure 1. Notation conventions for figure 1 are following: M1, M2 – in-

direct excitation DC motors, FC/V – frequency/voltage converter, VS1, VS2 – voltage sensors, CS1, CS2 – current sen-

sors; VcS – velocity sensor; CSPWM1, CSPWM2 – control system of PWM-controllers 1 and 2, DAC/ADC – digital-

analog converter; PC – personal computer. 

In order to create and study single and dual-circuit digital control systems, test machines were equipped with a cur-

rent, voltage, velocity sensor, and it was organized the data transfer to PC using ADC, and the ability to supply control 

signals from a PC to controlled object by DAC. 

 

Figure 1 – Functional diagram of the laboratory complex 

Figure 2 shows the functional diagram of a closed-loop dual-circuit system of velocity rate stabilization. It includes: 

personal computer, data acquisition module mDAQ; electric drive. 
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Figure 2 – Block diagram of closed-loop control system (physical laboratory model) 

 

Basing on synthesized mathematical model of physical small-sized laboratory stand and using well-known methods 

[2-4] the digital PID-controller was created in Matlab environment. This allowed define controller type and its 

parameters for initial tune-up. Simulation results were used for developing software of laboratory complex using 

LabVIEW environment (Fig. 3). 

  
Figure 3 – User interface of laboratory complex  

 

Notation conventions for figure 3 are following. 

1) The indicators of settings and improper modes; 2) user interface pages (Page 1: "Oscillograph", 

"Velocity&Current» Page 2: Data array and PID parameters); 3) Measuring devices (mean values of voltages, currents, 

velocity); 4) motor operating mode (“Forward rotation”, “Backward rotation”, “Braking”); 5) velocity control (for 

Motor #1 and Motor #2); 6) save data; 7) path to saved file (*.txt formatted); 8) choose channel for data acquisition; 

9) set zoom-factor for measured signals; 10) PID-controller set-up; 11) start, stop, exit program. 

Presented software allows us create as open-looped systems and single- and dual-circuit close-looped systems for 

velocity stabilization based on PID-controller. 

Using developed small-sized laboratory stand and its software it was carried out preliminary researches of different 

types of digital controllers. The investigation of created laboratory equipment with different sampling step allows study 

different types of digital PID controllers with different tuning parameters. This allows significantly increase educational 

effectiveness of electromechanical students because of their work not only with simulation models but also with real 

modern electromechanical equipment.  

Conclusions. In this paper the digital PID-controller in a MatLab environment was synthesized based on its 

mathematical description. It was used for the synthesis of digital speed control system based on small-sized laboratory 

stand. Also mathematics, algorithms and software of laboratory equipment were created. Preliminary analysis of the 

developed system showed the possibility of its use for study and research the effectiveness of different types of digital 

controllers while training engineers on "Electromechanic" specialty. 
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ПРОГРАМНІ МОДУЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СПЕКТРОМ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ 

Є. Н. Кніжнік, студ., І. С. Конох, ст.викл., М. А. Руденко, студ. 
Кременчуцькй національний універсітет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: ice-mt11@yandex.ru 

 

Вступ. Задача визначення реальних електромагнітних і енергетичних параметрів асинхронних двигунів 

(АД), що описують схему заміщення, має суттєве значення для побудови та експлуатації електромеханічних 

систем на їх основі. Це дозволяє уникнути суттєвих економічних втрат. Актуальним є визначення найбільш 

повного й точного набору характеристик АД, що дозволить одночасно знизити часові та трудові витрати на 

повний цикл використання. Сучасні енергетичні методи діагностики електромеханічного устаткування 

поєднують властивості високої точності ідентифікації параметрів, високого рівня автоматизації і низьких 

затрат, але потребують розробки спеціальних алгоритмів та програм керування миттєвими електричними 

сигналами.  

Розроблена структура системи управління придатна для роботи з трифазними асинхронними двигунами, 

потужність яких лежить у діапазоні 2–170 кВт при живленні від частотного перетворювача з несучою 

частотою від одиниці до десятків кілогерц. Створений нечіткий регулятор потужності [1–3] дозволяє якісно 

понизити відносну різницю рівнів гармонік потужності до рівня 0,135 і забезпечує достатню точність для 

методу енергодіагностики. 

Мета роботи. Розробка програмного забезпечення для реалізації алгоритмів керування спектром 

потужності та дослідження якості роботи експертної системи управління спектром миттєвої потужності. 

Матеріал і результати дослідження. За рахунок використання високопродуктивних комп’ютеризованих 

систем управління полігармонійним живленням можлива діагностика та ідентифікація параметрів схеми 

заміщення електричних двигунів, визначення навантажувальної здатності без статичного навантаження. 

Структуру комп’ютеризованої системи управління полігармонійною напругою живлення описано в [1, 2]. У 

структуру комплексу входять наступні, функціонально необхідні, елементи: персональний комп’ютер для 

реалізації нечіткого регулятору та зміни вагових коефіцієнтів гармонік напруги, широтно-імпульсний 

перетворювач, реалізований за допомогою мікроконтролера, силових транзисторів і драйверів силових 

транзисторів, та модуль L-CARD E-440, що відповідає за збір і обробку сигналів з датчиків струму і напруги. 

Програма для управління силовим перетворювачем і аналізу одержуваних сигналів була створена в пакеті 

LabView 8.5 [4]. Після ініціалізації вхідних параметрів програма отримує з датчиків АЦП значення струму та 

напруги. Сигнал фільтрується, після чого проводиться перетворення Фур’є та попередня обробка вхідних 

сигналів. Оброблений сигнал подається на блок нечіткого керування, після якого вихідні значення амплітуд 

подаються на ЦАП. Нечітка експертна система регулює амплітуду гармонік миттєвої потужності шляхом 

зміни амплітуд гармонік живлячої напруги. 

Блок нечіткого керування доповнює програму і написаний мовою С++. UML-діаграма класів [5] показана на 

рис. 1. Клас Fuzzy_var містить координати всіх термів. У класі Fuzzyfication, у залежності від вхідного сигналу, 

обчислюється значення функції приналежності на кожному відрізку кожного терму. 

 

Рисунок 1 – UML-діаграма класів блоку нечіткого регулятора 
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Рисунок 2 – Метод зберігання правил 

Клас Rules містить у собі всі правила та функції по роботі з ними. У цьому класі перевіряється виконання 

правил, обчислення виходу та дефазифікація вихідних значень. Результати розрахунку передаються іншим 

блокам LabView 8.5 для виводу керуючих впливів на перетворювальний пристрій. 

Нечіткий регулятор потужності обробляє шість вхідних сигналів, що відповідають амплітудам гармонік 

потужності і формує три вихідних сигнала завдання амплітуд гармонік напруги живлення. Набір термів кожної 

вхідної змінної (input variable) складається з трьох, але їх розташування змінюється в залежності від 

теоретичної кількості енергії, що припадає на відповідну гармоніку. Терми для кожної вихідної змінної (output 

variable) однакові й мають три значення: вихід незмінний, вихід збільшити, вихід зменшити. 

Основних правил двадцять сім, що відповідає кількості можливих комбінацій зростання і спадання значень 

гармонік потужності. Сполучення вихідних змінних із вхідними коригується ще двадцятьма сімома 

додатковими правилами. Остаточний набір підбирався в ході модельних експериментів і містить 54 записів, 

які адаптують систему під двигуни з будь-якими параметрами схеми заміщення. Зберігання бази правил 

здійснюється в числовому масиві, як показано на рис. 2. 

Висновки. Розроблено структуру класів об’єктно-орієнтованого додатка для виконання функцій нечіткого 

логічного висновку в складі керуючої програми в пакеті LabView 8.5. Виконано кодування бази правил у 

вигляді двомірного числового масиву та складено програмний код для розрахунку керуючих впливів на основі 

відомого алгоритму нечіткого висновку. 

Програмні модулі доповнюють основну програму й достатні для керування джерелом полігармонійного 

живлення. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ 

ТЕПЛОВИМ РЕЖИМОМ БУДІВЛІ 

М. І. Лісний, асп., М. Д. Богомолова, магістр. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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Вступ. Для підтримання теплового режиму будівлі використовують системи опалення, які з одного боку 
повинні бути високоефективними і зручними в експлуатації та забезпечувати високий ККД, а з іншого – 
відповідати вимогам мінімального енергоспоживання [1, 2].  

Мета роботи. Розробка та дослідження системи автоматизованого керування тепловим режимом будівлі 
при підтримці заданої температури в приміщенні.  

Матеріал і результати дослідження. Маючи основні дані для розрахунку теплового навантаження будівлі 
та характеристики огороджувальної конструкції (табл. 1), розробимо математичну модель теплового режиму 
будинку [3]. 

Опис теплообміну в приміщенні проведено з використанням методики аналізу теплових процесів. Рівняння 
теплового балансу поверху 1 має вигляд: 

,21011211 −−− ++++= CCнсн QQQQQQ  (1) 

де Qн – кількість тепла, що виділяється нагрівачем за час t, Дж; 

∫=
t

н .PdtQ

0

 (2) 

Кількість теплоти, що виділяється в навколишнє середовище через і-стіну, визначається за формулою: 
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де Sі – площа зовнішньої поверхні і-стіни, м
2
; Rсті  – тепловий опір і-стіни, (˚С·м

2
)/Вт; R0і  – тепловий опір при 

переході від зовнішньої поверхні і-стіни в навколишнє середовище, (˚С·м
2
)/Вт. 

Кількість теплоти, що передається на поверх 2, через суміжну стіну 1–2, визначається за формулою: 
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де S1-2 – площа поверхні внутрішньої стіни 1 - 2, м
2
; Rст1-2 – тепловий опір внутрішньої стіни 1 - 2, (˚С·м

2
)/Вт; 

R01-2 – тепловий опір при переході від поверхні стіни 1–2 поверху 2,(˚С·м
2
)/Вт. 

Кількість теплоти, витраченої на нагрів і-поверху, Дж: 

),(CMQ iiiі 0θ−θ=  (5) 

де Мі – маса предметів, що знаходяться на поверху 1, кг; Сі – теплоємність предметів, що знаходяться на 
поверху 1, Дж/(кг·˚С); θ і і θ 0 – температура і-поверху  і навколишнього середовища відповідно, ˚С. 

Кількість тепла, витраченого на нагрів зовнішньої стіни 1, Дж: 

),(CMQ cpiCiCiCі 00 θ−θ=  (6) 

де МСі – маса і-стіни, кг; ССі – теплоємність і-стіни, Дж/(кг·˚С); θ срі – середня температура і-стіни, ˚С. 
Кількість тепла, витраченого на нагрів внутрішньої стіни 1–2, Дж: 

),(CMQ cpCCC 221212121 θ−θ= −−−−  (7) 

де МС1-2 – маса стіни 1–2, кг; СС1-2 – теплоємність стіни 1–2, Дж/(кг·˚С); θ ср1-2 – середня температура стіни 1–2, 
˚С. 

Температура зовнішньої поверхні стіни 1–2 визначається виразом: 
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Температура внутрішньої поверхні стіни 1-2 на поверсі 2 визначається виразом: 
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Рівняння теплового балансу поверху 2 має вигляд: 

,2012221 Cнс QQQQQ +++=−
 (10) 

де Q1-2 – кількість теплоти, що передається на поверх 2 з поверху 1 через суміжну стіну 1–2, Дж. 
Для створення структурної схеми системи визначення теплового режиму будівлі (рис. 1) визначимо вхідні 

(табл. 1) та вихідні змінні. Таким чином, спираючись на вирази (1–10) та структурну схему (рис. 1), розробимо 
імітаційну модель системи автоматизованого керування тепловим режимом досліджуваної будівлі з 
використанням ПІ-регулятора (рис. 2) для керування потужностями обігрівачів на кожному поверсі з метою 
забезпечення оптимальної температури в приміщеннях (Т1, Т2). Використання такого регулятора пояснюється 
тим, що в системі регулювання з ПІ-регулятором відсутня статична помилка і динамічні характеристики кращі, 
мала чутливість до шумів у каналі вимірювання. Регулятор досить простий у налаштуванні. 
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Таблиця 1 – Вхідні змінні математичної моделі 

№ Параметри Позначення Значення 

1 Потужність нагрівачів у приміщенні, Вт 
Р1 
Р2 

2500 
4000 

2 Температура навколишнього середовища, ˚С ТНС -10 

3 Маса і теплоємність стін, кг·кДж/K 
МС1 · СС1 

МС2 · СС2 

МС1-2 · СС1-2 

19440 
17280 
13824 

4 Маса і теплоємність предметів на поверсі, кг·кДж/K МС12· Ск 385 

5 Необхідна температура на поверхах, ˚С 
Т1 
Т2 

19 
21 

6 

Габарити стіни 1, м 

Габарити стіни 2, м 

Габарити стіни 1–2, м 

Матеріал – дуб, густина, кг/м
3
 

Теплоємність дуба, кДж/кг˚С 

В×Д×Ш 

В×Д×Ш 

В×Д×Ш 

ρ 

СС 

6×4,5×0,5  

4×6×0,5  

4×6×0,4 

600 

2,4 

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи 

визначення теплового режиму двоповерхового 
будинку 

Вихідними змінними є температури на поверхах 1 і 2.  
Результати дослідження імітаційної моделі 

представлені на рис. 2. 
Представлена система дозволяє скоректувати 

температурний режим приміщень до бажаної величини 
враховуючи вплив внутрішніх і зовнішніх факторів. 
Регулювання в системі відбувається за рахунок корекції 
потужності нагрівачів у кожному приміщенні, робота 
яких підпорядковується впливу регулятора теплового 
режиму. Це дозволяє протягом години досягти заданого 
значення температури повітря в приміщеннях для даної 
споруди. 

Висновки. Розроблено імітаційну модель 
автоматизованої системи керування тепловим режимом 
дослідженої будівлі в залежності від температури 
навколишнього середовища. Запропоновані рішення з 
управління температурою в приміщенні дозволять 
економити теплову енергію на опалення при забезпеченні 
комфортних умов. 

 

а)                          б)  
Рисунок 2 – Результати дослідження моделі: 

а) температура на поверхах будинку; б) потужність нагрівачів на кожному поверсі; 
   – модель без автоматизованої системи керування; 
   – модель з автоматизованою системою керування 
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Кременчугский национальный  университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39614, г. Кременчуг, Украина, е-mail: saue@polytech.poltava.ua 

А. С. Метель инж. 
ООО ПКП «Котлогаз» 

ул. Леонова, 5, 39600,  г. Кременчуг, Украина 

 
Введение. Изменение экономической ситуации в Украине на протяжении последних лет коренным образом 

изменило перспективу трудоустройства молодых специалистов – выпускников высших учебных заведений, 

которая приобрела проблемный характер. Трудоустройству студентов и выпускников мешает отсутствие опыта 

практической деятельности, навыков поиска работы, общения с работодателями, а также недостаточная 

информированность молодых специалистов.  

Проблема качественной подготовки специалистов становится все более актуальной. Решение такого вопроса 

возможно только при повышении качества практической подготовки студентов. 

Важными являются практические навыки работы с оборудованием для инженеров-электромехаников. Это 

объясняется тем, что, с одной стороны, современный автоматизированный электропривод, по сути, является  

компьютеризированным, т. е. управляемым посредством промышленных компьютеров и программируемых 

микроконтроллеров, а, с другой стороны, анализ режимов работы электропривода  невозможен без измерения 

исследуемых параметров и последующей обработки  полученной информации. 

Задача повышения профессионального уровня студентов может быть решена путем создания 

принципиально новой лабораторной базы. 

Цель работы. Повышение эффективности  практической подготовки специалистов-электромехаников за 

счет использования современного лабораторного оборудования. 

Материал и результаты исследования. Для подготовки специалистов в области автоматизации  

промышленных установок, в первую очередь, необходимо ориентироваться на регион возможного 

трудоустройства выпускника, а также возможной реализации их потенциала в других отраслях народного 

хозяйства и за рубежом. Но основной задачей и направлением ВУЗа остается подготовка специалиста для 

своего региона. Исходя из того, что Кременчугский национальный университет имени Михаила 

Остроградского расположен в развитом промышленном секторе, имеющем значительное количество 

промышленных предприятий, которые оборудованы современными средствами автоматизации 

технологических процессов или нуждаются в них, возникает потребность в квалифицированных специалистах. 

Как известно, каждое промышленное предприятие для поддержания микроклиматических и санитарно-

гигиенических норм воздушной среды  использует системы вентиляции и кондиционирования, которые 

потребляют в среднем около 25–40 % электрической энергии; снижение данных показателей потребления 

возможно при модернизации системы автоматизации процесса вентилирования [1]. 

В связи с необходимостью повышения практических знаний специалистов в области автоматизации и 

электропривода в КрНУ им. М. Остроградского в лаборатории кафедры САУЭ создан вентиляционный 

комплекс, являющийся образцовым, функциональная схема которого изображена на рис. 2.  

В состав  оборудования установки входит, как современное оборудование ведущих фирм производителей, 

так и разработанные средства управления системой вентиляции  и диагностики электропривода, 

непосредственно разработанные на кафедре [2–4]. 

На рис 1. представлена структурная схема  используемого оборудования и его взаимосвязи друг с другом, 

которая условно разделена на четыре уровня: КПУ – контрольно-преобразующие устройства; АСУ – 

автоматизированная система управления; АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом. 

Система управления позволяет дистанционно управлять работой вентиляционной системы. Компонентами 

системы являются сетевой модуль (HUB), персональный компьютер и стандартная компьютерная сеть, 

соединяющая их. Программное обеспечение обеспечивает функциональность пульта установки. 

Специфика созданной и успешно применяемой в учебном процессе и научных исследованиях лабораторной  

установки даёт возможность:  

– получить опыт работы с современным оборудованием, навыки монтажа, настройки и возможных 

вариантов использования его в других целях; 

– изучения энергетических процессов в сложных электрических и электромеханических преобразователях 

энергии; 

– оценки ресурса и технического состояния электромеханических систем на базе составляющих мгновенной 

мощности и показателей качества преобразования энергии;  

– построения алгоритмов работы системы и отработки их  под воздействием различных возмущающих 

факторов; 
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– исследования аэродинамических характеристик воздушной сети за счет изменения сопротивления и путем 

изменения характеристик вентилятора. Это позволяет провести анализ обоих методов регулирования как 

отдельно, так и совместно, а также оценить энергетическую эффективность того или иного способа [2]; 

– освоения методики испытания вентиляторов, установленных в системе, включающей воздуховоды и 

вентоборудование. Испытания заключаются в определении производительности, полного давления, 

развиваемого вентилятором, мощности и коэффициента полезного действия вентилятора. Проанализировав 

полученные значения перечисленных  параметров, можно оценить  износ и возможные неисправности 

трубопроводной, запорно-регулирующей арматуры и лопаток вентилятора; 

– изучить специфику работы в современных программных средствах автоматизированного управления 

технологическим процессом, а именно SCADA, LabView [6];    

      

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема и перечень  используемого оборудования 

В – вентилятор; АД  – асинхронный двигатель; ПЗ – привод заслонки; БД (Т,Н)– блок датчиков тока и 

напряжения; ДТ – датчик температуры t; ДВ – датчик влажности X; ДД – датчик давления; КВ – канальный 

вентилятор; ДС– датчик скорости; ПЧ – преобразователь частоты; АЦП - ЦАП– Аналогово-цифровой 

преобразователь; ЭВМ – электронная вычислительная машина; ГА – газоанализатор; ТРМ – ПИД-регулятор;  

ТРЦ – измеритель-регулятор; ДГ – датчик-газоанализатор; БР – Блок реле; ИПЗ – прибор для измерения 

положения заслонки; HUB – промышленный сетевой преобразователь; ТГ – тахогенератор 
 

– научиться настраивать аппаратные и программные ПИД–регуляторы для автоматического управления 

технологическим процессом; 

– проводить анализ  технических решений, повышения эффективности системы климатического контроля и 

газового состава воздуха в помещениях [3]. 

Основными дисциплинами в подготовке специалиста-электромеханика на заключительном этапе и 

закрепления знаний в течение всего периода обучения являются «Автоматизированный  электропривод 

типовых промышленных механизмов», «Автоматизация типовых технологических процессов», в которых 

используется рассматриваемая вентиляционная установка. Функциональные возможности её не ограничивают 

ее использования  в других курсах и дисциплинах. 

По перечисленным дисциплинам для проведения лабораторного практикума создан ряд лабораторных 

работ: 

 – исследование нагрузочных и энергетических характеристик вентиляторной установки при регулировании 

технологических параметров пассивными регуляторами; 
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Рисунок 2 – Функциональная схема вентиляционного комплекса из 6 лабораторий 

 

– энергетические характеристики вентиляторной установки при регулировании технологических параметров 

частотно-регулируемым электроприводом;  

– исследование динамических характеристик частотно-регулируемого электропривода при стабилизации 

давления в аэросети; 

– изучение функциональных возможностей места оператора системы управления вентиляцией; 

– исследование системы стабилизации температуры и влажности в лаборатории 7003; 

– исследование системы контроля и поддержания давления в аэросети. 

Лабораторная установка с указанной структурой позволит проводить лабораторные работы не только по 

выше рассмотренным дисциплинам и повышению интеллектуального потенциала студентов выпускников, а 

также при изучении основных дисциплин, формирующих направление «Электромеханика».     

Выводы. Применение таких лабораторных установок в учебном процессе позволит на более высоком 

уровне изложить теоретический материал дисциплин и подготовить  студента к практической реализации 

инженерно-технических решений при выполнении и разработке дипломного проекта, а впоследствии и на 

производстве.        
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Рисунок 1 – Структурна схема диспетчерського 

контролю параметрів СПРВ  

з модулем SIM900 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ТА 

РОЗПОДІЛУ ВОДИ ДЛЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

А. Л. Перекрест, к.т.н., доц., Т. В. Карайбіда, студ., В. В. Найда, ас., О. М. Кравець, ас.  
Кременчуцький національний  університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: wey77@mail.ru 

 

Вступ. Сучасні системи подачі й розподілу води (СПРВ) призначені для підйому, акумулювання, 

транспортування та розподілу води по території населеного пункту. CПРВ представляють собою комплекс 

споруд, що включають насосні станції, водоводи й напірні регулюючі ємності, мають велику розмірність – 

схеми міських систем подачі й розподілу води досягають десятків тисяч ділянок. Основною вимогою є 

безперебійна подача води певної якості в необхідній кількості до місць її відбору під необхідним напором [1]. 

Вирішення задач нормального функціонування СПРВ потребує автоматизованого управління з постійним і 

ретельним контролем параметрів їх роботи [2, 3]. Велика вартість вимірювальної апаратури, засобів 

комунікацій, розгалужена трубопровідна мережа не дозволяють здійснювати постійний контроль на 

необхідному рівні. Тому рішення про керування режимами роботи водопровідних систем приймаються в 

умовах невизначеності, яка обумовлена малим обсягом інформації про умови їх функціонування. Для збору і 

передачі інформації про режими роботи СПРВ використовуються контрольні пункти, в яких встановлюються 

датчики для виміру технологічних параметрів, найчастіше тиску.  

Мета роботи. Розробка програмно-апаратного рішення для розподіленого контролю тиску у водопровідній 

мережі СПРВ. 

Матеріал і результати дослідження.. Останнім часом у зв’язку з широким розповсюдженням технологій 

для реалізації стільникових систем зв’язку на базі мереж GSM з’явилася реальна можливість вирішення завдань 

віддаленого контролю стану та керування промисловими об’єктами з використанням бездротового прийому та 

передачі даних. GSM-рішення використовуються для диспетчеризації ліфтів, котельних та теплових пунктів, у 

системах обліку енергоресурсів та контролю вуличного освітлення, в охоронних системах тощо [4]. Розподільні 

трубопровідні мережі СПРВ безпосередньо розташовані у межах населених пунктів, які знаходяться у зоні дій 

GSM-мереж. Тому для реалізації завдання розподіленого контролю тиску у трубопровідній магістралі СПРВ 

населеного пункту використаний бездротовий зв'язок між диспетчерським пунктом та контрольними пунктами, 

що розміщені в певних точках розгалуженої мережі. Значення тиску зчитуються з датчиків, подаються на 

передаваючий модем, який потім відсилає їх на приймаючий модем диспетчерського пункту. 

Загальна схема пропонованого рішення представлена на рис. 1. У розробці даного технічного рішення у 

якості датчика тиску було використано перетворювач надлишкового тиску ПД100-ДИ0,4М-1,0.И.11 від 

компанії ОВЕН з вихідним сигналом 4-20 мА, що є модифікацією серії ПД100-ДИ М [6]. Завдяки новій 

цифровій схемі датчики ПД100-ДИ М володіють підвищеною надійністю й завадостійкістю. Дані датчики тиску 

широко застосовуються в розподільних мережах житлово-комунального господарства у харчовій 

промисловості при обліку водо- та теплоносіїв, у теплових пунктах, компресорних станціях та ін. 

У якості цифрового бездротового пристрою обраний модуль Sim900 від компанії SimСom. До важливих 

переваг модуля відносяться: мінімальне обв'язування, проста у виготовленні плата, вмонтований TCР/IP стек, 

наявність одноканального 10-ти розрядного АЦП, вільне програмування з використанням розширених  

АТ-команд, низька ціна (180 грн. за модуль) [5]. Все це дозволяє використовувати модуль у широкій 

номенклатурі виробів, включаючи персональні й автомобільні трекери, системи безпеки і промислової 

автоматики, й інших областях.  

Для передачі даних у GSM-мережах 

використовується GPRS (пакетна передача 

даних), що потребує підключення 

абоненту до додаткового тарифу з 

відповідною додатковою оплатою. Тому 

для реалізації функцій тимчасового 

зберігання виміряної інформації у 

пропонованому рішенні додатково 

використовується мікроконтролерний 

блок, що включає: мікроконтролер із 

каскадами скидання та живлення, модуль 

Flash-пам’яті. За результатами тестових 

досліджень при зчитуванні та запису 

сигналу 1 раз у півгодини SD-карта 

об’ємом 1 ГБайт повністю заповнюється за 

360 діб. 
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У загальному вигляді послідовність диспетчерського контролю параметрів СПРВ приведена на рис. 2. Так, 

на першому етапі проводиться ініціалізація всіх 

підсистем, що являє собою визначення 

кількості контрольних пунктів (абонентів), які 

підтримують зв'язок, отримання їх 

індивідуальних номерів, а також ініціалізація 

СОМ-порту та модему. Далі, диспетчерським 

пунктом проводяться базові налаштування 

(другий етап): задаються формат даних та 

швидкість обміну, виконується налаштування 

модемів диспетчерського пункту та 

контрольних точок (вибір протоколу обміну, 

встановлення набору діагностичних 

повідомлень і т. ін.), вказується інтервал часу 

для запису даних та для передачі даних та ін. 

На третьому етапі відбувається процедура 

прийому даних з віддалених абонентів на 

диспетчерський пункт та передачі сервісних 

команд на віддалені абоненти. Крім того, 

отримані дані записуються в окремі файли, 

проводиться перемикання модемів у 

командний режим і на контрольні точки 

відправляється команда «покласти трубку». 

Останнім, четвертим, етапом є обробка на 

диспетчерському рівні отриманих результатів 

вимірів тиску в контрольних точках 

розподільної мережі СПРВ. 

 Висновки. Таким чином, запропоноване 

програмно-апаратне рішення дозволяє 

здійснювати постійний контроль технологічних 

параметрів водорозподільних мереж. Дане 

рішення є малозатратним та доступним для 

практичної реалізації. Використання в 

практичній роботі підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства даного рішення, 

алгоритму й програмного забезпечення 

дозволяє підвищити надійність роботи систем 

подачі й розподілу води, значно скоротити кількість непродуктивних витрат у мережах, ліквідувати аварійні 

ситуації. 

У подальшому необхідно виготовити декілька зразків пристрою та провести дослідну експлуатацію з метою 

встановлення достовірних результатів роботи пропонованого технічного рішення. Крім того, представлена 

розробка може використовуватись як готовий до впровадження елемент у системах телеметрії. 
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Рисунок 2 – Загальний алгоритм диспетчерського 

контролю параметрів СПРВ 
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НАВЧАЛЬНИЙ РОБОТОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО 

РОБОТА ТУР-10  

В. Х. Абдрахманов, к.т.н., ст.преп., О. І. Неборак, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: awali@inbox.ru 

 

Вступ. У зв'язку із зростанням необхідності автоматизації технологічних процесів і заміни людини в 

небезпечних для нього умовах роботи широке застосування в сучасному виробництві і наукових дослідженнях 

знаходять роботи. У більшості випадків під роботом маються на увазі програмно-керовані автоматичні 

маніпулятори, що виконують робочі операції зі складними просторовими переміщеннями [1, 2, 3]. 

Мета роботи. Розробка схемотехнічних рішень для керування двигунами постійного струму лабораторного 

робототехнічного комплексу. 

Матеріал і результати дослідження. Промисловий робот ТУР-10 [1, 2] є представником 

електромеханічних роботів, що працюють в ангулярній сферичній системі координат і призначений для 

обслуговування ряду технологічних процесів. Технічні характеристики промислового робота ТУР-10: кількість 

ступенів рухливості – 5; вантажопідйомність – 10 кг.; точність позиціонування: +/- 0.2 мм; тип керуючого 

пристрою – позиційний; число одночасно працюючих приводів – 3; споживана потужність – 4 кВт.  

Механізм повороту маніпулятора забезпечує поворот механічної руки на 340°. Механічна рука призначена 

для переміщення захоплюючого пристрою у вертикальній площині за чотирма ступенями рухливості. Ланки 

руки послідовно з'єднано одна з одною. У якості приводів ланок маніпулятора використовують мотор-

редуктор постійного струму типу ПЯ 250Ф: Р = 250 Вт, n = 3000 об/хв, що живиться від ШІП. Хвильовий 

редуктор має передаточне число I = 102,5. Передача руху до ланок здійснюється через кривошіпно-шатунні 

механізми і ланцюгові передачі. 

Загальний вигляд комп'ютеризованого робототехничного комплексу ТУР-10 наведено на рис. 1. До складу 

стенда входять персональна ЕОМ, шафа керування й робот-маніпулятор ТУР 10.  

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд комп'ютеризованого 

робототехнічного комплексу ТУР-10 

      На рис. 1 прийнято: 1 – монітор ЕОМ,  

2 – системний блок ЕОМ, 3 – блок ШІП і 

пристрою узгодження, 4 – джерело 

живлення ШІП, 5 – автоматичний вимикач 

силового ланцюга ШІП, 6 – шафа 

керування, 7 – прилади ШІП,  

8 – автоматичний вимикач стенда,  

9 – механічна конструкція робота. Шафа 

керування 6 являє собою металеву 

конструкцію, у якій розташовані: джерело 

живлення 4, блок керування ШІП 2, 

широтно-імпульсні перетворювачі 3, 

стрілочні вимірювальні прилади 7, 

комутаційна апаратура 5,8. 

Функціональна схема системи керування представлено на рис. 2. Керуючим елементом у системі є ЕОМ, 

яка пов'язана із блоком  керування приводами (реалізованому на мікроконтролері (МК) PIC18F4550) і блоком 

керування пневмоклапанами (реалізованому на модулі дискретного виводу  МУ100-16Р фірми ОВЕН) за 

допомогою інтерфейсів USB і RS485. 

Силова схема ШІП зібрана на IGBT-транзисторах IRG4PC40UD і полумостових драйверах IR2110 [4]. Для 

контролю струму приводів використовується датчик струму на ефекті Холла ACS712. Силові ланцюги ШІП 

ізольовані від ланцюгів керування за допомогою оптронів гальваноразвязкі 

Датчики швидкості й положення (ДШ, ДП) дозволяють відслідковувати роботу приводів. Сигнали з 

датчиків швидкості через резистивні дільники надходять на аналогові входи МК  PIC18F4550. Таким чином, 

можуть бути реалізовані замкнені системи керування електроприводами робота. 
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Рисунок 2 – Функціональна схема системи керування лабораторного робототехнічного комплексу ТУР-10 

Мікроконтролер (МК) виконує наступні функції: 

− формує керуючі сигнали ШИМ, що забезпечують плавний пуск, гальмування, реверс; 

− забезпечує захист силових схем приводів від аварійних перевантажень по струму; 

−  забезпечує оцифровку, збір і передачу сигналів з датчиків швидкості й положення (ДШ, ДП) на ЕОМ 

по інтерфейсу RS485. 

Висновки. Навчальний робототехнічний комплекс дозволить вирішувати такі задачі: 

− дослідження комп'ютеризованих мікропроцесорних систем керування електроприводом;  

− дослідження регуляторів положення й швидкості; 

− дослідження режимів роботи машин постійного струму зі збудженням від постійних магнітів 

(динамічні режими роботи); 

− дослідження системи широтно-імпульсний перетворювач–двигун постійного струму;  

− дослідження режимів роботи реверсивних транзисторних широтно-імпульсних перетворювачів, 

побудованих за мостовою схемою; 

− дослідження енергетичних режимів роботи керованих електроприводів, реалізованих за схемою  

ШІП–ДПС; 

− дослідження характеристик керованих електроприводів, реалізованих за схемою ШІП–ДПС, механізмів 

робота. 

Таким чином, використання даного стенда буде обґрунтованим з позиції вивчення систем електроприводів 

промислових роботів, який дозволить розширити спектр проведених робіт студентами й поглибити знання в 

області електропривода і його автоматизації. 
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ЛАБОРАТОРИЙ 

М. А. Кобылянский, асс., А. В. Мозговой, асс., А. Л. Величко, асс. 
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Введение. В настоящее время происходит изменение приоритетов в сфере обеспечения безопасности, и 

ведущим направлением становится, наряду с защитой жизни и имущества, обеспечение устойчивости 

функционирования объектов. Решение этих вопросов невозможно без развития электронных систем 

безопасности и использования информационных технологий. Очевидно, что для управления системами 

безопасности и жизнеобеспечения объектов необходимы средства автоматизации. 

Возрастание требований к системе противопожарной защиты для подвальных и полуподвальных 

помещений  ведет к повышению требований и к технологии управления автоматизированным комплексам 

пожаротушения (АКП).  

Современное развитие автоматизированных систем требует использования формализованных методов 

описания и проектирования самой технологии управления подобными системами. В силу комплексного 

характера технологии управления АКП при ее проектировании необходимо использовать и развивать 

современные методы системного анализа, принятия решений, многокритериального моделирования [1].  

Цель работы. Изложить концептуальные положения построения АКП подземных сооружений,  которые 

необходимо выполнять при проектировании и разработке, а также описать технологию и взаимосвязь в 

управлении этого комплекса с системой безопасности и жизнеобеспечения учебных лабораторий кафедры 

САУЭ. 

Материал и результаты исследования. Анализ литературных источников показал, что при 

проектировании и разработки АКП зачастую не рассматривают вопрос оптимальной интеграции и технологии 

взаимосвязей в управлении с системой безопасности и жизнеобеспечения объекта. 

Для лучшего понимания технологии управления и взаимосвязей в системе безопасности и 

жизнеобеспечения учебных лабораторий была разработана структура (рис. 1), в состав которой входят 

подсистемы безопасности и жизнеобеспечения, инженерно-технические комплексы с техническими 

подсистемами.  

Характерной особенностью разработанной структуры управления, системы безопасности и 

жизнеобеспечения (СБЖ) являются функции сбора информации, слежения за  правильностью выполнения 

алгоритмов работы ее подсистем и инженерно-технических комплексов, в случае возникновения аварийных 

ситуаций или сбоя в работе ее составных  возможность дублирования и переподчинения управления ими. 

При такой реализации СБЖ решаются проблемы контроля за работоспособностью всех подсистем и 

инженерно-технических комплексов, повышается гибкость и функциональность системы в целом, а также 

появляется возможность реализации сложнейших алгоритмов работы. 

Исходя из вышесказнного, эффективное функционирование АКП зависит от организации и работы системы 

управления. При проектировании и разработке системы управления АКП необходимо выполнить следующие 

условия:  

–  система управления должна проводить анализ возникающих ситуаций и разрабатывать условия по их 

локализации и ликвидации;  

–  система управления должна осуществлять выбор соответствующих методов управления, которые бы в 

наибольшей степени и наилучшим образом соответствовали требованиям обеспечения комплексной 

противопожарной защиты;  

–  система управления должна иметь резервный потенциал при обеспечении пожарной безопасности 

учебных лабораторий и необходимую гибкость для того, чтобы можно было безболезненно перейти к новому 

управленческому стилю, соответствующему возникающей ситуации;  

–  выработка новых управляющих воздействий в АКП не должно повлечь за собой значительных 

структурных изменений в системе, приводящих к нарушению выполнения ее целевых функций [2]. 

Возможны два варианта построения системы управления АКП с централизованным и децентрализованным 

(распределенным) управлением [3].  

Централизованные системы построены вокруг единого вычислительного узла, выполняющего функции 

управления всеми контрольными точками в сооружении. Данный подход имеет ряд недостатков, характерных и 

для вычислительных систем. Центральный вычислительный блок становится так называемым единым 

источником сбоя, т. е. при выходе его из строя прекращается функционирование всего АКП.  

Кроме того, при централизованном управлении все контрольные точки непосредственно связаны с 

центральным вычислительным блоком, от каждого устройства к центральному контроллеру протягивается 

выделенный кабель (и в ряде случаев не один), что существенно усложняет кабельную систему, увеличивает ее 

протяженность и, соответственно, стоимость.  
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Устранить эти недостатки позволяет децентрализация управления систем АКП – распределение функций 

управления между несколькими контроллерами и использование механизмов передачи информации по общей 

шине данных.  

Современный уровень развития технических средств и опыт работы в области автоматизации показывает 

перспективность использования децентрализованных систем управления.  

Принципы построения сетей управления аналогичны принципам построения современных компьютерных 

сетей. Все компоненты, подобно персональным компьютерам и серверам, подключены к единой кабельной 

системе и используют общие протоколы передачи данных. Сеть управления также делится на сегменты с 

различными типами топологий и средами передачи данных. Сегменты объединяются при помощи 

повторителей, маршрутизаторов и шлюзов. Открытая сетевая архитектура устраняет избыточность кабельной 

системы, поскольку все устройства разделяют общую среду передачи данных. Масштабируемость подсистем и 

всего комплекса больше не зависит от ресурсов отдельных комплексов (например, количества свободных 

слотов расширения в центральной системе), а определяется адресным пространством, поддерживаемым 

протоколом взаимодействия. 
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Рисунок 1 – Структура системы  безопасности и жизнеобеспечения лабораторного комплекса  

с интегрируемым автоматизированным комплексом пожаротушения 

                           ------------ инженерно-технические комплексы жизнеобеспечения 

                   инженерно-технические комплексы обеспечения безопасности 

                                технические подсистемы 

 

Принцип взаимодействия устройств в сети управления – одноранговый. Каждый элемент имеет 

возможность обмениваться данными с любым другим. Отсутствие подчиненности делает систему более гибкой 

и устойчивой: выход из строя одного из элементов не является критичным для работы остальных. Единый 

протокол взаимодействия, единая кабельная система и сетевая архитектура позволяют добиться прозрачной 

интеграции всех компонентов АКП. Устройства, принадлежащие к разным подсистемам, могут быть физически 

подключены к одному и тому же сегменту сети управления. 

Системе безопасности и жизнеобеспечения нет необходимости «учить» языки конкретных комплексов. 

Существует стандартный способ получения данных и управления всеми инженерно-техническими 
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комплексами. Это позволит создавать универсальные программные комплексы управления, не 

ориентированные на конкретное оборудование.   

Особенностью АКП с открытой архитектурой позволит каждому компоненту системы иметь прикладное 

целевое назначение. Другими словами, каждый элемент комплекса, преобразователь информации или 

исполнительное устройство будет иметь свой вычислительный блок, в котором «прошивается» прикладная 

программа этого устройства и таблица управляющих сигналов. Эти приборы будут объединяться кабелем 

(парой проводников), обеспечивающим их питание током и одновременный обмен управляющими сигналами. 

Именно этот кабель и должен служить общей шиной для всех приборов системы. Система децентрализованная 

и не имеет главного управляющего центра, четкое взаимодействие шинных приборов будет обеспечиваться 

построением связей с помощью управляющих и контрольных сигналов в шине и их логической обработкой. 

Такой принцип позволит получить простой инструмент для гибкого построения надежных систем 

дистанционного контроля и управления элементами противопожарной защиты, который должен быть 

доступным персоналу, имеющему подготовку на среднем техническом уровне. 

Пример такого взаимодействия в правильно организованной системе выглядит следующим образом. В 

случае возникновения пожара в одной из учебных лабораторий система безопасности выдает управляющий 

сигнал на инженерно-технический комплекс, который переподчиняет управление своих систем системе 

безопасности: активирует систему пожаротушения, переключает все имеющиеся ресурсы вытяжной 

вентиляции на понижение задымленности помещения, отключает электроснабжение всех систем «тревожного 

помещения», кроме систем пожаротушения. Одновременно идет оповещение людей, находящихся в опасной 

зоне, включается световая и звуковая сигнализация об эвакуации, вызываются необходимые службы, 

активизируется служба охраны. Таким образом, решается множество задач, минимизируя  негативное влияние 

человеческого фактора. 

Выводы. Проектирование АКП с открытой архитектурой будет сводиться к топологическому 

формированию набора шинных приборов с привязкой их к конкретным объектам по иерархическому принципу. 

Такой подход позволит легко разобраться в топологии всей системы и в функциях, выполняемых шинными 

приборами. Затем будет создана структура шинных управляющих сигналов, которая также является 

иерархической. Следующим этапом  является построение управляющих связей системы с заданием параметров 

шинных приборов. Окончательная настройка достигается посредством параметрирования устройств и 

приборов, т. е. выбором варианта программного обеспечения из базы данных сервера и оптимизацией 

параметров функционирования прибора. Задаются алгоритм отработки управляющих сигналов шины и 

начальная установка каждого шинного прибора.  

Таким образом, относительная простота и невысокая стоимость проектирования и установки, а также 

возможность поэтапного наращивания системы с открытой архитектурой сделают ее привлекательной и 

оптимальной для решения поставленных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ AWD10 ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Введение. Для изучения робототехнических комплексов современных производств в условиях кафедры 

САУЭ используется лабораторное оборудование устройств управления технологическими комплексами, 

которое включает в себя роботы-манипуляторы ТУР-10 и РМ-01 [1, 2]. Отдельные элементы системы 

управления электроприводами либо собраны на устаревшей элементной базе, либо вовсе отсутствуют. 

Электропривод указанных роботов реализован на различных двигателях постоянного тока (ДПТ) с 

номинальными напряжениями 36..42 В и номинальными токами 2 А, 4 А, 10 А. На кафедре разрабатываются 

на современной элементной базе схемы электроприводов с возможностью реверса и плавного изменения 

скорости для реализации следящего электропривода с точным позиционированием узлов механизма робота. 

Схемные решения, которые позволяют решить эту задачу, известны и в общем случае включают в себя: 

− силовую мостовую или полумостовую схему широтно-импульсного преобразователя (ШИП) с 

использованием современных мощных IGBT или полевых транзисторов, специализированных микросхем 

драйверов для их управления; 

− микроконтроллер с встроенным модулем ШИМ (существуют и специализированые контроллеры для 

применения в приводах, например dsPIC30F со специализированным модулем ШИМ для формирования до 

4-х пар комплементарных ШИМ сигналов и модулем интерфейса квадратурного энкодера); 

− гальваноразвязку цепей управления от силовых цепей; 

− датчик тока, используемый для реализации защиты по току; 

− датчики скорости, датчики положения, причем в качестве датчиков скорости могут использоваться 

либо энкодеры, либо тахогенераторы, скорость также может быть определена по величине 

противо-ЭДС двигателя. 

Трудоемкость разработки и отладки таких схем электроприводов обосновывает целесообразность 

применения готовых блоков управления приводами, особенно в случае, если речь идет о создании устройств в 

единичном экземпляре, как в случае с учебным лабораторным оборудованием. 

Цель роботы. Исследовать возможности использования блоков управления коллекторными двигателями 

постоянного тока AWD10 для автоматизации лабораторного оборудования. 

Материал и результаты исследования. При разработке схем управления коллекторными двигателями 

постоянного тока используются различные схемные решения, отличие между которыми определяется 

номинальными напряжениями и токами двигателей, выполняемыми задачами и требованиями по качеству 

управления. При этом обычно необходимо либо регулирование скорости вращения со стабилизацией оборотов, 

либо реализация следящего привода с точным позиционированием положения вала. Эти задачи могут быть 

решены с помощью блока управления двигателем постоянного тока AWD10 [3], который позволяет:  

− реализовать регулятор скорости вращения двигателя постоянного тока со стабилизацией оборотов по 

противо-ЭДС или энкодеру (стабилизатор оборотов коллекторного двигателя); 

− управлять скоростью двигателя и направлением вращения: по интерфейсу RS-485 или с помощью 

логических сигналов «Старт/стоп», «Вперед/назад» и аналогового сигнала «Скорость вращения» 

(управление двигателем постоянного тока с ШИМ); 

− обрабатывать сигналы концевых выключателей для остановки вращения; 

− ограничивать момент на валу двигателя; 

− получать по интерфейсу RS-485 реальную скорость вращения двигателя; 

− осуществить настройку ПИД-регулятора скорости вращения двигателя. 

Блок AWD-10 имеет защиту от электромагнитных помех, коротких замыканий нагрузки, защиту от 

замыкания каждого провода двигателя на общий и питающий провод. 

Блок AWD10 способен работать в четырёх режимах: 

− режим стабилизации скорости вращения двигателя по уровню противо-ЭДС ; 

− режим стабилизации скорости вращения двигателя с обратной связью от инкрементального энкодера; 

− режим слежения за внешним аналоговым сигналом ; 

− режим стабилизации момента на валу двигателя. 

Функциональная схема и внешний вид блока AWD10 приведены на рис. 1. 

С блоком поставляется программное обеспечение, которое позволяет задавать режимы его работы, делать 

необходимые настройки, например, запрограммировать коэффициенты ПИД-регулятора, считывать требуемые 

параметры и проверить работоспособность устройства для  простейших применений во всех его режимах. 

Внешний вид интерфейса программы управления блоком AWD10 приведен на рис. 2. 

Для реализации следящего электропривода с точным позиционированием узлов механизма робота 
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необходимо использовать режим слежения за внешним аналоговым сигналом, причем сигнал обратной связи 

нужно завести с аналогового датчика положения. Задаваемое положение вала двигателя для каждого 

отдельного привода будет поступать от ПЭВМ по интерфейсу RS-485, управляющие приводами блоки 

соединяются в сеть, в которой управляющим устройством-мастером будет ПЭВМ. Управляющая программа на 

ПЭВМ  будет выдавать задающие сигналы положения для следящих приводов, считывать текущее  положение 

и скорость приводов, по току привода будут определяться текущие моменты на валах приводов (для избежания 

режимов перегрузки, тяжелого пуска). Кроме того, управляющая программа будет обеспечивать удобный 

интерфейс для пользователя,  высчитывать оптимальные траектории движения звеньев робота.  

Также блок может быть использован  в учебных целях как отдельный стенд для исследования систем 

регулирования, поскольку есть возможность изменять режимы регулирования – по скорости, по положению, 

параметры используемого ПИД-регулятора, считывать и получать на экране компьютера основные параметры 

объекта управления – частоту вращения, положение вала, ток в коллекторной цепи двигателя. 
 

 

                                                   а)                                                               

 

      

                               б) 

Рисунок 1 – Функциональная схема а) и внешний вид блока AWD10 б) 
 

  
Рисунок 2 – Внешний вид интерфейса программы управления блоком AWD10 

 

Выводы. Использование блоков управления коллекторными двигателями постоянного тока AWD10 

позволяет ускорить процесс разработки средств автоматизации лабораторного оборудования, а также 

использовать его в качестве самостоятельного стенда для исследования систем регулирования и снизить 

стоимость лабораторного оборудования. Встроенные сетевые средства данных модулей позволяют объединить 

их в гибкую структуру для управления роботами, имеющими большое количество степеней свободы. 

Реализованные в модулях регуляторы обеспечивают возможность установки коэффициентов и нелинейностей, 

достаточных для задач позиционного и контурного управления. 
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СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОМПЛЕКСА  
УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
А. Л. Величко, асс., М. А. Кобылянский, асс., А. В. Мозговой, асс. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, е-mail: saue@polytech.poltava.ua 

 

Введение. Одно из важных мест в системах обеспечения безопасной жизнедеятельности человека 

занимают аварийные источники электропитания, которые, в свою очередь, являются основными в 

организации безопасности сооружений. Это объясняется тем, что при возникновении аварийных ситуаций, 

таких, как нарушения линий электропередач и прекращение подачи электроэнергии потребителям, вызванных 

природными или техногенными катастрофами, они остаются единственными в осуществлении питания и 

жизнеобеспечения зданий. К этим системам можно отнести систему вентиляции, охранно-пожарную 

сигнализацию, автоматическое пожаротушение, аварийное освещение, без которых сооружение становится 

уязвимым к внешним факторам.  

Продолжительное время в Украине не придавали особого значения данным вопросам. Однако в последние 

годы ситуация начала меняться в связи с принятием новых нормативных документов, приближающих нашу 

страну к европейским стандартам, а также с возможными террористическими актами, пожарами и 

техногенными катастрофами. 

С целью безопасности проведения учебных занятий возникла необходимость в создании системы 

аварийного электропитания на базе учебных лабораториях 7 корпуса КрНУ, которая будет обеспечивать 

контроль электроснабжения комплекса лабораторий и в случае возникновения нештатных ситуаций 

производить питание вышеперечисленных систем безопасности и жизнеобеспечения. 

Цель работы. Создание системы аварийного электропитания в лабораториях кафедры. 

Материал и результаты исследования. Рассматриваемые лабораторные помещения состоят из систем: 

вентиляции, аварийного освещения, аварийного водоотлива. Схема размещения данных систем представлена 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Система аварийного электропитания лабораторий 7 – го корпуса кафедры: 

ВН – водоотливной насос; ЩУВ – щит управления вентиляцией; ЩУАП – щит управления аварийного 

электропитания; ЩУАВ – щит управления аварийным водоотливом; ДГ – дизельный генератор;  

ПАО – плафон аварийного освещения 
 

Разработанная система имеет возможность обеспечивать отсутствие и контроль электроснабжения 

комплекса лабораторий и в случае возникновения нештатных ситуаций осуществлять питание систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации, аварийного водоотлива, вентиляции, а также аварийного 

освещения.  

Все перечисленные системы являются жизненно необходимыми для безопасности и жизнеобеспечения 

людей, которые находятся в этот период в данных помещениях. 

Исходя из рассмотренных возможных систем аварийного электропитания и принимая во внимание 

особенности объекта управления и сложность данных систем, авторы пришли к выводу, что система имеет 

больше возможностей, чем другие.  

Предложенная  система в автоматическом режиме контролирует напряжение фаз основной электросети, 

обеспечивает автоматический запуск и остановку дизельного генератора, отслеживает аварийные ситуации 

при работающем генераторе и выдает сигналы предупреждения, при необходимости останавливает генератор 

и выводит причины отключения на индикационную панель. Система также обеспечивает электропитание и 

полную работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, аварийного водоотлива, 

вентиляции, независимо от основного электропитания.  
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В случае незапланированного отключения электроэнергии в лабораторных помещениях седьмого корпуса 

КрНУ автоматически включается аварийное электропитание, которое способствует беспрепятственной  

работе всех вышеперечисленных систем, а также эвакуации студентов и преподавателей.  

Работу автоматизированной системы аварийного электропитания можно описать следующим образом: 

Состояние 1:  

–  на сеть подается основное электропитание; 

–  аккумуляторная группа работает в режиме зарядки; 

–  система управления работает в режиме ожидания. 

Состояние 2:  

–  прекращена подача напряжения на сеть вследствие наступления внештатной ситуации;  

–  группа коммутационных реле отключает участок сети, обслуживаемый данной системой;  

–  датчик напряжения ДН сообщает МПСУ об отсутствии напряжения в сети;  

–  МПСУ отключает от сети аккумуляторную группу; 

–  аккумуляторная группа работает в режиме подачи питания в сеть. 

Состояние 3:   

–  после временной задержки, введенной с целью выявления пропадания напряжения, МПСУ посылает 

сигнал на включение генератора;  

–  включается предупреждающий сигнал 1, сообщая персоналу, находящемуся в помещении, о 

прекращении подачи основного питания в сеть; 

–  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 2, 

сообщающий персоналу о неисправности генераторной установки и необходимости закончить работу и 

покинуть помещение.  

Состояние 4:  

–  при успешном запуске генератора питание поступает в щит аварийного электропитания, который 

является распределителем электрической энергии, в свою очередь, питая щит вентиляции и щит аварийного 

водоотлива;  

–  генератор работает в режиме питания сети;  

–  аккумуляторная группа работает в режиме зарядки;  

–  включен предупреждающий сигнал 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 срабатывании датчика напряжения система переводится 

в исходное положение. 

Выводы. Использование системы аварийного электропитания позволяет создать наиболее комфортные 

условия для безопасного пребывания студентов и сотрудников в учебных лабораториях. Эта система показала 

свою эффективность и работоспособность. 
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PROGRAM FOR DETERMINING THE MOST ECONOMICAL SOLUTION FOR OBJECT´S 
HEATING PURPOSES 

Bačko M., Ing., post-grad., Kováč D., づrof. Ing. PhD., づrof. 
Dept. of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement, FEI TU of Košice, Technical University of Košice  
Letná, 9, 04200, Košice, Slovak Republic, e-mail: martin.backo@tuke.sk 
 

Introduction. Delivery of thermal energy is essential for every object where people live. The amount of this energy and 
its price represents significant portion of budget especially during winter months. The amount of available devices is very 
large, and due to non existent general guidelines the choice is difficult and confusing and the goal of the program is to provide 
complete solution. 

Aim of the research. The aim of this paper is to present the program and its logics, which is used for determining the 
amount of total thermal energy needed to reach the specified by user indoor temperature, and then calculate the most 
economical solution and propose it to user. Because of limited space, only few parts and decision algorithms will be 
presented. 

Experimental part and result obtained. The devices, which are considered, are: the gas cauldron, electrical cauldron, 
thermal heat pump. The electrical cauldron and thermal heat pump can be operated using the electrical energy from mains, or 
using the energy generated by solar cells, wind turbines, or combined. In order to determine the best possible solution (or 
better said the solution with lowest operating expenses) some sort of decision algorithm is needed.  

The following algorithm (fig.1) presents one possible approach to problem solution. The algorithm is divided into several 
parts for easier viewing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Decision making algorithm (beginning) 
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Figure 1 – Decision making algorithm (continuation) 
 

This algorithm counts the total operating expenses for gas cauldron, electrical cauldron and thermal heat pump. Because 
thermal heat pump and electrical cauldron can be powered by alternative energy sources like solar cells and wind turbines, 
this option is also considered and the expenses are calculated. The capital letters A, B, C represents the percentage of 
electrical energy which is delivered by A – traditional electrical energy from mains, B – electrical energy delivered by 
photovoltaics, C – electrical energy delivered by wind turbine. The same is valid for thermal heat pump, which needs 
electricity for compressors, but the letters are I for traditional electrical energy from mains, J for photovoltaics and K for wind 
turbine, to avoid possible confusion.  

The program counts every possible variant of A,B,C (I,J,K) which meet the initial condition, that A+B+C = 100%. The 
incrementing/decrementing step is set to 1%.  

The values of expenses for gas cauldron, electric cauldron, thermal pump (and expenses using alternative sources) are 
stored, and then minimum value is determined, which is the result of program.  

The subalgorithms (fig.1) are used for calculation of total expenses for every device for the period of 25 years. The cost 
of electrical energy and gas is predicted for future. The prediction is based upon the real prices from the past, where the linear 
increase is predicted. Due to limited availability of traditional energy sources and gas and shortening global reserves, the 
price increase is logical and expected in the following years. 

Conclusions. The described program is still in development. Next stages will consist of enhancing the database with 
additional models, creating the user interface and checking the program for any possible flaws. The results, which will be 
obtained by program after its finalization, will have to be then verified by simulation. It is worth to note, that this program 
and algorithm has wide use of application and is not necessarily bound just to building, as an object it is possible to consider 
for example car. After some adjustment, the program can be used in automotive electronics. 
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Introduction. Solution of many electrotechnical problems by direct experimental observation of physical system is 
mostly very difficult. Experimentation utilizing computer models is much more convenient. This process is called simulation. 
Such example is creation of model of elastomagnetic force sensor (EMS) and following simulation of obtained results. 

Aim of the research. Simulation the magnetic field of the elastomagnetic pressure force sensor using COSMOS/EMS 
environment. 

Elastomagnetic sensor. Elastomagnetic sensors belong to the group of nonlinear systems. They are operates on the 
Villari’s effect principle, which is based on a change of ferromagnetic material permeability proportionally to acting 
mechanical stress. The permeability increment 〉た proportional to the mechanical stress j  can be described by relation  

      
2

ms
2
sef

2そ た
〉た .j

B
,                                                                            (1) 

where msそ  is magnetostriction coefficient for sB B , sB  is the saturation flux density, た  is magnetic permeability. Equation 
(1) is valid in the case that the directions of mechanical stress and magnetic field are collinear. The sensor core consists of fifty 
ferromagnetic transformer sheets, thickness of each being is 0.5 mm. Each sheet contains four holes of the radius of 1 mm. 
The conductors of primary (10 turns/0.35 mm) and secondary (8 turns/0.25 mm)  windings are led through these holes 
collaterally. The sensor is assigned for measuring of nominal pressure force 120 kN that is equivalent to 100 MPa. Geometric 
computer model created in SolidWorks is in fig.1 and winding placement in the core slots is on fig.2. 

            
Figure 1 – Design of whole elastomagnetic sensor                     Figure 2 – Placement of windings in the elastomagnetic    

                       sensor´s core 
 

Experimental part and obtained results. Preparation of calculation models consist of basic stages:     
 creation of geometric model; 
 definition of physical properties of individual parts of the model; 
 generating the network of final elements; 
 definition of border conditions. 

For magnetic field solution the simplified 3D model from sensor´s core and primary winding of the coils was created. The 
task was solved as a magnetostatic problem for chosen value of current in nonlinear environment in the cases when sensor is 
and is not affected by external force. Analysis of magnetic field was realized using the method of finite elements in 
COSMOS/EMS program. The flowchart of COSMOS/EMS simulation cycle is presented in the fig.4. For determination 

magnetic vector potential is used the equation 1  
た

div grad A J
 

  
 

 which has in each subdomain the following forms 

(fig.3): 
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 in the subdominant  2  : 

      
   

2 2
2 2

2 22 2 た
A A

J
x y
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The boundary conditions are: 
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Figure 3 – Definition area EMS 
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on the boundaries  1  ,  2  , 3  , 4      3 0A  ;   

on the boundary 5   between subdomain   3   and 2 :  
 

 

 

 3 2

3 2

1 1
た た

 


 

A A

n n
 ,          

on the boundary 6   between subdomain   2   and 1  :          2 1 


 

A A

n n
. 

The following graphical interpretations of progresses and graphs of magnetic field parameters were gained for current 
density:  7 -21,039379.10  AmJ   in wires of primary winding and frequency of current   f = 400 Hz. 

 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
  

Figure 5 – Distribution of magnetic flux density and vector in the dependence on 
pressure force applied to the sensor, F = 0 kN 

 
                                                                     
 
 

                                                                         
 
 
 
                                                  

Figure 6 – Distribution of magnetic flux density and of magnetic flux density vector  in 
the   dependence on     pressure force applied to the  pressure force  applied to the  

sensor, F = 120 kN 
 

 
 
 
 
Figure 4 – COSMOS/EMS 
simulation flowchart 
 
 
 

Figure 7– The dependencies of magnetic flux density in the dependence on pressure force 
applied to the sensor, F = 0 kN and F = 120 kN 

 
Conclusions. In this article the magnetic field of the elastomagnetic pressure force sensor had been solved. It was solved if 

the sensor is or is not under the effect of pressure force. From the graphs and progress we can see, that when pressure force is 
affecting the sensor, the value of magnetic induction decreases rapidly, so the magnetic field gets deformed.  This deformation 
is mostly in sub-areas 2 3 a    . Program COSMOS/EMS was used for the calculations, which is based on application of 
finite elements method. This program consists of calculation and graphic tools. 
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THE INFLUENCE OF THE MAGNETIZATION CURVE DESCRIPTION ON DYNAMIC 
CHARACTERISTICS IN THE VECTOR CONTROL SYSTEM OF INDUCTION MOTOR 

Svystun A., post-grad., Ogar V., Cand.Sc .(Eng.), Assoc. Prof., Borodin O., stud. 
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradski National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine, e-mail: profi268@mail.ru 

 
Introduction. Induction motors, within the electric drive system, constantly face the problem of operating service and 

maintenance, routine repairs or overhaul due to deterioration of the induction motor structural parts, or due to a long service life. 
Induction motors, which came through maintenance, have their rated parameters being changed, especially – active and reactive 
resistances of stator, rotor, magnetization loop, and besides that – magnetic system parameters. In [1,2] it is notified that since the 
maintaince process is forced, without any rated terms of its caption, it results in rapid change of the magnetic properties of steel 
laminations. The change of magnetic characteristics of an induction motor results from so called process of “steel deterioration” 
[3] – the increase of electromagnetic steel losses after a long service life. This results in decreasing of the level of rated magnetic 
induction for motor’s saturation and in increasing of the steel losses [2]. So, for reaching some needed rates of flux density in 
levels of saturation, it would be needed the larger magnetization current, in spite to unsaturated induction motor. This fact is 
critical for the vector control design, that are built with motor’s field orientation. For vector control design it is typical the 
maintenance of main flux linkage of magnetic field, or stator, or rotor of an induction motor at a certain rate to keep induction 
motor’s torque constant. 

Paper objectives. The purpose is on comparing the methods of mathematical description of magnetization curve at 
simulation of vector control systems. 

Material and findings. It’s been known, from theory, that the magnetic loop saturation in the three-phase induction motor 
takes place by a reason of the nonlinear characteristics of the magnetization loop [4–6], which is present in standard T-model of 
the magnetic circuit of an induction motor’s phase [4]. It means that this characteristics has a shape of a specified function, which 
depends on the magnetization level of steel lamination and has a different form [7–10]. Thus, it shows the dependence of the flux 
density and magnetization loop inductivity by the magnetization current. However, for different types of electromagnetic steel 
there are universal magnetization curves [11], which fit for use in different types of electromechanical actuators (SRM, MCSRM, 
PMSM, BLDC, DTC, DC and induction motors etc.). The defining methods for the nonlinearity of the magnetization loop 
description are studied and analyzed in [4–9,12]. It showed the existing three main techniques of description. They are simple, 
reliable for the reflection of electromagnetic processes of transforming energy in an electromechanical actuator and most 
commonly used for writing differential equations of an induction motor taking into account the saturation of its magnetic system.  

First of them – is the method which takes into account the nonlinearity by the tangential dependence [7].  
The nonlinear magnetic circuit, with induction B , that is preset by the magnetizing current vector )(tI  is considered. The 

current dot on the magnetizing characteristics )(  I  is defined by the flux density in the air gap ょ , by the magnetizing 
current and by the variable main (mutual) inductance L . The nonlinearity of the magnetic loop )(  I  or )(  IL  is depicted 
by the well-known Lanzheven function, which is defined by physical methods: 

 ,)()(;)()( 

































Ik
1Ikctg

I
k

IL
Ik

1IkctgkI  (1) 

where k , ik  – are empirically obtained coefficients for specified motor. 
The second of them is the approximation of the nonlinear part by the arctangential dependence [9,10]: 
 í í/ Aarctg( BI / I )      ,  (2) 

where  , Ö , I , ÖI  – are the current and reference rates of the generalized vector module of main flux linkage and 
magnetizing current of an induction motor respectively; ん,ゑ – are coefficients, which depend on the motor’s type. 

The third of them is considering the nonlinearity by way of polynomial approximation type: 
 .Ia...IaIaIaIaIaa)I(L i2

i
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4
6

3
4

2
2

10    (3) 
All dependences in saturated induction motor are depicted analytically. Furthermore the comparing of all the three methods of 
nonlinearity description (fig.1), defined for the specified induction motor, type 4んびゐ2ぢ100L4 with following passport data, is 
given: 4Pref  kWt; ;2ë   78I ref , A; 1420nref  rpm; 810ref ,cos  ; %81ref  ; and equivalent circuit parameters 

351R1 , Ohm; 391R2 , Ohm; 132x1 , Ohm; 32x2 , Ohm; 86x  Ohm. For the specified motor according to (3): 
,.08740a0   ,. 4

1 1059a   ,. 5
2 1041a   ,. 7

3 1066a   ,. 9
4 1017a   11

5 105.2a   – approximation 
coefficients for the five order polynomial. Polynomial dependence was determined for the experimentally obtained magnetization 
curve )(  I  and dependence of the magnetization loop inductance by magnetizing current )(  IL  [4,5]. Figure 1 shows the 
following notations: 1 – for the case of arctangential dependence, 2 – for the case tangential dependence, 3 – for the polynomial 
dependence, while the values of magnetization current and flux linkage (   ： I ) are given in relative units (P.U.). 
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Figure 1 – Analytical dependences for the induction 

motor’s magnetization curve description 

It should be noticed that for the inverter correct work it 
is necessary to have accurate data for the system design’s 
auto configuration, i.e. for the equivalent circuit parameters 
and additional parameters for the control loop’s 
configuration (e.g. active, reactive resistances, 
conductances, equivalent parameters for T-model 
equivalent circuit, etc.).  

To check the influence of the different ways of 
nonlinearity description, the induction motor’s direct start-
up was simulated in simulation software Matlab Simulink 
R2009b [13], where the consideration block of the 
nonlinearity )(  Ir  is given within the methods above.  

The relevant characteristics of transient processes of the 
induction motor’s direct start-up have been obtained for 3 
cases (according to fig.1): 

curve 1 – the nonlinearity is defined by the arctangential dependence, curve 2 – by the tangential dependence, curve 3 
– by the polynomial approximation. The polynomial order limitation by five is explained by the fact that the further 
increasing its order doesn’t give significant raising of accuracy, but only the complication of the calculations. 

 
Figure 2 – The transient process of the induction motor’s start-up with load connection at t=0.3 sec: a) motor’s 

frequency rotation, b) motor’s torque, where 1 – the nonlinearity is considered by the arctangential dependence, 2 – by 
the tangential dependence, 3 – by the polynomial dependence 

Conclusion. This study determines that for all the amount of methods for taking into account the nonlinearity of the 
magnetization curve the most adequate way of approximation is by the polynomial. For these cases within the consideration 
of the nonlinearity block to the mathematical model, the characteristics, as a result of simulation, have been obtained. They 
show that the adjusting quality of the system – the amplitude and time of overregulation, show that the difference is up to ~4–
5% for different methods of magnetization curve simulation and is proportional to rate’s dissipation of the curves on fig.1. It is 
obviously, that the check for adequate depiction of the simulated curves needs sustain experimental approval. 
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Introduction. COMSOL Multiphysics is software package that solves systems of coupled three-dimensional partial 

differential equations. This software can be used to model different physical phenomena including electromagnetics. It 
uses the finite element method of solution and can model the complex problems, geometries or material properties in 
2D or 3D representation for better understanding some phenomena. 

In this paper COMSOL Multiphysics solves the magnetic fields surrounding the coil that is placed in electrical 
circuit and calculates the inductance of this coil. In some cases the analytic approach could be difficult and with 
increasing complexity of geometries of some coils these are sometimes quite difficult to calculate, thus use of finite 
element method can be good alterative of solving such problems. 

Aim of the research. Calculation of inductance of flat spiral coil.  
Experimental part and result obtained. The proposed flat spiral coil is shown in Fig.1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Designed flat spiral coil 
 
 Parameters of coil:                                 Number of turns   - N = 9 

Outer diameter         - dout = 142 mm 
Inner diameter         - din = 30 mm 
Spacing of turns  - s = 1 mm 
Section of wire  - w x h = 5x0.8 mm 

                                         
Model of coil: The geometry of coil created in COMSOL using AC/DC module is shown in Fig. 2. Geometry of this 

study is created in 2D axisymmetric space dimension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           a)                                                                         b) 

Figure 2 – Simplified model of coil in a) 2D b) 3D representation 
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Because coil is created in 2D axisymmetric space dimension, the model is simplified and the coil is created with 
nine circles as in Fig.2b). Geometry consists of 10 domains; one air domain surrounding the coil and remaining are coil 
domains. As a material of coil was selected copper with conductivity j = 5.998e7 S.m-1. Coil was driven by DC current 
I0 = 20 A. For accurate results the mesh of 136 810 elements was created.  

Inductance of coil is calculated from total magnetic energy created by current passing through the coil using the 
following formula.  

                                                                                                                                                                  (1) 

Simulation results: The problem was solved as a magneto-static problem. Total magnetic energy is Wm=10.534e-4 J 
and inductance of coil is L=5.26µH. In Fig. 3 is shown magnetic flux density. The magnetic field is strongest in the 
middle of the coil and decreases with increasing radius of coil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            a)                                                                                        b) 

Figure 3 – Magnetic flux density a) surface b) contour 
 
Conclusions. In this paper the calculation of inductance of spiral coil was presented. Calculation was made using 

COMSOL Multiphysics (AC/DC module) that uses finite elements method of solution. With this method other 
parameters such as self-capacitance or resistivity of the coil with different shapes can be easily obtained. Estimating all 
three parameters will be one of the primary goal that will be very important in future work. 

Acknowledgement. The paper has been prepared under support of Slovak grant projects KEGA No. 005TUKE-
4/2012, KEGA No. 024TUKE-4/2012 and VEGA No. 1/0559/12. 
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Introduction. The technology of virtual design of complex systems is an effective alternative choice to form 

experimental skills and abilities in studying the modes of physical hardware by simulating on virtual models. The 
virtual constructor (VC) of the hydrotransport systems (HTS) is a multipurpose programming environment which 
allows to change the structure of technological schemes, display occurring technological and energy processes, simulate 
emergency situations in the equipment [1]. A very important problem is the development of friendly graphical interface 
(GI) of VC, which enables the user’s interaction with the software product via system objects and functions in graphical 
components [2]. 

Problem statement. Designing the GI structure. Description of the user’s capabilities in creating technological 
schemes and adjusting the virtual equipment. 

Method and results. The VC GI of the hydrotransport systems is developed in the LabVIEW graphical and 
mathematical package. The main window of the program (Fig. 1) consists of "cells" - elements describing certain 
objects of technological schemes of HTS (pumps, motors, power converters, valves, etc.) with mathematical 
dependencies and transfer functions. 

 
a)       b) 

 
c)       d) 

Figure 1 - The front panel of the VC: 
a) Windows of the action, virtual elements and data base choice 

b) Window of induction motor parameters setting 
c) Window of pump parameters setting 

d) Windows of pipeline and valve parameters setting
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With the cells we can change dynamically the technological schemes of hydrotransport complex depending on the 
connection of pumping units (PU), pipeline network configuration, stop-regulating valves availability, etc. 

The graphical user interface allows to open a window of virtual elements (VE) choice (fig. 1, a)), with double 
clicking twice the left mouse button on a VC cell. They are described by the mathematical models based on static and 
dynamic equations. For each VE its own graphical image is developed. From the proposed list the necessary item is 
selected, then it appears in the cell and the window of the selected items is closed automatically. In each cell of the 
workspace only one VE can be selected. In the upper left corner of the cell a button is displayed. When it is pushed, a 
window for actions selection opens (Fig. 1 a)). It contains the following menu: 

"Options" - opens the window for setting options for the selected VE; 
"Transients" - opens the window displaying the curves of the water head and flow variation at the area of the 

scheme; 
"Close" - closes the windows of the action choice. 
With clicking the button "Options", a window for specifing parameters of the selected  

VE (Fig. 1 a), b), c), d)) opens. In each window the button "Reference database" exists. With clicking on it, the window 
for selecting the data base (Fig. 1 a)) for the PU, pipe network, valves and auxiliary hydraulic equipment opens. The 
figure 2 shows the data base window - "pumps", which contains background information on the nominal technical 
parameters of equipment and displays the technical characteristics. Buttons "Edit", "Paste", "Delete" allow editing the 
parameters of the equipment and adding new objects.   

 
Figure 2 – the window of "pumps" data base 

The buttons are located over the working field of the VC: "Menu", "Education and training tasks" (ETTs). Help 
information" and "Cancel modeling". The button "Menu" enables the creation of a new working field, saving or loading 
designed technological scheme, data exporting into a text document, and program closing. The button "Help 
information" provides instructions for VC HTS using. The section "Teaching and training tasks" provides practical 
training for staff by selecting one of the proposed technological schemes of HTS. The ETTs package includes two types 
of tasks focused on the parameters analysis of the current modes of hydraulic structures operation and control. The basic 
ETTs are used for initial training in analysis of the equipment operation modes. ETTs in real time allow to make 
corrections to the technological schemes, change the parameters of the virtual hardware and control PU, valves, etc. 

Conclusions. Designed graphical user interface of virtual constructor for HTS allows to create technological 
schemes of various complexity and configuration, set the parameters of virtual elements, simulate the operating 
conditions of hydraulic equipment taking into account the connection of pumps and pipelines and edit the reference 
database of the electrohydraulic equipment. Implemented in a virtual constructor, ETT provide the user with additional 
opportunities to study the steady-state modes of HTS and acquire skills in emergency situations. 
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CONTROL DESIGN OF MULTIPHASE BOOST CONVERTER WITH HIGH ENERGY 
EFFICIENCY 

Kováč D., づrof., PerduIak J., Ing. Vansáč M., Ing. 
Dept. of Theoretical Electrotechnics and Electrical Measurement, FEI Technical University of Košice  
Letná, 9, 04200, Košice, Slovak Republic, e-mail: jan.perdulak@tuke.sk 
 

Introduction. This paper proposes of control design of six phase boost converter with high energy efficiency. The 
high energy efficiency is ensured by adding five more parallel legs to the conventional boost converter with one leg. 
The suitable algorithm of switches control ensure that the almost whole photovoltaic (PV) output energy from the  
PV panel is effective utilized.   

Aim of the research. Verification of theoretical assumes of proposes six phase boost converter by simulation attempts.  
Experimental part and result obtained. The proposed topology of six phase boost converter is on fig. 1,a). The 

converter has in comparsion with the convential boost converter with one leg five more parallel legs with five inductors 
(L2 – L6), five rectifier diodes (D2 – D6) and five switches (S2 – S6).  

Principle of operation: The proposed six phase boost converter has 6 operating cycles within each periode. The 
corresponding operation waveforms are shown on fig. 1,b). 

 
 
   a)       b) 

Figure 1 – a) Proposed three phase boost converter, b) theoretical waveforms 
 

Simulation results: The simulation model of six phase boost converter on fig. 2 was created in program OrCAD 
Capture CSI to verify its theoretical properties. Parameters:  

Switching frequency   – fS = 50kHz, 
Inductance         – L1 = L2 = L3 = L4 = L5 = L6 = 50uH, 
Capacity         – C  = 22uF, 
Output voltage  – UOUT = 14V, 

Control structure created in Simulink environment is shown in fig. 3. On this purpose the PSpice SLPS (SimuLink 
PSpice) simulation environment, supports the substitution of an actual Simulink block with an equivalent analog PSpice 
electrical circuit, was used. The simulation model of six phase boost converter is completely included to the Simulink 
model control design by means of SLPS block. 

Fig. 4,a) shows overall view of load current iZ(t), inductor current iL(t), input photovoltaic current iPV(t), input 
photovoltaic voltage uPV(t) and output voltage and uZ(t). In compare with conventional boost converter with one leg it 
can be seen that the load current iZ(t) works in continuous conduction mode (CCM) for whole range of input voltages 
UPV except the minimum value UPV = 2V. Fig. 4,b) shows detail plotting of specific part of  time of fig. 4,a) 

Conclusions. The energy efficiency of proposed six phase converter is very high because the output PV energy is 
continually delivered to the load by means of six phases of converter. The other ways how to improve not only energy 
efficiency but also converter efficiency itself is in the proper design regulation and decrease the switching losses by 
means of circuits ensuring the soft switching (zero voltage switching and zero current switching). 



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 
 

 

 
 94 

D6Rv ed6

1m

Rv ed1

1m

Rv ed2

1m

Rv ed3

1m

Rv ed4

1m

Rv ed5

1m

Rz
.1

L3

50u

1 2

S3

IRF150

Rgen10

5 GHIM3

D3

S1

IRF150

L2

50u
1 2

S2

IRF150

Rgen11

5 GHIM2 Cf 4
22n

Rgen12

5

V_PV

10

GHIM1

0

L1

50u

1 2
D1

D2

Rs_PV
5m

L4

50u

1 2

L5

50u
1 2

L6

50u

1 2

D4

D5

S4

IRF150

Rgen13

5 GHIM4

Lved

100n

1 2

S6

IRF150

Rgen15

5 GHIM6

V_bat

14

S5

IRF150

Rgen14

5 GHIM5

 
Figure 2 – Simulation model of proposed boost converter 

 
Figure 3 – Simulink model of control structure of six phase boost converter 

 
a)                                                                                                    b) 

Figure 4 – Simulation results 
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ゑçñÑñÖóñ. ご£çñïöÖÜ [1, 2], ôöÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ïöíÖÑíëöÖ▲ê ëíïäëñÑñ¿ñÖóú ¡Ü~ââóîóñÖöÜç êíëí¡öñëóïöóôñï¡óê 

ÜëíçÖñÖóú (ßóÖÜ½óí¿áÖÜñ, ゐíööñëçÜëöí, ß¿ó£¡Üñ ¡ ¡ëíöÖÜ½Ü ó¿ó ¡ëíöÖÜñ) Ñ¿　 ïóÖöñ£í äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½ 
ïóïöñ½ ï íïöíöó£½Ü½ ち=2, 3 äëóçÜÑóö ¡ äÜ¿ÜôñÖó0 äñëñêÜÑÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡, ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲ê ï öÜô¡ó £ëñÖó　 
äñëñëñÇÜ¿óëÜçíÖó　. ÄöÜ Üßé　ïÖ　ñöï　 Öí¿óôóñ½ ÖÜ¿ñú ç äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲, ¡ÜöÜëí　 ç Üßàñ½ 
ï¿Üôíñ äëñÑïöíç¿　ñöï　 ç çóÑñ 
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ゑ▲ïÜ¡óñ £ÖíôñÖó　 äñëñëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äÜ¿Üôí0öï　 çï¿ñÑïöçóñ ßÜ¿áüóê çñ¿óôóÖ äëÜó£çÜÑÖ▲ê äñëñêÜÑÖÜú âÜÖ¡-
îóó h0(t), ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ê ï¿íÇíñ½▲½ó ôóï¿óöñ¿　 (1). が¿　 Ü½ñÖáüñÖó　 äñëñëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 äëóêÜÑóöï　 ÜïöíÖíç¿óçíöá 
âó¿áöë Öí çêÜÑñ ïóïöñ½▲ ó¿ó £í½ñÑ¿　öá ÖíëíïöíÖóñ äñëñêÜÑÖÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó £í ïôñö ëí£çñÑñÖó　 ¡ÜëÖñú äÜ çñàñ-
ïöçñÖÖÜú Üïó, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 ïöñäñÖó ÜïöÜúôóçÜïöó ïóïöñ½▲. ぢëóñ½¿ñ½▲ñ çñ¿óôóÖ▲ äñëñëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 
äñëñêÜÑÖ▲ê âÜÖ¡îóú ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá Ñ¿　 äëÜïöñúüóê ÑçÜê- ó öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àóê ïóïöñ½, ó½ñ0àóê äñëñ-
ÑíöÜôÖ▲ñ âÜÖ¡îóó çóÑí: 
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が¿　 äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó (2) ï ÜÑÖó½ ÖÜ¿ñ½ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ëíïäÜ¿íÇíöá ¡ÜëÖó Öí çñàñïöçñÖÖÜú Üöëóîíöñ¿áÖÜú 
äÜ¿ÜÜïó äÜ íëóâ½ñöóôñï¡Üú äëÜÇëñïïóó, í Ñ¿　 äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó (3) – äÜ ÇñÜ½ñöëóôñï¡Üú äëÜÇëñïïóó. とÜ~ââó-
îóñÖö▲ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ëíïäëñÑñ¿ñÖóú Ñ¿　 n Üö 1 ÑÜ 6 Ü¡í£íÖ▲ ç [3]. ごê Üäöó½ó£íîó　 äÜ ¿óÖóó ½í¡ïó½í¿áÖÜú ÑÜß-
ëÜöÖÜïöó ó £íäíïí ÜïöÜúôóçÜïöó (ぜがば) ß▲¿í ç▲äÜ¿ÖñÖí ç ëíßÜöñ [4], ÇÑñ ß▲¿ó çï¡ë▲ö▲ ïÜàñïöçñÖÖ▲ñ ëñ£ñëç▲ äÜ-
ç▲üñÖó　 ÑÜßëÜöÖÜïöó ó £íäíïí ÜïöÜúôóçÜïöó ½ÖÜÇÜ¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àóê ïóïöñ½. だÑÖí¡Ü äëó ïóÖöñ£ñ íïöíöóôñï¡óê 
ëñÇÜ¿　öÜëÜç äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½ Ñ¿　 ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 ÑçÜê½íïïÜç▲½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ äñëñÑíöÜôÖí　 âÜÖ¡-
îó　 £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲ äÜ¿Üôíñöï　 çóÑí (1), ¡ÜöÜëí　 ïÜÑñë¢óö ßÜ¿áüñ ÖÜ¿ñú, ôñ½ äñëñÑíöÜôÖ▲ñ âÜÖ¡îóó (2) ó (3).  

ぢÜ¡í¢ñ½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ½ÜÑñëÖó£íîóó ÜÑÖÜÇÜ ó£ ïöíÖÑíëöÖ▲ê äÜ¿óÖÜ½Üç ゐíööñëçÜëöí Öí äëó½ñëñ ïÜ£ÑíÖó　 ó Üä-
öó½ó£íîóó äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば [5] öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½▲ çñ¡öÜëÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Ñ¿　 ÑçÜê½íïïÜçÜÇÜ 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï äÜïöÜ　ÖÖÜú ÖíÇëÜ£¡Üú. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ½ñöÜÑó¡ó ïÜ£ÑíÖó　 ½ÜÑóâóîóëÜçíÖÖ▲ê äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ïöíÖÑíëö-
Ö▲ê ëíïäëñÑñ¿ñÖóú ï íïöíöó£½Ü½ äñëçÜÇÜ äÜë　Ñ¡í äëó ½ÜÑñëÖó£íîóó ½ÖÜÇÜ¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àóê ïóïöñ½, ïóÖöñ£ó-
ëÜçíÖÖ▲ê äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½.  

が¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 äÜïöíç¿ñÖÖÜú îñ¿ó ç ëíßÜöñ ëñüí0öï　 ï¿ñÑÜ0àóñ £íÑíôó: 
– äÜ¿ÜôñÖóñ äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó, ïóÖöñ£óëÜçíÖÖÜú äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½ £í½¡ÖÜöÜú öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëó-

ëÜ0àñú ïóïöñ½▲; 
– ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äëó ó£çñïöÖÜ½ ïëñÑÖñÇñÜ½ñöëóôñï¡Ü½ ¡ÜëÖñ の0 ó Üäöó½ó£óëÜçíÖÖ▲ê äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば äíëí½ñö-

ëíê ëñÇÜ¿　öÜëí ÖÜç▲ê ¡Ü~ââóîóñÖöÜç êíëí¡öñëóïöóôñï¡ÜÇÜ äÜ¿óÖÜ½í; 
– ïóÖöñ£ öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 äÜ ÖÜçÜ½Ü ëíïäëñÑñ¿ñÖó0, Üöçñôí0àñ½Ü ññ ÖíïöëÜú¡ñ 

äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば. 
ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぞí ëóï. 1 äÜ¡í£íÖí ÜÑÖÜ¡íÖí¿áÖí　 ïöëÜ¡öÜëí ÑçÜê½íïïÜçÜÇÜ íïóÖêëÜÖ-

ÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, Ñ¿　 ¡ÜöÜëÜÇÜ ½ñöÜÑÜ½ äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ïöíÖÑíëöÖÜÇÜ ëíïäëñÑñ-
¿ñÖó　 ゐíööñëçÜëöí [6] Ñ¿　 ïóïöñ½ ï íïöíöó£½Ü½ ち=1 ß▲¿ ïóÖöñ£óëÜçíÖ ëñÇÜ¿　öÜë ï¡ÜëÜïöó äÜÖó¢ñÖÖÜÇÜ äÜë　Ñ¡í ï 
íïöíöó£½Ü½ ち=2 ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú âó¿áöë Öí çêÜÑñ £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲: 
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ÇÑñ mi-1 ó nj-1 – ¡Ü~ââóîóñÖö▲ ïóÖöñ£óëÜñ½▲ê äÜ¿óÖÜ½Üç ôóï¿óöñ¿　 ó £Öí½ñÖíöñ¿　 äÜÖó¢ñÖÖÜú Öí ñÑóÖóîÜ ïöñäñÖó 
äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó ëñÇÜ¿　öÜëí; Tがで0rrp0 KJKKZ51K  /),(  ; とど – ¡Ü~ââóîóñÖö Ñíöôó¡í öÜ¡í; Zp – ôóï¿Ü äíë 
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äÜ¿0ïÜç; rK  – ¡Ü~ââóîóñÖö ïç　£ó ëÜöÜëí; 0r  – äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖóñ ëÜöÜëí; がでK  – ¡Ü~ââóîóñÖö Ñíöôó¡í ï¡ÜëÜïöó;  

T  – ½í¿í　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ¡ÜÖöÜëí öÜ¡í; 21 JJJ   – ïÜ½½íëÖ▲ú äëóçñÑñÖÖ▲ú ¡ çí¿Ü ÑçóÇíöñ¿　 ½Ü½ñÖö 
óÖñëîóó äëóçÜÑí.  

 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – だÑÖÜ¡íÖí¿áÖí　 ïöëÜ¡öÜëí íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ Äぢ äëó ねr = const  
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が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöÜç mi-1 ó nj-1 ëñÇÜ¿　öÜëí ï¡ÜëÜïöó ç ¡íôñïöçñ ¢ñ¿íñ½ÜÇÜ êíëí¡öñëóïöóôñï¡ÜÇÜ äÜ¿ó-
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¡ÜöÜë▲ñ äëó け=1,39, の12=25,84 ï-1 ó Tた=0,0002 ï ó½ñ0ö ôóï¿ñÖÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 n2=0,000000196 ï5, n1=0,0000203 ï4, 
n0=0,000474 ï3, m3=0,000318 ï3, m2=0,017 ï2, m1=0,1957 ï, m0=1. 

が¿　 Üäöó½ó£íîóó äÜ¿ÜôñÖÖÜú öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½▲ äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば [5] äÜ¿óÖÜ½ ôóï¿óöñ¿　 づで 
(4) ß▲¿ äëñÑïöíç¿ñÖ ç çóÑñ äëÜó£çñÑñÖó　 ÑçÜê ½ÖÜÇÜô¿ñÖÜç. ぢÜï¿ñ ççñÑñÖó　 äñëñ½ñÖÖ▲ê k=1, b1, b2 ó äÜÑïöíÖÜç¡ó 
ôóï¿ñÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú ¡Ü~ââóîóñÖöÜç äÜ¿ÜôñÖÜ: 

p
1p023260b

p104280000410
11720b01290b1000406256kpW 2

2
1

22
1 ),(
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),,)(,(,)( 









                 
(10) 

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ Üäöó½ó£íîóó (10) ½ñöÜÑÜ½ ÑóíÇëí½½ ¡íôñïöçí Üäëíç¿ñÖó　 (がとば) [7] ß▲¿Ü ÑÜïöóÇÖÜöÜ Ü½ñÖáüñÖóñ 
äÜ¡í£íöñ¿　 ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜïöó M Öí 58 %, ï 6,4 ÑÜ 4,05. ぢëó ~öÜ½ Ñ¿　 çíëáóëÜñ½▲ê äíëí½ñöëÜç ÖíúÑñÖÜ k=1, b1=0,71, 
b2=3,35. どí¡í　 äñëñÖíïöëÜú¡í äíëí½ñöëÜç づで ç £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½ñ (7) äëóçñ¿í ¡ çóÑÜó£½ñÖñÖó0 ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ç▲-
ßëíÖÖÜÇÜ ïöíÖÑíëöÖÜÇÜ äÜ¿óÖÜ½í ゐíööñëçÜëöí (8). ぞÜç▲ñ £ÖíôñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ëíïäëñÑñ¿ñÖó　, Üöçñôí0àóñ Üä-
öó½ó£óëÜçíÖÖÜú ïóïöñ½ñ, ½ÜÇÜö ß▲öá ÖíúÑñÖ▲ äÜ ï¿ñÑÜ0àñú ½ñöÜÑó¡ñ: 

– ëíïôñö ÖÜç▲ê £ÖíôñÖóú m3, m2, m1, m0 Ñ¿　 ½ÖÜÇÜô¿ñÖí ôóï¿óöñ¿　 づで (4) Ñíñö 
  ),,)(,,,,( 1p0232603531172071001290710mpmpmpm 22

01
2

2
3

3    Üö¡ÜÑí ó½ññ½  
m3=0,000505 ï3, m2=0,016018 ï2, m1=0,2 ï, m0=1.  

ごïäÜ¿á£Ü　 êíëí¡öñëóïöóôñï¡Üñ ÜëíçÖñÖóñ £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲ (7), ç▲ôóï¿ó½ ½ÜÑóâóîóëÜçíÖÖ▲ñ ¡Ü~ââóîóñÖö▲ 
Üäöó½ó£óëÜçíÖÖÜÇÜ äÜ ¿óÖóó ぜがば ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ゐíööñëçÜëöí ïñÑá½ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í: 
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ぜÜÑóâóîóëÜçíÖÖÜñ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ゐíööñëçÜëöí ïñÑá½ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í ó½ññö çóÑ : 
      7

0
6
0

25
0

34
0

43
0

52
0

6
0

7 p64p5759p02417p0915p6612p54ppG   ,,,,,,)( .        (12) 
ぞñÜßêÜÑó½Ü Üö½ñöóöá, ôöÜ ñï¿ó äëÜó£çÜÑóöá ïóÖöñ£ öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½▲ ï äëó½ñÖñÖóñ½ (12), öÜ 

äÜ¡í£íöñ¿ó ¡íôñïöçí Üäëíç¿ñÖó　 £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲ ïëí£Ü ßÜÑÜö ïÜÜöçñöïöçÜçíöá Ü¿ÜôüñÖÖ▲½ äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば, öÜ 
ñïöá ïóïöñ½í ßÜÑñö Üß¿íÑíöá ½í¡ïó½í¿áÖ▲½ £íäíïÜ½ ÜïöÜúôóçÜïöó äëó £íÑíÖÖÜú ÑÜßëÜöÖÜïöó. 

でÜÇ¿íïÖÜ äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó £í½¡ÖÜöÜú öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½▲ (7), ó½ññ½ ëíçñÖïöçÜ öëñê äÜ-
ï¿ñÑÖóê ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ôóï¿óöñ¿　 ó £Öí½ñÖíöñ¿　, äÜ~öÜ½Ü Öí çêÜÑñ ïóïöñ½▲ ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá âó¿áöë çóÑí 

.
)(

1)(
01

2
2

ぱ 


pp
pW                                                                  (13) 

ぞí ëóï. 2 äëñÑïöíç¿ñÖ▲ äñëñêÜÑÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó ç öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½ñ ï ïóÖöñ£óëÜçíÖÖ▲½ 
äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½ äÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 ゐíööñëçÜëöí (8) づで (4) ï ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ âó¿áöëÜ½ Öí çêÜÑñ ïóïöñ½▲ 
(Çëíâó¡ 1) ó ï づで, ïóÖöñ£óëÜçíÖÖ▲½ äÜ ÖÜçÜ½Ü ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 (12) ï äëñÑ¿íÇíñ½▲½ âó¿áöëÜ½ (13) Öí çêÜÑñ  
(Çëíâó¡ 2). 

んÖí¿ó£ Çëíâó¡Üç ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö Ü ïÜàñïöçñÖÖÜ½ 
Ü¿ÜôüñÖóó çïñê ÜïÖÜçÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú ¡íôñïöçí äñëñêÜÑ-
ÖÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó 2 äÜ ïëíçÖñÖó0 ï 1. がÜïöóÇÖÜöÜ ïÖó-
¢ñÖóñ äñëñëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï 20 % ÑÜ 6,6 % ó Ü½ñÖáüñÖóñ 
çëñ½ñÖó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï 0,73 ÑÜ 0,52 ïñ¡ÜÖÑ▲. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. づí£ëíßÜöíÖí ½ñöÜÑó¡í ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ½ÜÑó-
âóîóëÜçíÖÖ▲ê äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ïöíÖ-
ÑíëöÖ▲ê ëíïäëñÑñ¿ñÖóú ÜÑÖÜ¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àóê ïóïöñ½ 
Ñ¿　 óê óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ç ¡íôñïöçñ êíëí¡öñëóïöóôñï¡óê äÜ¿ó-
ÖÜ½Üç ÑçÜê- ó öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àóê ïóïöñ½, ïóÖöñ£ó-
ëÜñ½▲ê äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖ▲½ ½ñöÜÑÜ½. 2. だäëñÑñ¿ñÖ▲ ¡Ü~â-
âóîóñÖö▲ çóÑÜó£½ñÖñÖÖÜÇÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ゐíööñëçÜëöí 
ïñÑá½ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í Ñ¿　 ïóÖöñ£í öëñê¡ëíöÖÜóÖöñÇëóëÜ0àóê 
ïóïöñ½. 3. ぢÜ¡í£íÖí çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ½ÜÑñëÖó-
£óëÜçíÖÖÜÇÜ äÜ ¡ëóöñëó0 ぜがば äÜ¿óÖÜ½í ゐíööñëçÜëöí Öñ-
äÜïëñÑïöçñÖÖÜ Ñ¿　 ïóÖöñ£í Üäöó½í¿áÖÜú ïóïöñ½▲ ï ½í¡ïó-
½í¿áÖ▲½ £íäíïÜ½ ÜïöÜúôóçÜïöó äëó £íÑíÖÖÜú ÑÜßëÜöÖÜïöó, 
½óÖÜ　 äÜ~öíäÖÜñ ëñüñÖóñ Üäöó½ó£íîóÜÖÖÜú £íÑíôó, äëó-
½ñÖ　ñ½Üñ ëíÖññ ç [1, 2].  
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó öëñê¡ëíö-
ÖÜóÖöñÇëóëÜ0àñú ïóïöñ½▲, ïóÖöñ£óëÜçíÖÖÜú äÜ 

ïöíÖÑíëöÖÜ½Ü ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 ゐíööñëçÜëöí – 1  
ó äÜ çóÑÜó£½ñÖñÖÖÜ½Ü ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 ï äÜ½Üàá0 

½ñöÜÑí がとば – 2 
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だでだゐずごゑだでどや ぜだがぎずùゑんぞぞé ゐんゎんどだづやゑぞぎゑごび 
とんでとんがぞごび ぢぎづぎどゑだづùゑんぶやゑ ぶんでどだどご  

ぜ. ず. んÖöÜÖÜç, ¡.ö.Ö., が. ゑ. ぜñ¢ñçïá¡óú, ïöÜÑ. 
げíäÜë：£á¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
çÜ¿. ぐÜ¡Üçïá¡ÜÇÜ, 64, 69063, ½. げíäÜë：¢¢　, ば¡ëí；Öí, e-mail: mezhevskiy@mail.ru 
 

ゑïöÜä. んçöÜÖÜ½Ö： ：ÖçñëöÜëó ÖíäëÜÇó, çó¡ÜÖíÖ： £í ïêñ½Ü0 Öí 6 ïó¿Üçóê Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê ¡¿0ôíê, 
£Öíúü¿ó üóëÜ¡ñ ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖÖ　 ç ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑíê £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. ぢëó îáÜ½Ü ÑÜ ÖñÑÜ¿：¡：ç çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
£í£ÖíôñÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó ½Ü¢Öí ç：ÑÖñïöó çñ¿ó¡ñ £ÖíôñÖÖ　 äÜê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó, í öí¡Ü¢ £ß：¿áüñÖÜ 
ôíïöÜöÜ ¡Ü½Üöíî：； ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç. ゑóêÜÑÜ½ £ ÑíÖÜ； ïóöÜíî：； ççí¢í．öáï　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ßíÇíöÜë：çÖñçóê 
äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó, 　¡： Ñí0öá £½ÜÇÜ £½ñÖüóöó ÖñÇíöóçÖóú çä¿óç çóàñ£í£ÖíôñÖóê âí¡öÜë：ç [1]. だÑÖí¡ äëó 
£ß：¿áüñÖÖ： ë：çÖ：ç Ü ßíÇíöÜë：çÖñçóê äñëñöçÜë0çíôíê ôíïöÜöó £ß：¿áüÜ．öáï　 ¡：¿á¡：ïöá ïó¿Üçóê 
Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê ¡¿0ô：ç öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë：ç Ü ¡Ü¿： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü [2]. 

とíï¡íÑÖñ £’．ÑÖíÖÖ　 ÑçÜê äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó, £í ïêñ½Ü0 äñëüóú äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó – íïóÖêëÜÖÖóú 
ÑçóÇÜÖ – ÑëÜÇóú äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó, ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó ¡：¿á¡：ïöá ïó¿Üçóê Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äëó¿íÑ：ç öí 
¡ÜÖÑñÖïíöÜë：ç Ü ¡Ü¿íê äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. どÜßöÜ äñëüóú äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó ä：Ñ¡¿0ôí．öáï　 ÑÜ ¡¿ñ½ ん, ゑ öí 
で íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, í ÑëÜÇóú äñëñöçÜë0çíô – ÑÜ ¡¿ñ½ ê, Ü öí z. ぢëó ÑíÖÜ½Ü ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí Öñ½Ü¢¿óçÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ç：ÑÜ½： ½íöñ½íöóôÖ： ½ÜÑñ¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí [3]. どÜ½Ü í¡öÜí¿áÖÜ0 ． 
£íÑíôí ïöçÜëñÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó, 　¡： ÑÜ£çÜ¿　öá çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ç：ÑÜ½： 
ä：ÑêÜÑó ÑÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢëÜçñÑñÖÖ　 öñÜëñöóôÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ßíÇíöÜë：çÖñçóê ¡íï¡íÑÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó öí 
ïöçÜëñÖÖ　 ；ê ïêñ½ £í½：àñÖÖ　. づÜ£ëÜß¡í ：½：öíî：úÖÜ； ½ÜÑñ¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Öí ÜïÖÜç： ¡íï¡íÑÖÜÇÜ 
ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ÜïÜß¿óçÜïöñú ç：ÑÜ½óê ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑ：ÑÜ½： ½íöñ½íöóôÖ： ½ÜÑñ¿： ÜäóïÜ0öá íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ, àÜ ½í． 
öëó ¡¿ñ½ó Ñ¿　 ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 Ñ¢ñëñ¿ ¢óç¿ñÖÖ　 (ん, ゑ öí で). ば £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ïêñ½ó ç¡¿0ôñÖÖ　 ïöíöÜëÖóê 
Üß½ÜöÜ¡ ÑçóÇÜÖí ¡：Öî： îóê Üß½ÜöÜ¡ íßÜ £’．ÑÖÜ0öáï　 ½：¢ ïÜßÜ0, íßÜ £’．ÑÖÜ0öáï　 £ äÜôíö¡Ü½ ÖíïöÜäÖÜ； âí£ó. 
ぞí ëóï. 1 ÖíçñÑñÖóú ¡íï¡íÑÖóú ßíÇíöÜë：çÖñçóú äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó, 　¡óú ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÑçÜê Ü¡ëñ½óê 
äñëñöçÜë0çíô：ç: äñëüóú ç¡¿0ôñÖóú ÑÜ äÜôíö¡：ç ïöíöÜëÖóê Üß½ÜöÜ¡, ÑëÜÇóú – ÑÜ ¡：Öî：ç Üß½ÜöÜ¡. ぢëó îáÜ½Ü 
ï¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ 　¡ äñëüóú, öí¡ ú ÑëÜÇóú äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó ½Ü¢Üöá ßÜöó çó¡ÜÖíÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： ÑçÜ-, öëó- öí 
ß：¿áüñ ë：çÖñçóê äñëñöçÜë0çíôíê ôíïöÜöó. ぴñ Ñí． £½ÜÇÜ ï¡ÜëÜöóöó ¡：¿á¡：ïöá ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë：ç Ü 
¡Ü¿íê äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. どÜßöÜ, Öíäëó¡¿íÑ, äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ：, 　¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóï. 1, öëóë：çÖñçÜÇÜ öí 
ÑçÜë：çÖñçÜÇÜ äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó Üöëó½Ü．½Ü íÖí¿ÜÇ üñïöóë：çÖñçÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó. ぢëó îáÜ½Ü 
£½ñÖüÜ．öáï　 ¡：¿á¡：ïöá ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç £ 30 ÑÜ 18 öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë：ç £ 5 ÑÜ 3. ぴñ ïç：Ñôóöá äëÜ öñ, àÜ £ÖíôÖÜ 
ä：ÑçóàÜ．öáï　 ÖíÑ：úÖ：ïöá äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ç î：¿Ü½Ü.  

ば ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ÑÜ ÖíçñÑñÖÜÇÜ Öí ëóï. 1 ¡íï¡íÑÖÜÇÜ 3/2 äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó, äÜßÜÑÜçíÖí çñ¡öÜëÖí 
Ñ：íÇëí½í çóê：ÑÖóê ÖíäëÜÇ, ÖíçñÑñÖí Öí ëóï. 2, 　¡í ½：ïöóöá 90 ÖñÖÜ¿áÜçóê öí ÜÑÖÜ ÖÜ¿áÜçÜ çóê：ÑÖ： ÖíäëÜÇó. が¿　 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ç：ÑÜ½óê ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç, 　¡ çóÑÖÜ £ ëóï. 1, ÖñÜßê：ÑÖÜ äñëñÖñïöó 
¡ÜÖÑñÖïíöÜë で3, 　¡óú 　ç¿　． ïÜßÜ0 Ñ¢ñëñ¿Ü äÜïö：úÖÜ； ÖíäëÜÇó ç ¡Ü¿： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ÑëÜÇÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí 
ôíïöÜöó, ç ¡Ü¿Ü ½：¢ äñëüó½ äñëñöçÜë0çíôñ½ öí ÑçóÇÜÖÜ½. が¿　 îáÜÇÜ çï： ïó¿Üç： Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üç： ¡¿0ô： 
äëñÑïöíç¿　0öáï　 Ü çóÇ¿　Ñ： ¡ÜÖöí¡ö：ç, 　¡： ççí¢í0öáï　 ç¡¿0ôñÖó½ó äëó äÜÑíô： ÖíäëÜÇó ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí 
ç：ÑäÜç：ÑÖóú ¡¿0ô. ば ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ÑÜ çñ¡öÜëÖÜ； Ñ：íÇëí½ó çóê：ÑÖóê ÖíäëÜÇ öí ¡Ü½ß：Öíî：ú ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç 
ï¡¿íÑí0öáï　 ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　, 　¡： äÜ¡í£íÖ： Öí ëóï. 3. ぢëó íÖí¿：£： £í£ÖíôñÖóê ïêñ½ çóÑÖÜ, àÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜë 
ÑëÜÇÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ½Ü¢ñ ßÜöó äñëñÖñïñÖóú Ü ¡Ü¿Ü ½：¢ äñëüó½ äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó öí 
íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½. 

    
づóïÜÖÜ¡ 1 – とíï¡íÑÖóú 3/2 äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó  づóïÜÖÜ¡ 2 – ゑñ¡öÜëÖ： 

Ñ：íÇëí½ó çóê：ÑÖóê ÖíäëÜÇ 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – でêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ¡íï¡íÑÖÜÇÜ 3/2 äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó 

が¿　 ：½：öíî：； ëÜßÜöó ÑëÜÇÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó äëÜäÜÖÜ．öáï　 çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ¡ñëÜçíÖ： Ñ¢ñëñ¿í 
äÜïö：úÖÜ； ÖíäëÜÇó, Ññ âí¡öóôÖ： £ÖíôñÖÖ　 ÖíäëÜÇó £íÑí0öáï　 öíß¿óîñ0 ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： (öíß¿. 1). ぢëó îáÜ½Ü 
ÖíäëÜÇí U2d ç：ÑäÜç：Ñí． äÜçÖ：ú £íë　Ñî： ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí で3 Öí ëóï. 1, í £Öí¡ – Öíäë　½Ü ç¡¿0ôñÖÖ　. 

どíß¿óî　 1 – ゑ：ÑäÜç：ÑÖ：ïöá äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ¡¿0ô：ç ÖíäëÜ£： Öí çóêÜÑ： 

でöíÖó ç：Ñ¡ëóöóê öí £í¡ëóöóê ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç ぢぶ2 ぞíäëÜÇí Ü ¡ñëÜçíÖóê Ñ¢ñëñ¿íê 
¢óç¿ñÖÖ　 ぞÜ½ñë 

¡Ü½ß：Öíî：； 
ん5 ん6 ゑ5 ゑ6 で5 で6 U2a U2b U2c 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 1 +U2d 0 0 
3 1 0 1 0 0 1 0 0 -U2d 
4 0 1 1 0 0 1 0 +U2d 0 
5 0 1 1 0 1 0 -U2d 0 0 
6 0 1 0 1 1 0 0 0 +U2d 
7 1 0 0 1 1 0 0 -U2d 0 
8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

 
が¿　 ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 £íäëÜäÜÖÜçíÖóê öñêÖ：ôÖóê ë：üñÖá ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÜ ：½：öíî：úÖñ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 çóê：ÑÖÜ； ïêñ½ó, 

ÖíçñÑñÖÜ； Öí ëóï. 1, öí £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； £ ë：£Öó½ó í¿ÇÜëóö½í½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 äëó ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： RL-ñ¿ñ½ñÖö：ç. 
づñ£Ü¿áöíö äÜ¡í£íç äÜçÖóú £ß：Ç çóê：ÑÖóê ïóÇÖí¿：ç.  

ぢëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ç 　¡Üïö： í¿ÇÜëóö½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 í½ä¿：öÜÑÖÜÇÜ ïäÜïÜßÜ Üöëó½íÖÜ ëñ£Ü¿áöíö, 　¡óú äÜ¡í£Ü． çóïÜ¡Ü 
ñâñ¡öóçÖ：ïöá. どÜßöÜ, ¡Üñâ：î：．Öö Çíë½ÜÖ：¡ £í ïöëÜ½Ü½ äëó ½í¡ïó½í¿áÖ：ú í½ä¿：öÜÑ： çê：ÑÖÜÇÜ äëÜïöÜëÜçÜÇÜ çñ¡öÜëí Öñ 
äñëñçóàÜ． 1 % (ëóï. 4,í) öí Öñ äñëñçóàÜ． 4 % (ëóï. 4,ß) äëó äÜ¿ÜçóÖ： ç：Ñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ； í½ä¿：öÜÑó. ぢëó îáÜ½Ü 
ôíïöÜöí ¡Ü½Üöíî：； ïó¿Üçóê ¡¿0ô：ç Öñ äñëñçóàÜçí¿í 1 ¡ゎî. 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – ゎëíâ：¡ó ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó Öí çóêÜÑ： äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó äëó ë：£Öóê í½ä¿：öÜÑíê  

ゑóïÖÜç¡ó. だß‾ëÜÖöÜçíÖÜ ½Ü¢¿óç：ïöá ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ¡íï¡íÑÖóê ßíÇíöÜë：çÖñçóê äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó £í 
ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ç：ÑÜ½óê ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ü¿　êÜ½ ïöçÜëñÖÖ　 öí íÖí¿：£Ü ïêñ½ £í½：àñÖÖ　 
¡íï¡íÑÖÜÇÜ ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó £ öëóâí£Öó½ ïó½ñöëóôÖó½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½. ぢÜ¡í£íÖ： äñëñçíÇó 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 £í£ÖíôñÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ç ¡Ü¿íê £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá äëÜçñÑñÖÖ　 
äÜÑí¿áüóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá £ ë：£Öó½ó í¿ÇÜëóö½í½ó ¡ñëÜçíÖÖ　.  
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ばどだぶぞぎぞぞé ぜぎどだがば ぎとでぢぎづごぜぎぞどんずぽぞだゎだ ゑごげぞんぶぎぞぞé ぢんづんぜぎどづやゑ 
どばづゐだゎぎぞぎづんどだづやゑ げ がだでずやがやゑ どづごぱんげぞだゎだ とだづだどとだゎだ げんぜごとんぞぞé 

ゑ. ゑ. ゐíëóüñç, ïöÜÑ., ゎ. だ. ぷñ；Öí, íï. 
がÜÖñîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
çÜ¿. んöëñ½í, 58, 83001, ½. がÜÖñîá¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: anntkachenko08@mail.ru 
 

ゑïöÜä. ぢëÜçñÑñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ：ç ëíäöÜçÜÇÜ öëóâí£ÖÜÇÜ ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½ó¡íÖÖ　 (どとげ) ëñ¡Ü½ñÖÑÜ．öáï　 Ñ¿　 ñ¡ïäñëó-
½ñÖöí¿áÖÜÇÜ çó£ÖíôñÖÖ　 ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ, äñëñê：ÑÖÜÇÜ ú ÖíÑäñëñê：ÑÖÜÇÜ ：ÖÑÜ¡öóçÖóê ÜäÜë：ç äÜ äÜ£ÑÜç¢Ö：ú Üï： ëÜ-
öÜëí ïóÖêëÜÖÖóê ½íüóÖ (でぜ), í öí¡Ü¢ ç：ÑäÜç：ÑÖóê äÜïö：úÖóê ôíïÜ. ぢëÜîñÑÜëí £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 £ÖíôñÖá ç¡í£íÖóê 
äíëí½ñöë：ç ëñÇ¿í½ñÖöÜçíÖí ë　ÑÜ½ ÑÜ¡Ü½ñÖö：ç [1].  

げÖíúÑñÖ： £í ïöíÖÑíëöÖÜ0 ½ñöÜÑó¡Ü0 £ ÑÜï¿：Ñ：ç どとげ £ÖíôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç (ぎぜぢ) でぜ ½í-
0öá £ÖíôÖóú ëÜ£¡óÑ. が¿　 íÖí¿：£Ü ïöíÖÑíëöÖÜ； ½ñöÜÑó¡ó çó£ÖíôñÖÖ　 ôíïöÜöÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ (ぶび) äëÜç：ÑÖÜïöñú 
でぜ £ ßÜ¡Ü Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí ( )dy js  Ü ëÜßÜö： £íïöÜïÜçíÖí ¡ÜÖîñäî：　, Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ÑÜ 　¡Ü； äÜüÜ¡ äëóôóÖ ëÜ£-
¡óÑÜ äíëí½ñöë：ç çó¡ÜÖÜ．öáï　 ç ÖíïöÜäÖ：ú äÜï¿：ÑÜçÖÜïö：:  

−  çóß：ë ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： äëÜîñïÜ どとげ; 
−  ëÜ£ëÜß¡í í¿ÇÜëóö½Ü £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç; 
−  äëÜçñÑñÖÖ　 ：Ññí¿：£ÜçíÖÜÇÜ ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ (やぎ), Öíäëíç¿ñÖÜÇÜ Öí ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ £½：ÖñÖÖ　 ïöëÜ½Ü äëó どとげ £í 

£íÑíÖó½ó ぎぜぢ でぜ ： £çÜëÜöÖñ ；ê çó£ÖíôñÖÖ　 £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ; 
−  äÜë：çÖ0çí¿áÖóú íÖí¿：£ çóê：ÑÖóê ： Üöëó½íÖóê ç ëñ£Ü¿áöíö： ：Ññí¿：£ÜçíÖÜÇÜ ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ぎぜぢ. 
ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 öÜôÖÜïö： ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ çó£ÖíôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç でぜ £í 

ÑíÖó½ó äñëñê：ÑÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü äëó ëíäöÜçÜ½Ü öëóâí£ÖÜ½Ü ¡ÜëÜö¡Ü½Ü £í½ó¡íÖÖ： Öí çóçÜÑíê ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑóß：ë ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñ-

öë：ç ： ôíïöÜöÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ßíÇíöÜ¡ÜÖöÜëÖÜïö： ëÜöÜëí ÑíÖóú ç [1]. ば ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ÑÜ äÜÖ¡öÜ 
25.1 がでどば ゎだでど–10169-77, äíëí½ñöëó ½íüóÖó äÜ äÜ£ÑÜç¢Ö：ú Üï： ÖñÜßê：ÑÖÜ çó£Öíôíöó £í äñë：ÜÑóôÖÜ0 ï¡¿íÑÜ-
çÜ0 ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí ç ÑÜï¿：Ñ： どとげ, £í¡ÜÖ £½：ÖñÖÖ　 　¡Ü； Ü ôíï： ½í． çóÇ¿　Ñ 

 ï åð
1

( )
k

d

tn
Tk

d d
k

i t I I e





  ,  (1) 

Ññ dI   − ïöí¿ñ £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½Ü どとげ; ,k k
d dI T  − äÜôíö¡Üçñ £ÖíôñÖÖ　 ú äÜïö：úÖ： ôíïÜ £íÇíïíÖÖ　 k-Ü； ñ¡ïäÜÖñÖî：ú-

ÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； äñë：ÜÑóôÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü; n  – ¡：¿á¡：ïöá ñ¡ïäÜÖñÖö, àÜ çëíêÜçÜ0öáï　. 
ば ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ÑÜ ïöíÖÑíëöÖÜ； ½ñöÜÑó¡ó äñëñê：ÑÖ：ú âÜÖ¡î：； (1) ç：ÑäÜç：Ñí． ÖíïöÜäÖóú çóëí£ Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 

ぶび £ ßÜ¡Ü Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí: 

 
1

1( )
( )

n
k

d d d k
kd d

jsy js I I
x js js



  
 , (2) 

Ññ k
d  − ¡Üñâ：î：．Öö £íÇíïíÖÖ　 k-Ü； ñ¡ïäÜÖñÖî：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ；: 1k

d k
dT

 


. 

でöíÖÑíëöÖí ½ñöÜÑó¡í äñëñÑßíôí． çó£ÖíôñÖÖ　 ÖíÑäñëñê：ÑÖÜÇÜ ：ÖÑÜ¡öóçÖÜÇÜ ÜäÜëÜ 　¡ Üä：ë ½íüóÖó £ ßÜ¡Ü Üß-
½Üö¡ó ïöíöÜëí äëó Öñï¡：ÖôñÖÖÜ çñ¿ó¡Ü½Ü ¡Üç£íÖÖ： ëÜöÜëí, öÜßöÜ  

 " 1( )
( )d d s

d s

x x js
y js



  .   

ぴñ ç：ÑäÜç：Ñí． öÜ½Ü, àÜ äÜôíö¡Üçñ £ÖíôñÖÖ　 äñë：ÜÑóôÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü öëóâí£ÖÜÇÜ ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½ó¡íÖÖ　 
çó£Öíôí． äëÜç：ÑÖ：ïöá でぜ äëó ¡Üç£íÖÖ： s   : 

 
1

( )
n

k
d s d d

k
y js I I 



  . (3) 

げÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ñ¡ïäÜÖñÖî：úÖóê ï¡¿íÑÜçóê ,k k
d dI T , 　¡： êíëí¡öñëó£Ü0öá £½：ÖñÖÖ　 äñë：ÜÑóôÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü 

ïöíöÜëí, çó£Öíôí0öáï　 ü¿　êÜ½ íäëÜ¡ïó½íî：； £í¿ñ¢ÖÜïö： £½：ÖñÖÖ　 ½ÜÑÜ¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 Ü£íÇí¿áÖñÖÜÇÜ çñ¡öÜëí 
ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí Ü âÜÖ¡î：； ôíïÜ:  

 2
1

( ) ( )cos( ) [ cos( ) cos(2 )]
k

d a

tn t
T Tk

d d am a m
k

i t I I e t I t I t e
 




        . (4) 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£í¿ó, àÜ, £Ç：ÑÖÜ £： ïöíÖÑíëöÖÜ0 ½ñöÜÑó¡Ü0, ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ £í (2) ôíïöÜöÖÜ0 êíëí¡öñëóïöó¡Ü0 
äëÜç：ÑÖÜïö： ( )dy js  Ü çï：ê çóäíÑ¡íê äëó£çÜÑóöá ÑÜ ïóïöñ½íöóôÖÜ； äÜ½ó¿¡ó. だö¢ñ, ． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ç ÜöÜôÖñÖÖ： 
íÖí¿：öóôÖÜÇÜ ÜäóïÜ £½：ÖñÖÖ　 Ü£íÇí¿áÖñÖÜÇÜ çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí äëó ëíäöÜçÜ½Ü öëóâí£ÖÜ½Ü ¡ÜëÜö¡Ü½Ü £í-
½ó¡íÖÖ：. げÇ：ÑÖÜ £ [2], äÜôíö¡Üç： £ÖíôñÖÖ　 ï¡¿íÑÜçóê k

d àïI , ÜÑñë¢íÖ： £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó íäëÜ¡ïó½íî：； äñë：ÜÑóôÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü (ç：ÑäÜç：Ñí． s=1), ÖñÜßê：ÑÖÜ äñëñëíêÜçÜçíöó ÑÜ ¡Üç£íÖÖ　 s=∞. ば ëÜßÜö： £íäëÜäÜÖÜçíÖóú ÖíïöÜäÖóú í¿ÇÜ-
ëóö½, 　¡óú ÜöÜôÖ0． çó£ÖíôñÖÖ　 ぶび: 
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1 

づóïÜÖÜ¡ 1– ぶíïöÜöÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ぜど-30 ： öÜëßÜÇñÖñëíöÜëí どゎゑ-200ぜ 
Re[yd(js)], ç.Ü. 

6 

0.01 0.05 

0.1 

1.0 

s=0.005 

3 
5 

s=0.005 
0.01 

0.05 0.1 1.0 

2 
4 Im

[y
d(

js
)],

 ç
.Ü

. 
−  Öí ÜïÖÜç： ç：ÑÜ½óê £ÖíôñÖá k

d àïI , 　¡： ç：ÑäÜç：Ñí0öá ¡Üç£íÖÖ0 s=∞, £ÖíêÜÑ　öáï　 çñ¡öÜëó ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖóê äëÜç：-
ÑÖÜïöñú äëó s = -1  

 1( )k k
d àï s d àï k

d àï

jy js I
j




 
; arg( ( 1))k

d d àïy j   ;  

−  ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 Ñ：úïÖ： £ÖíôñÖÖ　 ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖóê äëÜç：ÑÖÜïöñú ëÜöÜëÖóê ¡ÜÖöÜë：ç k

d
i


 äëó s = -1  

 
cos( )

k
d

k
k d àï j

kd
d

I
i e 





;  

−  £ÖíêÜÑ　öáï　 ½í¡ïó½í¿áÖ： £ÖíôñÖÖ　 äëÜç：ÑÖÜïöñú ëÜöÜëÖóê ¡ÜÖöÜë：ç äëó s=∞  

 
2[ ]

Re[ ]

k

k d
d èñò k

d

Mod i
I

i




 ;  

−  £í (2) ëÜ£ëíêÜçÜ．öáï　 ÜöÜôÖñÖí ぶび äëÜç：ÑÖÜïöñú £ ßÜ¡Ü Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí でぜ. 
がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó¡ÜÖÜçí¿óï　 Ñ¿　 でぜ ë：£Öóê ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖóê çó¡ÜÖíÖá, öóä：ç ： äÜöÜ¢ÖÜïöñú. ぞí ëóï. 1 äÜ¡í£í-

Ö： çóê：ÑÖ： ぶび Ñ¿　 ÇñÖñëíöÜëí ぜど-30 (¡ëóçí 1) ： öÜëßÜÇñÖñëíöÜëí どゎゑ-200ぜ (¡ëóçí 2). だöëó½íÖ： ç ëñ£Ü¿áöíö： やぎ 
£Ç：ÑÖÜ £： ïöíÖÑíëöÖÜ0 ½ñöÜÑó¡Ü0 ぶび Ñ¿　 ぜど-30 ： どゎゑ-200ぜ, ÖíçñÑñÖ： Öí ëóï. 1 (¡ëóç： 3 ： 4 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ). が¿　 
ぜど-30 ëÜ£ß：¢Ö：ïöá Ñ：úïÖóê ： Ü　çÖóê ï¡¿íÑÜçóê ぶび äëó s=1 ï¡¿íÑí． 5,4 % ： 22,5 % ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, Ñ¿　 どゎゑ-200 ぜ 
ëÜ£ß：¢Ö：ïöá Ü　çÖóê ï¡¿íÑÜçóê ぶび äëó s=1 £ß：¿áüó¿íïá ÑÜ 44,5 %. づÜ£ëíêÜçíÖ： £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÜöÜôÖñÖÜÇÜ í¿-
ÇÜëóö½Ü ぶび ç やぎ äëí¡öóôÖÜ ïä：çäí¿ó £ çóê：ÑÖó½ó (ëóï. 1). ば ëñí¿áÖÜ½Ü ñ¡ïäñëó½ñÖö： ëÜ£ß：¢Ö：ïöá ぶび, Üöëó½í-
Öóê Ñ¿　 ぜど-30 £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ïöíÖÑíëöÖÜÇÜ (¡ëóçí 5) ： ÜöÜôÖñÖÜÇÜ (¡ëóçí 6) ä：ÑêÜÑÜ, £ÖíêÜÑóöáï　 ç öÜ½Ü ¢ 
Ñ：íäí£ÜÖ：, àÜ ú ëñ£Ü¿áöíöó やぎ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖÜ ½ñöÜÑó¡Ü ÜöÜôÖñÖÜÇÜ çó£ÖíôñÖÖ　 ぶび äëÜç：ÑÖÜïöñú £ ßÜ¡Ü Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí äëó 

どとげ Öí çóçÜÑíê でぜ, 　¡í ÑÜ£çÜ¿　． ：ïöÜöÖÜ ÜöÜôÖóöó ïöíÖÑíëöÖÜ ½ñöÜÑó¡Ü, àÜ äëÜäÜÖÜ．öáï　  
がでどば ゎだでど 10169-77. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ゎだでど 10169-77. ぜíüóÖ▲ ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ ïóÖêëÜÖÖ▲ñ öëñêâí£Ö▲ñ. ぜñöÜÑ▲ óïä▲öíÖóú. − ぜ.: ご£Ñ-çÜ ïöíÖ-
ÑíëöÜç, 1984. − 78 ï. 

2.  ばöÜôÖñÖóñ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó ïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöó ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóö-
Ö▲ê äíëí½ñöëÜç ó£ Üä▲öÜç çÖñ£íäÖÜÇÜ öëñêâí£ÖÜÇÜ ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½▲¡íÖó　 / ん.ぜ. ずíëóÖ, ん.ん. ど¡íôñÖ¡Ü // ぢëíî： 
ずÜÇíÖïá¡ÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ん¡íÑñ½：； ：ÖâÜë½íöó£íî：；. – ずÜÇíÖïá¡: でぞば ：½. がí¿　. – 2005. – ヽ 1. 
 – C. 49−53.  
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だぢづぎがぎずぎぞごぎ づんぴごだぞんずぽぞだざ でどづばとどばづぼ ぢづぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞだゎだ 
ばでどづだざでどゑん がずé ばぢづんゑずぎぞごé んでごぞびづだぞごげごづだゑんぞぞぼぜ  

ゑぎぞどごずぽぞぼぜ がゑごゎんどぎずぎぜ 

ず. ゑ. ゐñ¿í　, íïä., ん. ゑ. どÜëÜäÜç, ¡.ö.Ö., ïö.äëñä.  
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ば¡ëíóÖ▲ «とóñçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
äëÜïä. ぢÜßñÑ▲, 37, 03056, Ç. とóñç, ば¡ëíóÖí, ñ-mail: liliaya@ukr.net  

ゑçñÑñÖóñ. づí£çóöóñ ó äÜïöÜ　ÖÖÜñ ïÖó¢ñÖóñ ïöÜó½Üïöó äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç ÜßÜï¿íç¿óçíñö 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ïÜ £Öíôóöñ¿áÖ▲½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ Üäëíç¿　ñ½▲ê ïó¿Üç▲ê ¡¿0ôñú. ごê 
äëó½ñÖñÖóñ äÜ£çÜ¿　ñö Üßñïäñôóöá ç▲ïÜ¡óñ ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ ó ¡íôñïöçñÖÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó äëó Üäëíç¿ñÖóó 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ½. だÑÖó½ ó£ äñëïäñ¡öóçÖ▲ê Öíäëíç¿ñÖóú ëí£çóöó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
　ç¿　ñöï　 äëó½ñÖñÖóñ íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖ▲ê çñÖöó¿áÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú (んゑが) Öí ÜïÖÜçñ ½íüóÖ ÑçÜúÖÜÇÜ äóöíÖó　 
ï Üäëíç¿ñÖóñ½ ¡í¡ ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ïöíöÜëí, öí¡ ó ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ëÜöÜëí [1]. ぢëó ~öÜ½ ¡¿íïïóôñï¡í　 ïêñ½í 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 Ñ¿　 öí¡Üú ïóïöñ½▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ïÜÑñë¢óö Ñçí Öñ£íçóïó½▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ ï 
äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲½ £çñÖÜ½ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í [2−4]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. でëíçÖóöñ¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ ïÜàñïöçÜ0àóê ïêñ½ äëñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç Ñ¿　 んゑが,   
ÜäëñÑñ¿ñÖóñ ëíîóÜÖí¿áÖÜú ïöëÜ¡öÜë▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï ÜôñöÜ½ îñÖÜç▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ0àóê.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. でêñ½í ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í ¡¿íïïóôñï¡ÜÇÜ íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖÜÇÜ 
çñÖöó¿áÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ó½ññö çóÑ, ó£Üßëí¢ñÖÖ▲ú Öí ëóï. 1,í. 

 

 

VT13..VT18

VT7..VT12

VT1..VT6

C1 C2

M1

 
                                       í)                                                                                       ß) 
 

づóïÜÖÜ¡ 1 − でêñ½í んゑが ï ÑçÜ½　 äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó ôíïöÜö▲ (í) ó Üßàó½ £çñÖÜ½ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í (ß) 
 

ぢëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲, äóöí0àóú íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á ï âí£Ö▲½ ëÜöÜëÜ½, ëíßÜöíñö ç ëñ¢ó½ñ 
çÜ£ßÜÑóöñ¿　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ó ïÜïöÜóö ó£ ÖñÜäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ç▲äë　½óöñ¿　 ó Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ óÖçñëöÜëí ï üóëÜöÖÜ-
ó½äÜ¿áïÖÜú ½ÜÑÜ¿　îóñú (ぷごぜ). ぶíïöÜöÖ▲ú äëñÜßëí£Üçíöñ¿á, ÜïÜàñïöç¿　0àóú Üäëíç¿ñÖóñ ï¡ÜëÜïöá0 
½íüóÖ▲ ÑçÜúÖÜÇÜ äóöíÖó　 ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ëÜöÜëí, £íôíïöÜ0 ïÜÑñë¢óö Üäëíç¿　ñ½▲ú ç▲äë　½óöñ¿á Ñ¿　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöó 
ÜöÑíôó ~ÖñëÇóó ç ïñöá ç ï¿Üôíñ öÜë½Ü£Ö▲ê ëñ¢ó½Üç ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

どí¡í　 ïêñ½í Üßñïäñôóçíñö ç▲ïÜ¡óñ ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó ó ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó, ÜÑÖí¡Ü 
öëñßÜñö óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ç ïó¿ÜçÜ½ ¡íÖí¿ñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 18 Üäëíç¿　ñ½▲ê ¡¿0ôñú (äÜ 6 ç Üäëíç¿　ñ½Ü½ 
ç▲äë　½óöñ¿ñ ó óÖçñëöÜëíê) ó 6 ÖñÜäëíç¿　ñ½▲ê ÑóÜÑÜç ßÜ¿áüÜú ½ÜàÖÜïöó. ぢëó ~öÜ½ äÜöëñß¿　ñ½í　 ½ÜàÖÜïöá 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　, í, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ó óê ïó¿Üç▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç Ññ¿óöï　 äÜëÜçÖÜ ½ñ¢ÑÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó 
ôíïöÜö▲ ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí. ゑï¿ñÑïöçóñ öÜÇÜ, ôöÜ íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó ï âí£Ö▲½ ëÜöÜëÜ½ ç ÜïÖÜçÖÜ½ 
äëó½ñÖ　0öï　 ç ÜïöíÖÜç¡íê ïëñÑÖñú ó ßÜ¿áüÜú ½ÜàÖÜïöó (Üö 15 ¡ゑö ÑÜ 1 ぜゑö), ïöÜó½Üïöá öí¡Üú ïóïöñ½▲ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½Ü¢ñö ß▲öá çñïá½í £Öíôóöñ¿áÖÜú. 

だÑÖó½ ó£ çÜ£½Ü¢Ö▲ê äÜöñú ÜÑñüñç¿ñÖó　 ïóïöñ½▲ 　ç¿　ñöï　 ëñí¿ó£íîó　 ïêñ½▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï 
óÖçñëöÜëí½ó Öíäë　¢ñÖó　, äóöíñ½▲½ó Üö ÜßàñÇÜ £çñÖí äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í [5, 6]. でêñ½í ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í öí¡ÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ó½ññö çóÑ, ó£Üßëí¢ñÖÖ▲ú Öí ëóï. 1,ß. 

ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ äÜöëñß¿　ñ½í　 ½ÜàÖÜïöá ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 Ññ¿óöï　 äÜëÜçÖÜ ½ñ¢ÑÜ óÖçñëöÜëí½ó Öíäë　¢ñÖó　 
äóöíÖó　 ëÜöÜëí ó ïöíöÜëí, ÜÑÖí¡Ü ½ÜàÖÜïöá Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ç▲äë　½óöñ¿　 ëíçÖí äÜöëñß¿　ñ½Üú ½ÜàÖÜïöó 
ÑçóÇíöñ¿　 [7].  
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が¿　 ïóïöñ½, ç ¡ÜöÜë▲ê ïÖó¢ñÖóñ ï¡ÜëÜïöó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ÑçóÇíöñ¿áÖÜ½ ëñ¢ó½ñ ëíßÜö▲, 
çÜ£½Ü¢Öí £í½ñÖí Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ç▲äë　½óöñ¿　 Öí ÖñÜäëíç¿　ñ½▲ú, äëó ~öÜ½ ~ÖñëÇó　 ï¡Ü¿á¢ñÖó　 äëó ïÖó¢ñÖóó 
ï¡ÜëÜïöó äÜïöÜäíñö ç £çñÖÜ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ïÜ ïöÜëÜÖ▲ óÖçñëöÜëí ëÜöÜëí ó äÜöëñß¿　ñöï　 óÖçñëöÜëÜ½ ïöíöÜëí 
Ñ¿　 âÜë½óëÜçíÖó　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ½íüóÖ▲. 

ごïêÜÑ　 ó£ îñÖÜç▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú ïó¿Üç▲ê äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ê Öí ë▲Ö¡ñ 
ば¡ëíóÖ▲, ÜïÜàñïöç¿ñÖ íÖí¿ó£ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëí£¿óôÖ▲ê ïêñ½ ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í ïóïöñ½ 
Üäëíç¿ñÖó　 íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖ▲½ çñÖöó¿áÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½. ゎëíâó¡ó £íçóïó½Üïöó ïöÜó½Üïöó ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ0àóê, 
ç £íçóïó½Üïöó Üö ½ÜàÖÜïöó óïäÜ¿á£Üñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　, äëñÑïöíç¿ñÖ▲ Öí ëóï. 2.  

 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2 − ゎëíâó¡ó £íçóïó½Üïöó ïöÜó½Üïöó ~¿ñ½ñÖöÜç ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Ñ¿　 ¡¿íïïóôñï¡Üú 
ïêñ½▲ んゑが (ë　Ñ 1) ó ïêñ½▲ ï Üßàó½ £çñÖÜ½ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í (ë　Ñ 2). 

 

ゑ▲çÜÑ▲. だôñçóÑÖÜ, ôöÜ Ñ¿　 Ñóíäí£ÜÖí ½ÜàÖÜïöñú äëóçÜÑÜç ½ÜàÖÜïöá0 30−650 ¡ゑö ïöÜó½Üïöá 
¡Ü½ä¿ñ¡öÜ0àóê Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Ñ¿　 ïêñ½▲ ï Üßàó½ £çñÖÜ½ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
(ë　Ñ 2) äëñç▲üíñö ïöÜó½Üïöá ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ0àóê Ñ¿　 ïêñ½▲ ï ëí£Ññ¿áÖ▲½ó äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó ôíïöÜö▲ (ë　Ñ 1). 
ÄöÜ ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ öñ½, ôöÜ ïöÜó½Üïöá ßÜ¿ññ ½ÜàÖÜÇÜ Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ç▲äë　½óöñ¿　  ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç 
ïÜàñïöçñÖÖÜ äëñç▲üíñö ïöÜó½Üïöá ÖñÜäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ç▲äë　½óöñ¿　 ó Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ç▲äë　½óöñ¿　 äÜ¿ÜçóÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó. で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ïóïöñ½í íïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖÜÇÜ çñÖöó¿áÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ï ëí£Ññ¿áÖ▲½ó 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó ôíïöÜö▲ 　ç¿　ñöï　 ßÜ¿ññ ëíîóÜÖí¿áÖÜú ç óïäÜ¿á£ÜçíÖóó. 

 
ずごどぎづんどばづん 

1.  んïóÖêëÜÖó£óëÜçíÖÖ▲ú çñÖöó¿áÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á / ù.ぢ. でÜÖóÖ, ご.ゑ. ゎÜ¿　ñç. − でíëíÖï¡: ご£Ñ-çÜ ぜÜëÑÜç. 
ÜÖ-öí, 1998. – 68 ï. 
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でどづばとどばづご でごでどぎぜご ぎぞぎづゎだぱだづぜばùぶだゎだ とぎづばゑんぞぞé でごぞびづだぞぞだù 
ぜんぷごぞだù げ ぢだでどやざぞごぜご ぜんゎぞやどんぜご éと ゎんぜやずぽどだぞだゑだù でごでどぎぜだù 

ù. だ. ゐ：¿ñîá¡óú, íïä. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö “ずáç：çïá¡í äÜ¿：öñêÖ：¡í” 
çÜ¿. で. ゐíÖÑñëó, 12, 79013, ½. ずáç：ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: shadovv00@gmail.com 
 

ゑïöÜä. ゐ：¿áü：ïöá ïÜôíïÖóê ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ． Öñ¿：Ö：úÖó½ó. びíëí¡öñëÖó½ó äëñÑïöíçÖó¡í½ó 
Öñ¿：Ö：úÖóê ïóïöñ½ (ぞで) ． ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑó ：£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ïóÖêëÜÖÖóê ½íüóÖ £ äÜïö：úÖó½ó ½íÇÖ：öí½ó 
(でぜぢぜ). でöë：½¡óú ë：ïö £íïöÜïÜçíÖá îóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç £Ü½Üç¿ñÖóú ；ê çñ¿ó¡Ü0 äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ0 £ÑíöÖ：ï-
ö0 £í ½Ü½ñÖöÜ½, çóïÜ¡ó½ó ñÖñëÇñöóôÖó½ó äÜ¡í£Öó¡í½ó öí ¡ñëÜçíÖ：ïö0. だÑÖó½ £ ÖÜçóê äñëïäñ¡öóçÖóê Öíäë　½-
¡：ç ÑÜ ïóÖöñ£Ü ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ぞで ． öí¡ £çíÖ： «ñÖñëÇñöóôÖ： ä：ÑêÜÑó» [1]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢÜ¡í£íöó äëÜîñÑÜëÜ ïóÖöñ£Ü ë：£Öóê ïöëÜ¡öÜë ïóïöñ½ó ñÖñëÇÜâÜë½Ü0ôÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 でぜぢぜ 
　¡ ゎí½：¿áöÜÖÜçÜ0 ïóïöñ½Ü0 öí çó¡ÜÖíöó ；ê äÜë：çÖ　ÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げíÇí¿Ü½ ïóÖöñ£ ïóïöñ½ó ñÖñëÇÜâÜë½Ü0ôÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¿　Çí． Ü £Öí-
êÜÑ¢ñÖÖ： öí¡Ü； ïÜ¡ÜäÖÜïö： ç£í．½Ü£ç’　£íÖóê (interconnection) ä：Ñïóïöñ½, àÜß ñÖñëÇñöóôÖí âÜÖ¡î：　 î：¿Ü； ïóïöñ½ó 
ÖíßÜ¿í äÜöë：ßÖÜÇÜ çóÇ¿　ÑÜ [1]. 

ぢÜ．ÑÖíçüó ñÖñëÇÜâÜë½Ü0ôóú ä：Ñê：Ñ £ ßÜÑá-　¡ó½ ：Öüó½ Öñ¿：Ö：úÖó½ ½ñöÜÑÜ½, ½Ü¢Öí ÑÜï　ÇÖÜöó äñçÖÜ； â：£ó-
ôÖÜ； ：Ööñëäëñöíî：； ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, – ÑÜïóöá ¿ñÇ¡Ü； ëñí¿：£íî：； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 (でと). げÜ¡ëñ½í, £ ½ñöÜ0 ïäëÜàñÖ-
Ö　 ë：çÖ　Öá Ü ôíïö¡Üçóê äÜê：ÑÖóê, ÑÜ 　¡óê £çÜÑóöáï　 ïóÖöñ£ ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　, ñÖñëÇÜâÜë½Ü0ôñ ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ-
．ÑÖíÖÜ àñ £ ÜÑÖó½ ：£ ñÖñëÇñöóôÖóê ä：ÑêÜÑ：ç, í ïí½ñ ÜäóïÜ½ ïóïöñ½ó 　¡ ゎí½：¿áöÜÖÜçÜ； £ ¡ñëÜçíÖó½ó çêÜÑí-
½ó/çóêÜÑí½ó, 　¡í ÜäóïÜ．öáï　 ½íöëóôÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 ë：çÖ　Öá ïöíÖÜ [2]: 
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H(x)Gy(t)

u(t)G(x)
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HR(x)][J(x)(t)x
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Ññ  x．Rn – çñ¡öÜë  ïöíÖÜ;  J(x) = –Jö(x) – ¡ÜïÜïó½ñöëóôÖí   ½íöëóî　,  àÜ   ç：ÑÜßëí¢í．   ç£í．½Ü£ç’　£¡ó   Ü   ïóïöñ½：;  
R(x) = –Rö(x) ≥ 0 – ïó½ñöëóôÖí ÑÜÑíöÖí ½íöëóî　, àÜ ç：ÑÜßëí¢í． çöëíöó; H[x(t)] – âÜÖ¡î：　 äÜçÖÜ； ñÖñëÇ：；;  
G(x) – ½íöëóî　 äÜëö：ç; u．Rm ： y．Rm – çñ¡öÜëó çê：ÑÖóê öí çóê：ÑÖóê ñÖñëÇñöóôÖóê £½：ÖÖóê ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. 

é¡ ç：ÑÜ½Ü, Ü ßÜÑá-　¡：ú äíïóçÖ：ú ëÜ£：½¡ÖñÖ：ú ïóïöñ½： £í ç：ÑïÜöÖÜïö： £ÜçÖ：üÖ：ê £ßÜëñÖá ñÖñëÇ：　 ． Öñ £ëÜïöí0-
ôÜ0 H[x(t)] ≤ H[x(0)] ： £í Öí　çÖÜïö： çöëíö £½ñÖüÜçíöó½ñöáï　 ÑÜ äñçÖÜÇÜ ½：Ö：½í¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 Ü öÜôî： ë：çÖÜçí-
Çó. ぜñöÜ0 ¢ ¡ñëÜçíÖÖ　 ． ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 ßí¢íÖÜ； öÜô¡ó ë：çÖÜçíÇó 0x  [3]. どÜ½Ü, £Öí0ôó ïöëÜ¡öÜëÜ ëÜ£：½¡ÖñÖÜ； ïóï-
öñ½ó, ¿ñÇ¡Ü £Öíúöó J(x), R(x), G(x) öí H(x), í, ½í0ôó ；ê öí £íÑí0ôóïá ÖñÜßê：ÑÖÜ0 öÜô¡Ü0 ë：çÖÜçíÇó, ½Ü¢Öí £Öíú-
öó ½íöëóî： Ja(x), Ra(x), Ha(x) öí âÜÖ¡î：0 く(ê) (àÜ ． ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ½íöëóî　½ó ç£í．½Ü£ç’　£¡：ç ： Ññ½äâÜçíÖÖ　, ñÖñëÇñ-
öóôÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 öí çñ¡öÜëÜ½ çê：ÑÖóê ñÖñëÇñöóôÖóê £½：ÖÖóê でと). でí½ñ çóß：ë ßí¢íÖÜ； ñÖñëÇñöóôÖÜ； âÜÖ¡î：； £ 
½：Ö：½Ü½Ü½ Ü £íÑíÖ：ú ¡：Öîñç：ú öÜôî： ： Öí£óçí．öáï　 ñÖñëÇÜâÜë½Ü0ôó½ ¡ñëÜçíÖÖ　½. 

げí ÑíÖÜ0 ½ñöÜÑó¡Ü0 ïóÖöñ£ÜçíÖÜ ïóïöñ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 でぜぢぜ ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ÖíïöÜäÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½Ü.  
でäñëüÜ £íäóïÜ．öáï　 ç：ÑÜ½í ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á でぜぢぜ ç Üï　ê d ： q [4]. どÜÑ： çóßóëí．öáï　 çñ¡öÜë ïöíÖÜ: 

x(t)=[Ldid Lqiq Jmの]T, Ññ Ld, Lq – ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： Üß½Üö¡ó 　¡Üë　 でぜぢぜ äÜ Üï　ê d ： q ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ; id, iq – äëÜñ¡î：； 
ïöëÜ½：ç 　¡Üë　 ½íüóÖó Öí î： Üï：; Jm – ½Ü½ñÖö ：Öñëî：； äëóçÜÑÜ; の – ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá. ゑóêÜÑ　ôó £ ÖáÜÇÜ, £ÖíêÜ-
Ñ　öáï　 ½íöëóî： ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　 Ü âÜë½： ゎí½：¿áöÜÖÜçÜ； ïóïöñ½ó J(x), R(x), G(x). ぞí ä：Ñ-
ïöíç： çóÇ¿　ÑÜ ½íöëóîá J(x) öí R(x) £íÑí．öáï　 ßí¢íÖóú çóÇ¿　Ñ ½íöëóîá ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 Ja(x) öí Ra(x): 
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Ññ J12, J13, J23 – üÜ¡íÖ： ñ¿ñ½ñÖöó ½íöëóî： ç£í．½Ü£ç’　£¡：ç でと, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí0öá £í ；； ïöëÜ¡öÜëÜ; r1, r2 öí r3 – Ññ½ä-
âÜ0ô： ¡Üñâ：î：．Ööó, àÜ ç：ÑÜßëí¢í0öá ñ¿ñ¡öëóôÖ： öí ½ñêíÖ：ôÖñ Ññ½äâÜçíÖÖ　 でと. 

げÖíêÜÑ　öáï　 ñ¿ñ½ñÖöó ½íöëóîá Ja(x) öí Ra(x): J12 = k,  J13 = pLdiq0, J23 = pLqid0, Ññ k – ¡ÜëñÇÜ0ôóú ¡Üñâ：î：．Öö;  
id0 öí iq0 – ïóÇÖí¿ó £íçÑíÖÖ　 £í ïöëÜ½Ü½. 

どÜÑ： ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á でと ½í． ÖíïöÜäÖóú çóÇ¿　Ñ: 
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Ññ Rs – Üä：ë Üß½Üö¡ó 　¡Üë　; ぱ – ½íÇÖ：öÖóú äÜö：¡ äÜ¿0ïí äÜïö：úÖóê ½íÇÖ：ö：ç; の0 – ïóÇÖí¿ £íçÑíÖÖ　 £í üçóÑ¡：ïö0. 
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ぞí¿íüöÜçíÖÖ　 ïóÖöñ£ÜçíÖÜ； でと (1) äëÜçÜÑóöáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 k, r1, r2 öí r3. ぢëóúÖ　çüó Ññ　¡： £ îóê äíëí½ñö-
ë：ç ÖÜ¿áÜçó½ó, ½Ü¢Öí £½：Öóöó ç£í．½Ü£ç’　£¡ó ç ïóïöñ½： öí Ññ½äâÜçíÖÖ　 ；； ëÜßÜöó ： öó½ ïí½ó½ £½：Öóöó ïöëÜ¡öÜëÜ 
ëñÇÜ¿　öÜëí (1) ç Öíäë　½¡Ü ïäëÜàñÖÖ　.  

げ ½ñöÜ0 äÜë：çÖ　ÖÖ　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ë：£Öóê ïöëÜ¡öÜë でと ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÜ ¡Ü½ä’0öñëÖñ ïó½Ü¿0çíÖÖ　 ç ïñëñÑÜ-
çóà： Matlab/Simulink Ñ¿　 でぜぢぜ £ öí¡ó½ó äíëí½ñöëí½ó: Rs= 0,25 だ½, ぱ = 0,4 ゑß, Jm = 4 ¡Ç:½2, p = 8 £ çÖÜöë：-
üÖ：½ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　½ ½íÇÖ：ö：ç (Ld = 1, ½ゎÖ, Lq = 2,5 ½ゎÖ). ぞÜ½：Öí¿áÖ： äíëí½ñöëó でぜぢぜ: nÖ = 500 Üß/êç, 
ぜÖ = 500 ぞ∙½. とñëÜçíÖÖ　 £Ñ：úïÖ0çí¿Üï　 öëíÖ£óïöÜëÖó½ ：ÖçñëöÜëÜ½ ：£ ïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖÜ0 ぷやぜ £í ïóÇÖí¿í½ó ßíÇí-
öÜöÜô¡ÜçÜÇÜ Ñíçíôí äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ëÜöÜëí. 

ば ëñ£Ü¿áöíö： äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá çó　ç¿ñÖÜ ÖíïöÜäÖñ: äíëí½ñöë k ½íú¢ñ Öñ çä¿óçí． Öí äñëñß：Ç äñëñê：ÑÖÜ-
ÇÜ äëÜîñïÜ, ： öÜ½Ü úÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ． ÖñÑÜî：¿áÖó½; ¡Üñâ：î：．Ööó ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ Ññ½äâÜçíÖÖ　 r1 öí r2 äÜöë：ßÖÜ 
£íç¢Ñó £íïöÜïÜçÜçíöó ëí£Ü½, ÜïÜß¿óçÜïö： ；ê çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÖíçñÑñÖÜ ç [5]; ¡Üñâ：î：．Öö ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Ññ½äâÜçíÖÖ　 
r3 ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó 　¡ ïí½Üïö：úÖÜ, öí¡ ： Ü äÜ．ÑÖíÖÖ： £ r1 öí r2, àÜ Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá Üöëó½íöó ßí¢íÖÜ 　¡：ïöá 
äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ. 

ぞí ëóï. 1 ÖíçñÑñÖÜ ëñ£Ü¿áöíöó äÜë：çÖ　¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ÑçÜê ïöëÜ¡öÜë £ öí¡ó½ó Üäöó½í¿áÖó½ó Öí¿íüöÜçíÖ-
Ö　½ó でと: 

– でと £ ñ¿ñ¡öëóôÖó½ Ññ½äâÜçíÖÖ　½ (r1 = 5,  r2 = -0,12,  r3= 0) – ¡ëóç： £ ：ÖÑñ¡ïÜ½ 1; 
– でと £ ½ñêíÖ：ôÖó½ Ññ½äâÜçíÖÖ　½ (r1 = 0,  r2 = 0,  r3= 153) – ¡ëóç： £ ：ÖÑñ¡ïÜ½ 2. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – だïîó¿ÜÇëí½ó ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： (í) öí äëÜñ¡î：ú ïöëÜ½：ç Öí Üï： d ： q (ß) äëó £ßÜëñÖÖ　ê £í  
£íçÑíÖÖ　½ öí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ Ü ïöëÜ¡öÜëíê でと £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ë：£Öóê Ññ½äâÜçíÖá: 

1 – ñ¿ñ¡öëóôÖñ Ññ½äâÜçíÖÖ　;  2 – ½ñêíÖ：ôÖñ Ññ½äâÜçíÖÖ　  

ぞí äÜôíö¡Ü £Ñ：úïÖ0．öáï　 £íäÜï¡ ÑçóÇÜÖí ÑÜ の0 = 35 ëíÑ/ï äëó ½Ü½ñÖö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ぜL = 50 ぞ:½; äëó  
t = 0,4 ï ç：ÑßÜçí．öáï　 Öí¡óÑíÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑÜ ぜL = 500 ぞ:½. ば ½Ü½ñÖö ôíïÜ 0,65 ï £ß：¿áüÜ．öáï　 ïóÇÖí¿ £í-
çÑíÖÖ　 £í üçóÑ¡：ïö0 ÑÜ の0 = 40 ëíÑ/ï, í äëó t = 0,9 ï – £½ñÖüÜ．öáï　 ÑÜ の0 = 25 ëíÑ/ï (ëóï. 1 í). 

é¡ ßíôó½Ü £ ëóï. 1,í, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ö：¿á¡ó ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Ññ½äâÜçíÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． £ÖíôÖÜ ¡ëíàóú äñëñê：ÑÖóú 
äëÜîñï üçóÑ¡Üïö：, Ö：¢ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ö：¿á¡ó ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ, ÜÑÖí¡, 　¡ çóÑÖÜ £ ëóï. 1,ß, îñ £Ü½Üç¿ñÖÜ £ÖíôÖó½ó 
ïöëóß¡í½ó ïöëÜ½Ü. べñ ÜÑÖ：．0 ú Öíúß：¿áüÜ0 äñëñçíÇÜ0 でと £ ½ñêíÖ：ôÖó½ Ññ½äâÜçíÖÖ　½ ． äëÜïöÜöí Ü Öí¿íÇÜ-
Ñ¢ñÖÖ：. ぢëÜöñ î：ú ïöëÜ¡öÜë： äëóöí½íÖÖóú ÖñÑÜ¿：¡, 　¡óú äÜ¿　Çí． Ü äñëñêÜÑ： äëÜñ¡î：； ïöëÜ½Ü id Ü ÑÜÑíöÖñ £ÖíôñÖ-
Ö　 äëó çñ¿ó¡Ü½Ü ïóÇÖí¿： £íçÑíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö：, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £Öó¢ñÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖÜÇÜ ととが. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ¢ 
ÜßÜê öóä：ç Ññ½äâÜçíÖá Ñí． £½ÜÇÜ ôíïö¡ÜçÜ ¡Ü½äñÖïÜçíöó ；ê ÖñÑÜ¿：¡ó, í¿ñ £ÖíôÖÜ0 ½：ëÜ0 Üï¡¿íÑÖ0． Öí¿íÇÜ-
Ñ¢ñÖÖ　 でと. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぎÖñëÇÜâÜë½Ü0ôñ ¡ñëÜçíÖÖ　 ． äëÜïöó½ Ñ¿　 ëÜ£Ü½：ÖÖ　 â：£óôÖóê äëÜîñï：ç, í Üö¢ñ, ： çóßÜëÜ ïöëÜ¡-
öÜëó でと. ゑÜÖÜ î：¿¡Ü½ ä：ÑêÜÑóöá Ñ¿　 ¡ñëÜçíÖÖ　 でぜぢぜ. げÖíôÖí ¡：¿á¡：ïöá ½Ü¢¿óçóê ïöëÜ¡öÜë でと £： ïçÜ；½ó äñëñ-
çíÇí½ó öí ÖñÑÜ¿：¡í½ó Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá ä：Ñ：ßëíöó Üäöó½í¿áÖÜ ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ äÜïöíç¿ñÖÜÇÜ £íçÑíÖÖ　.  

 
ずやどぎづんどばづん 

1. Ortega R., van der Schaft A., Mareels I., Maschke B.  Putting Energy Back in Control // IEEE Contr. Syst. Mag., 
2001. – Vol. 21. – No. 2. – PP. 18–33. 

2. Zou. Z., Yu H., Tang Y.  Maximum Output Power of PMSM Based on Energy-Shaping and PWM Control Prin-
ciple // IEEE Intr. Conf. on Aut. and Log. – Qingdao University. – Sept., 2008. – 5 p. 

3. Petrovic V., Ortega R., Stankovic A.  Interconnection and Damping Assignment Approach to Control of PM 
Synchronous Motors // IEEE Contr. Syst. Tech., 2001. – Vol. 9. – No. 6. – PP. 811–820. 

4. Bose B.K. Modern Power Electronics and AC Drives. – Prentice-Hall: N.J., 2002. – 711 ë. 
5. べÜë や.げ., ゐ：¿ñîá¡óú ù.だ. げíïöÜïÜçíÖÖ　 äëóÖîóä：ç äíïóçÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑÜ ïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó £ äÜïö：ú-

Öó½ó ½íÇÖ：öí½ó 　¡ ゎí½：¿áöÜÖÜçÜ； ïóïöñ½ó £ ¡ñëÜçíÖó½ó çêÜÑí½ó/çóêÜÑí½ó // ぎ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖ： öí ¡Ü½ä’0öñëÖ： 
ïóïöñ½ó. どñ½. çóäÜï¡: ぢëÜß¿ñ½ó íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜë：　 ： äëí¡öó¡í. – と.: どñêÖ：¡í, 2011. 
– で. 77–79. 
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 ずんゐだづんどだづぞござ とだぜぢずぎとで がずé がだでずやがぐぎぞぞé  
でごでどぎぜ ぢづごぜばでだゑだゎだ だびだずだがぐぎぞぞé ぎずぎとどづごぶぞごび ぜんぷごぞ* 

が. ぜ. ゐÜëÑ0Ç, ½íÇ：ïöë., め. ゑ. ぞÜïíô, íïä., ん .や. ゎ¿íÑóë, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú  ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: gai@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ゑ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖíê äëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ äëó£ÖíôñÖÖ　 ß：¿áü：ïöá ç：Ñ½Üç äÜç’　£íÖÜ £ çóêÜÑÜ½ £ ¿íÑÜ Üß½ÜöÜ¡ ÜÖí-

ï¿：ÑÜ¡ äëÜßÜ0 ：£Ü¿　î：；. がÜçÇÜç：ôÖ：ïöá ½íöñë：í¿Ü ：£Ü¿　î：； £ÖíôÖÜ0 ½：ëÜ0 £í¿ñ¢óöá ç：Ñ úÜÇÜ ëÜßÜôÜ； öñ½äñëíöÜëó, ： 
　¡àÜ ÜïöíÖÖ　 äñëñçóàÜ． ÖÜ½：Öí¿áÖÜ, öÜ îñ äëó£çñÑñ ÑÜ ë：£¡ÜÇÜ £½ñÖüñÖÖ　 ëñïÜëïÜ ：£Ü¿　î：； ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, öñë½：ÖÜ 
ñ¡ïä¿Üíöíî：； ïí½ÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. どÜ¢ äëÜß¿ñ½í ÖíÑ：úÖÜÇÜ ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí ßÜ¿í ú £í¿óüí．öáï　 í¡öÜí¿áÖÜ0. が¿　 ；； 
çóë：üñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖñ ïöçÜëñÖÖ　 Üß¿íÑÖíÖÖ　, àÜ ÑÜ£çÜ¿　¿Ü ß ÑÜï¿：Ñ¢Üçíöó ïóïöñ½ó ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½í-
üóÖ Ü ¿íßÜëíöÜëÖóê Ü½Üçíê. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ äëó½ÜïÜçÜÇÜ ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　, Ü öÜ½Ü ôóï¿： ú 
¡Ü½ß：ÖÜçíÖóê.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ äëó½ÜïÜçÜÇÜ ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖí ñ¿ñ¡öëóôÖí 
½íüóÖí £ ½Ü¢¿óç：ïö0 ëñí¿：£íî：； ë：£Öóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó, 　¡： êíëí¡öñëó£Ü0öáï　 ç：Ñ½：ÖÖó½ó çñ¿óôóÖí½ó ¡：¿á¡Üïö： öñ-
ä¿Üöó, àÜ çóÑ：¿　．öáï　 ç í¡öóçÖóê ôíïöóÖíê ÑçóÇÜÖí. ぴñ ÑÜï　Çí．öáï　 ü¿　êÜ½ £½：Öó ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÑëÜ-
ÇÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó, çí¿ 　¡Ü； ¢Üëïö¡Ü £’．ÑÖíÖóú  £ çí¿Ü½ äñëüÜ； ： 　¡í äñëñÑßíôí． ½Ü¢¿óç：ïöá ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ½Ü-
½ñÖöÜ. ゑ 　¡Üïö： ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ； ½íüóÖó çóßëíÖóú íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ Ü ëñ¢ó½： ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ Çí¿á½ÜçíÖÖ　. げ½：Öí 
½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í ëíêÜÖÜ¡ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 çñ¿óôóÖó äÜïö：úÖÜ； ÖíäëÜÇó, äëó¡¿íÑñÖÜ； ÑÜ Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí. 
が¿　 äÜÇ：ëüñÖÖ　 Ü½Üç ïí½ÜçñÖöó¿　î：； ÖñÜßê：ÑÖÜ ëñÇÜ¿0çíöó ôíïöÜöÜ ÜßñëöíÖÖ　 ÜêÜ¿ÜÑ¢ÜçíÖÜ； ½íüóÖó ç üóëÜ¡Ü½Ü 
Ñ：íäí£ÜÖ：. ぴáÜÇÜ ½Ü¢Öí ÑÜï　Çöó £í ëíêÜÖÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó.  

ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 1. 

ぢぶ1

ぢと

ぢや

んが1

んが 2
がど

ゑ ぞぜ

が

んど

ぢぶ2 づど

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïöñÖÑÜ Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ó ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó 

づÜ£ëÜß¿ñÖóú ïöñÖÑ ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÜêÜ¿ÜÑ¢ÜçíÖÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó んが1 £ äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó ぢぶ1; Öíçí-
Ööí¢Üçí¿áÖÜ； ½íüóÖó ぞぜ, Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí 　¡Ü； ä：Ñ¡¿0ôí0öáï　 ÑÜ ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ôñëñ£ íçöÜöëíÖïâÜë½íöÜë んど ： 
çóäë　½Öóú Ñ：ÜÑÖóú ½：ïö が; çñÖöó¿　öÜëÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ çñÖöó¿　öÜëí ゑ ： äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí んが2 £ 
ç¿íïÖó½ äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó ぢぶ2; çó½：ë0çíôí-ëñÇÜ¿　öÜëí づど £ Ñíöôó¡Ü½ öñ½äñëíöÜëó がど; äñëñöçÜë0çíôí ：Ö-
öñëâñúï：ç ぢや Ñ¿　 £ç’　£¡Ü £ ¡Ü½ä’0öñëÜ½ ぢと. 
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が¿　 äëóüçóÑüñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ÑÜî：¿áÖó½ ． çó¡ÜëóïöíÖÖ　 â：£óôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ïóïöñ½ó ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóô-
ÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, 　¡í ß çëíêÜçÜçí¿í ÜïÜß¿óçÜïö： ßÜÑÜçó öí çÜÑÖÜôíï ßÜ¿í Öñï¡¿íÑÖÜ0. んçöÜëí½ó £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ 
â：£óôÖÜ ½ÜÑñ¿á, çóÇ¿　Ñ 　¡Ü； ÖíçñÑñÖóú Öí ëóï. 2. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱ：£óôÖí ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½ó ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó 

ゑó½：ë0çíÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó Üß½ÜöÜ¡ £Ñ：úïÖ0．öáï　 ÜäÜïñëñÑ¡ÜçíÖÜ ôñëñ£ ½ñöí¿ñçóú ¡ÜëäÜï. が¿　 ÜÖó¡ÖñÖÖ　 
ßñ£äÜïñëñÑÖáÜÇÜ ÜßÑÜçÜ Ñíöôó¡í öñ½äñëíöÜëó çñÖöó¿　öÜëÜ½ £ëÜß¿ñÖí ëÜ£Ñ：¿0çí¿áÖí äñëñÇÜëÜÑ¡í. げí ÑÜäÜ½Ü-
ÇÜ0 â：£óôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ßÜ¿ó ÜÑñë¢íÖ： ¡ëóç： äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äëó ÖíÇë：ç： ½ñöí¿ñçÜÇÜ ïöñë¢Ö　 (ëóï. 3,í) öí ÜêÜ-
¿ÜÑ¢ñÖÖ： £ çó½¡ÖñÖó½ (¡ëóçí 1, ëóï. 3,ß) öí Üç：½¡ÖñÖó½ (¡ëóçí 2, ëóï. 3,ß) çñÖöó¿　öÜëÜ½. 

ヰ

ヱヰ

ヲヰ

ンヰ

ヴヰ

ヵヰ

ヶヰ

Αヰ

Βヰ

Γヰ

ヱヰヰ

ヶヰ ヱΒヰ ンヰヰ ヴヲヰ ヵヴヰ ヶヶヰ Γヰヰ ヱヰヲヰ ヱヲヶヰ ヱンΒヰΑΒヰ

T,°C

t,c
ヰ

ヲヰ

ヴヰ

ヶヰ

Βヰ

ヱヰヰ

ヱヲヰ

ヱヲヰ ヲヴヰ ンヶヰ ヴΒヰ ヶヰヰ Αヲヰ Βヴヰ Γヶヰ ヱヰΒヰ
t t0t

け( ) 

To

) 0, 33け(

0,7 け( ) 

T,°C

t,c

ヱ

ヲ

∞

∞

∞

  
í)          ß) 

づóïÜÖÜ¡ 3 – とëóç： ÖíÇë：çÜ (í) öí ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 (ß) 

でöëÜ¡öÜëí ú äíëí½ñöëó Üß’．¡öí çó£Öíôí0öáï　 £í½：ÖÜ0 Ñ：úïÖÜ； ôíïÜçÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜ0, àÜ 
ï¡¿íÑí．öáï　 £ Ñ：¿　Ö¡ó £íä：£Ö0çíÖÖ　 ú ñ¡ïäÜÖñÖöó £ äÜïö：úÖÜ0 ôíïÜ ど0, ä：Ñ：ßëíÖó½ó öí¡, àÜß íäëÜ¡ïó½Ü0ôí 
êíëí¡öñëóïöó¡í Öíú¡ëíàñ ç：ÑöçÜë0çí¿í Ñ：úïÖÜ ôíïÜçÜ êíëí¡öñëóïöó¡Ü [1]. ぢñëñÑíöÖí âÜÖ¡î：　 öí¡ÜÇÜ Üß’．¡öí 
Üäëíç¿：ÖÖ　 Ñ¿　 çóäíÑ¡Ü ÖíÇë：çÜ 

).1pT/(ek)p(W 0
p

0                                                                           (1) 
ゐ：¿áü öÜôÖÜ íäëÜ¡ïó½íî：0 ôíïÜçÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó ½Ü¢Öí ÜÑñë¢íöó, 　¡àÜ k ： ど0 ëÜ£ëíêÜçíöó ÖíïöÜäÖó½ ôó-

ÖÜ½: Öí ôíïÜç：ú êíëí¡öñëóïöóî： ïäÜôíö¡Ü çó£Öíôóöó ½Ü½ñÖöó ôíïÜ   äëó Ü = 0,7Ü(∞) ：   äëó Ü = 0,33Ü(∞), í äÜö：½ 
Üßôóï¿óöó äíëí½ñöëó Üß’．¡öí £í âÜë½Ü¿í½ó 

00,5(3 );  1, 25( ).t t T t t                                (2)  
ゑóÑ：¿óçüó ÖñÜßê：ÑÖÜ Ñ：¿　Ö¡Ü öëñÖÑÜ, ÖíÖÜïó½Ü Öí Çëíâ：¡ ë：çÖ：, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí0öá Ü = 0,7Ü(∞) ： Ü = 0,33Ü(∞), 

Çëíâ：ôÖÜ çó£Öíôí．½Ü ÖñÜßê：ÑÖ： ：Ööñëçí¿ó ôíïÜ (ëóï. 3,í). 
でöçÜëñÖñ ¿íßÜëíöÜëÖñ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿ó¿Ü íçöÜëí½ ëÜ£äÜôíöó ëÜßÜöÜ ÖíÑ Öó£¡Ü0 äñëïäñ¡öóçÖóê ÖíÜ¡ÜçÜ-

öñêÖ：ôÖóê ëÜ£ëÜßÜ¡. ぞíÜ¡Üçóú ：Ööñëñï äëñÑïöíç¿　． ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： íçöÜÖí¿íüöÜçíÖÖ　  
ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜëí Öí ëñí¿áÖÜ½Ü Üß’．¡ö：, äñëñç：ë¡í ½Ü¢¿óçÜïö： ÜÑñë¢íÖÖ　 ¡ëíàóê äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 £í 
ëíêÜÖÜ¡ ïÜôíïÖóê íÖí¿：öóôÖóê öí ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ½ñöÜÑ：ç çó£ÖíôñÖÖ　 Üäöó½í¿áÖóê äíëí½ñöë：ç ëñÇÜ¿　öÜë：ç. 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖÜ ¿íßÜëíöÜëÖóú ïöñÖÑ, 　¡óú ÖíÑí． üóëÜ¡： ½Ü¢¿óçÜïö： Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 öñä¿Üçóê äëÜ-
îñï：ç ïóïöñ½ ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ 　¡ ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ Öí ÑçóÇÜÖ：, öí¡ ： £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ â：£óôÖóê 
½ÜÑñ¿ñú úÜÇÜ ÜïÖÜçÖóê çÜ£¿：ç öí ñ¿ñ½ñÖö：ç. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ぢñöëÜç ご.と. とÜëïÜçÜñ ó Ñóä¿Ü½ÖÜñ äëÜñ¡öóëÜçíÖóñ äÜ íçöÜ½íöó£íîóó äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç.  
– ぜ.: ゑ▲ïüí　 ü¡Ü¿í, 1986. – で. 37−50.  
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ぜだがぎずごづだゑんぞごぎ でごでどぎぜぼ ぢだげごぴごだぞぞだゎだ ばぢづんゑずぎぞごé とずぎどぎゑだざ 
ぢだがぺぎぜぞだざ ばでどんぞだゑとだざ ゎずばゐだとごび ぷんびど 

ん. ゑ. ゐÜïí¡, íïc., づ. ゑ. んßëí½ôÜ¡, ïöÜÑ., ù. ゑ. げíúîñçí, ïöÜÑ. 
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ば¡ëíóÖ▲ «とóñçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
äëÜïä. ぢÜßñÑ▲, 37, 03057, Ç. とóñç, ば¡ëíóÖí, e-mail: alla_koz@ukr.net 

ゑçñÑñÖóñ. だïÜßñÖÖÜïöá0 ëíßÜö▲ äÜÑéñ½Ö▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ Ç¿ÜßÜ¡óê üíêö 　ç¿　ñöï　 çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ ½ñêíÖóôñï¡óê 
¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ê äëÜîñïïÜç çï¿ñÑïöçóñ Öí¿óôó　 Ñ¿óÖÖ▲ê ÜäëÜÇóê ïöí¿áÖ▲ê ¡íÖíöÜç, ïÜñÑóÖ　0àóê äÜÑéñ½Ö▲ñ ïÜïÜÑ▲ 
ï ¡íÖíöÜçñÑÜàó½ ü¡óçÜ½. ぢëó½ñÖñÖóñ ïäñîóí¿áÖ▲ê ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ äÜ£çÜ¿　ñö äëí¡öóôñï¡ó 
äÜ¿ÖÜïöá0 óï¡¿0ôóöá ç¿ó　Öóñ ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ê äëÜîñïïÜç Öí ï¡ÜëÜïöá ÑçóÇíöñ¿　 ó ¡íÖíöÜçñÑÜàñÇÜ ü¡óçí. げÖíôó-
öñ¿áÖÜ ï¿Ü¢Öññ Üßñïäñôóöá öëñßÜñ½▲ú £í¡ÜÖ ó£½ñÖñÖó　 ï¡ÜëÜïöó ó äñëñ½ñàñÖó　 äÜÑéñ½Ö▲ê ïÜïÜÑÜç, äëÜÑÜ¿áÖ▲ñ 
¡Ü¿ñßíÖó　 ¡ÜöÜë▲ê äÜ　ç¿　0öï　 Öñ öÜ¿á¡Ü äëó óê Ñçó¢ñÖóó, ÖÜ ó äëó £íöÜë½í¢óçíÖóó ½íüóÖ▲ ½ñêíÖóôñï¡ó½ öÜë-
½Ü£Ü½. ゑ ~öÜú ïç　£ó äëñÑïöíç¿　ñö óÖöñëñï (ÜïÜßñÖÖÜ Ñ¿　 ¡¿ñöñçÜú ïóïöñ½▲ äÜÑéñ½í) ÜäëñÑñ¿ñÖóñ ¡Ü¿ñßíÖóú ¡ÜÖîñ-
ç▲ê ÇëÜ£í ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ¡íÖíöÜçñÑÜàñÇÜ ü¡óçí ó óê óï¡¿0ôñÖó　, óïäÜ¿á£Ü　 ïóïöñ½Ü Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜöñ½ ¡Ü½äá0öñëÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ÜßÜïÖÜçíöá îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá óïï¿ñÑÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ 
Üäëíç¿ñÖó　, Üßñïäñôóçí0àñú ëñí¿ó£íîó0 ÑçÜêïöÜäñÖôíöÜÇÜ ó£½ñÖñÖó　 Ñçó¢ÜàñÇÜ ½Ü½ñÖöí ÑçóÇíöñ¿　 ï ÜôñöÜ½ äí-
ëí½ñöëÜç ÜäëÜÇÜïöó ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ Ñ¿　 öÜôÖÜÇÜ ÜïöíÖÜçí ¡¿ñöó ßñ£ ¡Ü¿ñßíÖóú. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぞñÜßêÜÑó½▲ñ Ñ¿　 ëñüñÖó　 ÑíÖÖÜú £íÑíôó £íçóïó½Üïöó ½ÜÇÜö ß▲öá äÜ-
¿ÜôñÖ▲ ó£ Üßàñú ïöëÜ¡öÜëÖÜú ïêñ½▲ äÜÑéñ½ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó, äëóçñÑñÖÖÜú ç [1, 2]. ぢëó ~öÜ½ ëíïï½íöëóçíñöï　 ÖíóßÜ-
¿ññ Öñß¿íÇÜäëó　öÖ▲ú ï öÜô¡ó £ëñÖó　 ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ê äëÜîñïïÜç ï¿Üôíú – ÖíêÜ¢ÑñÖóñ ¡ÜÖîñç▲ê ÇëÜ£Üç ç ¡ëíúÖóê 
öÜô¡íê çñöçñú äÜÑéñ½Ö▲ê ¡íÖíöÜç. 

ぞí ëóï. 1 äÜ¡í£íÖ▲ ëíïôñöÖí　 ïêñ½í ¡¿ñöñçÜú äÜÑéñ½ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ï äëÜöóçÜçñïÜ½ (í) ó âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí　 ïêñ½í 
äÜ£óîóÜÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 (ß). がñúïöçóñ ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 Öí ½ñêíÖóôñï¡Ü0 ôíïöá £í½ñÖñÖÜ ÑóÖí½óôñï¡ó½ Üïó¿ó-
ñ½ 1F  (ëíïï½íöëóçíñöï　 ï¿Üôíú, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú ¡ÜÖîÜ äñëóÜÑí ïäÜï¡í ¡¿ñöó); 1m  − äëóçñÑñÖÖí　 ¡ Ü¡ëÜ¢ÖÜïöó 
çñÑÜàñÇÜ ü¡óçí ½íïïí çïñê Ñçó¢Üàóêï　 £çñÖáñç, ¡ëÜ½ñ ¡¿ñöó ï ÇëÜ£Ü½ 2m  ó çñöçó ¡íÖíöÜç ¡¡ ml  ; yy FF 2,1  − Ñó-

Öí½óôñï¡óñ Üïó¿ó　, ÑñúïöçÜ0àóñ Öí ½íïï▲ 1m  ó 2m  ïÜ ïöÜëÜÖ▲ çñöçó ¡l . 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – づíïôñöÖí　 ïêñ½í äÜÑéñ½ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó (í) ó âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí　 ïêñ½í äÜ£óîóÜÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 (ß): ばぱげゑ 

– ÜïöëÜúïöçÜ âÜë½óëÜçíÖó　 £íÑí0àóê çÜ£Ññúïöçóú; でぢづ-が – ïóïöñ½í äÜÑôóÖñÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　  
ï¡ÜëÜïöó ÑçóÇíöñ¿　; がぢゑぷ – Ñíöôó¡ äÜ¿Ü¢ñÖó　 çñÑÜàñÇÜ ü¡óçí; げぢU . , 1.ぢU  − ïóÇÖí¿▲, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ £íÑíÖ-

ÖÜ½Ü ó Ññúïöçóöñ¿áÖÜ½Ü äÜ¿Ü¢ñÖó　½ çñÑÜàñÇÜ ü¡óçí; 1V  ó 2V  − ¿óÖñúÖ▲ñ ï¡ÜëÜïöó çñÑÜàñÇÜ ü¡óçí ó ¡¿ñöó; 

2.ぢU  − ïóÇÖí¿, äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖ▲ú äñëñ½ñàñÖó0 ¡¿ñöó 2S ; ぢU  − ïóÇÖí¿ ëíïïöÜ　Öó　 ï ½Ü½ñÖöí  
Öí¿Ü¢ñÖó　 ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü£í ÑÜ ¡ÜÖñôÖÜÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖó　 ¡¿ñöó 

ゑ¡¿0ôñÖóñ ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü£í äëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó ëñí¿ó£ÜçíÖÜ Öñ¿óÖñúÖ▲½ ~¿ñ½ñÖöÜ½ ぞÄ ó ß¿Ü¡Ü½ äñëñ-
½ÖÜ¢ñÖó　 ゐぢ. どí¡ ¡í¡ ç▲êÜÑÜ½ ぞÄ 　ç¿　ñöï　 1 ó¿ó 0, öÜ ïóÇÖí¿ '

1V , ÑñúïöçÜ0àóú Öí ばぜで, ëíçñÖ 1V (äëó çëíàí0-
àñ½ï　 çñÑÜàñ½ ü¡óçñ) ó¿ó 0 (äëó £íöÜë½Ü¢ñÖÖÜú ½íüóÖñ). 

でêñ½í ばぱげゑ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ £çñÖí ï £íäí£Ñ▲çíÖóñ½, âÜë½óëÜ0àñÇÜ ï¡ÜëÜïöá 1V ç ïÜÜöçñöïöçóó  ï ÑçÜêïöÜ-
äñÖôíö▲½ ó£½ñÖñÖóñ½ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ÑçóÇíöñ¿　, äëóçñÑñÖí ç [3]. ぢñëñÑíöÜôÖí　 âÜÖ¡îó　 £íçóïó½Üïöó ï¡Ü-

ëÜïöó ¡¿ñöó 2V  Üö ï¡ÜëÜïöó 1V  [1] 
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ÇÑñ ¡¡¡ lab / ; 2/1
12

22 )/4/1/(   ¡¡ b ; ¡a  − ï¡ÜëÜïöá ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÜäëÜÇÜú ÑñâÜë½íîóó çÑÜ¿á 
çñöçó ¡l , ï½a¡ /4000 ; 112 / mm¡ ; 01,0...005,0¡  − ¡Ü~ââóîóñÖö £íöÜêíÖó　 ¡Ü¿ñßíÖóú. 

ぢëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó óïï¿ñÑÜçí¿óïá äëÜîñïï▲ ¡Ü¿ñßíÖóú ï¡ÜëÜïöó ó äñëñ½ñàñÖó　 ¡¿ñöó ¡í¡ äÜÑ Ññúïöçóñ½ ½Ü-
½ñÖöí ÑçóÇíöñ¿　, öí¡  ó äëó Öí¿Ü¢ñÖóó ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü£í ç ¡ÜÖîñ ëíßÜôñÇÜ îó¡¿í. 

ごïäÜ¿á£Ü　 äíëí½ñöë▲ ôñö▲ëñê¡íÖíöÖÜú ïóïöñ½▲ äÜÑéñ½í ï äÜÑéñ½ÖÜú ½íüóÖÜú ぜと5ê4 äëó ç▲ïÜöñ äÜÑéñ½í 
1000 ½, äÜ¿Üôíñ½ 56,12¡b ; ïëíÑ¡ /1,3 . ゑëñ½　 Ññúïöçó　 äñëçÜú ïöÜäñÖó ½Ü½ñÖöí ÑçóÇíöñ¿　 ct ¡ 1/1   , 

í ó£½ñÖñÖóñ ï¡ÜëÜïöó £í ~öÜö äñëóÜÑ ï½Va /2 . 
ぢñëñÑíöÜôÖí　 âÜÖ¡îó　 ÜäëÜÇÜú ïóïöñ½▲ ï ôóï¿ñÖÖ▲½ó £ÖíôñÖó　½ó  ¡Ü~ââóîóñÖöÜç äëóÖó½íñö çóÑ: 

)6,9048,0/()6,9048,00915,0()( 22'
21  pppppW . 

Simulink – ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½▲ äÜ£óîóÜÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　, ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ïêñ½ñ (ëóï. 1,ß), äëóçñÑñÖí Öí ëóï. 2. 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – Simulink – ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½▲ äÜ£óîóÜÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 

ぞí ëóï. 3 äëóçñÑñÖ▲ Çëíâó¡ó ó£½ñÖñÖó　 ïóÇÖí¿Üç ï¡ÜëÜïöñú ,V1 2V , äñëñ½ñàñÖóú 1S , 2S , £íÑíÖÖÜÇÜ ÑóÖí½ó-
ôñï¡ÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ÑóÖM ç äñëóÜÑ▲ £í½ñÑ¿ñÖó　 ó ÜïöíÖÜçí ïóïöñ½▲ äëó Öí¿Ü¢ñÖóó ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü£í äëó ï¡Ü-
ëÜïöó 02 V  (í), 02 V  (ß). 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâó¡ó ó£½ñÖñÖó　 ï¡ÜëÜïöó, äñëñ½ñàñÖó　 ó £íÑíÖÖÜÇÜ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ç äñëóÜÑ  

£í½ñÑ¿ñÖó　  ó ÜïöíÖÜç¡ó ¡¿ñöó ç ëñ¢ó½ñ äÜ£óîóÜÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 (£íÑíÖÖ▲ñ ÑóíÇëí½½▲ ï¡ÜëÜïöó äÜ¡í£íÖ▲ üöëó-
êÜç▲½ó ¿óÖó　½ó) 

 
とÜ½äá0öñëÖÜñ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóñ äÜ¡í£í¿Ü, ôöÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÑçÜêïöÜäñÖôíöÜÇÜ ó£½ñÖñÖó　 Ñçó¢ÜàñÇÜ ½Ü½ñÖöí 

äÜ£çÜ¿　ñö óï¡¿0ôóöá ¡Ü¿ñßíÖó　 ¡¿ñöó äëó äÜÑêÜÑñ ¡ ¡ÜÖñôÖÜú öÜô¡ñ ëíßÜôñÇÜ îó¡¿í. ぢëóôñ½ äëó Öí¿Ü¢ñÖóó ½ñêí-
Öóôñï¡ÜÇÜ öÜë½Ü£í ï¡ÜëÜïöá 2V  ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ëíçÖí ÖÜ¿0. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. が¿　 äÜÑéñ½Ö▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ Ç¿ÜßÜ¡óê üíêö ÖñÜßêÜÑó½Ü óïäÜ¿á£Üçíöá ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　, óï¡¿0-
ôí0àóñ ¡Ü¿ñßíÖó　 ç äñëñêÜÑÖ▲ê ëñ¢ó½íê ¡ÜÖîñç▲ê ÇëÜ£Üç, í öí¡¢ñ äÜï¿ñ óê ÜïöíÖÜç¡ó. 2. が¿　 ½ÖÜÇÜÇÜëó£ÜÖöÖ▲ê 
¡¿ñöñç▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ Öñäëñë▲çÖÜ ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá äÜ¿Ü¢ñÖóñ ¡¿ñöó ç ïöçÜ¿ñ üíêö▲ ó íçöÜ½íöóôñï¡ó 
¡Üëëñ¡öóëÜçíöá ç ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 äíëí½ñöë▲ £íÑíçíñ½ÜÇÜ Ñçó¢ÜàñÇÜ ½Ü½ñÖöí. 
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ぎとでぢぎづごぜぎぞどんずぽぞござ んぞんずやげ がだでどだゑやづぞだでどや ぜんどぎぜんどごぶぞだゆ ぜだがぎずや 
ゑぎぞどごずぽぞだ-やぞがばとどだづぞだゎだ がゑごゎばぞん 

ゑ. ん. ゑ¿íïñÖ¡Ü, íï. 
とëóçÜë：£á¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
çÜ¿. びびII ぢíëö£’；£ÑÜ, 11, 50027, ½. とëóçóú づ：Ç, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: Vlasenko_V@mail.ru 

 
ゑïöÜä. ゑñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖ： ÑçóÇÜÖó (ゑやが) ¡ÜëóïöÜ0öáï　 ÑÜçÜ¿： çóïÜ¡Ü0 ÜçíÇÜ0 ïÜôíïÖóê ÑÜï¿：ÑÖó¡：ç, 　¡： 

äëíî00öá ÖíÑ Üäöó½：£íî：．0 ；ê ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ [1]. ば £ç'　£¡Ü ：£ îó½ ëÜ£ëÜß¡í ½íöñ½íöóôÖÜ； 
½ÜÑñ¿：, 　¡í Öíúôíïö：üñ ． ÜïÖÜçÜ0 äÜÑí¿áüóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, ½í． çí¢¿óçñ äëó¡¿íÑÖñ £ÖíôñÖÖ　. が¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ, £Ü¡ëñ½í çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖóê, Öí ÑíÖóú ½Ü½ñÖö Öíúß：¿áü ñâñ¡öóçÖóú ¡Ü½ß：ÖÜçíÖóú 
½ñöÜÑ [2], àÜ ． ïó½ß：Ü£Ü½ äÜ¿áÜçÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ ú öñÜë：； ñ¿ñ¡öëóôÖóê ¡：¿.  

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 íÑñ¡çíöÖÜïö： ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ¡Ü¿Ü-äÜ¿áÜçÜ； ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ゑやが Öí 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ½Ü £ëí£¡Ü. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でÜöá ¡Ü½ß：ÖÜçíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 çñÖöó¿áÖÜ； ëñí¡öóçÖÜ； 
½íüóÖó äÜ¿　Çí． ç äÜ．ÑÖíÖÖ： ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 Öí ÜïÖÜç： ÇñÜ½ñöëóôÖóê äíëí½ñöë：ç ： â：£óôÖóê 
ç¿íïöóçÜïöñú ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó ÑçóÇÜÖí £ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü½ ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：ôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 
ëÜ£ç’　£¡Ü ïóïöñ½ó ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； öí ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖ ÑçóÇÜÖí. だÑÖó½ £ ½Ü¢¿óçóê 
ïäÜïÜß：ç ëñí¿：£íî：； ¡Ü½ß：ÖÜçíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ, öÜßöÜ ëÜ£ç’　£¡Ü ¡Ü¿Ü-äÜ¿áÜçÜ； ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： (とぢぜぜ), ． 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ½ñöÜÑÜ ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ [2]. でÜöá ÑíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ äëó úÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ： Ñ¿　 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ゑやが äëóäÜï¡í． çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äÜ¿　 £í¿ñ¢ÖÜïö： ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： âí£ó ç：Ñ ¡Üöí 
äÜçÜëÜöÜ ëÜöÜëí L(し) ： ççñÑñÖÖ　 ；； ç ïóïöñ½Ü ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá, 　¡： ÜäóïÜ0öá ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： äëÜîñïó ç 
：ÖÑÜ¡öÜëÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖ： [3]. 

ぜÜÑñ¿0çíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 ゑやが Ü ÑíÖ：ú ëÜßÜö： çó¡ÜÖíÖÜ £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½ñöÜÑÜ ：ÖöñÇëí¿áÖóê 
ë：çÖ　Öá [4], ëñí¿：£ÜçíÖÜÇÜ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äí¡ñöí MatLab. げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äÜ¿　 ÑçóÇÜÖí 
ëÜ£ëíêÜçíÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： âí£ó ç：Ñ ¡ÜöÜçÜÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ëÜöÜëí L(し) Öí çïáÜ½Ü äñë：ÜÑ： ；； £½：Öó äëó 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü £ÖíôñÖÖ： ïöëÜ½Ü ïöíöÜëÖÜ； Üß½Üö¡ó. が¿　 íäëÜ¡ïó½íî：； Üöëó½íÖÜ； £í¿ñ¢ÖÜïö： çó¡ÜëóïöíÖóú 
íäíëíö ë　Ñ：ç ぱÜë'．. ぞíïöÜäÖó½ ñöíäÜ½ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê äëÜîñï：ç ゑやが ． ï¡¿íÑíÖÖ　 ïóïöñ½ó 
ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá, ç 　¡Ü çêÜÑóöá ëíÖ：üñ Üöëó½íÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá L(し): 
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Ññ k = 1…m – ÖÜ½ñë âí£ó; uk, ik – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÖíäëÜÇí ú ïöëÜ½ k-； âí£ó; R – í¡öóçÖóú Üä：ë âí£ÖÜ； Üß½Üö¡ó;        
Me, Mc – ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö ： ïöíöóôÖóú ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　; J – ½Ü½ñÖö ：Öñëî：；; の – ¡ÜöÜçí 
ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí. 

ぞí ÜïÖÜç： ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜ； ïóïöñ½ó ë：çÖ　Öá ëñí¿：£ÜçíÖí ：½：öíî：úÖí ½ÜÑñ¿á öëóâí£ÖÜÇÜ ゑやが ¡ÜÖâ：ÇÜëíî：； 12/8 Ü 
äëÜÇëí½ÖÜ½Ü äí¡ñö： Simulink MatLab £í ½ñöÜÑó¡Ü0, £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ0 ç [5]. 

げ ½ñöÜ0 äëÜçñÑñÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ Ñ¿　 Üî：Ö¡ó ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ßÜç ï¡ÜÖïöëÜúÜçíÖóú ïöñÖÑ çñÖöó¿áÖÜ-
：ÖÑÜ¡öÜëÖÜÇÜ äëóçÜÑí, £ÜçÖ：üÖ：ú çóÇ¿　Ñ 　¡ÜÇÜ äÜ¡í£íÖóú Öí ëóï. 1. だïÖÜçÜ0 ïöñÖÑÜ ． öëóâí£Öóú çñÖöó¿áÖóú 
ëñí¡öóçÖóú ÑçóÇÜÖ £ ÖíïöÜäÖó½ó äíëí½ñöëí½ó: ¡ÜÖâ：ÇÜëíî：　 ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó – 12/8 (¡¿íïóôÖÜ； ¡ÜÖïöëÜ¡î：；); 
£ÜçÖ：üÖ：ú Ñ：í½ñöë ïöíöÜëí – 62 ½½; çÖÜöë：üÖ：ú Ñ：í½ñöë ïöíöÜëí – 32,5 ½½; ÑÜç¢óÖí í¡öóçÖÜ； ïöí¿： – 36 ½½; 
öÜçàóÖí ÜïÖÜçó ïöíöÜëí – 5,8 ½½; çóïÜöí äÜ¿0ïí ïöíöÜëí – 9 ½½; çóïÜöí £Üßî　 ëÜöÜëí – 4,5 ½½; äÜç：öë　Öóú £í£Üë 
– 0,25 ½½; ¡Üö äÜ¿0ïí ïöíöÜëí – 18; ¡Üö £Üßî　 ëÜöÜëí – 19; Ñ：í½ñöë çí¿Ü – 9 ½½; ¡：¿á¡：ïöá çóö¡：ç ¡ÜöÜü¡ó 
äÜ¿0ïí ïöíöÜëí – 80; í¡öóçÖóú Üä：ë ¡ÜöÜü¡ó – 3 だ½. 

ゑ 　¡Üïö： Ñíöôó¡í äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ëÜöÜëí çó¡ÜëóïöíÖóú ß¿Ü¡ Öí âÜöÜñ¿ñ¡öëÜÖÖóê ñ¿ñ½ñÖöíê Üßö0ëíöÜëÖÜÇÜ öóäÜ. 
でó¿Üçóú ¡Ü½ÜöíöÜë çó¡ÜÖíÖóú £í ¡¿íïóôÖÜ0 ½ÜïöÜçÜ0 ïêñ½Ü0 ：£ ÑçÜ½í IGBT-öëíÖ£óïöÜëí½ó ú ÑçÜ½í 
Ü¿áöëíüçóÑ¡ó½ó £çÜëÜöÖó½ó Ñ：ÜÑí½ó ç ¡Ü¢Ö：ú âí£：. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖóê Ü½Üç ç¡¿0ôñÖÖ　 ¡¿0ô：ç 
äñëñöçÜë0çíôí ßÜ¿ó £íïöÜïÜçíÖ： ÜÖ：çñëïí¿áÖ： Ñëíúçñëó £ ¡íÖí¿í½ó çñëêÖáÜÇÜ ú Öó¢ÖáÜÇÜ ä¿ñôí. 

ば äëÜîñï： äëÜçñÑñÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ä：ï¿　 £íäÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí çïöíÖÜç¿0çí¿Üï　 â：¡ïÜçíÖñ £ÖíôñÖÖ　 ÖíäëÜÇó 
¢óç¿ñÖÖ　 âí£, í öí¡Ü¢ ßÜ¿Ü äëó¡¿íÑñÖñ äñçÖñ £ÖíôñÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖí. ぢ：ï¿　 
ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 ¡çí£：ïöíî：ÜÖíëÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó ßÜ¿ó £Ö　ö： Üïîó¿ÜÇëí½ó âí£Öóê ïöëÜ½：ç. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖí ÜïöíÖÜç¡í 

çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖÜÇÜ äëóçÜÑí 
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ぢÜë：çÖ00ôó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ¡ëóç： âí£Öóê ïöëÜ½：ç Ñ¿　 ë：£Öóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ：£ ¡ëóçó½ó, Üöëó½íÖó½ó ç 
äëÜîñï： ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 (ëóï. 2), ½Ü¢Öí ç：Ñ½：öóöó, àÜ ；ê í½ä¿：öÜÑÖ： £ÖíôñÖÖ　, äñë：ÜÑ ： âÜë½í £ ÑÜïöíöÖ：½ 
ïöÜäñÖñ½ öÜôÖÜïö： £ß：Çí0öáï　. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ ëÜ£ëÜß¿ñÖí ½ÜÑñ¿á ÑÜïóöá 
ÑÜïöÜç：ëÖÜ ÜäóïÜ． ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：ôÖ： äëÜîñïó Ü çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖÜ½Ü ÑçóÇÜÖ：.  

 
í) U = 5 ゑ, ぜ = 0,007 ぞ½ 

 
ß) U = 12 ゑ, ぜ = 0,007 ぞ½ 

 
ç) U = 12 ゑ, ぜ = 0,018 ぞ½ 

づóïÜÖÜ¡ 2 – づÜ£ëíêÜÖ¡Üç： öí ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： âÜë½ó âí£Öóê ïöëÜ½：ç ゑやが  

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëÜßÜö： äëÜÑñ½ÜÖïöëÜçíÖí ¡ÜÖîñäî：　 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ゑやが Öí ÜïÖÜç： 
¡Ü½ß：ÖÜçíÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ, àÜ äÜ．ÑÖÜ． äÜ¿áÜç： ½ñöÜÑó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó ú ½ñöÜÑó öñÜë：； ñ¿ñ¡öëóôÖóê 
¡：¿. とÜ¿Ü-äÜ¿áÜçí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ゑやが ëÜ£ëíêÜçíÖí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ½ñöÜÑÜ ÑóÖí½：ôÖóê 
êíëí¡öñëóïöó¡. ぢÜë：çÖ　ÖÖ　 ëñ£Ü¿áöíö：ç ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äíëí½ñöë：ç ¡çí£：ïöíî：ÜÖíëÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó ½íüóÖó £ 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖó½ó ÑíÖó½ó ä：ÑöçñëÑ¢Ü． ç：ëÜÇ：ÑÖ：ïöá ： äñëïäñ¡öóçÖ：ïöá ÜßëíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ. 
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だぴぎぞとん Äとだぞだぜごぶぞだでどご ご Äぱぱぎとどごゑぞだでどご づんゐだどぼ づんげずごぶぞぼび 
どぎぢずだだゐぜぎぞぞぼび ぢばぞとどだゑ 

ぜ. ぞ. ゑÜ¿¢íÖ, Ç¿. ~ÖñëÇñöó¡  
とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡í　 ÇÜëÜÑï¡í　 ßÜ¿áÖóîí 
Ü¿. ぜóëí, 10, 39614, Ç. とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡, ば¡ëíóÖí, E-mail: saue@polytech.poltava.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. どñä¿ÜçÜú äÜÖ¡ö 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖó½ ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç ïóïöñ½▲ öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 £ÑíÖó　: 
äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜ0 ½ÜÑÜ¿áÖÜ0 ÜïöíÖÜç¡Ü, ¡ÜöÜëí　 äñëñÑíñö öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0 Üö çÖñüÖóê 
öñä¿Üç▲ê ïñöñú (どÄぴ, づどぎ ó¿ó ¡Üöñ¿áÖÜú) ¡ ïóïöñ½ñ ÜöÜä¿ñÖó　 ó¿ó ÇÜë　ôñÇÜ çÜÑÜïÖíß¢ñÖó　. だÖ Üßñïäñôóçíñö 
ëí£ç　£¡Ü äÜ öñ½äñëíöÜëñ ó Ñíç¿ñÖó0 ½ñ¢ÑÜ çÜÑÜú Üö óïöÜôÖó¡í öñä¿í ç äñëçÜ½ ¡ÜÖöÜëñ ó öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñ½, 
îóë¡Ü¿óëÜ0àó½ çÜ çöÜëÜ½ ¡ÜÖöÜëñ £ÑíÖó　. ゑ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê öñä¿Üç▲ê äÜÖ¡öíê Üß▲ôÖÜ óïäÜ¿á£Üñöï　 Öñ£íçóïó½í　 
ïêñ½í äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ïóïöñ½▲ ÜöÜä¿ñÖó　 ó ÇÜë　ôñÇÜ çÜÑÜïÖíß¢ñÖó　. 

どñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ − ~öÜ ßí£óïÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ Ñ¿　 öñä¿ÜçÜÇÜ äÜÖ¡öí, ¡ÜöÜëÜñ Üßñïäñôóçíñö ÜïÖÜçÖ▲ñ 
äëÜñ¡öÖ▲ñ ëñüñÖó　. がíÖÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ 　ç¿　ñöï　 ßí£Üú Ñ¿　 äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 ó ëíïüóëñÖó　 äÜÖ¡öí öñä¿ÜÜß½ñÖí. 
だö êíëí¡öñëóïöó¡ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ç Öñ½í¿Üú ïöñäñÖó £íçóïóö ó öñä¿ÜçÜú ëñ¢ó½ ç £ÑíÖóó, ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
~ââñ¡öóçÖÜÇÜ ~ÖñëÇÜïÖíß¢ñÖó　. ゑ öñä¿ÜÜß½ñÖÖ▲ê íääíëíöíê öñä¿ÜäñëñÑíôí ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 Üö ÜÑÖÜú ïëñÑ▲ ¡ 
ÑëÜÇÜú ôñëñ£ ëí£Ññ¿　0àÜ0 óê ïöñÖ¡Ü ó ÜßÜï¿Üç¿ñÖí ë　ÑÜ½ âí¡öÜëÜç, 　ç¿　ñöï　 ½ÖÜÇÜï¿Ü¢Ö▲½ äëÜîñïïÜ½, 
¡ÜöÜë▲ú äëóÖ　öÜ ëí£Ññ¿　öá Öí öëó ~¿ñ½ñÖöíëÖ▲ê çóÑí öñä¿ÜÜß½ñÖí: öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜïöá, ¡ÜÖçñ¡îó0 ó öñä¿ÜçÜñ 
ó£¿ÜôñÖóñ. ぞí äëí¡öó¡ñ ~öó äëÜîñïï▲ Öñ ÜßÜïÜß¿ñÖ▲, ÖíêÜÑ　öï　 ç ¡í¡Ü½-öÜ ïÜôñöíÖóó ó ÑñúïöçÜ0ö ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ. 
が¿　 öñä¿ÜÜß½ñÖÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ßÜ¿áüÜñ £ÖíôñÖóñ ó½ññö ¡ÜÖçñ¡öóçÖ▲ú öñä¿ÜÜß½ñÖ ó¿ó öñä¿ÜäñëñÑíôí, 
¡ÜöÜëí　 ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äëó ïÜçÜ¡ÜäÖÜ½ ó ñÑóÖÜçëñ½ñÖÖÜ½ Ññúïöçóó öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜïöó ó ¡ÜÖçñ¡îóó. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲.  でëíçÖóöñ¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ äÜ¡í£íöñ¿ñú ~ââñ¡öóçÖÜïöó äñëñÑíôó öñä¿í ëí£¿óôÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖ▲ê 
äÜÖ¡öÜç ï äÜï¿ñÑÜ0àó½ ç▲ßÜëÜ½ ÖíóßÜ¿ññ ~¡ÜÖÜ½óôÖÜÇÜ. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëÜîñïï▲ öñä¿ÜÜß½ñÖí ÑñúïöçÜ0ö ç öñä¿ÜÜß½ñÖÖ▲ê íääíëíöíê 
ëí£¿óôÖ▲ê öóäÜç ó ¡ÜÖïöëÜ¡îóú. ぢÜ ïäÜïÜßÜ äñëñÑíôó öñä¿í öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó Ññ¿　ö Öí äÜçñëêÖÜïöÖ▲ñ ó 
ï½ñïóöñ¿áÖ▲ñ. ゑ äÜçñëêÖÜïöÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡íê ëíßÜôóñ ïëñÑ▲ Üß½ñÖóçí0öï　 öñä¿Ü½ ôñëñ£ ïöñÖ¡ó ó£ 
öñä¿ÜäëÜçÜÑÖÜÇÜ ½íöñëóí¿í, í ç ï½ñïóöñ¿áÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡íê öñä¿Ü äñëñÑíñöï　 äëó ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ½ 
äñëñ½ñüóçíÖóó ëíßÜôóê ïëñÑ. 

で½ñïóöñ¿áÖ▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó äÜ ÜïöëÜúïöçÜ äëÜàñ äÜçñëêÖÜïöÖ▲ê: öñä¿Ü ç Öóê óïäÜ¿á£Üñöï　 ï ßÜ¿ññ 
ç▲ïÜ¡ó½ とぢが. ぞÜ ÑíÖÖ▲ú çóÑ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡Üç äëóÇÜÑñÖ ¿óüá ç öñê ï¿Üôí　ê, ¡ÜÇÑí äÜ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ 
Üï¿Üçó　½ äëÜó£çÜÑïöçí çÜ£½Ü¢ÖÜ ï½ñüñÖóñ ëíßÜôóê ïëñÑ. 

ぢÜçñëêÖÜïöÖ▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖ▲ñ íääíëíö▲, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, Ññ¿　öï　 Öí ëñ¡ÜäñëíöóçÖ▲ñ ó ëñÇñÖñëíöóçÖ▲ñ. ゑ 
ëñ¡ÜäñëíöóçÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡íê öñä¿ÜÜß½ñÖ ½ñ¢ÑÜ ëí£¿óôÖ▲½ó öñä¿ÜÖÜïóöñ¿　½ó äëÜóïêÜÑóö ôñëñ£ 
ëí£Ññ¿óöñ¿áÖ▲ñ ïöñÖ¡ó. ぢëó ~öÜ½ öñä¿ÜçÜú äÜöÜ¡ ç ¡í¢ÑÜú öÜô¡ñ ïöñÖ¡ó ïÜêëíÖ　ñö ÜÑÖÜ ó öÜ ¢ñ Öíäëíç¿ñÖóñ. ゑ 
ëñÇñÖñëíöóçÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖ▲ê íääíëíöíê öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ó äÜäñëñ½ñÖÖÜ ïÜäëó¡íïí0öï　 ï ÜÑÖÜú ó öÜú ¢ñ 
äÜçñëêÖÜïöá0 ÖíÇëñçí ó Öíäëíç¿ñÖóñ öñä¿ÜçÜÇÜ äÜöÜ¡í ç ¡í¢ÑÜú öÜô¡ñ ïöñÖ¡ó çëñ½　 Üö çëñ½ñÖó ½ñÖ　ñöï　. 
づñ¡ÜäñëíöóçÖ▲ñ äÜçñëêÖÜïöÖ▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó Öñäëñë▲çÖÜÇÜ Ññúïöçó　 　ç¿　0öï　 ÖíóßÜ¿ññ ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲½ó 
ç äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó ó öñä¿ÜïÖíß¢ñÖóó £ÑíÖóú ëí£ÖÜÇÜ Öí£ÖíôñÖó　. でí½▲½ó ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲½ó çóÑí½ó 
ëñ¡ÜäñëíöóçÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡Üç 　ç¿　0öï　 çóö▲ñ, ïäóëí¿áÖ▲ñ, ¡Ü¢ÜêÜöëÜßÖ▲ñ ó ä¿íïöóÖôíö▲ñ.  

ぢÜçñëêÖÜïöá ÖíÇëñçí çóö▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡Üç ï¿íÇíñöï　 ó£ ë　Ñí ¡ÜÖîñÖöëóôñï¡óê £½ññçó¡Üç, £í¡¿0ôñÖÖ▲ê ç 
¡Ü¢Üê ó £í¡ëñä¿ñÖÖ▲ê ç ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ÇÜ¿Üç¡íê. どñä¿ÜÖÜïóöñ¿ó äñëñ½ñàí0öï　 äÜ öëÜßÖÜ½Ü ó ½ñ¢öëÜßÖÜ½Ü 
äëÜïöëíÖïöçí½. ゑóö▲ñ íääíëíö▲ ôíàñ çïñÇÜ äëó½ñÖ　0ö ç íääíëíöÜëñ ç▲ïÜ¡ÜÇÜ Ñíç¿ñÖó　 Ñ¿　 äëÜîñïïÜç 
ëí£Ññ¿ñÖó　 Çí£Üç▲ê ï½ñïñú ½ñöÜÑÜ½ Ç¿ÜßÜ¡ÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　. Äöó öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó ç▲ÇÜÑÖÜ Üö¿óôí0öï　 
ïäÜïÜßÖÜïöá0 ¡ ïí½Ü¡Ü½äñÖïíîóó, ÑÜïöíöÜôÖÜú Ñ¿　 çÜïäëó　öó　 ÑñâÜë½íîóú Üö öñ½äñëíöÜëÖ▲ê Öíäë　¢ñÖóú. 

でäóëí¿áÖ▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó. ゑ ïäóëí¿áÖ▲ê íääíëíöíê äÜçñëêÖÜïöá ÖíÇëñçí Üßëí£Üñöï　 ÑçÜ½　 öÜÖ¡ó½ó 
½ñöí¿¿óôñï¡ó½ó ¿óïöí½ó, äëóçíëñÖÖ▲½ó ¡ ëí£Ññ¿óöñ¿áÖÜú äñëñÇÜëÜÑ¡ñ (¡ñëÖÜ) ó ïçñëÖÜö▲½ó ç çóÑñ ïäóëí¿ñú. 
が¿　 äëóÑíÖó　 ¿óïöí½ ¢ñïö¡Üïöó ó äëÜôÖÜïöó, í öí¡¢ñ Ñ¿　 âó¡ïóëÜçíÖó　 ëíïïöÜ　Öó　 ½ñ¢ÑÜ ïäóëí¿　½ó ¡ ¿óïöí½ ï 
Üßñóê ïöÜëÜÖ äëóçíëñÖ▲ ÑóïöíÖîóÜÖÖ▲ñ ßÜß▲ü¡ó. でäóëí¿áÖ▲ñ ¡íÖí¿▲ äë　½ÜÜÇÜ¿áÖÜÇÜ ïñôñÖó　 ÜÇëíÖóôóçí0öï　 
öÜëîÜç▲½ó ¡ë▲ü¡í½ó. ばä¿ÜöÖñÖóñ ¡íÖí¿Üç ç ïäóëí¿áÖ▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡íê ïÜ£Ñí0ö ëí£Ö▲½ó ïäÜïÜßí½ó. 
ぞíóßÜ¿ññ ç▲ÇÜÑñÖ ïäÜïÜß, äëó ¡ÜöÜëÜ½ ¡í¢Ñ▲ú ¡íÖí¿ ï ÜÑÖÜú ïöÜëÜÖ▲ £íçíëóçí0ö, í ï ÑëÜÇÜú Üä¿ÜöÖ　0ö ä¿Üï¡Üú 
äëÜ¡¿íÑ¡Üú. ぢëó ~öÜ½ óï¡¿0ôíñöï　 ï½ñüñÖóñ öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú, í ç ï¿Üôíñ ç▲üñÑüñú ó£ ïöëÜ　 äëÜ¡¿íÑ¡ó ÖíëÜ¢Ü 
½Ü¢ñö äëÜïíôóçíöáï　 öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖ ó£ öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú. とëÜ½ñ öÜÇÜ, öí¡Üú ïäÜïÜß Üä¿ÜöÖñÖó　 Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
¿ñÇ¡Ü ëñ½ÜÖöóëÜçíöá ¡íÖí¿▲. ぎï¿ó ½íöñëóí¿ Üä¿ÜöÖñÖó　 ëí£ëÜüíñöï　 ÜÑÖó½ ó£ öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú, öÜ ÜÑóÖ ¡íÖí¿ 
£íçíëóçí0ö ï Üßñóê ïöÜëÜÖ ("Ç¿ÜêÜú" ¡íÖí¿), í ÑëÜÇÜú Üä¿ÜöÖ　0ö ä¿Üï¡Üú äëÜ¡¿íÑ¡Üú. ぢëó ~öÜ½ "Ç¿ÜêÜú" ¡íÖí¿ 
ÖñÑÜïöÜäñÖ Ñ¿　 ½ñêíÖóôñï¡Üú Üôóïö¡ó. 

ばä¿ÜöÖñÖóñ ä¿Üï¡Üú äëÜ¡¿íÑ¡Üú ÜßÜóê Üö¡ë▲ö▲ê (ï¡çÜ£Ö▲ê) ¡íÖí¿Üç äëó½ñÖ　0ö ¿óüá öÜÇÑí, ¡ÜÇÑí ï½ñüñÖóñ 
ëíßÜôóê ïëñÑ (äëó ÖíëÜüñÖóó Çñë½ñöóôÖÜïöó) ßñ£ÜäíïÖÜ ó Öñ ç▲£▲çíñö äÜëôó öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú. で¡çÜ£Ö▲ñ ¡íÖí¿▲ 
öí¡¢ñ ½Ü¢ÖÜ Üä¿ÜöÖóöá, äëó ßÜ¿ññ ó¿ó ½ñÖññ äÜïöÜ　ÖÖÜ½ Ñíç¿ñÖóó ç ¡íÖí¿íê, ïäóëí¿áÖ▲½ó U-Üßëí£Ö▲½ó 
½íÖ¢ñöí½ó, äëó¢ó½íñ½▲½ó ïó¿Üú çÖÜöëñÖÖñÇÜ Ñíç¿ñÖó　 ¡ ç▲ïöÜäí½ ç ¡ë▲ü¡ñ.  
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でäóëí¿áÖ▲ú öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ Üö¿óôíñöï　 ÖñßÜ¿áüó½ó Çíßíëóöí½ó, ½í¿▲½ó ÇóÑëíç¿óôñï¡ó½ó ïÜäëÜöóç¿ñÖó　½ó 
ó £Öíôóöñ¿áÖÜú óÖöñÖïóçÖÜïöá0 öñä¿ÜÜß½ñÖí äëó äÜç▲üñÖÖ▲ê ï¡ÜëÜïö　ê öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú. 

ぞñÑÜïöíö¡ó ïäóëí¿áÖ▲ê íääíëíöÜç − ï¿Ü¢ÖÜïöá äëÜó£çÜÑïöçí ó ëñ½ÜÖöí, ÜÇëíÖóôñÖó　 äëó½ñÖñÖó　 óê äëó 
Ñíç¿ñÖóó ëíßÜôóê ïëñÑ ïç▲üñ 10 ¡Çï/ï½2. 

とÜ¢ÜêÜöëÜßôíö▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó. だïÖÜçÖ▲½ó ¡Ü½äÜÖñÖöí½ó ¡Ü¢ÜêÜöëÜßôíö▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡Üç 
　ç¿　0öï　 äÜô¡ó öëÜß, öëÜßÖ▲ñ ëñüñö¡ó, ¡ÜëäÜï, ¡ë▲ü¡ó, äíöëÜß¡ó. とÜÖî▲ öëÜß £í¡ëñä¿　0öï　 ç öëÜßÖ▲ê 
ëñüñö¡íê ëí£çí¿áîÜç¡Üú, ïçíë¡Üú ó äíú¡Üú. が¿　 Üçñ¿óôñÖó　 ï¡ÜëÜïöó Ñçó¢ñÖó　 öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú ï îñ¿á0 
óÖöñÖïóâó¡íîóó öñä¿ÜÜß½ñÖí ÖñëñÑ¡Ü ÜïöíÖíç¿óçí0ö äñëñÇÜëÜÑ¡ó ¡í¡ ó öëÜßÖÜ½, öí¡ ó ½ñ¢öëÜßÖÜ½ 
äëÜïöëíÖïöçíê. とÜ¢ÜêÜöëÜßôíö▲ñ íääíëíö▲ ½ÜÇÜö ß▲öá çñëöó¡í¿áÖ▲½ó, ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖ▲½ó ó Öí¡¿ÜÖÖ▲½ó ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí ó¿ó ÜÑÜßïöçí ½ÜÖöí¢í. ゑ £íçóïó½Üïöó Üö çñ¿óôóÖ▲ 
öñ½äñëíöÜëÖ▲ê ÜÑ¿óÖñÖóú öëÜßÜ¡ ó ¡ÜëäÜïí óïäÜ¿á£Ü0ö ¡Ü¢ÜêÜöëÜßôíö▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó ¢ñïö¡Üú, 
äÜ¿Ü¢ñïö¡Üú ó Öñ¢ñïö¡Üú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó. んääíëíö▲ ¢ñïö¡Üú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ëñí¿ó£Ü0ö äëó ïëíçÖóöñ¿áÖÜ ÖñßÜ¿áüóê 
ëí£ÖÜïö　ê öñ½äñëíöÜë ¡ÜëäÜïí ó äÜô¡í öëÜß; ~öó öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó Üö¿óôí0öï　 äëÜïöÜöÜú ÜïöëÜúïöçí. ゑ 
¡Ü¢ÜêÜöëÜßôíö▲ê öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡íê Öñ¢ñïö¡Üú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó äëñÑÜï½íöëóçíñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ 
Öñ£íçóïó½ÜÇÜ äñëñ½ñàñÖó　 öñä¿ÜÜß½ñÖÖ▲ê öëÜß ó ¡ÜëäÜïí Ñ¿　 ÜïöëíÖñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê Öíäë　¢ñÖóú Üö 
öñ½äñëíöÜëÖ▲ê ÜÑ¿óÖñÖóú. ぞñ¢ñïö¡Üïöá ¡ÜÖïöëÜ¡îóó Üßñïäñôóçíñöï　 ïí¿áÖó¡Üç▲½ Üä¿ÜöÖñÖóñ½ Öí äíöëÜß¡ñ ó¿ó 
¡ÜëäÜïñ, äÜô¡Ü½ U-Üßëí£Ö▲ê öëÜß, äÜÑçó¢ÖÜú öëÜßÖÜú ëñüñö¡Üú £í¡ë▲öÜÇÜ ó Üö¡ë▲öÜÇÜ öóäí. ゑ íääíëíöíê 
äÜ¿Ü¢ñïö¡Üú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó öñ½äñëíöÜëÖ▲ñ ÑñâÜë½íîóó ¡Ü½äñÖïóëÜ0öï　 Üïñç▲½ ï¢íöóñ½ ó¿ó ëíïüóëñÖóñ½ 
ïäñîóí¿áÖ▲ê ¡Ü½äñÖïíöÜëÜç, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê äí ¡ÜëäÜïñ. ぢÜ¿Ü¢ñïö¡í　 ¡ÜÖïöëÜ¡îó　 ÖíÑñ¢ÖÜ Üßñïäñôóçíñö 
¡Ü½äñÖïíîó0 öñ½äñëíöÜëÖ▲ê ÑñâÜë½íîóú, ñï¿ó ÜÖó Öñ äëñç▲üí0ö 10−15 ½½, í Üï¿ÜçÖÜñ Ñíç¿ñÖóñ ç ½ñ¢öëÜßÖÜ½ 
äëÜïöëíÖïöçñ äëñÑäÜ¿íÇíñö Öñ ßÜ¿ññ 2,5 ¡Çï/ï½2. 

ぢ¿íïöóÖôíö▲ñ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ó ïÜïöÜ　ö ó£ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ä¿íïöóÖ, ëí£Ññ¿ñÖÖ▲ê ëñ£óÖÜç▲½ó Üä¿ÜöÖñÖó　½ó, ÑçÜê 
¡ÜÖîñç▲ê ¡í½ñë, ëí½▲ ó ïö　¢Ö▲ê ßÜ¿öÜç. ぢ¿íïöóÖ▲ ó£ÇÜöíç¿óçí0ö ó£ öÜÖ¡Ü¿óïöÜçÜú ïöí¿ó (öÜ¿àóÖí 0,5−0,6 ½½). 
が¿　 Üçñ¿óôñÖó　 äÜçñëêÖÜïöó öñä¿ÜÜß½ñÖí ó öÜëßÜ¿ó£íîóó äÜöÜ¡í öñä¿ÜÖÜïóöñ¿　 äëÜöÜôÖÜ0 ôíïöá ä¿íïöóÖ 
ç▲äÜ¿Ö　0ö ÇÜâëóëÜçíÖÖÜú ó¿ó ëñßëóïöÜú, äëóôñ½ ÇÜâë▲ ½ÜÇÜö ß▲öá ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖ▲½ó ó¿ó ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ▲ "ç 
ñ¿¡Ü" (üíÇ ÇÜâë 10,5; 21,5; 30 ½½; ç▲ïÜöí 4−7 ½½). と ä¿íïöóÖí½ äëó¡¿ñóçí0ö ó¿ó äëóïÜñÑóÖ　0ö (ßñï¡¿ññçí　 
öñêÖÜ¿ÜÇó　) ëñ£óÖÜç▲ñ Üä¿ÜöÖñÖó　 ¡ëÜÇ¿Üú ó ïäñîóí¿áÖÜú âÜë½▲ Ñ¿　 Çñë½ñöó£íîóó ¡ÜÖïöëÜ¡îóó; ïëñÑ▲ 
Öíäëíç¿　0ö ¿óßÜ çÑÜ¿á ä¿íïöóÖ▲, ¿óßÜ ôñëñ£ Üöçñëïöóñ ç ï¿ñÑÜ0àóú ¡íÖí¿. どñôñÖóñ öñä¿ÜÖÜïóöñ¿ñú ç 
ä¿íïöóÖôíö▲ê íääíëíöíê ½Ü¢ñö ß▲öá ÜïÜàñïöç¿ñÖÜ äë　½ÜöÜ¡Ü½, äëÜöóçÜöÜ¡Ü½ ó äÜ ï½ñüíÖÖÜú ïêñ½ñ. 
ぢÜçñëêÖÜïöá öñä¿ÜÜß½ñÖí ÜÑÖÜÇÜ íääíëíöí ½Ü¢ñö ó£½ñÖ　öáï　 Üö 1 ÑÜ 360 . 

ゑ▲çÜÑ▲. どñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ ¿0ßÜÇÜ öóäí äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú íääíëíö, ÜïÖÜçÖÜú âÜÖ¡îóñú ¡ÜöÜëÜÇÜ 　ç¿　ñöï　 
äñëñÑíôí öñä¿í Üö ÜÑÖÜú ïëñÑ▲ ¡ ÑëÜÇÜú. ぞíóßÜ¿ññ ~ââñ¡öóçÖ▲½ ïôóöíñöï　 öí¡Üú öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡, ¡ÜöÜë▲ú äëó 
½óÖó½í¿áÖÜ½ ëíïêÜÑñ ëíßÜôóê ïëñÑ ôñëñ£ íääíëíö ½í¡ïó½í¿áÖÜ äñëñÑíñö öñä¿ÜçÜ0 ~ÖñëÇó0 Üö ÜÑÖÜú ïëñÑ▲ ¡ 
ÑëÜÇÜú. ぢÜï¡Ü¿á¡Ü ç öñä¿ÜçÜ½ íääíëíöñ äëÜóïêÜÑóö öÜ¿á¡Ü öñä¿ÜÜß½ñÖ Üö ïëñÑ▲ ¡ ïëñÑñ, Öñ¿á£　 ÇÜçÜëóöá Ü 
äë　½Üú ~¡ÜÖÜ½óó öñä¿í, äÜ¿Üôíñ½Üú ç ëñ£Ü¿áöíöñ £í½ñÖ▲ íääíëíöí: öñä¿Ü äëÜïöÜ äñëñÑíñöï　 Üö ÜÑÖÜú ïëñÑ▲ ¡ 
ÑëÜÇÜú. だÑÖí¡Ü Üö ~ââñ¡öóçÖÜïöó äñëñÑíôó öñä¿í ç íÇëñÇíöñ ¡ÜïçñÖÖÜ £íçóïóö ~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜö▲ 
äñëóâñëóúÖÜÇÜ äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ íääíëíöÜ öñä¿ÜçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, í ï¿ñÑïöçñÖÖÜ − ó ñÇÜ ~¡ÜÖÜ½óôÖÜïöá. ゑ 
¡í¢ÑÜ½ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½ ï¿Üôíñ ~¡ÜÖÜ½óôÖÜïöá ëíßÜö▲ íääíëíöí ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äëíçó¿áÖÜïöá0 ñÇÜ ëíïôñöí ó 
ïÜÜöçñöïöçóñ½ ëíßÜö▲ ~öóê ëíïôñöÜç, í öí¡¢ñ Üï¿Üçó　½ó ñÇÜ äëó½ñÖñÖó　.  

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ÖíóßÜ¿ññ ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲½ ïëíçÖóöñ¿áÖÜ ï ÑëÜÇó½ó çóÑí½ó ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá ä¿íïöóÖôíö▲ú 
öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡ äÜ ë　ÑÜ ï¿ñÑÜ0àóê âí¡öÜëÜç: ç▲ïÜ¡í　 óÖöñÖïóçÖÜïöá öñä¿ÜÜß½ñÖí £í ïôñö ÜöÜÖôñÖÖ▲ê ä¿íïöóÖ 
½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 ïëñÑí½ó; ¡Ü½äí¡öÖÜïöá, í çï¿ñÑïöçóñ ~öÜÇÜ – £Öíôóöñ¿áÖí　 ~¡ÜÖÜ½ó　 äëÜïöëíÖïöçí Ñ¿　 ÜïöíÖÜç¡ó 
íääíëíöí, ôöÜ ß▲çíñö ÜôñÖá çí¢ÖÜ äëó ÜöïÜöïöçóó ½ñïöí; ½í¿▲ñ öñä¿Üç▲ñ äÜöñëó  ï äÜçñëêÖÜïöó íääíëíöí ßñ£ 
öñä¿Üó£Ü¿　îóó; Öó£¡í　 ï¡ÜëÜïöá äëÜöñ¡íÖó　 öñä¿ÜÖÜïóöñ¿　 äÜ íääíëíöÜ, ôöÜ Üßñïäñôóçíñö ç▲ïÜ¡Üñ ¡íôñïöçÜ 
öñä¿ÜÜß½ñÖí; ¡ÜëÜö¡óú äÜöá öñä¿ÜÖÜïóöñ¿　 äÜ íääíëíöÜ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó äëóßÜëÜç íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ 
ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öñ½äñëíöÜë▲; ¿0ßí　 äÜ　ç¿　0àí　ï　 äëÜöñô¡í ÜäëñÑñ¿　ñöï　 çó£Üí¿áÖÜ; ç▲ïÜ¡í　 öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïöá 
äÜöÜ¡Üç öñä¿ÜÖÜïóöñ¿　, ôöÜ Üßñïäñôóçíñö ç▲ïÜ¡Ü0 ïÜäëÜöóç¿　ñ½Üïöá öñä¿ÜÜß½ñÖÖÜú äÜçñëêÖÜïöó ¡ Üßëí£ÜçíÖó0 
ëí£¿óôÖÜÇÜ ëÜÑí Üö¿Ü¢ñÖóú, ïÖó¢í0àóê とぢが öñä¿ÜÜß½ñÖí; ç ï¿Üôíñ Üüóß¡ó ç ëíïôñöíê ó¿ó ó£½ñÖñÖóó 
äëóïÜñÑóÖóöñ¿áÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó äÜçñëêÖÜïöó öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡í ½Ü¢ÖÜ ¿ñÇ¡Ü ó£½ñÖóöá, ÑÜßíç¿　　 ó¿ó Üßóëí　 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ä¿íïöóÖ; äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ä¿íïöóÖôíöÜÇÜ öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡í ç Ññï　ö¡ó ëí£ ½ñÖáüñ, 
ôñ½, Öíäëó½ñë, ç ¡Ü¢ÜêÜöëÜßÖ▲ê íääíëíöíê, ôöÜ Üßñïäñôóçíñö ¡íôñïöçñÖÖÜ0 ëíßÜöÜ íçöÜ½íöó¡ó, öÜôÖÜñ 
äÜÑÑñë¢íÖóñ £íÑíÖó　 äÜ öñ½äñëíöÜëñ ó, ¡í¡ ï¿ñÑïöçóñ, ~¡ÜÖÜ½óôÖÜïöá ëíßÜö▲ íääíëíöí. 
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ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ.  

ぜñöí ëÜßÜöó. ゐ：¿áü öÜôÖñ çëíêÜçíÖÖ　 ç£í．½ÜÑ：； ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ £ äëóçÜÑÖó½ó ½ñêíÖ：£½í½ó, àÜ ½í0öá 
äëÜ¢Ö： ¿íÖ¡ó, £ÖíôÖÜ； ÜçíÇó äÜöëñßÜ0öá äóöíÖÖ　 Üäöó½：£íî：； ïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç £í ë：£Öó½ó ¡ëóöñë：　½ó  
(£ ¡Ü¿óçí¿áÖÜïö：, £ ôíïÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　, £ ÑóÖí½：ôÖÜ； öí ïöíöóôÖÜ； äëÜïíÑ¡ó üçóÑ¡Üïö：, £ äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　). 
ぢëÜß¿ñ½íöó¡í Ññ½äâ：ëÜçíÖÖ　 äëÜ¢Öóê ¡Ü¿óçíÖá ü¿　êÜ½ çä¿óçÜ Öí äíëí½ñöëó ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ 
¡ñëÜçíÖÖ　 çí¢¿óçí öí í¡öÜí¿áÖí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢóöíÖÖ　 Ññ½äâ：ëÜçíÖÖ　 äëÜ¢Öóê ¡Ü¿óçíÖá í¡öÜí¿áÖñ Ñ¿　 £ÖíôÖÜ； 
ôíïöóÖó ½ñêíÖ：£½：ç öí ¡Ü½ä¿ñ¡ï：ç ½íüóÖÜßÜÑ：çÖÜ； öí ½ñöí¿ÜëÇ：úÖÜ； Çí¿Ü£ñú äëÜ½óï¿ÜçÜïö：. ぢÜïó¿ñÖÖ　 
¡ÜÖ¡ÜëñÖî：； Öí ëóÖ¡Ü ¿óïöÜçÜÇÜ äëÜ¡íöÜ çó½íÇí． ç：Ñ çóëÜßÖó¡：ç äëÜçñÑñÖÖ　 öñêÖ：ôÖÜÇÜ äñëñÜ£ßëÜ．ÖÖ　 ü¿　êÜ½ 
ÑÜ¡Üë：ÖÖÜ； ½ÜÑñëÖ：£íî：； Ñ：0ôÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 öí çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ÖÜçóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú, í öí¡Ü¢ ÜÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ　 
ëñ¢ó½：ç úÜÇÜ ëÜßÜöó. だïÖÜçÖí ÜçíÇí äëóÑ：¿　．öáï　 Öñ ¿óüñ ëÜ£üóëñÖÖ0 ÖÜ½ñÖ¡¿íöÜëó öí ä：ÑçóàñÖÖ0 　¡Üïö： 
½ñöí¿ÜäëÜÑÜ¡î：；, í¿ñ ú £Öó¢ñÖÖ0 çóöëíö Öí ；； çóëÜßÖóîöçÜ. 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÑóÖí½：¡ó £í½¡ÖÜöóê ïóïöñ½ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ¡ÜÜëÑóÖíö ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ (ぎぢ) äëÜ¡íöÖÜÇÜ ïöíÖÜ 
äÜ¡í£Ü．, àÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ çëíêÜçÜçíöó äëÜ¢Ö： ñ¿ñ½ñÖöó ïóïöñ½ó, £í£Üëó, ¿0âöó ç úÜÇÜ ½ñêíÖ：ôÖ：ú ôíïöóÖ：. 
ぞí　çÖ：ïöá ÑíÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç Ü ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ：ú ïóïöñ½： (ぎぜで) äëó ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： äëó£çÜÑñ ÑÜ ÑñâÜë½íî：； ；； 
ñ¿ñ½ñÖö：ç Ü Öíï¿：ÑÜ¡ £ßÜÑ¢Üçí¿áÖóê ¡Ü¿óçíÖá, àÜ Ü ïçÜ0 ôñëÇÜ ïäëó　． äñëñçóàñÖÖ0 ÑóÖí½：ôÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá 
ÖÜ½：Öí¿áÖóê £ÖíôñÖá, Öí 　¡： ëÜ£ëíêÜçíÖí ïóïöñ½í ç ïöíöóôÖÜ½Ü ïöíÖ：. どÜôÖñ çó£ÖíôñÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖá äñëñÑíô ： 
：Öüóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ¡：Öñ½íöóôÖÜÇÜ ¿íÖî0Çí ½ñêíÖ：£½Ü ½í． çí¢¿óçñ äëí¡öóôÖñ £ÖíôñÖÖ　. ぞíçíÖöí¢ñÖÖ　 
½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 çó£Öíôí0öá úÜÇÜ £ÖÜï, äëóôÜ½Ü Öíúß：¿áü Öñïäëó　ö¿óçóú çä¿óç ÖíçíÖöí¢ñÖá, àÜ 
½：ïö　öá £Öí¡Ü£½：ÖÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ. どÜ½Ü Üß½ñ¢ñÖÖ　 ½í¡ïó½í¿áÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá ： £½ñÖüñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê 
¡Ü¿óçí¿áÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá, £Ü½Üç¿ñÖóê äëÜ¢Öó½ó £ç’　£¡í½ó, £íßñ£äñôÜ0öá ä：ÑçóàñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： ： 
ÑÜçÇÜç：ôÖÜïö： ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó äëóçÜÑÜ ： ½ñêíÖ：£½Ü. 

がóÖí½：ôÖ： ¡Ü¿óçí¿áÖ： äëÜîñïó ç ïñëñÑÖáÜ½Ü Öñ çä¿óçí0öá Öí öëóçí¿：ïöá äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äÜï¡Ü, ëñçñëïÜ 
： Çí¿á½ÜçíÖÖ　 ぎぢ. ぢëÜöñ çÜÖó Ü ßíÇíöáÜê çóäíÑ¡íê ÖñÇíöóçÖÜ äÜ£Öíôí0öáï　 Öí Ü½Üçíê çó¡ÜÖíÖÖ　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê 
Üäñëíî：ú, ÜïÜß¿óçÜ Öí öÜôÖÜïö： ëÜßÜöó ÜïöíÖÜç¡ó [1]. 

づÜ£ç’　£Ü¡ äëÜß¿ñ½ó Ññ½äâÜçíÖÖ　 äëÜ¢Öóê ½ñêíÖ：ôÖóê ¡Ü¿óçíÖá öí Üß½ñ¢ñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá 
½Ü¢Öí Öíú¡ëíàñ çóë：üóöó ÑçÜ½í ü¿　êí½ó. ぢñëüóú ü¿　ê £Ü½Üç¿ñÖóú çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÑÜÑíö¡Üçóê ½ñêíÖ：ôÖóê 
Ññ½äâ：ëÜçí¿áÖóê äëóïöëÜ；ç (Öíäëó¡¿íÑ, Ññ½äâ：ëÜçí¿áÖ： ½Üâöó), í¿ñ çÜÖó ï¡¿íÑÖ： Ü çóÇÜöÜç¿ñÖÖ：, äÜöëñßÜ0öá 
ß：¿áü öÜôÖÜÇÜ Öí¿íÇÜÑ¢ñÖÖ　 ç ぎぜで öí Ñí0öá ÑÜÑíö¡Üç： çöëíöó ñÖñëÇ：；. げÇ：ÑÖÜ £ ÑëÜÇó½ ü¿　êÜ½, ç ぎぜで 
çëíêÜçÜ．öáï　 ç£í．½ÜÑ：　 ¡Ü¿óçíÖá ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó öí ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ôíïöóÖó, àÜ çóïöÜäí． Ü 　¡Üïö： ¡ñëÜçíÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：ôÖÜÇÜ Çíïóöñ¿　 ¡Ü¿óçíÖá. どÜÑ： ぎぢ äëó ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ：ú ç£í．½ÜÑ：； ïäëó　． ç：ÑçÜÑÜ ñÖñëÇ：； 
½ñêíÖ：ôÖóê ¡Ü¿óçíÖá £ ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó ú ïóÖêëÜÖÖÜ½Ü ；； ëÜ£ï：0çíÖÖ0 Öí í¡öóçÖóê ÜäÜëíê íßÜ äÜçñëÖñÖÖ0 
ç ½ñëñ¢Ü ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ôíïöóÖó. がëÜÇóú ä：Ñê：Ñ Üöëó½íç Öíúß：¿áü üóëÜ¡ñ äÜüóëñÖÖ　 Ññ½äâÜçíÖÖ　 äëÜ¢Öóê 
½ñêíÖ：ôÖóê ¡Ü¿óçíÖá, Üï¡：¿á¡ó äëó îáÜ½Ü Ññ½äâÜçíÖÖ　 çó¡ÜÖÜ0öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 £íïÜß：ç ïí½ÜÇÜ ぎぢ. だÑóÖ ：£ 
½ñöÜÑ：ç ïóÖöñ£Ü ïóïöñ½ Öí ÜïÖÜç： ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ Ññ½äâÜçíÖÖ　 äëÜ¢Öóê ¡Ü¿óçíÖá £íïÜßí½ó ぎぢ ． Öí¿íüöÜçíÖÖ　 
ぎぜで £í ¡ëóöñë：．½ ½：Ö：½Ü½Ü ¡Ü¿óçí¿áÖÜïö： £í öñÜë：．0 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ç£í．½ÜÑ：； ç ÑçÜ½íïÜçóê ïóïöñ½íê £ 
äëÜ¢Öó½ó ½ñêíÖ：ôÖó½ó £ç’　£¡í½ó [2]. 

ゑó¡ÜÖíÖÖ　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê çó½ÜÇ, àÜ äëñÑ’　ç¿　0öáï　 ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 äëÜ¡íöÖÜÇÜ öóäÜ, Üï¡¿íÑÖ0．öáï　 
Öñ ¿óüñ çí¢¡ó½ó Ü½Üçí½ó ëÜßÜöó äëÜ¡íöÖóê ïöíÖ：ç, í ú ÜÖíï¿：ÑÜ¡ äëóïÜöÖÜïö： ÑóÖí½：ôÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá 
¡Ü¿óçí¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ, 　¡： £ßÜÑ¢ñÖ： äëÜ¢Öó½ó ½ñêíÖ：ôÖó½ó ¿íÖ¡í½ó [3, 4]. ゑÜÖó ç ¡：¿á¡í ëí£：ç äñëñçóàÜ0öá 
ÖÜ½：Öí¿áÖ： ïöíöóôÖ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 (ç Ññ　¡óê ÑÜ 4–8 ëí£：ç ß：¿áüñ), öí ；ê Öí　çÖ：ïöá Ü äëÜîñï： ëÜßÜöó äëÜ¡íöÖÜÇÜ 
Üß¿íÑÖíÖÖ　 ïäëó　． £ÖíôÖÜ½Ü ä：ÑçóàñÖÖ0 öñä¿Üçóê ÖíçíÖöí¢ñÖá Öí ぎが ： ¡ñëÜçíÖóú äñëñöçÜë0çíô, £ëÜïöíÖÖ0 
çöëíö ñÖñëÇ：； ç ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê [4], £ß：¿áüñÖÖ0 çöÜ½Öóê ëÜúÖÜçíÖá ñ¿ñ½ñÖö：ç ½ñêíÖ：ôÖóê äñëñÑíô, 
£½ñÖüñÖÖ0 öñë½：ÖÜ ï¿Ü¢ßó ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ öí ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　, £ß：¿áüñÖÖ0 ú½Üç：ëÖÜïö： çóÖó¡ÖñÖÖ　 
íçíë：úÖóê ïóöÜíî：ú, ëñ£ÜÖíÖïÖóê ëñ¢ó½：ç, äñëñçíÖöí¢ñÖá, ：£-£í ôÜÇÜ ½Ü¢Üöá çóÖó¡ÖÜöó äëÜïöÜ； Öí çóëÜßÖóîöç： 
ôñëñ£ ç：Ñ½ÜçÜ ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 [3], ïÜöö．çÜ½Ü £½ñÖüñÖÖ0 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 öí £ß：¿áüñÖÖ0 
ôíïÜ äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç, çóÖó¡ÖñÖÖ0 ÖñÜ£ÇÜÑ¢ñÖÜïöñú Ü êíëí¡öñë： ëÜêÜ çó¡ÜÖíçôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ ú çí¿í ぎが, öÜßöÜ 
äÜëÜüñÖÖ0 £íÑíÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó äëÜ¡íöÖÜÇÜ ïöíÖÜ ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, äñëñëóçôíïöÜ½Ü êíëí¡öñëÜ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ 
äëÜîñïÜ, £½ñÖüñÖÖ0 öñêÖ：¡Ü-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç çóëÜßÖóîöçí. 
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ばïñ îñ, ßñ£ïÜ½Ö：çÖÜ, äëó£çÜÑóöá ÑÜ çóäÜï¡Ü äëÜÑÜ¡î：； ß：¿áü Öó£á¡Ü； 　¡Üïö：. どÜ½Ü ÜïÖÜçÖÜ0 £íÑíôñ0 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ． Üäöó½：£íî：　 äíëí½ñöë：ç ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ äëóçÜÑÜ öÜçïöÜ¿óïöÜçÜÇÜ 
ïöíÖÜ 5000 (どずで) Ñ¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 Üß½ñ¢ñÖá ÑóÖí½：ôÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá ½ñêíÖ：ôÖóê äñëñÑíô, £íßñ£äñôÜ0ôó ぎぢ äëó 
îáÜ½Ü çó½Ü£： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ äëó äëÜ¡íöî：. げ ½ñöÜ0 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç Ü ぎぜで どずで ßÜ¿í 
ï¡¿íÑñÖí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í, àÜ çëíêÜçÜ． ÜïÜß¿óçÜïö： ëÜßÜöó Üß’．¡öÜ, öëó½íïÜçí ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçí ïêñ½í £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ äëÜ¢ÖÜïö：, ïöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í, àÜ çëíêÜçÜ． ïöíÖÑíëöÖ： ÑÜäÜàñÖÖ　 £ äëóçñÑñÖÖ　 ½íï. ぞí ßí£： 
ïöëÜ¡öÜëÖÜ； ïêñ½： £Ç：ÑÖÜ ç：ÑäÜç：ÑÖó½ ëÜ£ëíêÜÖ¡í½ ßÜ¿Ü ï¡¿íÑñÖÜ ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á Ü ïñëñÑÜçóà： Matlab 
Simulink. ば 　¡Üïö： ïöëÜ¡öÜëó ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ぎぢ (でとぎぢ) ßÜ¿Ü ÜßëíÖÜ ぎぜで £ äëÜäÜëî：úÖÜ-：ÖöñÇëí¿áÖÜ-
ÑóâñëñÖî：í¿áÖó½ ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ (ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½) üçóÑ¡Üïö： öí £çÜëÜöÖó½ £ç’　£¡Ü½ £í üçóÑ¡：ïö0 ÑçóÇÜÖí の1. é¡ 
ïç：Ñôíöá Çëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç, àÜ Üöëó½íÖ： ü¿　êÜ½ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 (ëóï. 1), äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ぎぜで ． 
öí¡ó½ó, àÜ Öñ £íÑÜçÜ¿áÖ　0öá çó½ÜÇí½ öñêÖÜ¿ÜÇ：；, öÜ½Ü ßÜ¿Ü çó¡ÜÖíÖÜ ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ Üäöó½í¿áÖóê äíëí½ñöë：ç ぎぜで.  

                
í – üçóÑ¡：ïöá ぎが の1(t) öí ½Ü½ñÖö ぎが ぜ1(t) ß – üçóÑ¡：ïöá ÑëÜÇÜ； ½íïó の2(t), äëÜ¢ÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ 

ぜ12(t) ½：¢ äñëüÜ0 öí ÑëÜÇÜ0 ½íïí½ó ïÜ½：ïÖÜ 
½Ü½ñÖöÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ぜで(t) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äëó ëÜ£ÇÜÖ：, Öí¡óÑ： öí ï¡óÑ： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, Çí¿á½ÜçíÖÖ： 
だäöó½：£íî：0 ßÜ¿Ü çó¡ÜÖíÖÜ Öí ßí£： ½ñöÜÑó¡ó [5] £í ¡ëóöñë：．½ ½：Ö：½Ü½Ü ¡Ü¿óçí¿áÖÜïö： öí ½：Ö：½Ü½Ü ôíïÜ 

ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç Ñ¿　 Üäöó½：£ÜçíÖÜ； ぎぜで ÖíçñÑñÖÜ Öí ëóï. 2. 

         
í – üçóÑ¡：ïöá ぎが の1(t) öí ½Ü½ñÖö ぎが ぜ1(t)  ß – üçóÑ¡：ïöá ÑëÜÇÜ； ½íïó の2(t), äëÜ¢ÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ 

ぜ12(t) ½：¢ äñëüÜ0 öí ÑëÜÇÜ0 ½íïí½ó ïÜ½：ïÖÜ 
½Ü½ñÖöÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ぜで(t)  

づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç Ñ¿　 Üäöó½：£ÜçíÖÜ； ぎぜで äëó äëó ëÜ£ÇÜÖ：, Öí¡óÑ： öí ï¡óÑ： 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, Çí¿á½ÜçíÖÖ： 

ゑóïÖÜç¡ó.  んÖí¿：£ Üöëó½íÖóê Çëíâ：¡：ç äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ïç：Ñôóöá äëÜ 
ñâñ¡öóçÖ：ïöá £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； ½ñöÜÑó¡ó ïóÖöñ£Ü ぎぜで ïöÜïÜçÖÜ ÑÜ ïöëÜ¡öÜë ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ぎぢ £ ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ 
üçóÑ¡Üïö：, Üï¡：¿á¡ó ½ñöÜÑó¡í Üäöó½：£íî：； £íÑÜçÜ¿áÖ　． çó½ÜÇí½ ïóïöñ½ÖÜÇÜ íÖí¿：£Ü, ½í． äëÜ£Üëóú â：£óôÖóú 
£½：ïö. でóÖöñ£ äíëí½ñöë：ç ぎぜで ¡ñëÜçíÖÖ　 £ ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ üçóÑ¡Üïö： ÑÜ£çÜ¿　． ëñí¿：£Üçíöó ïäëó　ö¿óçÜ 
ç¿íïöóç：ïöá í¡öóçÖÜÇÜ Çíï：ÖÖ　 ぎぢ äëÜ¢Öóê ¡Ü¿óçíÖá, í öí¡Ü¢ ïöÜïÜçÖÜ ÑÜ ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜÇÜ ¡¿íïÜ äëóçÜÑ：ç 
ÑÜ£çÜ¿　． ÜÑñë¢íöó äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó £ ½：Ö：½í¿áÖÜ0 öëóçí¿：ïö0 ¡Ü¿óçí¿áÖóê äëÜîñï：ç äëó £íÑíÖÜ½Ü 
¡Üñâ：î：．Öö： Ññ½äâ：ëÜçíÖÖ　 £ ¡Ü½äñÖïíî：．0 ïó¿ äëÜ¢ÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü ïó¿í½ó ：Öñëî：úÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü, àÜ ßñ£Ü½ÜçÖÜ ½í． 
äÜ£óöóçÖóú çä¿óç Öí ÑóÖí½：ôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó ½ñöí¿ÜëÇ：úÖóê ½íüóÖ ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜÇÜ ¡¿íïÜ. 
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3 とÜ¢ñçÖó¡Üç で.ぞ. がóÖí½ó¡í ½íüóÖ ï ÜäëÜÇó½ó £çñÖá　½ó. – と.: ご£Ñ-çÜ んぞ ばででづ,  

1961. – 160 ï. 
4 ゐÜ¿áüí¡Üç ゑ.ご. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ½ñöí¿¿ÜëÇóôñï¡óê ½íüóÖ. げíêóïö ½ñöí¿ÜëÇ：úÖóê 

½íüóÖ ç：Ñ äÜ¿Ü½Ü¡. – ぜíë：ÜäÜ¿á, 1999. – ゑóä. 4. – で. 6–14. 
5 げíÑÜëÜ¢Öóú ぞ.ん. ぢëóÖîóä ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïÜç½ñïöó½Üïöó ç äëóçÜÑñ ï ÜäëÜÇó½ó ½ñêíÖóôñï¡ó½ó 

ïç　£　½ó // ゑñïöÖó¡ びゎぢば. – ゑ▲ä. 61. – びíëá¡Üç: びゎぢば, 1999. – で. 123–124. 
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だぢづぎがぎずぎぞごぎ ぢんづんぜぎどづだゑ ご でどづばとどばづぼ ぢぎづぎがんどだぶぞだざ ぱばぞとぴごご 
んでごぞびづだぞぞだゎだ ゎぎぞぎづんどだづん とんと だゐぺぎとどん ばぢづんゑずぎぞごé 

ù. ゑ. げíôñäí, ïö.äëñä. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: zip1981@ukr.net 

 
ゑçñÑñÖóñ. ご£ÜôñÖóñ ïçÜúïöç íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí (んゎ), ç▲ßÜë í¿ÇÜëóö½Üç Üäëíç¿ñÖó　 ñÇÜ äíëí½ñöëí½ó 

ó ÜäëñÑñ¿ñÖóñ ëíîóÜÖí¿áÖÜú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ëñÇÜ¿　öÜëÜç öëñßÜ0ö ëí£ëíßÜö¡ó ñÇÜ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó, 
íÑñ¡çíöÖÜ Üöëí¢í0àñú ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ ó ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óñ äëÜîñïï▲ ç ÇñÖñëíöÜëñ ó ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 
ç öóäÜç▲ê ëñ¢ó½íê [1].  

が¿　 ïóÖöñ£í ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 んゎ ÖñÜßêÜÑó½Ü £Öíöá ñÇÜ äñëñÑíöÜôÖ▲ñ âÜÖ¡îóó (ぢぱ) äÜ ¡íÖí¿í½ 
Üäëíç¿ñÖó　 ó çÜ£½ÜàñÖó　. んïóÖêëÜÖÖ▲ú ÇñÖñëíöÜë ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ ¡í¡ Üßéñ¡ö Üäëíç¿ñÖó　 
　ç¿　ñöï　 ïÜàñïöçñÖÖÜ Öñ¿óÖñúÖ▲½ ~¿ñ½ñÖöÜ½, äÜ~öÜ½Ü Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ñÇÜ ぢぱ ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲äÜ¿Ö　öá 
¿óÖñíëó£íîó0 ñÇÜ êíëí¡öñëóïöó¡ äëó ÑÜäÜàñÖóó ½í¿▲ê ó£½ñÖñÖóú ñÇÜ äíëí½ñöëÜç. ぎïöñïöçñÖÖÜ, Üüóß¡í öí¡Üú 
íääëÜ¡ïó½íîóó ßÜÑñö £íçóïñöá Üö çñ¿óôóÖ▲ ó£½ñÖñÖó　 Üäëíç¿　0àóê ó çÜ£½Üàí0àóê çÜ£Ññúïöçóú. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごÑñÖöóâó¡íîó　 äíëí½ñöëÜç íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ ¡í¡ 
Üßéñ¡öí Üäëíç¿ñÖó　. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. んïóÖêëÜÖÖ▲ú ÇñÖñëíöÜë ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ 
äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ú äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ½ñêíÖóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó çëíàñÖó　 ëÜöÜëí ç 
~¿ñ¡öëóôñï¡Ü0 ~ÖñëÇó0 ÇñÖñëóëÜñ½ÜÇÜ öÜ¡í [1]. ゑÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í ç ïöíöÜëÖ▲ê Üß½Üö¡íê んゎ 
　ç¿　ñöï　 ëñ£Ü¿áöíöÜ½ íçöÜ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖÜÇÜ äëÜîñïïí, ëí£çóçí0àñÇÜï　 ç LC-¡ÜÖöÜëñ, Üßëí£ÜçíÖÖÜÇÜ 
óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá0 ÇñÖñëíöÜëí ó ñ½¡Üïöá0 ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　.  で¿Ü¢ÖÜïöá äëÜîñïïÜç ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, ïÜàñïöçñÖÖí　 Öñ¿óÖñúÖÜïöá äëÜîñïïí Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ¢ñ¿ñ£í ½íüóÖ▲, Öí¿óôóñ 
ï¡Ü¿á¢ñÖó　 ½ñ¢ÑÜ ½íÇÖóöÖ▲½ äÜ¿ñ½ ó ëÜöÜëÜ½ Öñ äÜ£çÜ¿　0ö äÜ¿Üôóöá äëÜïö▲ñ ÜëíçÖñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí ¡í¡ 
Üßéñ¡öí Üäëíç¿ñÖó　. 

んÖí¿ó£ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó [2] äÜ¡í£í¿, ôöÜ Öí ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ んゎ ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ 
½Ü¢ÖÜ ç¿ó　öá ó£½ñÖñÖóñ½ ï¿ñÑÜ0àóê äíëí½ñöëÜç: ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ëÜöÜëí んゎ (äëóçÜÑÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　) ð , 

ñ½¡Üïöó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲ê ßíöíëñú Ñ  ó ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ÖíÇëÜ£¡ó íZ . どí¡ó½ Üßëí£Ü½, んゎ ¡í¡ Üßéñ¡ö Üäëíç¿ñÖó　 
½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá ç çóÑñ (ëóï. 1): 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – んゎ ¡í¡ Üßéñ¡ö Üäëíç¿ñÖó　 

 
ぢëó ~öÜ½ äñëç▲ñ Ñçñ çñ¿óôóÖ▲ ÜöÖÜï　öï　 ¡ £íÑí0àó½ çÜ£Ññúïöçó　½, í öÜ¡ íI  – çÜ£½Üàí0àññ çÜ£Ññúïöçóñ. 

だïÖÜçÖÜú £íÑíôñú んでÄ 　ç¿　ñöï　 ç▲ëíßÜö¡í ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó Öí Öíäë　¢ñÖóñ, £ÖíôñÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ïÜÜöçñöïöçÜñö 
ÖÜ½óÖí¿áÖÜ½Ü £ÖíôñÖó0 äÜöëñßóöñ¿ñú, äÜ~öÜ½Ü ç ¡íôñïöçñ ç▲êÜÑÖÜú ¡ÜÜëÑóÖíö▲ äëóÖó½íñ½ Öíäë　¢ñÖóñ Öí 
£í¢ó½íê ÇñÖñëíöÜëí ãU . 

ゑ ¿óöñëíöÜëñ [1, 3] äëóçñÑñÖ▲ Öñ¡ÜöÜë▲ñ äÜÑêÜÑ▲ äÜ ÜäëñÑñ¿ñÖó0 äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó (ぢぱ) んゎ. 
だÑÖí¡Ü óê äëó½ñÖñÖóñ ÑÜïöíöÜôÖÜ ÜÇëíÖóôñÖÜ ó£-£í ë　Ñí ÖñÑÜïöíö¡Üç: ï¿Ü¢ÖÜïöó ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äíëí½ñöëÜç 
ïÜÇ¿íïÖÜ ÜäóïíÖÖ▲½ ½ñöÜÑó¡í½, ÖñÜôñöí Öñ¿óÖñúÖÜïöó êíëí¡öñëóïöó¡ó んゎ, Öó£¡Üú öÜôÖÜïöó ççóÑÜ ç▲äÜ¿ÖñÖó　 
ëíïôñöÜç óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ äÜ äíïäÜëöÖ▲½ ÑíÖÖ▲½. 

ぢÜ~öÜ½Ü äëñÑ¿íÇíñöï　 ÜäëñÑñ¿óöá äíëí½ñöë▲ ó ïöëÜ¡öÜëÜ äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó ÜÑÖó½ ó£ ½ñöÜÑÜç 
óÑñÖöóâó¡íîóó Üßéñ¡öí ¡í¡ £çñÖí ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 (でんづ) – íääëÜ¡ïó½íîóñú 
äñëñêÜÑÖÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó, Üöçñôí0àñú Öñ¡ÜöÜëÜú äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóó, äÜ ëñ£Ü¿áöíöí½ 
~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぢëó ~öÜ½ ½ÜÇÜö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲ ~¡ïäñëó½ñÖöí ¡í¡ Öí 
âó£óôñï¡Üú, öí¡ ó Öí îóâëÜçÜú ½ÜÑñ¿　ê. ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ëñ£Ü¿áöíöÜç îóâëÜçÜÇÜ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 çÜ£½Ü¢ÖÜ äëó 
Üï¿Üçóó ç▲ïÜ¡Üú íÑñ¡çíöÖÜïöó äëó½ñÖ　ñ½Üú ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó ëñí¿áÖÜú ÜïöíÖÜç¡ñ. 

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ÑÜïöíöÜôÖÜ üóëÜ¡Üñ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ ç äëí¡öó¡ñ äëóß¿ó¢ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç äÜ¿Üôó¿ 
½ñöÜÑ íääëÜ¡ïó½íîóó ¡ëóçÜú ëí£ÇÜÖí äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóñú çóÑí 

1pT
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ÇÑñ Üßk  – ¡Ü~ââóîóñÖö Üïó¿ñÖó　, y  – çëñ½　 Üï¿ÜçÖÜÇÜ £íäí£Ñ▲çíÖó　, eT  – ~¡çóçí¿ñÖöÖí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 
çëñ½ñÖó. 

でÜàñïöçÜñö Öñï¡Ü¿á¡Ü ïäÜïÜßÜç ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó. ぞíóßÜ¿ññ ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲ñ 
Çëíâóôñï¡óú ó íÖí¿óöóôñï¡óú ½ñöÜÑ▲, ÜäóïíÖóñ ¡ÜöÜë▲ê ÑÜïöíöÜôÖÜ äÜÑëÜßÖÜ äëóçñÑñÖÜ ç [4, 5]. 

どí¡, ç ëñ£Ü¿áöíöñ Çëíâóôñï¡Üú íääëÜ¡ïó½íîóó ¡ëóçÜú ëí£ÇÜÖí んゎ ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ äÜ¿Üôó½ 
ぢぱ çóÑí 

))((
)(. 1pT1pT

KpW
2Ñ1Ñ

Çëíâんゎ 
 , 

ÇÑñ yp
ÜßekK   – ¡Ü~ââóîóñÖö äñëñÑíôó んゎ, 1ÑT  – ßÜ¿áüí　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó んゎ, 2ÑT  – ½í¿í　 äÜïöÜ　ÖÖí　 

çëñ½ñÖó んゎ. 
ぢëó íÖí¿óöóôñï¡Üú íääëÜ¡ïó½íîóó äÜ¿Üôó½ ぢぱ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí çóÑí 

1pApA
KpW

1
2

2
íÖí¿óöんゎ


)(. , 

ÇÑñ 2A , 1A  – ¡Ü~ââóîóñÖö▲ íääëÜ¡ïó½íîóó. 
ゎëíâó¡ó äñëñêÜÑÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ぢぱ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, äëóçñÑñÖ▲ Öí ëóï. 2. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí:  

1 – óïêÜÑÖ▲ú äñëñêÜÑÖÜú äëÜîñïï, 2 – çÜïïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ú Çëíâóôñï¡ó½ ½ñöÜÑÜ½, 3 – çÜïïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ú 
íÖí¿óöóôñï¡ó½ ½ñöÜÑÜ½ 

 
ゑ▲çÜÑ▲. でÜÇ¿íïÖÜ äÜ¿ÜôñÖÖ▲½ ç▲ëí¢ñÖó　½, ¡í¡ äëó íÖí¿óöóôñï¡Üú, öí¡ ó äëó Çëíâóôñï¡Üú ¿óÖñíëó£íîóó 

äñëñÑíöÜôÖí　 âÜÖ¡îó　 んゎ ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ ï ÑÜïöíöÜôÖÜú Ñ¿　 óÖ¢ñÖñëÖ▲ê ëíïôñöÜç 
öÜôÖÜïöá0 ½Ü¢ñö ß▲öá äëñÑïöíç¿ñÖí ç çóÑñ £çñÖí çöÜëÜÇÜ äÜë　Ñ¡í. づñ£Ü¿áöíö▲ äëÜçñÑñÖÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú 
äÜ£çÜ¿　0ö ç▲äÜ¿Ö　öá ïóÖöñ£ ó ÖíïöëÜú¡Ü ïóïöñ½ ïöíßó¿ó£íîóó ç▲êÜÑÖ▲ê äíëí½ñöëÜç んゎ ¡í¡ ¡¿íïïóôñï¡ó½ó 
½ñöÜÑí½ó öñÜëóó íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　, öí¡ ó ï äëó½ñÖñÖóñ½ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ½ñöÜÑÜç Üäöó½í¿áÖÜÇÜ 
ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　. 
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だぢどごぜごげんぴごé ばぢづんゑずぎぞごé ゑだげゐばぐがぎぞごぎぜ ゑぎぞどごずぽぞだゎだ がゑごゎんどぎずé  
ぞん だでぞだゑぎ んでごぞびづだぞぞだざ ぜんぷごぞぼ で ぱんげぞぼぜ づだどだづだぜ ぢだ とづごどぎづごù 

ぜごぞごぜんずぽぞぼび ぢだどぎづぽ 
ん. ゑ. ゐÜïí¡, íïc., ず. ゑ. ゐñ¿í　, íïä., で. ぢ. がíö¡Ü, ïöÜÑ. 
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ば¡ëíóÖ▲ «とóñçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
äëÜïä. ぢñëñ½ÜÇó, 37, 03057, ½. とó；ç, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: alla_koz@ukr.net 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑí¢Ö▲½ ÑÜïöÜóÖïöçÜ½ çñÖöó¿áÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 (ゑが) Öí ÜïÖÜçñ íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ (んぜ) ï çÜ£-
ßÜ¢ÑñÖóñ½ äñëñ½ñÖÖ▲½ öÜ¡Ü½ 　ç¿　ñöï　 ÜöïÜöïöçóñ ç Üßàñ½ ï¿Üôíñ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ç ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó Öíäë　¢ñ-
Öó　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 [1–3]. ÄöÜ ïÜàñïöçñÖÖÜ ÜäëÜàíñö ïêñ½Ü Üäëíç¿ñÖó　 äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ ç îñäó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. 
だÑÖí¡Ü äëó Öñó£½ñÖÖÜ½ Öíäë　¢ñÖóó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 1U  öÜ¡ 1I  ïÜÑñë¢óö £Öíôóöñ¿áÖÜ0 ëñí¡öóçÖÜ0 ïÜïöíç¿　0-
àÜ0, Öñ £íçóï　àÜ0 Üö ÖíÇëÜ£¡ó ó, ¡í¡ ï¿ñÑïöçóñ, äëóçÜÑóö ¡ ÜêÜÑüñÖó0 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ïöíöÜëÖ▲ê Üß½ÜöÜ¡. 
ご£çñïöÖÜ, ôöÜ äëó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó Öíäë　¢ñÖó　 ïöíöÜëí ç âÜÖ¡îóó ÖíÇëÜ£¡ó äÜ öí¡ Öí£▲çíñ½Ü½Ü £í¡ÜÖÜ ½óÖó-
½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í ½Ü¢ÖÜ ÑÜßóöáï　 ïÜàñïöçñÖÖÜÇÜ ïÖó¢ñÖó　 äÜöñëá ç ïöíöÜëñ. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ÜßñïäñôñÖó　 ½óÖó½í¿áÖ▲ê äÜöñëá ç ½ñÑó ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí ゑが ï 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ äñëñ½ñÖÖ▲½ öÜ¡Ü½ äëó çïñê £ÖíôñÖó　ê ½Ü½ñÖöí ÖíÇëÜ£¡ó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. げíÑíôí ëñí¿ó£íîóó £í¡ÜÖí ½óÖó½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í Ñ¿　 ゑが ïçÜÑóöï　 ¡ 
ÖíêÜ¢ÑñÖó0 £íçóïó½Üïöó öÜ¡í 1I  (ó¿ó Öíäë　¢ñÖó　 1U ) Üö öÜ¡í ëÜöÜëí 2I  ó¿ó ( dI ), Üßñïäñôóçí0àóê ½óÖó½Ü½ 

2
1I , ¡ÜöÜëí　 äÜ íÖí¿ÜÇóó ï ÖÜë½í¿áÖÜú ïêñ½Üú ç¡¿0ôñÖó　 んぜ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ç▲ëí¢ñÖóñ½  

 2
1

'
21

'
20

2
0

2
1 )/(/sin2 CICIIII   , (1) 

ÇÑñ 110 / XUI   – öÜ¡ óÑñí¿áÖÜÇÜ êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí ゑが; 1C  – ÜöÖÜüñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 1U  ¡ Äがで 1E ;   – ÜÇÜ¿ 
ïÑçóÇí çñ¡öÜëí öÜ¡í 2I  ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ çñ¡öÜëí Öíäë　¢ñÖó　 1U  [4]. 

ぱÜë½Ü¿í (1) ÜäëñÑñ¿　ñö äÜöñëó ç ïöíöÜëñ んぜ ç ïêñ½ñ ゑが. 
が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 öÜ¡í 0I  ÖÜ¢ÖÜ äëÜÑóââñëñÖîóëÜçíöá âÜÖ¡îó0 (1) äÜ 0I  ó äëó-

ëíçÖ　öá äÜ¿ÜôñÖÖÜ0 äëÜó£çÜÑÖÜ0 ÖÜ¿0, äëóÖó½í　 ÜÇÜ¿   äÜïöÜ　ÖÖ▲½: 

 0)/2(/sin2/sin22
0

'
2'

2
2
11

0

'
2

01
'
20 

dI
dIICC

dI
dIICII  , (2) 

í Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äëÜó£çÜÑÖÜú 
0

'
2

dI
dI  ½Ü¢ÖÜ çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 £íçóïó½Üïöá0 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí Üö äíëí½ñö-

ëÜç ゑが Öí ÜïÖÜçíÖóó íÖí¿ÜÇóôÖÜú £íçóïó½Üïöó Ñ¿　 ÖÜë½í¿áÖÜú ïêñ½▲ んぜ: 

 
2'

2
'

1
100

'
2

1 2
cos3 IXCXIIM KHH 




 . (3) 

ぢÜï¿ñ ÑóââñëñÖîóëÜçíÖó　 Üßñóê ôíïöñú ïÜÜöÖÜüñÖó　 (3), äÜ¿íÇí　 const , constM  , 11 C , äÜ¿Üôíñ½ 

 1
0

'
2'

2
2

1
0

'
2

010
'
2 /)cos3cos3(0 

dI
dIIXC

dI
dIICXI KHH  , (4) 

Üö¡ÜÑí  

 )cos3/(cos3 '
20

'
2

0

'
2 III

dI
dI   . (5) 

ぢÜÑïöíÖÜç¡í (5) ç âÜë½Ü¿Ü (2) äÜï¿ñ Öñï¿Ü¢Ö▲ê äëñÜßëí£ÜçíÖóú Ñíñö 

 0/)/cos3sin(22cos6 11
'
20

'
2

2
0

2
 CCIIII  . (6) 

づñüí　 ¡çíÑëíöÖÜñ ÜëíçÖñÖóñ (6) ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ 0I , äÜ¿Üôíñ½ óï¡Ü½Ü0 £íçóïó½Üïöá, ç▲ëí¢í0àÜ0 £í¡ÜÖ ½ó-

Öó½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í: '20 II  , ÇÑñ 

    cos6/)/)sin/cos3(cos12( 2/1
11

22  CC . (7) 
どÜÇÑí Üäöó½í¿áÖÜñ äÜ Üï¿Üçó0 ½óÖó½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í £ÖíôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 1U  ëíçÖÜ  

 1
'
2101 XIXIU だぢど  . (8) 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, £í¡ÜÖ ½óÖó½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í ç▲äÜ¿Ö　ñöï　, ñï¿ó Öíäë　¢ñÖóñ ïöíöÜëí ó£½ñÖ　ñöï　 äëÜäÜëîóÜ-
Öí¿áÖÜ öÜ¡Ü ëÜöÜëí. 
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づíïôñö äÜ (7) äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ äÜï¡Ü¿á¡Ü 1 , ¡Ü~ââóîóñÖö  çñïá½í ß¿ó£Ü¡ ¡ 1. ぢÜ~öÜ½Ü ç äñëçÜ½ äëó-
ß¿ó¢ñÖóó ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá 1 . ぎï¿ó Öíäë　¢ñÖóñ ïöíöÜëí ëñí¿ó£Üñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï (8), öÜ ¡Ü½½ÜöóëÜ0àí　 

Äがで ëíçÖí 11
'
20 /でUE だぢど . 

ぢÜïöíçóç ~öÜ £ÖíôñÖóñ '
20E ç âÜë½Ü¿Ü £íçóïó½Üïöó ÜÇ¿í   Üö '

20E ,  
'
206/6coscos EIX dp  , 

ï ÜôñöÜ½ ïÜÜöÖÜüñÖó　 ½ñ¢ÑÜ ç▲äë　½¿ñÖÖ▲½ öÜ¡Ü½ Öí çêÜÑñ óÖçñëöÜëí ó ÑñúïöçÜ0àó½ £ÖíôñÖóñ½ 2I  

6/2IId  , äÜ¿Üôíñ½: 
 6/coscos 1C  . (9) 

でÜÜöÖÜüñÖóñ (9) äÜÑöçñë¢Ñíñö äëóÖó½íñ½▲ñ £í¡¿0ôñÖó　 Ü öÜ½, ôöÜ äëó Üäëíç¿ñÖóó Öíäë　¢ñÖóñ½ ïöíöÜëí 
äÜ £í¡ÜÖÜ ½óÖó½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í ÜÇÜ¿   äÜïöÜ　ÖÖ▲ú ó Öñ £íçóïóö Üö öÜ¡í ëÜöÜëí. 

でäñîóâó¡í ëíßÜö▲ んぜ ç ïêñ½ñ ゑが Öí¡¿íÑ▲çíñö ë　Ñ ÜÇëíÖóôñÖóú Öí çñ¿óôóÖÜ 1U . ぢñëçÜñ ÜÇëíÖóôñÖóñ ïç　-
£íÖÜ ï Öíï▲àñÖóñ½ ½íüóÖ▲. づñí¿áÖÜ0 ½íÇÖóöÖÜ0 îñäá ÑçóÇíöñ¿　 ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá ¿óÖñúÖÜú, öÜ¿á¡Ü ñï¿ó ½í-
üóÖí Öñ Öíï▲àñÖí. ぢÜ~öÜ½Ü îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ ÜÇëíÖóôóöá ïçñëêÜ Öíäë　¢ñÖóñ 1U  öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜß▲ Öí½íÇÖó-
ôóçí0àóú öÜ¡ Öñ äëñç▲üí¿ çñ¿óôóÖ▲ だぞI , äÜï¡Ü¿á¡Ü Ñí¿áÖñúüññ Üçñ¿óôñÖóñ 0I  äëí¡öóôñï¡ó Öñ äëóçÜÑóö ¡ 
ëÜïöÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜöÜ¡í ½íüóÖ▲ ó ç öÜ ¢ñ çëñ½　 ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ëÜïöÜ½ äÜöñëá ç ïöíöÜëñ. 

ゑöÜëÜñ ÜÇëíÖóôñÖóñ Öí çñ¿óôóÖÜ 1U  Öí¡¿íÑ▲çíñöï　 “ïÖó£Ü ” ó ïç　£íÖÜ ï ÖñÜßêÜÑó½Üïöá0 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 Üï¿Ü-
çó　 ÜïöÜúôóçÜú ¡Ü½½Üöíîóó min  . ごïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ÜÇÜ¿ £íäíïí  ó£½ñÖ　ñöï　 Öñ öÜ¿á¡Ü ó£-
£í ëÜïöí öÜ¡í 　¡Üë　, ÖÜ ó çï¿ñÑïöçóñ ïÖó¢ñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. だÑÖí¡Ü äëó ëñí¿áÖ▲ê äëóÖó½íñ½▲ê 
£ÖíôñÖó　ê ÜÇ¿Üç   ó  ÜÇëíÖóôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 “ïÖó£Ü ” ÜöïÜöïöçÜñö. 

ばäëíç¿ñÖóñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ ゑが äÜ £í¡ÜÖÜ ½óÖó½í¿áÖÜÇÜ öÜ¡í ïöíöÜëí äëóçÜÑóö ¡ ëÜïöÜ öÜ¡í ëÜöÜëí ó çÜ£ëíï-
öíÖó0 ç Öñ½ äÜöñëá. ぢÜ~öÜ½Ü ï¿ñÑÜñö ÜäëñÑñ¿　öá öí¡Üú £í¡ÜÖ ó£½ñÖñÖó　 1U , äëó ¡ÜöÜëÜ½ ó½ññö ½ñïöÜ ½óÖó-
½Ü½ ïÜ½½íëÖ▲ê äÜöñëá ç ëÜöÜëñ ó ïöíöÜëñ: 

 )()( ''' aIIr3rIrI3P
2
2

2
112

2
21

2
1  , (10) 

ÇÑñ '
21 / rra  . 

ぢÜÑïöíçóç ç (8) £ÖíôñÖóñ 2
1I  ó£ (1), äÜ¿Üôó½: 

 ))/1(/sin2(3 2
1

'
21

'
20

2
01

2
aCICIIIrP   . (11) 

ぢÜÑ¿ñ¢íàí　 Üäöó½ó£íîóó âÜÖ¡îó　 (10) Üö¿óôíñöï　 Üö (1) öÜ¿á¡Ü ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ äëó 
2'

2I . でÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, 
äëÜÑñ¿íç ë　Ñ ½íöñ½íöóôñï¡óê Üäñëíîóú, äÜ¿ÖÜïöá0 íÖí¿ÜÇóôÖ▲ê äëóçñÑñÖÖ▲½ ç▲üñ, äÜ¿Üôíñöï　 íÖí¿ÜÇóôÖ▲ú 
ëñ£Ü¿áöíö: ½óÖó½Ü½ ïÜ½½íëÖ▲ê äÜöñëá ç ½ñÑó ÑçóÇíöñ¿　, ñï¿ó Öíäë　¢ñÖóñ 1U  ó£½ñÖ　ñöï　 äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ 
öÜ¡Ü 2I . だÑÖí¡Ü ¡Ü~ââóîóñÖö äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜïöó  äëó ~öÜ½ óÖÜú, ÜÖ ëíçñÖ: 

    cos6/)/sin)/1(cos3(cos12( 2/1
1

2
1

22  CaC  (12) 

ó¿ó äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ, ï ÜôñöÜ½ öÜÇÜ, ôöÜ Ñ¿　 ïñëóúÖ▲ê んぜ 1 , 11 C , 1a , äÜ¿Üôíñöï　 2 . 
で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ Öíäë　¢ñÖóñ 1U  ½Ü¢ÖÜ ó£½ñÖ　öá ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê äëñÑñ¿íê: ÜÇëíÖóôñÖóñ “ïçñëêÜ” Üä-

ëñÑñ¿　ñöï　 öñ½, ôöÜß▲ Öí½íÇÖóôóçí0àóú öÜ¡ ½íüóÖ▲ Öñ äëñç▲üí¿ ぞI0 ; äëó ëñí¿áÖ▲ê äíëí½ñöëíê ïñëóúÖ▲ê 
んぜ ÜÇëíÖóôñÖóñ çñ¿óôóÖ▲ 1U  “ïÖó£Ü” ÜöïÜöïöçÜñö. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. ばäëíç¿ñÖóñ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ ゑが äÜ ½óÖó½Ü½Ü äÜöñëá îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ Öí Üôíïö¡íê ëíßÜö▲ ï ½í¿Üú 
ÖíÇëÜ£¡Üú. 2. ぢëó Üäëíç¿ñÖóó óÖçñëöÜëÜ½ äÜ £í¡ÜÖÜ const  ó ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖ▲½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
Üßñïäñôóçíñöï　 äÜïöÜ　ÖïöçÜ ÜÇ¿í £íäíïí   ó, ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, äÜïöÜ　ÖïöçÜ ÜÇ¿í ¡Ü½½Üöíîóó   く 

 
ずごどぎづんどばづん 
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ぢだでどんぞだゑとん ご づぎぷぎぞごぎ げんがんぶご だ がゑごぐぎぞごご ごげゑずぎとんぎぜぼび ぶんでどごぴ  
ゑ づんゐだぶぎぜ ぢづだでどづんぞでどゑぎ  がごでとだゑだゎだ ぜんゎぞごどぞだゎだ でぎぢんづんどだづん 

 
 

ぜ. ん. げñ½£0¿óÖ, íïä. 
ゑÜïöÜôÖÜÜ¡ëíóÖï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½. ゑ. がí¿　 
¡ç. ぜÜ¿ÜÑñ¢Ö▲ú, 20,í, 91034, Ç. ずÜÇíÖï¡, ば¡ëíóÖí, e-mail: zma8@yandex.ru 
 

ゑçñÑñÖóñ. だÑÖó½ ó£ ÖíóßÜ¿ññ ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲ê öóäÜç ½íÇÖóöÖÜïñäíëóëÜ0àóê ÜïöëÜúïöç 　ç¿　0öï　 
Ñóï¡Üç▲ñ ½íÇÖóöÖ▲ñ ïñäíëíöÜë▲ (がぜで), Üö¿óôóöñ¿áÖí　 ÜïÜßñÖÖÜïöá ¡ÜöÜë▲ê − Öí¿óôóñ óÖÑÜ¡öÜëí ½íÇÖóöÖÜÇÜ 
äÜ¿　 ç âÜë½ñ Ñóï¡í. ぞí äëí¡öó¡ñ がぜで Üß▲ôÖÜ ÜïöíÖíç¿óçí0öï　 ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ÖíÑ ¿ñÖöÜôÖ▲½ 
öëíÖïäÜëöñëÜ½ ï ïñäíëóëÜñ½▲½ ½íöñëóí¿Ü½. ぞí ëóï. 1 Ñ¿　 äëó½ñëí äëñÑïöíç¿ñÖ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖ▲ú çíëóíÖö がぜで 
ï Ü¿ÜôüñÖÖ▲½ó Üï¿Üçó　½ó ëí£ÇëÜ£¡ó ó£ç¿ñôñÖÖ▲ê âñëëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äëñÑ½ñöÜç, ôöÜ ÑÜïöóÇíñöï　 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ½ ½íÇÖóöÜç óÖÑÜ¡öÜëí äÜ ïäóëí¿ó [1]. 

 

 
í                ß 

 

づóïÜÖÜ¡ 1 − がóï¡Üç▲ú ½íÇÖóöÖ▲ú ïñäíëíöÜë: 
 í – Üßàóú çóÑ ïñäíëíöÜëí; ß – çóÑ ïÖó£Ü  

(1 – âñëëÜ½íÇÖóöÖ▲ú Ñóï¡; 2 – ½íÇÖóö▲; 3 – Öñ½íÇÖóöÖ▲ú Ñóï¡; 4 – ï¡ëñßÜ¡) 
 

ご£çñïöÖÜ [2, 3], ôöÜ ~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜö▲ ½íÇÖóöÖ▲ê ïñäíëíöÜëÜç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 
(¡Ü¿óôñïöçÜ½ ï▲äÜôñÇÜ ½íöñëóí¿í, äëÜêÜÑ　àñÇÜ ôñëñ£ ëíßÜôÜ0 £ÜÖÜ ïñäíëíöÜëí £í ñÑóÖóîÜ çëñ½ñÖó) ó 
ÖíÑñ¢ÖÜïöá0 ó£ç¿ñôñÖó　 âñëëÜ½íÇÖóöÖ▲ê ôíïöóî ó£ äÜöÜ¡í ï▲äÜôñÇÜ çñàñïöçí. ぞíÑñ¢ÖÜïöá ó£ç¿ñôñÖó　, ç 
ïçÜ0 ÜôñëñÑá, £íçóïóö Üö ïÜ£Ñíçíñ½Üú ½íÇÖóöÖÜú ïóïöñ½Üú ó£ç¿ñ¡í0àñú ïó¿▲, ÑñúïöçÜ0àñú Öí 
âñëëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ öñ¿í ç äÜöÜ¡ñ ï▲äÜôñÇÜ ½íöñëóí¿í. ぢÜ~öÜ½Ü äëó £íÑíÖÖÜú äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ÜïÖÜçÖ▲½ 
öëñßÜçíÖóñ½ 　ç¿　ñöï　 ÜßñïäñôñÖóñ ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ ÜëÜçÖ　 ó£ç¿ñ¡í0àñú ïó¿▲ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　, ÑÜïöíöÜôÖÜú Ñ¿　 
äñëñ½ñàñÖó　 ôíïöóî▲ ¡ äÜçñëêÖÜïöó äÜ¿0ïÜç £í çëñ½　 äëÜêÜ¢ÑñÖó　 ïñäíëóëÜñ½ÜÇÜ ½íöñëóí¿í ôñëñ£ ëíßÜôÜ0 
£ÜÖÜ.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ゑ▲äÜ¿ÖñÖí äÜïöíÖÜç¡í ó ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ äÜöó ëñüñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡Üú £íÑíôó Ü Ñçó¢ñÖóó 
ó£ç¿ñ¡íñ½ÜÇÜ öñ¿í ï¡çÜ£á ïñäíëóëÜñ½▲ú ½íöñëóí¿ ç ëíßÜôñ½ äëÜïöëíÖïöçñ がぜで ÖÜçÜú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. がçó¢ñÖóñ âñëëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ öñ¿í ç ëíßÜôñ½ Üßéñ½ñ ïñäíëíöÜëí äÜÑ 
çÜ£Ññúïöçóñ½ çÖñüÖñÇÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ÑóÖí½óôñï¡óú äëÜîñïï ó ½Ü¢ñö ß▲öá ÜäóïíÖÜ 
ï¿ñÑÜ0àñú ïóïöñ½Üú ÜëíçÖñÖóú (ç äëÜñ¡îó　ê Öí ¡ÜÜëÑóÖíöÖ▲ñ Üïó び ó Y, ëóï. 2): 

,,0 CM
yX FmgF

dt
dV

m
dt

dV
m       (1) 

ÇÑñ m − ½íïïí ó£ç¿ñ¡íñ½Üú âñëëÜ½íÇÖóöÖÜú ôíïöóî▲; g − Üï¡ÜëñÖóñ ïçÜßÜÑÖÜÇÜ äíÑñÖó　; びV  − ï¡ÜëÜïöá 
äñëñÖÜïÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 ôíïöóî▲ ç ½íÇÖóöÖÜ½ äÜ¿ñ (ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ï¡ÜëÜïöó), ëíçÖí　 ï¡ÜëÜïöó 
Ñçó¢ñÖó　 ¿ñÖö▲ öëíÖïäÜëöñëí ずV ; yV  – ï¡ÜëÜïöá ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 ôíïöóî▲ ç ½íÇÖóöÖÜ½ äÜ¿ñ 
(çñëöó¡í¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ï¡ÜëÜïöó); MF  − ½íÇÖóöÖí　 ïó¿í, ÑñúïöçÜ0àí　 Öí ó£ç¿ñ¡íñ½Ü0 ôíïöóîÜ; CF  − 
ïó¿í ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ïëñÑ▲ äëó Ñçó¢ñÖóó ôíïöóî▲. 

ぱñëëÜ½íÇÖóöÖÜñ öñ¿Ü ÖíôóÖíñö ïçÜñ Ñçó¢ñÖóñ ¡ ½íÇÖóöÖÜú ïóïöñ½ñ ó£ öÜô¡ó 1 (ëóï. 2). ぢÜ ½ñëñ 
äëÜÑçó¢ñÖó　 ôíïöóî▲ ¡ äÜ¿0ïÜ ½íÇÖóöÖí　 ïó¿í ßÜÑñö çÜ£ëíïöíöá ÑÜ Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　  

maxMF  Ü äÜçñëêÖÜïöó äÜ¿0ïÜç. が¿　 Ñí¿áÖñúüóê ëíïôñöÜç äëó½ñ½, ôöÜ ç îñ¿Ü½ Ñçó¢ñÖóñ âñëëÜ½íÇÖóöÖÜú 
ôíïöóî▲ ó£ öÜô¡ó 1 ç Öíäëíç¿ñÖóó Üïó Y (ëóï. 2) ßÜÑñö ÜäëñÑñ¿　öáï　 Öñ¡ÜöÜëÜú ïëñÑÖñú ïó¿Üú max5,0 MF , 
äÜïöÜ　ÖÖÜú Öí çïñ½ äÜöó ññ Ñçó¢ñÖó　.  
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が¿　 ÜäóïíÖó　 Ñçó¢ñÖó　 ó£ç¿ñ¡íñ½ÜÇÜ âñëëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ öñ¿í äëó Öí¿óôóó ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ïëñÑ▲ äëó½ñ½, ôöÜ 
~öÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ ï¡ÜëÜïöó yV  ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 öñ¿í ç ï▲äÜôñú ïëñÑñ:  

,yC VF        (2) 

ÇÑñ  – Öñ¡ÜöÜë▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜïöó, ó½ñ0àóú âó£óôñï¡óú ï½▲ï¿ ¡Ü~ââóîóñÖöí 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ï▲äÜôñú ïëñÑ▲ Ñçó¢ñÖó0 ç Öñú öñ¿í. ぢëóçñÑñÖÖ▲ú (Öí ñÑóÖóîÜ ½íïï▲) ¡Ü~ââóîóñÖö 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 m/  ç ßÜ¿áüóÖïöçñ äëí¡öóôñï¡óê ï¿Üôíñç ¿ñ¢óö ç äëñÑñ¿íê 50…250 [2, 3]. 

 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2 – づíïôñöÖí　 ïêñ½í ó£ç¿ñôñÖó　: 
 (D – Ñóí½ñöë ½íÇÖóöÖÜú ïóïöñ½▲; hぜ  – ç▲ïÜöí ½íÇÖóöÜç;  

h – ëíïïöÜ　Öóñ Üö ½íÇÖóöÖÜú ïóïöñ½▲ ÑÜ ¿ñÖö▲ öëíÖïäÜëöñëí) 
 

づñ£Ü¿áöíöÜ½ ëñüñÖó　 ïóïöñ½▲ ÜëíçÖñÖóú (1) 　ç¿　ñöï　 äíëí½ñöëóôñï¡Üñ ÜëíçÖñÖóñ öëíñ¡öÜëóó ó£ç¿ñôñÖó　 
âñëëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ öñ¿í, ó äëó £íÑíÖÖ▲ê Öíôí¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê (t=0, びV =0, yV =0, び1=0, Y1=0) ½Ü¢ñö ß▲öá 
£íäóïíÖÜ ç çóÑñ: 

,)( 






















memt

mgF
ty

t
mM  .)( tVtx ず     (3) 

ご£ßíç¿　　ïá ç (3) Üö äíëí½ñöëí t, äÜ¿Üôíñ½ ï¿ñÑÜ0àññ ÜëíçÖñÖóñ öëíñ¡öÜëóó ó£ç¿ñôñÖó　 Ñ¿　 ï¿Üôí　 
Öíôí¿áÖÜÇÜ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 âñëëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ öñ¿í ç öÜô¡ñ 1 (ëóï. 2): 

  .
ずけV

x
mgぜFy        (4) 

づíïôñöÖÜñ ç▲ëí¢ñÖóñ (4) ½Ü¢ñö ï¿Ü¢óöá óïêÜÑÖ▲½ ïÜÜöÖÜüñÖóñ½, ïç　£▲çí0àó½ ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ç▲ïÜöÜ 
äÜÑçñï¡ó h ½íÇÖóöÖÜú ïóïöñ½▲ ó Ñóí½ñöë D Ñóï¡í (ëóï. 2): 

 
ずけV

DmgぜF
h


 .      (5) 

ぢëí¡öóôñï¡Üñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ äÜ¿ÜôñÖÖÜÇÜ ïÜÜöÖÜüñÖó　 öëñßÜñö ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜú äëÜçñë¡ó ó ÜöÜôÖñÖó　, 
ôöÜ ó 　ç¿　ñöï　 îñ¿á0 Ñí¿áÖñúüóê óïï¿ñÑÜçíÖóú. 

ゑ▲çÜÑ▲:  ゑ▲äÜ¿ÖñÖí äÜïöíÖÜç¡í ÑóÖí½óôñï¡Üú £íÑíôó Ü Ñçó¢ñÖóó ó£ç¿ñ¡íñ½ÜÇÜ öñ¿í ï¡çÜ£á ïñäíëóëÜñ½▲ú 
½íöñëóí¿ ç ëíßÜôñ½ äëÜïöëíÖïöçñ がぜで ï ëíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ½ ½íÇÖóöÜç óÖÑÜ¡öÜëí äÜ ïäóëí¿ó. ぢÜ¿ÜôñÖÜ ëíïôñöÖÜñ 
ïÜÜöÖÜüñÖóñ, ïç　£▲çí0àññ ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ÜïÖÜçÖ▲ñ ÇñÜ½ñöëóôñï¡óñ ëí£½ñë▲ äÜ¿0ïÖÜú ïóïöñ½▲, Üôñö ¡ÜöÜë▲ê 
äÜ£çÜ¿　ñö Üßñïäñôóöá ÖíÑñ¢ÖÜñ ó£ç¿ñôñÖóñ âñëëÜ½íÇÖóöÖ▲ê ç¡¿0ôñÖóú ó£ ïñäíëóëÜñ½ÜÇÜ Öñ½íÇÖóöÖÜÇÜ 
½íöñëóí¿í. 

 
ずごどぎづんどばづん 

1. ぢíö. 61551 ば¡ëí；Öí, ぜぢと ゑ 03 で 1/24. がóï¡Üçóú ½íÇÖ：öÖóú ïñäíëíöÜë / や.だ. ぷçñÑôó¡Üçí, ぜ.だ. げñ½£0¿：Ö, 
ど.ゑ. びÜêÜ¿í; £í　çÖó¡ ： ç¿íïÖó¡ でê：ÑÖÜÜ¡ëí；Öïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ゑÜ¿ÜÑó½óëí がí¿　.  
ヽ u 2010 14974; £í　ç¿. 13.12.10; ÜäÜß¿. 25.07.11, ゐ0¿. ヽ 14. 

2. ぜíÇÖóöÖ▲ñ ïñäíëíöÜë▲. ぢëÜß¿ñ½▲ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　: ぜÜÖÜÇëíâó　 / ぜ.ゑ. げíÇóëÖ　¡, ù.ん. ゐëíÖïäó£,  
ご.ん. ぷçñÑôó¡Üçí; äÜÑ ëñÑ. ぜ.ゑ. げíÇóëÖ　¡í. – と.: どñêÖ：¡í, 2010. – 224 ï. 

3. ぷ¡óçÖ▲ñ ½íÇÖóöÖ▲ñ ïñäíëíöÜë▲ / ぜ.ゑ. げíÇóëÖ　¡, ù.ん. ゐëíïÖäó£. – と.: どñêÖ：¡í, 2000. – 303 ï. 
 

 

ぜíÇÖóöÖí　 ïóïöñ½í  
ç çóÑñ Ñóï¡í 
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だゐぎづどだゑござ どづんぞでぱだづぜんどだづ がずé とだぞどづづだどだづぞだゆ ゑやどづだばでどんぞだゑとご  
げ ゑぎづどごとんずぽぞだù ゑやででù だゐぎづどんぞぞé 

ん. や. とÜçí¿áôÜ¡, íïä. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö "ずáç：çïá¡í äÜ¿：öñêÖ：¡í" 
çÜ¿. で. ゐíÖÑñëó, 12, 79013, ½. ずáç：ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: an_box@mail.ru 
 

ゑïöÜä. ぢóöÜ½í çíëö：ïöá ÇñÖñëíöÜëí Ñ¿　 ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó (ÇëÖ/¡ゑö) ÜßñëÖñÖÜ äëÜäÜëî：úÖí ÑÜ úÜÇÜ ¡ÜöÜçÜ； 
üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ¡ÜÖöëëÜöÜëÖÜ； ïóïöñ½ó ç：öëÜ¡Ü¿ñïí Ñí． £½ÜÇÜ £ß：¿áüóöó çÑç：ô： ¡ÜöÜçÜ 
üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　 ： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ £½ñÖüóöó çíëö：ïöá ÇñÖñëíöÜëí. ん¿ñ äëó ÜßñëöíÖÖ： 　¡Üë　 ÇñÖñëíöÜëí äÜïöí． 
äëÜß¿ñ½í Ü äñëñÑíô： çóëÜß¿ñÖÜ； ñÖñëÇ：； £ ëÜêÜ½óê ôíïöóÖ. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だßÇëÜÖöÜçíÖÖ　 öí ëÜ£ëÜß¿ñÖÖ　 ÜßñëöÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí Ñ¿　 äñëñÑíô： ñÖñëÇ：； Ü 
¡ÜÖöëëÜöÜëÖ：ú ç：öëÜÜïöíÖÜçî： £ çñëöó¡í¿áÖÜ0 ç：ïï0 ÜßñëöíÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. とÜÖöëëÜöÜëÖí ÜïöíÖÜç¡í £ çñëöó¡í¿áÖÜ0 ç：ïï0 ÜßñëöíÖÖ　 – 
ç：öëÜÜïöíÖÜç¡í, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÑçÜê ïä：çç：ïÖóê ç：öëÜ¡Ü¿：ï öí ñ¿ñ¡öëÜÇñÖñëíöÜëí, ：ÖÑÜ¡öÜë (ëÜöÜë) 　¡ÜÇÜ 
äëó¡ë：ä¿ñÖóú ÑÜ ÜÑÖÜÇÜ ¿ÜäíöñçÜÇÜ ¡Ü¿ñïí, í 　¡：ë (¡ÜÖöëëÜöÜë) – ÑÜ ：ÖüÜÇÜ, äëó îáÜ½Ü ëÜöÜë ： ¡ÜÖöëëÜöÜë 
Üßñëöí0öáï　 ç ë：£Ö： ïöÜëÜÖó. げí ëíêÜÖÜ¡ öí¡Ü； ¡ÜÖïöëÜ¡î：； ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　 
ÇñÖñëíöÜëí ïöíÖÜçóöá 21  ç , Ññ 21   ,   – ¡ÜöÜç： üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí öí ¡ÜÖöëëÜöÜëí ç：ÑäÜç：ÑÖÜ.  

げß：¿áüñÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 ÇñÖñëíöÜëí ä：ÑÖ：½í． ôíïöÜöÜ ぎづで 　¡Üë　 öí £½ñÖüÜ． ëÜ£½：ëó ： 
çíëö：ïöá ÇñÖñëíöÜëí. 

と：Öñ½íöóôÖí ïêñ½í £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； ¡ÜÖïöëÜ¡î：；； ¡ÜÖöëëÜöÜëÖÜ； ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 1. 

 

づóïÜÖÜ¡ 1 – と：Öñ½íöóôÖí ïêñ½í ¡ÜÖöëëÜöÜëÖÜ； ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó: 
1 – ：ÖÑÜ¡öÜë; 2 – 　¡：ë; 3 – ëÜêÜ½ñ ÜïñëÑ　 öëíÖïâÜë½íöÜëí; 4 – ÖñëÜêÜ½ñ ÜïñëÑ　 öëíÖïâÜë½íöÜëí; 5 – äñëçóÖÖí 
(ëÜêÜ½í) Üß½Üö¡í öëíÖïâÜë½íöÜëí; 6 – çöÜëóÖÖí (ÖñëÜêÜ½í) Üß½Üö¡í öëíÖïâÜë½íöÜëí; 7 – ¿Üäíö： ç：öëÜ¡Ü¿ñïí 

どëíÖïâÜë½íöÜë Ü ¡ÜÖöëëÜöÜëÖÜ½Ü ç：öëÜïó¿ÜçÜ½Ü íÇëñÇíö： çó¡ÜÖÜçíöó½ñ âÜÖ¡î：； äëóïöëÜ0, 　¡óú, äÜ-äñëüñ, 
£Ñ：úïÖ0çíöó½ñ ßñ£¡ÜÖöí¡öÖÜ äñëñÑíôÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； ç：Ñ ëÜêÜ½Ü； ôíïöóÖó ÇñÖñëíöÜëí ÑÜ ÖñëÜêÜ½Ü； 
ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 íßÜ Öí¡ÜäóôñÖÖ　 ñÖñëÇ：；, í äÜ-ÑëÜÇñ, ÖíÑí． ½Ü¢¿óç：ïöá £Ñ：úïÖ0çíöó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇó 
ÇñÖñëíöÜëí £í £í¡ÜÖÜ½, ÖñÜßê：ÑÖó½ Ñ¿　 äÜÑí¿áüÜÇÜ Öíúß：¿áü ëíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ ；； çó¡ÜëóïöíÖÖ　. 

でóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ç：ÑÖÜïÖÜ ÑÜëÜÇí, öÜ½Ü £íïöÜïÜçíÖÖ　 ÜßñëöÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí 　¡ ëñÇÜ¿00ôÜ； ¿íÖ¡ó 
Ñíïöá ½Ü¢¿óç：ïöá ÑñàÜ £Öó£óöó ïÜ½íëÖÜ çíëö：ïöá ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó £í ëíêÜÖÜ¡ ç：Ñ½Üçó ç：Ñ ÑÜëÜÇóê ñ¿ñ¡öëÜÖÖóê 
ïó¿Üçóê ¡Ü½äÜÖñÖö：ç (ëóï. 2). 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぎ¿ñ¡öëóôÖí ïêñ½í ïó¿ÜçÜ； ôíïöóÖó ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó 

ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖ： ÜïÜß¿óçÜïö： ÜßñëöÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí, í ïí½ñ ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá ç ÜßñëöíÖÖ： äñëçóÖÖÜ； Üß½Üö¡ó 
äÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ0 ÑÜ ÖñëÜêÜ½Ü； çöÜëóÖÖÜ；, £Ü½Üç¿00öá ÜïÜß¿óçÜïö： úÜÇÜ ¡ÜÖïöëÜ¡î：；. どÜßöÜ ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá 
ç£í．½Ü：ÖÑÜ¡î：； Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； âí£ó öëíÖïâÜë½íöÜëí Öñ äÜçóÖÖí £í¿ñ¢óöó ç：Ñ ¡Üöí äÜçÜëÜöÜ úÜÇÜ ëÜêÜ½Ü； ôíïöóÖó. 
どí¡： ç¿íïöóçÜïö： ½Ü¢ñ £íßñ£äñôóöó ÜßñëöÜçóú öëíÖïâÜë½íöÜë, äñëçóÖÖí öí çöÜëóÖÖí Üß½Üö¡ó ¡Ü¢ÖÜ； £ âí£ 
　¡ÜÇÜ ç¡¿íÑñÖ： ç Ü¡ëñ½： ä：ç-ÜïñëÑ　, àÜ ½Ü¢Üöá Üßñëöíöóï　 ÜÑÖñ äÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ0 ÑÜ ：ÖüÜÇÜ (ëóï. 3). 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – とÜÖïöëÜ¡î：　 ÜÑÖ：．； âí£ó öëíÖïâÜë½íöÜëí 

どí¡óú öëíÖïâÜë½íöÜë ½Ü¢Öí ç：ÑÖñïöó ÑÜ ÖñöóäÜçóê Üß’．¡ö：ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡ó, öÜ½Ü àÜ ëñ¡Ü½ñÖÑíî：； 
ïöÜïÜçÖÜ úÜÇÜ ¡ÜÖïöëÜ0çíÖÖ　 ç：ÑïÜöÖ：. ば £’　£¡Ü £ îó½, Ñ¿　 ëÜ£ëÜß¡ó ½ñöÜÑó¡ó äëÜñ¡öÜçíÖÖ　 öí¡ÜÇÜ 
öëíÖïâÜë½íöÜëíê, ÜßëíÖÜ ÖíïöÜäÖÜ ïöëíöñÇ：0: Öí ÜïÖÜç： ½ñöÜÑó¡ó [1], £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çï：ê ÜïÜß¿óçÜïöñú 
¡ÜÖïöëÜ¡î：； öí ëÜßÜöó öëíÖïâÜë½íöÜëí ïöçÜë0çíöó½ñöáï　 ½ñöÜÑó¡í äëÜñ¡öÖÜÇÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü öëíÖïâÜë½íöÜëí öí 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü úÜÇÜ êíëí¡öñëóïöó¡. 

げí äëÜñ¡öÖÜ0 ½ñöÜÑó¡Ü0 ïöçÜë0çíöó½ñöáï　 ½í¡ñöÖóú ç£：ëñîá öëíÖïâÜë½íöÜëí, í öí¡Ü¢ ëÜ£ëÜß¿　öó½ñöáï　 
äÜ¿áÜçí ½ÜÑñ¿á Ñ¿　 ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê öí Üïöí¿ñÖóê äëÜîñï：ç, Öí 　¡：ú äñëñç：ë　öó½ñöáï　 íÑñ¡çíöÖ：ïöá 
äëÜäÜÖÜçíÖÜ； ½ñöÜÑó¡ó. げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó ½íöñ½íöóôÖóê ñ¡ïäñëó½ñÖö：ç çÖÜïóöó½Üöáï　 £½：Öó öí ¡Üëñ¡öóçó ç 
í¿ÇÜëóö½ ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜ； ½ñöÜÑó¡ó. ぢ：£Ö：üñ Öí äÜ¿áÜç：ú ½ÜÑñ¿： ÑÜï¿：Ñ¢Üçíöó½Üöáï　 çä¿óçó çï：ê ôóÖÖó¡：ç, àÜ 
çä¿óçíöó½Üöá Öí ëÜßÜöÜ îáÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí £í ëñí¿áÖóê Ü½Üç ñ¡ïä¿Üíöíî：；. 

 ゑóïÖÜçÜ¡. だßñëöÜçóú öëíÖïâÜë½íöÜë Ñ¿　 ¡ÜÖöëëÜöÜëÖÜ； ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó £ çñëöó¡í¿áÖÜ0 ç：ïï0 ÜßñëöíÖÖ　 
£í¿óüí． ÜïÖÜçÖÜ äñëñçíÇÜ ÇñÖñëíöÜë：ç £： £ßÜÑ¢ñÖÖ　½ ç：Ñ äÜïö：úÖóê ½íÇÖ：ö：ç – ßñ£¡ÜÖöí¡öÖ：ïöá, í öí¡Ü¢ 
çóïöÜäí． ÜÑÖó½ £ ñ¿ñ½ñÖö：ç ëñÇÜ¿00ôÜ； ¿íÖ¡ó ç：öëÜÜïöíÖÜç¡ó ç î：¿Ü½Ü. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ぎë½Ü¿óÖ ぞ.ぢ. づíïôñö öëíÖïâÜë½íöÜëÜç ½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó. – ず.: ÄÖñëÇó　, 1969. – 192 ï. 
2. がÜ½ßëÜçï¡óú ゑ.ゑ. でäëíçÜôÖÜñ äÜïÜßóñ äÜ ëíïôñöÜ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　 ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖíê.  

– ずñÖóÖÇëíÑ: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1983. – 256 ï. 
3. ごçíÖÜç-で½Ü¿ñÖï¡óú ん.ゑ. Ä¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ äÜ¿　 ó äëÜîñïï▲ ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖíê ó óê âó£óôñï¡Üñ 

½ÜÑñ¿óëÜçíÖóñ. – ぜ.: ÄÖñëÇó　, 1969. – 304 ï. 
4. Moon F.C. Magneto-Solid Mechanics. – New York: John Wiley and Sons, 1984. – 436 p. 
5. ぱó¿áî づ.ゑ., ず　ßÜ¡ ぞ.ぞ. ぜíöñ½íöóôñï¡Üñ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóñ 　çÖÜäÜ¿0ïÖ▲ê ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ. – ずáçÜç: 

でçóö, 1991. – 176 ï. 
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でごでどぎぜん ぢづéぜだゎだ とぎづばゑんぞぞé ぜだぜぎぞどだぜ んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎばぞん, べだ 
ぐごゑごどぽでé ゑやが ゐんゎんどだづやゑぞぎゑだゎだ やぞゑぎづどだづん ぞんぢづばゎご 

や. ん. とÜ£í¡ñçóô, íïä., é. で. ゎñ½ßíëïá¡óú, ½íÇ：ïöë. 
がゑぞげ «とëóçÜë：£á¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú  ÜÖ：çñëïóöñö» 
çÜ¿. びびやや äíëö£’；£ÑÜ, 11, 50027, ½. とëóçóú づ：Ç, e-mail:kozakevich@ktu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ゐíÇíöÜë：çÖñç： ：ÖçñëöÜëó £ÖíêÜÑ　öá üóëÜ¡ñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 Ü äëóçÜÑíê çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：. でñëñÑ Üï：ê 

öÜäÜ¿ÜÇ：ú ïêñ½ ßíÇíöÜë：çÖñçóê ：ÖçñëöÜë：ç Öíúß：¿áü äÜäÜ¿　ëÖó½ó ． ïêñ½ó £ â：¡ïÜ0ôó½ó Ñ：ÜÑí½ó, £ ä¿íçí0ôó½ó 
¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó öí £ ¡íï¡íÑÖó½ £’．ÑÖíÖÖ　½ H-½Üïö：ç. ぢñëñçíÇÜ0 ：ÖçñëöÜë：ç £ ä¿íçí0ôó½ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó ． 
ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÖñÜßê：ÑÖÜïö： çó½：ëÜ ÖíäëÜÇó Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëíê ¡Ü¢ÖÜÇÜ ë：çÖ　, í öí¡Ü¢ ½Ü¢¿óç：ïöá ßí¿íÖïÜçíöó î： 
ÖíäëÜÇó £íïÜßí½ó ïí½ÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñóöó ëÜßÜöÜ ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ½ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí Ñ¿　 ÑçóÇÜÖí, 
àÜ ¢óçóöáï　 ç：Ñ ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí £ ä¿íçí0ôó½ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. 
でöëÜ¡öÜëí ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí £ 
ä¿íçí0ôó½ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó äëñÑïöíç¿ñ-
Öí Öí ëóï. 1. でöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ 
¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ½ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜ-
Öí Ñ¿　 ÑçÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó 
ï¡¿íÑí．öáï　 ：£ ÑçÜê ëñ¿ñúÖóê ëñÇÜ¿　öÜë：ç 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 öí ½Ü½ñÖöÜ, í öí¡Ü¢ öíß-
¿óî： Üäöó½í¿áÖóê äñëñ¡¿0ôñÖá, 　¡í, çó-
êÜÑ　ôó £ ïóÇÖí¿：ç ëñÇÜ¿　öÜë：ç, Üßóëí． Üä-
öó½í¿áÖñ äñëñ¡¿0ôñÖÖ　 ：ÖçñëöÜëí, 　¡ñ 
äÜçóÖÖÜ £½ñÖüóöó äÜ½ó¿¡Ü ½：¢ ïóÇÖí¿í-
½ó £íçÑíÖÖ　 ¡ñëÜçíÖóê çñ¿óôóÖ  
öí ；ê äÜöÜôÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó. ば çóäíÑ¡Ü 
ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ëÜßÜöí ïóïöñ½ó 
äë　½ÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ½ ½Ü¢¿óçí 
íßÜ £í ëíêÜÖÜ¡ ëÜ£üóëñÖÖ　 öíß¿óî： Üäöó-
½í¿áÖóê äñëñ¡¿0ôñÖá öí çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
ëñ¿ñúÖóê ëñÇÜ¿　öÜë：ç £ ßíÇíöá½í ïöíÖí½ó, 
íßÜ £í ëíêÜÖÜ¡ ½ÜÑóâ：¡íî：； í¿ÇÜëóö½Ü ëÜ-
ßÜöó ïóïöñ½ó öí¡ó½ ôóÖÜ½, àÜß Öíäë　½ 
öëí．¡öÜë：； äñëñ½：àñÖÖ　 çñ¡öÜëÜ ÖíäëÜÇó 
Üßóëíçï　 ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ äÜöÜôÖÜÇÜ çñ¡-
öÜëÜ ÖíäëÜÇó öí ïöíÖÜ çóê：ÑÖóê ïóÇÖí¿：ç 
ÑçÜë：çÖñçóê ëñ¿ñúÖóê ëñÇÜ¿　öÜë：ç äÜöÜ¡Ü-
£ôñä¿ñÖÖ　 ïöíöÜëí öí ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ 
½Ü½ñÖöÜ. 

でöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 
½Ü½ñÖöÜ½ £ ßíÇíöÜë：çÖñçó½ ：ÖçñëöÜëÜ½ 
ÖíäëÜÇó äëñÑïöíç¿ñÖí Öí  ëóï. 2. 

づÜ£ëíêÜçíÖ： £ÖíôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：ö-
ÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ öí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äÜë：ç-
Ö00öáï　 ：£ ïóÇÖí¿í½ó £íçÑíÖÖ　 ç：ÑäÜç：Ñ-
Öóê çñ¿óôóÖ, ：, çóêÜÑ　ôó £： £Öí¡Ü ïóÇÖí¿Ü 
äÜ½ó¿¡ó, çóßóëí．öáï　 öëí．¡öÜë：　 äñëñ½：-
àñÖÖ　 çñ¡öÜëÜ ÖíäëÜÇó, 　¡í £ÑíöÖí ½：Ö：½：-
£Üçíöó Öí ÖíïöÜäÖÜ½Ü äñë：ÜÑ： Ñóï¡ëñöÖÜï-
ö： ÖñÜ£ÇÜÑ¢ñÖ：ïöá ëñí¿áÖóê çñ¿óôóÖ ßí¢í-
Öó½. だï¡：¿á¡ó äñëñ½：àñÖÖ　 ç £íÑíÖÜ½Ü 
Öíäë　½¡Ü Öñ £íç¢Ñó ． ½Ü¢¿óçó½ ôñëñ£ 
Üß½ñ¢ñÖ：ïöá çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó ：ÖçñëöÜëí, 
öÜ Öí ÖíïöÜäÖÜ½Ü ¡ëÜî： çó¡ÜÖÜ．öáï　 ¡Üëñ-

¡î：　 öëí．¡öÜë：； äñëñ½：àñÖÖ　 çñ¡öÜëÜ ÖíäëÜÇó ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ äÜöÜôÖÜÇÜ ïöíÖÜ ：ÖçñëöÜëí. 
づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëÜßÜöó ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ½ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, àÜ ¢óçóöá-

ï　 ç：Ñ ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó £ ä¿íçí0ôó½ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó, äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ëóï. 3—6. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëí ôÜöóëóë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó £ 

ä¿íçí0ôó½ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – でöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½ó äë　½ÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü½ñÖ-

öÜ½ Ñ¿　 ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí 



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 
 

 

 
 125 

 
ゑóïÖÜç¡ó. でóïöñ½í äë　½ÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ½ Ñ¿　 ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó £ ä¿íçí0ôó½ó 

¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó £ÑíöÖí £íßñ£äñôóöó üçóÑ¡ñ ç：Ñäëíî0çíÖÖ　 £íçÑíÖÖ　 äÜ ½Ü½ñÖöÜ £ ½：Ö：½í¿áÖó½ó úÜÇÜ äÜ¿áïí-
î：　½ó, çó¡ÜÖÜ0ôó çóß：ë çóê：ÑÖÜÇÜ çñ¡öÜëí ÖíäëÜÇó ：ÖçñëöÜëí, çóêÜÑ　ôó £ äÜöÜôÖÜÇÜ úÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 öí £ÖíôñÖá 
£Öí¡：ç ïóÇÖí¿：ç äÜ½ó¿¡ó ¡ÜÖöÜëÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ïöíöÜëí ： ½Ü½ñÖöÜ. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ん¿ÇÜëóö½ ¡Ü½äñÖïíî：； ñâñ¡öÜ «½ñëöçÜÇÜ ôíïÜ» ç öëáÜêë：çÖñçóê ：ÖçñëöÜëíê ÖíäëÜÇó ù.ゎ. だïíÑôÜ¡, や.ん. 
とÜ£í¡ñçóô, や.だ. で：ÖôÜ¡ // ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： öí ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ô： ïóïöñ½ó. – とëñ½ñÖôÜ¡, とがぢば, 2010. – ゑóä. 
1/2010. – で. 38–42. 

2. Veenstra M., Rufer A. Control of a Hybrid Asymmetric Multilevel Inverter for Competitive Medium-Voltage 
Industrial Drives // IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41. –  ヽ 2, づ. 655–664. 

3. Ruderman A, Reznikov B., Thielemans S. Four-Level H-Bridge Flying Capacitor Converter Voltage Balance 
Dynamics Analysis // 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics, 2009. – P. 498 – 503. 

4. Defay F., Llort A.-M., Fadel M. Direct Control Strategy for a Four-Level Three-Phase Flying-Capacitor Inverter 
// IEEE Transactions on Industrial Electronics, volume 57. – ヽ 7, づ. 2240–2248. 

5. Sivakumar K., Das A., Ramchand R., Patel C., Gopakumar K. A Simple Five-Level Inverter Topology for In-
duction Motor Drive Using Conventional Two-Level Inverters and Flying Capacitor Technique // 35th Annual Confer-
ence iof IEEE Industrial Electronics, 2009. – P. 1009–1013. 

6. Martins C.A., Roboam X., Meynard T.A., Carvalho A.S. Multi-Level Direct Torque Control with Imposed 
Switching Frequency and Reduced Ripple // Power Electronics Specialists Conference, 2000. – P. 435–441. 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 3 – とëóçí ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí 
äëó ÖÜ¿áÜç：ú üçóÑ¡Üïö： (M£íçÑ=200 ぞ½ äëó t≤10 c; 

M£íçÑ=100 ぞ½ äëó t>10 c) 

づóïÜÖÜ¡ 4 – とëóç： çóê：ÑÖóê ïöëÜ½：ç 
ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó 

 
づóïÜÖÜ¡ 5 – とëóç： ï¡¿íÑÜçóê çñ¡öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 

ïöíöÜëí Ü ç：ï　ê ÖñëÜêÜ½Ü； ç：ÑÖÜïÖÜ ïöíöÜëí ïóïöñ½ó 
¡ÜÜëÑóÖíö g-く 
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でごでどぎぜん んゑどだぜんどごぶぎでとだざ でどんゐごずごげんぴごご ぞんぢづéぐぎぞごé  
んでごぞびづだぞぞだゎだ ゎぎぞぎづんどだづん で ぎぜとだでどぞぼぜ ゑだげゐばぐがぎぞごぎぜ 

ù. ゑ. げíôñäí, ïö.äëñä. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: zip1981@ukr.net 

 
ゑçñÑñÖóñ. と ÜïÖÜçÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿　½ ¡íôñïöçí óïöÜôÖó¡Üç ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 ÜöÖÜï　öï　 äíëí½ñöë▲ ç▲êÜÑÖÜÇÜ 

Öíäë　¢ñÖó　, êíëí¡öñëó£Üñ½▲ñ ÖÜ½óÖí¿áÖ▲½ó çñ¿óôóÖÜú ó ôíïöÜöÜú. ぢÜ~öÜ½Ü çí¢Öñúüó½ ~¿ñ½ñÖöÜ½ 
~ÖñëÇÜÜïöíÖÜç¡ó 　ç¿　ñöï　 ïóïöñ½í ïöíßó¿ó£íîóó, Üßñïäñôóçí0àí　 ïöíöóôñï¡ó ÜïöÜúôóç▲ú ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ 
Ñó£ñ¿á-ÇñÖñëíöÜëí ó ïöíßó¿ó£íîó0 ñÇÜ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　. 

ゑ £íçóïó½Üïöó Üö Üï¿Üçóú ëíßÜö▲ ó öëñßÜçíÖóú ¡ íçöÜÖÜ½ÖÜú óïöÜôÖó¡Ü ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 Öí ßí£ñ 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí (んゎ) ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ çÜ£½Ü¢Ö▲ ëí£¿óôÖ▲ñ ïäÜïÜß▲ äÜïöëÜñÖó　 
ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 (でんづ) – Üö äëÜïö▲ê ÜÑÖÜ¡ÜÖöÜëÖ▲ê ÑÜ ï¿Ü¢Ö▲ê ½ó¡ëÜäëÜîñïïÜëÖ▲ê 
ïóïöñ½ ïöíßó¿ó£íîóó [1].  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だßÜïÖÜçíÖóñ ç▲ßÜëí ïöëÜ¡öÜë▲ ó ïóÖöñ£ ïóïöñ½▲ ïöíßó¿ó£íîóó ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí äÜ ½óÖó½Ü½Ü Üüóß¡ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. が¿　 ïöíßó¿ó£íîóó Öíäë　¢ñÖó　 んゎ ÖñÜßêÜÑó½Ü ¡ Üß½Üö¡í½ ïöíöÜëí 
äÜÑ¡¿0ôóöá ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú óïöÜôÖó¡ ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó. んÖí¿ó£ öñêÖóôñï¡Üú ¿óöñëíöÜë▲ äÜ¡í£í¿, ôöÜ 
ÖíóßÜ¿ññ äëÜïö▲½, Ññüñç▲½, ß▲ïöëÜÑñúïöçÜ0àó½ ó äÜ£çÜ¿　0àó½ ëñÇÜ¿óëÜçíöá äíëí½ñöë▲ Öíäë　¢ñÖó　 ç 
üóëÜ¡Ü½ Ñóíäí£ÜÖñ ÖíÇëÜ£¡ó 　ç¿　ñöï　 でんづ ï ¿óÖñúÖ▲½ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí½ó ç ¡íôñïöçñ ëñÇÜ¿óëÜ0àñÇÜ ÜëÇíÖí. 

で¿Ü¢ÖÜïöá äëÜîñïïÜç ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí, ïÜàñïöçñÖÖí　 Öñ¿óÖñúÖÜïöá äëÜîñïïí Öí½íÇÖóôóçíÖó　 
¢ñ¿ñ£í ½íüóÖ▲ ó £íë　Ñí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç, Öí¿óôóñ ï¡Ü¿á¢ñÖó　 ½ñ¢ÑÜ ½íÇÖóöÖ▲½ äÜ¿ñ½ ó ëÜöÜëÜ½ Öñ äÜ£çÜ¿　0ö 
äÜ¿Üôóöá äëÜïö▲ñ ÜëíçÖñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí ¡í¡ Üßéñ¡öí Üäëíç¿ñÖó　.  

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ÑíÖÖí　 äëÜß¿ñ½í ÜöÖÜïóöï　 ¡ Üß¿íïöó £íÑíô Üäëíç¿ñÖó　 ïöëÜ¡öÜëÖÜ-ï¿Ü¢Ö▲½ó ïóïöñ½í½ó, 
ÜïÖÜçÖ▲½ó ½ñöÜÑí½ó óïï¿ñÑÜçíÖó　 ¡ÜöÜë▲ê 　ç¿　0öï　 Ññ¡Ü½äÜ£óîó　 ó íÇëñÇóëÜçíÖóñ [2]. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ 
óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Ü¡í£íÖÖ▲ê Üäñëíîóú äëóß¿ó¢ñÖÖÜú Üäöó½ó£íîóó ïöëÜ¡öÜëÖÜ0 ïêñ½Ü ¿óÖñíëó£ÜçíÖÖÜú ïóïöñ½▲ 
んゎ-ÖíÇëÜ£¡í ½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá ç çóÑñ ëóï. 1.  

ぢëó ÖíïöëÜú¡ñ Öí ½ÜÑÜ¿áÖ▲ú Üäöó½Ü½ äÜ¿Üôó½ ぢご-ëñÇÜ¿　öÜë Öíäë　¢ñÖó　 ï äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜú ¡Üëëñ¡îóñú: 

pT
1K

pKT2
1

KT2
T

)p(R
è

p
1ä 



,       (1) 

ÇÑñ KKKK äíï
 – Üßàóú ¡Ü~ââóîóñÖö 

Üïó¿ñÖó　 ëí£Ü½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲, 1äT  – ßÜ¿áüí　 
äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó, 2äï TTT 

 – ½í¿í　 
Öñ¡Ü½äñÖïóëÜñ½í　 äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ¡ÜÖöÜëí. 

づñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú ïóÖöñ£óëÜçíÖÖÜú 
でんづ Öí ëí£ëíßÜöíÖÖÜú ç [3] öëñêâí£ÖÜú ½ÜÑñ¿ó íçöÜÖÜ½ÖÜú ïóïöñ½▲ ~ÖñëÇÜäóöíÖó　 äëóçñÑñÖ▲ Öí ëóï. 2, 3.  

 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ん½ä¿óöÜÑ▲ äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ê çñ¡öÜëÜç 

Öíäë　¢ñÖó　, öÜ¡í ïöíöÜëí ó öÜ¡í ëÜöÜëí んゎ 
づÇ=1,21¡ゑö äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó ( 2tç¡¿   ï) んが 

づÑ=5601ゑö ï ½Ü½ñÖöÜ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ぜï=f(の)  

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ん½ä¿óöÜÑ▲ äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ê çñ¡öÜëÜç 

Öíäë　¢ñÖó　, öÜ¡í ïöíöÜëí ó öÜ¡í ëÜöÜëí んゎ 
づÇ=1,21¡ゑö äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó ( 2tç¡¿   ï) んが 

づÑ=5601ゑö ó ÖíßëÜïÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó ぜï=ぜÖ ( 3,5t   ï) 
 

んÖí¿ó£ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜ¡í£í¿, ôöÜ äëó½ñÖñÖóñ ÜÑÖÜ¡ÜÖöÜëÖÜú でんば, ïóÖöñ£óëÜçíÖÖÜú Öí ÜïÖÜçñ 
¡¿íïïóôñï¡Üú öñÜëóó íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　, Öñ ÜÑÜç¿ñöçÜë　ñö öëñßÜçíÖó　½ ¡ ¡íôñïöçñÖÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿　½ 
íçöÜÖÜ½Ö▲ê ïóïöñ½ ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　. どí¡óñ でんば Üß¿íÑí0ö äÜç▲üñÖÖÜú ôÜçïöçóöñ¿áÖÜïöá0 ¡ äíëí½ñöëóôñï¡ó½ ó 
¡ÜÜëÑóÖíöÖ▲½ çÜ£½ÜàñÖó　½, ôöÜ äÜÑöçñë¢Ñíñöï　 Öí¿óôóñ½ £Öíôóöñ¿áÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú (ÑÜ 8 %) ç▲êÜÑÖÜÇÜ 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í ¡ÜÖöÜëí ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 

Öíäë　¢ñÖó　 んゎ 
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Öíäë　¢ñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí äëó ëíßÜöñ Öí äÜöëñßóöñ¿ñú ï ëñí¡öóçÖ▲½ êíëí¡öñëÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó (ëóï. 2) ó ÑÜ 
12 % Ñ¿　 äÜöëñßóöñ¿ñú ï í¡öóçÖ▲½ êíëí¡öñëÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó (ëóï. 3). 

でöíßó¿ó£íîó　 ç▲êÜÑÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ んゎ ï äëó½ñÖñÖóñ½ ¡¿íïïóôñï¡óê ïóïöñ½ çÜ£½Ü¢ÖÜ ¿óüá äëó Üï¿Ü¢ÖñÖóó 
でんば £í ïôñö ççñÑñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ¡ÜÖöÜëÜç ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　, Öíäëó½ñë, ¡ÜÖöÜëí ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öÜ¡í ÖíÇëÜ£¡ó, 
¡í¡ ~öÜ ß▲¿Ü äÜ¡í£íÖÜ ç [4]. 

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ïöëÜ¡öÜëÖÜ-í¿ÇÜëóö½óôñï¡ÜÇÜ ïóÖöñ£í ½ñöÜÑÜ½ íÖí¿óöóôñï¡ÜÇÜ ¡ÜÖïöëÜóëÜçíÖó　 ëñÇÜ¿　öÜëÜç 
(んとづ), ëñüñÖÖÜÇÜ Öí ÜïÖÜçñ ½ÜÑóâóîóëÜçíÖÖÜÇÜ äëóÖîóäí ïó½½ñöëóó, äÜ¿Üôó½ í¿ÇÜëóö½ ïöíßó¿ó£íîóó 
Öíäë　¢ñÖó　 んゎ çóÑí [5] 

],))([( ä13112Ç11ÇÇ
10

ÜmÜëÖ EUUUU
p

1signuu 


     (2) 

ÇÑñ 
1Ñ2Ñä

10 どどT
1


 , 
2Ñ1Ñ

2
2Ñ2Ñä

2Ñ1Ñ1Ñä1Ñä
11 どどどどT

どどどTどT



 , 
2Ñ1Ñ

2
2Ñ2Ñä

2Ñ1Ñ1Ñä1Ñä
12 どどどどT

どどどT2どT



 ; 
2Ñ1Ñä

ä2Ñ
13 どどT

KTど


  ó 

öí¡¢ñ êíëí¡öñëó£Üñöï　 ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ ï ぢご-ïöëÜ¡öÜëÜú, ÖÜ ç ïóïöñ½ñ ï äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ-äíëí¿¿ñ¿áÖÜú 
¡Üëëñ¡îóñú. ぞí ëóï. 4, 5 äëóçñÑñÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲ ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ëí£¿óôÖ▲ê ÖíÇëÜ£ÜôÖ▲ê 
ëñ¢ó½Üç íçöÜÖÜ½ÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ëí£ëíßÜöíÖÖÜú £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 
Öíäë　¢ñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí (2).  
 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – ん½ä¿óöÜÑ▲ äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ê 

çñ¡öÜëÜç Öíäë　¢ñÖó　, öÜ¡í ïöíöÜëí ó öÜ¡í ëÜöÜëí 
んゎ づÇ=1,21¡ゑö äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó ( 2t âêë   ï) んが 
づÑ=5601ゑö ï ½Ü½ñÖöÜ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ぜï=f(の) 

 
づóïÜÖÜ¡ 5 – ん½ä¿óöÜÑ▲ äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ê 

çñ¡öÜëÜç Öíäë　¢ñÖó　, öÜ¡í ïöíöÜëí ó öÜ¡í ëÜöÜëí 
んゎ づÇ=1,21¡ゑö äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó ( 2t âêë   ï) んが 

づÑ=5601ゑö ó ÖíßëÜïÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó ぜï=ぜÖ ( 3,5t   ï) 
 

でëíçÖóöñ¿áÖí　 êíëí¡öñëóïöó¡í ÜöëíßÜö¡ó äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê でんづ Öí ÜïÖÜçñ ¡¿íïïóôñï¡Üú öñÜëóó íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　 (1) ó ¡í¡ ëñüñÖóñ £íÑíôó んとづ (2) çÜ£½Üàí0àóê çÜ£Ññúïöçóú – äÜÑ¡¿0ôñÖóñ ÑçóÇíöñ¿　 ½ÜàÖÜïöá0 
560 ゑö ï ëí£¿óôÖ▲½ ½Ü½ñÖöÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó – ïçñÑñÖí ç öíß¿. 1. 

どíß¿óîí 1 – ぢÜ¡í£íöñ¿ó ¡íôñïöçí ïóïöñ½ ïöíßó¿ó£íîóó Öíäë　¢ñÖó　 んゎ 
ぢÜ¡í£íöñ¿á でんば  でだば でんば  でだば 

 ぢÜï¡ んが 560 ゑö ï ëñí¡öóçÖ▲½ ½Ü½ñÖöÜ½ ぢÜï¡ んが 560 ゑö ï äÜï¿ñÑÜ0àó½ ÖíßëÜïÜ½ ÖíÇëÜ£¡ó 
〉Uïö, % 8  50.  12  1  
〉UÑóÖ, % 19 19 37 37 

 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëó½ñÖñÖóñ äëñÑ¿íÇíñ½Üú ç ëíßÜöñ ïóïöñ½▲ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　, ïóÖöñ£óëÜçíÖÖÜú Öí ÜïÖÜçñ 
½ÜÑóâóîóëÜçíÖÖÜÇÜ äëóÖîóäí ïó½½ñöëóó, äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿Üôóöá öëñßÜñ½▲ñ ¡íôñïöçñÖÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó ïöíßó¿ó£íîóó 
ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ Ñí¢ñ ï ÜÑÖó½ ¡ÜÖöÜëÜ½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　. どñêÖóôñï¡í　 ëñí¿ó£íîó　 öí¡óê í¿ÇÜëóö½Üç 
Üäëíç¿ñÖó　 ç íÖí¿ÜÇÜçÜ½ çóÑñ Öñ Öí½ÖÜÇÜ ï¿Ü¢Öññ ¡¿íïïóôñï¡óê ëñÇÜ¿　öÜëÜç ó Öñ ç▲£▲çíñö äëí¡öóôñï¡ó Öó¡í¡óê 
ï¿Ü¢ÖÜïöñú äëó ëñí¿ó£íîóó Öí îóâëÜç▲ê ÜïöëÜúïöçíê íçöÜ½íöó¡ó. 
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で. ゑ. とÜëÖ：．Ö¡Ü, íïä., ぞ. ゑ. と¿：½ôñÖ¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî., げ. だ. ゐñëñ£ÖóôñÖ¡Ü, ïöÜÑ. 
がÜÖßíïá¡í Ññë¢íçÖí ½íüóÖÜßÜÑ：çÖí í¡íÑñ½：　 
çÜ¿. ぷ¡íÑ：ÖÜçí, 72, 84313, ½. とëí½íöÜëïá¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: Ket@dgma.donetsk.ua 
 

ゑïöÜä. ぢñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢Ü ïÜäëÜçÜÑ¢Ü．öáï　 ¡Ü¿óçíÖÖ　½ó ä：Ñç：üñÖÜÇÜ çíÖöí¢Ü ç äÜäñëñôÖóê Öíäë　½¡íê 
£ äñçÖÜ0 í½ä¿：öÜÑÜ0 öí £½：ÖÜ0 ß：¿áüÜïö： äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ëíÖÜ. ぴñ ÜöçÜë0． ÑÜÑíö¡Üç： 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ç ¿íÖ¡íê ¡：Öñ½íöóôÖÜÇÜ ¿íÖî0Çí, £Öó¢Ü． 　¡：ïöá çó¡ÜÖíÖÖ　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê Üäñëíî：ú äÜ 
äñëñ½：àñÖÖ0 çíÖöí¢：ç öí äëó£çÜÑóöá ÑÜ äÜ½：öÖÜÇÜ äÜÑÜç¢ñÖÖ　 çóëÜßÖóôÜÇÜ îó¡¿Ü. づ：üñÖÖ　 äëÜß¿ñ½ó ¿ñ¢óöá 
Ü ä：ÑçóàñÖÖ： ïöÜäñÖ0 íçöÜ½íöó£íî：； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ëíÖÜ, àÜ äÜöëñßÜ． çÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ　 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê Üäñëíî：ú äÜ äñëñ½：àñÖÖ0 çíÖöí¢：ç. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú äÜ çÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ0 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ëíÖÜ Ñ¿　 ëÜ£üóëñÖÖ　 
；； âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖóê ½Ü¢¿óçÜïöñú Öí ä：Ñ‾ëÜÖö： ä：ÑçóàñÖÖ　 ïöÜäñÖ　 íçöÜ½íöó£íî：；.  が¿　 ëÜ£ëÜß¡ó ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú 
ï¿：Ñ çó¡ÜÖíöó ë　Ñ £íÑíô: äëÜíÖí¿：£Üçíöó ïäÜïÜßó ¿：¡ç：Ñíî：； ëÜ£ÇÜúÑÜçíÖÖ　 çíÖöí¢Ü äëó úÜÇÜ äñëñ½：àñÖÖ： 
¡ëíÖÜ½; ëÜ£ëÜßóöó ç¿íïÖóú ïäÜï：ß äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢：ç, 　¡óú äñëñÑßíôí． ¿：¡ç：Ñíî：0 ëÜ£ÇÜúÑÜçíÖÖ　 çíÖöí¢Ü, 
öí ïöçÜëóöó Ü½Üçó äÜ ëñí¿：£íî：； îáÜÇÜ ïäÜïÜßÜ; ÑÜï¿：Ñóöó çä¿óç ÖÜçÜÇÜ ïäÜïÜßÜ äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢：ç Öí 
äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó, Ñ¿　 îáÜÇÜ äÜßÜÑÜçíöó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ½ÜÑñ¿á. 
      ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゐ：¿áü：ïöá ëÜß：ö, ïäë　½ÜçíÖóê Öí ë：üñÖÖ　 Ü£ÖíôñÖÜ； äëÜß¿ñ½ó, 
ïöÜïÜ．öáï　 ñâñ¡öóçÖÜïö： ë：£ÖÜ½íÖ：öÖóê çíë：íÖö：ç ¿：¡ç：Ñíî：； ëÜ£ÇÜúÑÜçíÖÖ　 çíÖöí¢Ü äëó ¡ñëÜçíÖÖ： 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 £í ë：£Öó½ó £í¡ÜÖí½ó [1, 2]. ぢëó îáÜ½Ü Öñ ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　 äóöíÖÖ　 ëÜ£üóëñÖÖ　 
âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖóê ½Ü¢¿óçÜïöñú ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ëíÖÜ ú £íßñ£äñôñÖÖ　 ßñ£äñ¡ó äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢：ç 
¡ëíÖí½ó. 

ぢëóÖîóäó äÜßÜÑÜçó ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ £íÇí¿áÖÜöñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê çíÖöí¢Öóê ¡ëíÖ：ç öí ；ê öñêÖ：ôÖ： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ç：ÑäÜç：Ñí0öá Öíä：çíçöÜ½íöóôÖó½ ïóïöñ½í½, Ü 　¡óê ßñ£ Üôíïö： ¿0ÑóÖó  Öñ Üß：úöóïá. ぴñ 
ä：ÑöçñëÑ¢Ü． ïöëÜ¡öÜëÖóú, ÑóÖí½：ôÖóú, äÜ£óî：úÖÜ-öÜôÖÜïöÖóú öí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖÜ-çíëö：ïÖóú íÖí¿：£ 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ ¡ëíÖ：ç. んçöÜ½íöó£ÜçíÖí ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖí ïóïöñ½í ¡ëíÖÜ, Üë：．ÖöÜçíÖí Öí äëÜÇëí½Öñ 
¡ñëÜçíÖÖ　 ç：Ñ ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿¿ñë：ç, £ëÜßóöá äëÜîñï äÜ£óî：ÜÖÜçíÖÖ　 çíÖöí¢Ü ¡ñëÜçíÖó½ ： äÜöëñßÜ． çÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ　 
　¡ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ïäÜïÜß：ç äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢：ç, öí¡ ： ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç äíëí½ñöë：ç ぎぜで.  
     ば öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ½Ü äëÜîñï： äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢Ü çóÑ：¿　0öá Üäñëíî：； ä：ÑúÜ½Ü öí ÜäÜï¡íÖÖ　 çíÖöí¢Ü ú Çí¡í, 
äñëñ½：àñÖÖ　 ¡ëíÖÜ öí úÜÇÜ äÜçÜëÜö. だïÖÜçÖÜ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ Üäñëíî：0 äÜ çñëöó¡í¿áÖÜ½Ü äñëñ½：àñÖÖ0 çíÖöí¢Ü 
ï¿：Ñ äëÜçÜÑóöó ç Ñçí ñöíäó. ぞí äñëüÜ½Ü ç½ó¡í0öá ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ ½ñêíÖ：£½Ü ä：ÑúÜ½Ü Öí Öó£á¡Ü ôíïöÜöÜ 
(äÜç£ÜôÜ)  ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëÜ (ß¿ó£á¡Ü 15–30 Üß/êç). ゑ：ÑßÜÑñöáï　 çóß：ë ¿0âöÜ ç ¡：Öñ½íöóôÖ：ú äñëñÑíô： ½ñêíÖ：£½Ü 
ä：ÑúÜ½Ü, ï¿íßóÖó ¡íÖíöÜ öí ïöëÜä äëí¡öóôÖÜ ßñ£ ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 çí¿Ü ÑçóÇÜÖí öí ÖñëÜêÜ½Ü½Ü 
çíÖöí¢Ü [3]. ぢ：ï¿　 ôÜÇÜ £Ñ：úïÖ00öá ä：ÑúÜ½ çíÖöí¢Ü Öí 200–300 ½½ ： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Ñíöôó¡í çíÖöí¢Üä：ÑúÜ½ÖÜïö： 
çó½：ë00öá ½íïÜ çíÖöí¢Ü. やÖâÜë½íî：　, äëÜ çíÇÜ çíÖöí¢Ü ßÜÑñ çó¡ÜëóïöíÖí Ñ¿　 çóßÜëÜ äëÜÇëí½ó äñëñ½：àñÖÖ　 
çíÖöí¢Ü £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çä¿óçÜ Öí çíÖöí¢ ：Öñëî：úÖóê ïó¿, àÜ äëó£çÜÑ　öá ÑÜ ëÜ£ÇÜúÑÜçíÖÖ　 ú £Öó¢ñÖÖ　 öÜôÖÜïö： 
äÜ£óî：ÜÖÜçíÖÖ　 çíÖöí¢Ü. ぞíäëó¡：Öî： äñëüÜÇÜ ñöíäÜ Üöëó½í．½Ü ÑÜïöíöÖ：ú Öíö　Ç ¡íÖíöÜ ä：Ñ Ñ：．0 çíÇó çíÖöí¢Ü, 
àÜ ä：Ñ：ú½í．öáï　. ぢëÜ îñ ½Ü¢Öí ïÜÑóöó äÜ £ß：¿áüñÖÖ0 ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü, 　¡óú ïäÜ¢óçí．  ÑçóÇÜÖ, öí ßÜÑñ 
ç：Ñ½：ôñÖÜ Öí ü¡í¿： í½äñë½ñöëÜ. ぢ：ï¿　 îáÜÇÜ äëÜçÜÑ　öá ÑëÜÇóú ñöíä öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ； Üäñëíî：； ü¿　êÜ½ ä¿íçÖÜÇÜ 
ä：ÑçóàñÖÖ　 ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëÜ ÑÜ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； (ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜ；). とÜ½íÖÑó äÜ äñëñêÜÑÜ Öí ÑëÜÇóú ñöíä 
¡ëíÖÜçó¡Ü ½Ü¢ñ äñëñÑíçíöó ïöëÜäÜçàó¡, 　¡óú £ÖíêÜÑóöáï　 äÜß¿ó£Ü £í¡ë：ä¿ñÖÜÇÜ çíÖöí¢Ü. ぞíïöÜäÖ： 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖ： Üäñëíî：； äÜ ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜ½Ü öí çñëöó¡í¿áÖÜ½Ü äñëñ½：àñÖÖ0 çíÖöí¢Ü ç £íÑíÖñ ½：ïîñ £Ñ：úïÖ00öá 
£í ç：ÑÜ½Ü0 öñêÖÜ¿ÜÇ：．0. づÜ£Ç¿　Öñ½Ü, 　¡ çä¿óÖñ Öí äÜçñÑ：Ö¡Ü ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ëíÖÜ ëñí¿：£íî：　 
ÖÜçÜÇÜ ïäÜïÜßÜ äñëñ½：àñÖÖ　. 

ぢÜçñÑ：Ö¡í ßÜÑá-　¡Ü； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó äëó äñëñ½：àñÖÖ： çíÖöí¢：ç (Ü ÑóÖí½：î：) çó£Öíôí．öáï　 ；； 
äíëí½ñöëí½ó, ç：Ñ 　¡óê £í¿ñ¢óöá ôíïöÜöí ¡Ü¿óçíÖá, £ÖíôñÖÖ　 ½Ü½ñÖö：ç öí £Üïó¿á, 　¡： ÖíçíÖöí¢Ü0öá ñ¿ñ½ñÖöó 
½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó. げ½：ÖñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç öí ¡ñëÜ0ôÜ； Ñ：； ïÜöö．çÜ çä¿óçí． Öí äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó, öÜ½Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ Ñíöó ；ê ¡：¿á¡：ïÖÜ Üî：Ö¡Ü. ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖí ïóïöñ½í ½ñêíÖ：£½Ü 
ä：ÑúÜ½Ü ¡ëíÖÜ ． ÑçÜ½íïÜçÜ0 £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ [1]. ぢñëüÜ0 ½íïÜ0 1J  ． ëÜöÜë íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, 
ÑëÜÇÜ0 ½íïÜ0 2J  ． ëÜßÜôóú ÜëÇíÖ ¡ëíÖÜ. が¿　 ÜäóïÜ äÜçñÑ：Ö¡ó ïäëÜàñÖÜ； ÑçÜ½íïÜçÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； 
ïóïöñ½ó £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ÖíïöÜäÖ： ë：çÖ　ÖÖ　: 
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Ññ M , yM , CM  – ½Ü½ñÖö ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí, äëÜ¢Ö：ú ½Ü½ñÖö öí ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ; 1の , 2の , – ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá 

ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí öí ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ; 12C  – ¢Üëïö¡：ïöá äëÜ¢ÖÜ； ¿íÖ¡ó; 12b  – ¡Üñâ：î：．Öö 
ç’　£¡ÜÇÜ öñëö　 äëÜ¢ÖÜ； ¿íÖ¡ó; )p(HM  öí )p(Hの  – äñëñÑíöÖ： âÜÖ¡î：； Ñ¿　 ½Ü½ñÖöÜ £í ÖíäëÜÇÜ0 MM  öí 
üçóÑ¡：ïö0 のM ; MK  öí OCK  – ¡Üñâ：î：．Ööó äñëñÑíô： ä：Ñïó¿0çíôí öí ¿íÖî0Çí £çÜëÜöÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü £í üçóÑ¡：ïö0 
ÑçóÇÜÖí.  

づ：çÖ　ÖÖ0 (1) ç：ÑäÜç：Ñí． ïöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ÑçÜ½íïÜçÜ； íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó    

ぞí ëóï. 2 äëóçñÑñÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ïäëÜàñÖÜ； ÑçÜ½íïÜçÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó. 
ゎëíâ：¡ó Üöëó½íÖÜ äëó ë：£Öóê ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　ê ¡Üñâ：î：．Öö：ç MK  öí OCK : ëñí¿áÖÜ½Ü (í) öí Üäöó½í¿áÖÜ½Ü (ß). ば 
　¡Üïö： Üß’．¡öÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÜßëíÖí ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖí ïóïöñ½í ¡ëíÖÜ £ íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ ïñë：； ぜどとぞ £ 
äíëí½ñöëí½ó: äÜöÜ¢Ö：ïöá ÑçóÇÜÖí 15PH  ¡ゑö; ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 – 925nH   Üß/êç; ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí –  

8.154M H   ぞ┳½; ½Ü½ñÖö ：Öñëî：； ÑçóÇÜÖí – 371.0JÑç   ¡Ç┳½2.  

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñê：ÑÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ç ぎぜで äëó ïöÜä：ÖôíöÜ½Ü ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： 

ゑóïÖÜç¡ó. んÖí¿：£Ü0ôó ëñ£Ü¿áöíöó äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, ½Ü¢Öí £ëÜßóöó ÖíïöÜäÖ： çóïÖÜç¡ó öí 
ëñ¡Ü½ñÖÑíî：；: 
 – £íäëÜäÜÖÜçíÖóú ïäÜï：ß äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢：ç ï¿：Ñ ëñí¿：£ÜçÜçíöó Öí äëí¡öóî：, àÜ ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÜ ëñ£Ü¿áöíöí½ó 
äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç, 　¡： ÖíçñÑñÖ： Öí ëóï. 2. げ ëñ£Ü¿áöíö：ç äÜ½：öÖÜ, àÜ ÜïÖÜçÖ： äíëí½ñöëó ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； 
ïóïöñ½ó ¡ëíÖÜ Öñ ½í0öá ¡Ü¿óçíÖá; 
 に äëÜîñï ÜßÜëÜ ï¿íßóÖó ¡íÖíö：ç öí ¿0âöÜ ç äñëñÑíô： äÜöëñßÜ． ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ　 ôíïÜ äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí Öí Ñçí ñöíäó £ 
äÜÑíôÜ0 ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ç ïóïöñ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　; 
 に Öíäë　½Ü½ äÜÑí¿áüóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ． ççñÑñÖÖ　 ïóïöñ½ó ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £ äëÜÇëí½Öó½ 
£íßñ£äñôñÖÖ　½, àÜ ä：ÑÖ：½ñ ïöÜäñÖá íçöÜ½íöó£íî：； ç ëÜßÜö： ½ñêíÖ：£½：ç ¡ëíÖÜ. 
 

ずやどぎづんどばづん 
1. ゎñëíïó½　¡ づ.ぢ., ぢÜëöÜçí ぎ.で. でóÖöñ£ ¡Üëëñ¡îóó ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½ äÜÑéñ½Ö▲ê ½ñêíÖó£½Üç  

// んçöÜ½íöó¡í. んçöÜ½íöó£íîó　. Ä¿ñ¡öëÜöñêÖ-ñ ¡Ü½ä¿ñ¡ï▲ ó ïóïöñ½▲. – びñëïÜÖ, 2002. – ヽ 1 (6). – で. 65–72. 
2. ゎñëíïó½　¡ づ.ぢ., ずñàñç ん. ん. んÖí¿ó£ ó ïóÖöñ£ ¡ëíÖÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½ // でぜごず. – だÑñïïí, 

2008. – 192 ï. 
3. ぢíöñÖö ば¡ëí；Öó ヽ27558,ゑ66719,00. でäÜï：ß çñëöó¡í¿áÖÜÇÜ äñëñ½：àñÖÖ　 çíÖöí¢：ç ¡ëíÖÜ½  

/ と¿ó½ôñÖ¡Üçí ぞ.ゑ., でäíïá¡í ん.ぜ.; £í　ç¿. 23.05.2007, ÜäÜß¿. 12.112007, ゐ0¿. ヽ 18. 



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 
 

 

 
 130 

だぢどごぜんずぽぞぼざ げんとだぞ ばぢづんゑずぎぞごé  
どづばゐだぢづだゑだがぞだざ んづぜんどばづだざ ぞんでだでぞだゎだ とだぜぢずぎとでん 

ん. ぜ. とëíçñî, íïï., ど. ゑ.  とÜëñÖá¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: kdu7008@ukr.net 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぢëó Üäëíç¿ñÖóó öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç (ぞと) çÜ£Öó¡í0ö äñëñêÜÑÖ▲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. ゑ [1, 2] äÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ÜÑÖó½ ó£ çíëóíÖöÜç ëñüñÖó　 ÑíÖÖÜú äëÜß¿ñ½▲ 　ç¿　ñöï　 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ ïÖó¢ñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ (Äででがぞ) ç ぞと Öí ßí£ñ 
ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (Äぢ) £íäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àñú £íÑçó¢¡ó, Üßñïäñôóçí0àñú 
ÖñëíçÖÜ½ñëÖ▲ú öñ½ä Üö¡ë▲öó　/£í¡ë▲öó　 öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲. ぢëó ~öÜ½ çñïá½í çí¢Ö▲½ çÜäëÜïÜ½ 
　ç¿　ñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, Öí ç▲ßÜë 
¡ÜöÜëÜÇÜ ç¿ó　0ö ññ ÇóÑëíç¿óôñï¡óñ ó ½ñêíÖóôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó, äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá ó öëíñ¡öÜëó　 
£í¡ë▲öó　, £ÖíôñÖóñ ôíïöÜö▲ Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 Äぢ ó ö. ä. だßñïäñôñÖóñ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Äぢ 
£íÑçó¢¡ó, óï¡¿0ôí0àññ äÜç▲üñÖÖ▲ñ äÜ¿áïíîóó Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ, çÜ£½Ü¢ÖÜ äÜöñ½ äÜïöëÜñÖó　 
£í½¡ÖÜöÜú Äででがぞ. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜóï¡ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲ ç 
£íÑíôíê ïÖó¢ñÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç ぞと. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. んÖí¿ó£ öëñßÜçíÖóú ¡ äÜïöëÜñÖó0 £í½¡ÖÜö▲ê Äででがぞ, 
ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ú ç [3], äÜ¡í£í¿, ôöÜ ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲ ÑÜ¿¢ñÖ ó½ñöá äñëñ½ñÖÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ ó 
Üßñïäñôóçíöá ½óÖó½ó£íîó0 ÑóÖí½óôñï¡óê ÖíÇëÜ£Ü¡ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ, ó£½ñÖñÖóñ ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí ç öëñßÜñ½▲ê 
äëñÑñ¿íê ç ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ëñ¢ó½íê ó ÜäñëíöóçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ç íçíëóúÖ▲ê 
(ÖñüöíöÖ▲ê) ïóöÜíîó　ê. 

ぞíóßÜ¿ññ í¡öÜí¿áÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 Üäëíç¿ñÖóñ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ç íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½íê, Öíäëó½ñë, 
äëó çÖñ£íäÖÜ½ Üö¡¿0ôñÖóó ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 ぞと. どÜÇÑí ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲ ßÜÑñö ó½ñöá çóÑ: 

 

     ,dt)tkthtsJ
closet

 

0

 (1) 

ÇÑñ      ttts 0  – ÜöÖÜïóöñ¿áÖí　 ôíïöÜöí çëíàñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　;    tt 0,  – öñ¡Üàí　 ó ïóÖêëÜÖÖí　 ôíïöÜö▲ 
çëíàñÖó　 çí¿í ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí £íÑçó¢¡ó ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ï-1;   dirvalve HH)t(H)t(h  0

 – ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜñ 

äÜç▲üñÖó　 ÖíäÜëí Ü £íÑçó¢¡ó;    pipepumpvalve RRSHH  2
000

 – ÖíäÜë ÑÜ £í¡ë▲öó　 £íÑçó¢¡ó ç 
ÜïöíÖÜçóçüñ½ï　 ëñ¢ó½ñ, ½;  tH  – öñ¡Üàóú ÖíäÜë Ü £íÑçó¢¡ó, ½;

 

gcH valvedir 0  – äÜç▲üñÖóñ ÖíäÜëí äëó 
äë　½Ü½ ÇóÑëÜÜÑíëñ (½í¡ïó½í¿áÖÜñ äÜç▲üñÖóñ ÖíäÜëí äëó £í¡ë▲öóó £íÑçó¢¡ó), ½; c  – ï¡ÜëÜïöá  
ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÜÑíëÖÜú çÜ¿Ö▲, ½/c;

 
   SRRRH conspipepumpvalve  0  – ï¡ÜëÜïöá öñôñÖó　 ¢óÑ¡Üïöó ç 

öëÜßÜäëÜçÜÑñ ÑÜ £í¡ë▲öó　 £íÑçó¢¡ó ç ÜïöíÖÜçóçüñ½ï　 ëñ¢ó½ñ, ½/c;   conspipepump R,dgSLR,R 22  – 
çÖÜöëñÖÖññ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ ÖíïÜïí, ÜäëñÑñ¿　ñ½Üñ äÜ äíïäÜëöÖ▲½ ÑíÖÖ▲½, ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡Üñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ 
ïñöó, Üôóö▲çí0àññ äÜöñëó ÖíäÜëí Öí öëñÖóñ äÜ Ñ¿óÖñ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ó ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ äÜöëñßóöñ¿　 
ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ï2/½5;   – ßñ£ëí£½ñëÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 öëÜßÜäëÜçÜÑí; S,L,d  – Ñóí½ñöë, Ñ¿óÖí 
ó ä¿ÜàíÑá äÜäñëñôÖÜÇÜ ïñôñÖó　 öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ½, ½, ½2; 0H  – ÖíäÜë ÖíïÜïí äëó ÖÜ¿ñçÜú 
äÜÑíôñ ó ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ôíïöÜöñ çëíàñÖó　, ½;   maxclosetttt 0  – ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜñ çëñ½　 £í¡ë▲öó　 £íÑçó¢¡ó; 

0t,t  – öñ¡Üàññ çëñ½　 ó ½Ü½ñÖö Öíôí¿í £í¡ë▲öó　 £íÑçó¢¡ó, ï; 
maxcloset  – ½í¡ïó½í¿áÖÜñ çëñ½　 £í¡ë▲öó　 äëó 

Öíó½ñÖáüñ½ £ÖíôñÖóó ôíïöÜö▲ Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí £íÑçó¢¡ó, ï. 
げÖíôó½Üïöá ïÜïöíç¿　0àóê ¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí (1) Üôóö▲çíñöï　 ï äÜ½Üàá0 çñïÜç▲ê ¡Ü~ââóîóñÖöÜç. ぢëó 

~öÜ½ ïÜïöíç¿　0àí　 äÜ çëñ½ñÖó t  ÜîñÖóçíñöï　 äÜïöÜ　ÖÖ▲½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ 10k , í ïÜïöíç¿　0àí　 äÜ 
Ñíç¿ñÖó0  th  – äñëñ½ñÖÖ▲½ çÜ çëñ½ñÖó ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½   10ts , óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ 
öñ½, ôöÜ çñëêÖ　　 ÇëíÖóîí closet  äñëóÜÑí óÖöñÇëóëÜçíÖó　 ç ç▲ëí¢ñÖóó (1) £íçóïóö Üö öñ½äí Üö¡ë▲öó　/£í¡ë▲öó　 
öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, ôíïöÜö▲ äóöíÖó　 Äぢ ó ½Ü¢ñö äëóÖó½íöá ëí£¿óôÖ▲ñ £ÖíôñÖó　. 

ぢÜóï¡ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí Üäëíç¿ñÖó　 öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜëÜú ïÜÜöçñöïöçÜñö öí¡Üú £íçóïó½Üïöó 
ôíïöÜö▲ f Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 Äぢ Üö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó  ññ Üö¡ë▲öó　, äëó ¡ÜöÜëÜú Üßñïäñôóçíñöï　 
½óÖó½í¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ ¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí. が¿　 ñÇÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　 ÖíóßÜ¿ññ îñ¿ñïÜÜßëí£Ö▲½ 　ç¿　ñöï　 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½ñöÜÑí ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ äëÜÇëí½½óëÜçíÖó　, ¡ÜöÜë▲ú äÜ£çÜ¿　ñö äëÜçÜÑóöá Üäöó½ó£íîó0 
Üäëíç¿ñÖó　 Öí ¡í¢ÑÜ½ üíÇñ ó£½ñÖñÖó　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó  Üö¡ë▲öó　 öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, öñ½ 
ïí½▲½ óï¡¿0ôí　 äÜ¿Ö▲ú äñëñßÜë çïñê çÜ£½Ü¢Ö▲ê çíëóíÖöÜç Üäëíç¿ñÖó　 [4]. 

ぢëó½ñÖóöñ¿áÖÜ ¡ ëíïï½íöëóçíñ½Üú ç ëíßÜöñ £íÑíôñ äëñÑ¿Ü¢ñÖí äëÜîñÑÜëí äÜóï¡í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí 
Üäëíç¿ñÖó　 Äぢ ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖÜú £íÑçó¢¡ó (ëóï. 1), ÇÑñ Öí ¡í¢ÑÜ½ üíÇñ ó£½ñÖñÖó　  äëÜóïêÜÑóö ¿óßÜ 
Ü½ñÖáüñÖóñ ôíïöÜö▲ Öíäë　¢ñÖó　 äóöíÖó　 (ÑóíÇÜÖí¿áÖ▲ñ Üöëñ£¡ó), ¿óßÜ ÜÖí Üïöíñöï　 Öñó£½ñÖÖÜú 
(çñëöó¡í¿áÖ▲ñ Üöëñ£¡ó). が¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ Üöëñ£¡í Ü¡í£íÖí îñÖí äñëñêÜÑí: 

 1 mm JJJ , (2) 
ÇÑñ 1mm J,J  – £ÖíôñÖó　 ¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí Öí äÜï¿ñÑÜ0àñ½ m  ó äëñÑ▲ÑÜàñ½  1m  üíÇñ ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 

ぢÜóï¡ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí Üäëíç¿ñÖó　 ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ÜßëíöÖÜ½ äÜ çëñ½ñÖó Öíäëíç¿ñÖóó – Üö öÜô¡ó 1S , 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú äÜ¿ÖÜ½Ü £í¡ë▲öó0 £íÑçó¢¡ó ( 0 ), ¡ öÜô¡ñ 0S , ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú äÜ¿ÖÜ½Ü ññ Üö¡ë▲öó0 
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( 1 ). でÜÇ¿íïÖÜ äëóÖîóäÜ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ äëÜÇëí½½óëÜçíÖó　, Öí ¡í¢ÑÜ½ üíÇñ, ïÜÜöçñöïöçÜ0àñ½ 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ½Ü £ÖíôñÖó0  , ç äë　½ÜÜÇÜ¿áÖó¡íê Ü¡í£▲çí0öï　 ½óÖó½í¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 ¡ëóöñëó　 ¡íôñïöçí, 
ÑÜïöóÇíñ½ÜÇÜ äëó Üäöó½í¿áÖÜ½ Üäëíç¿ñÖóó, ÖíôóÖí　 ï öñ¡Üàñú öÜô¡ó ó £í¡íÖôóçí　 ¡ÜÖñôÖÜú 1S . ぞí ëóï. 1 
¢óëÖ▲½ó ïöëñ¿¡í½ó äÜ¡í£íÖ Üäöó½í¿áÖ▲ú £í¡ÜÖ Üäëíç¿ñÖó　 Ñ¿　 £íÑçó¢¡ó ï Öñç▲Ñçó¢Ö▲½ üäóÖÑñ¿ñ½ 
Ñóí½ñöëÜ½ 1200D  ½½, ÖÜ½óÖí¿áÖ▲½ ÖíäÜëÜ½ 100nH  ½, ÜïÖíàñÖÖÜú íïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½ 
4んで90L4ば3 ï ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ½ÜàÖÜïöá0 42,Pn   ¡ゑö ó ëñÑÜ¡öÜëÜ½ ï äñëñÑíöÜôÖ▲½ ôóï¿Ü½ 91i . ゑ 
ëíïï½íöëóçíñ½Üú ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½Üñ äÜç▲üñÖóñ ÖíäÜëí ïÜïöíç¿　ñö 40 maxH  ½. 

ぞí ëóï. 2 äëóçñÑñÖ▲ Çëíâó¡ó ó£½ñÖñÖó　 çÜ çëñ½ñÖó ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　 £íÑçó¢¡ó ó Ñíç¿ñÖó　 
ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ç ëí£Ü½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½ñ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ Äぢ (1) ó £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½ñ 
ï ëñÇÜ¿óëÜñ½▲½ Äぢ äëó Üäöó½í¿áÖÜ½ (2) ó äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖÜ½ (3) (Üö¿óôÖÜ½ Üö Üäöó½í¿áÖÜÇÜ) £í¡ÜÖíê 
Üäëíç¿ñÖó　 ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢëÜîñÑÜëí äÜóï¡í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí 

Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ £íÑçó¢¡ó

 
í) 

 
ß) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâó¡ó ó£½ñÖñÖó　 çÜ çëñ½ñÖó 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó Üö¡ë▲öó　 £íÑçó¢¡ó (í) ó 

Ñíç¿ñÖó　 ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó (ß): 1 – ç ëí£Ü½¡ÖÜöÜú 
ïóïöñ½ñ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ Äぢ;  

2, 3 – ç £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½ñ ï ëñÇÜ¿óëÜñ½▲½ Äぢ äëó 
Üäöó½í¿áÖÜ½ ó äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖÜ½ (Üö¿óôÖÜ½ Üö 

Üäöó½í¿áÖÜÇÜ)
 

ゑ▲çÜÑ▲. んÖí¿ó£ ¡ëóç▲ê ó£½ñÖñÖó　 Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ (ëóï. 2) äÜ¡í£í¿, ôöÜ Öíó½ñÖáüññ äÜç▲üñÖóñ 
Ñíç¿ñÖó　 5382 ,H   ½ äëó £í¡ë▲öóó £íÑçó¢¡ó Öíß¿0Ñíñöï　 äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó Üäöó½í¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí 
Üäëíç¿ñÖó　 (ëóï. 1) ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö Ü½ñÖáüóöá äÜç▲üñÖóñ 
Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ç 2,6 ëí£í (ëóï. 2,ß) ó ïÜ¡ëíöóöá çëñ½　 Üäëíç¿ñÖó　 ç 1,74 ëí£í (ëóï. 2,í) äëó 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ Äぢ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú íë½íöÜë▲. ぢëó äëÜ½ñ¢ÜöÜôÖ▲ê (Üö¿óôÖ▲ê Üö 
Üäöó½í¿áÖ▲ê) £í¡ÜÖíê Üäëíç¿ñÖó　 Öíß¿0Ñíñöï　 Üçñ¿óôñÖóñ H  Öí 35,7 % äÜ ïëíçÖñÖó0 ï Üäöó½í¿áÖ▲½; 
çëñ½　 Üäëíç¿ñÖó　 £íÑçó¢¡Üú äëó ~öÜ½ äëí¡öóôñï¡ó Öñ ó£½ñÖ　ñöï　. 
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BOND GRAPH ぜだがぎずùゑんぞぞé ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞごび ぢぎづぎびやがぞごび ぢづだぴぎでやゑ 
ぢやが ぶんで ぢばでとば ぞんでだでぞごび んゎづぎゎんどやゑ ぜんゎやでどづんずぽぞごび ぞんぱどだぢづだゑだがやゑ  

ぞん ゑやがとづごどば げんでばゑとば 
ぢ. だ. とÜë¿　¡, íï. 
やçíÖÜ-ぱëíÖ¡：çïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö Öíâöó ： Çí£Ü 
çÜ¿. とíëäíöïá¡í 15, 76019, ½. やçíÖÜ-ぱëíÖ¡：çïá¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: pkurlyak@gmail.com 
 

ゑïöÜä. ぎâñ¡öóçÖí ëÜßÜöí ½íÇ：ïöëí¿áÖóê ÖíâöÜäëÜçÜÑ：ç Öñ½Ü¢¿óçí ßñ£ ëÜ£ëÜß¿ñÖÖ　 ¡Ü½ä'0öñëÖÜ-
Üë：．ÖöÜçíÖóê ½ÜÑñ¿ñú, 　¡： ß £ ½í¡ïó½í¿áÖó½ Öíß¿ó¢ñÖÖ　½ ç：ÑÜßëí¢í¿ó ï¡¿íÑÖ： ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖ： ëñ¢ó½ó 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÖóê ç：ÑîñÖöëÜçóê ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç (ぎゑぞん). が¿　 Üöëó½íÖÖ　 íÑñ¡çíöÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ÖíïÜïÖ： íÇëñÇíöó ÖñÜßê：ÑÖÜ ëÜ£Ç¿　Ñíöó 　¡ ï¡¿íÑÖ： öñêÖ：ôÖ： Üß'．¡öó, 　¡： ï¡¿íÑí0öáï　 £ ä：Ñïóïöñ½ 
ë：£ÖÜ； â：£óôÖÜ； äëóëÜÑó (ñ¿ñ¡öëóôÖÜ；, ½ñêíÖ：ôÖÜ； öí Ç：Ñëíç¿：ôÖÜ；). ぞíúß：¿áü ñâñ¡öóçÖó½ ½ñöÜÑÜ½ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 
ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½：ç öí¡óê Üß'．¡ö：ç ． ½：¢Ñóïîóä¿：ÖíëÖóú ½ñöÜÑ Bond Graph [1]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¿ñÖÖ　 Bond Graph ½ÜÑñ¿： ぎゑぞん Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê äñëñê：ÑÖóê 
äëÜîñï：ç ä：Ñ ôíï ；ê äÜï¡Ü Öí ç：Ñ¡ëóöÜ £íïÜç¡Ü. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢ：Ñ ôíï äÜï¡Ü ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ ½íÇ：ïöëí¿áÖóê ÖíâöÜäëÜçÜÑ：ç £í 
¡¿íïóôÖÜ0 ïêñ½Ü0 (ç：Ñ¡ëóöö　 £íïÜç¡ó Öí ïöÜëÜÖ： çï½Ü¡öÜçíÖÖ　 £ äÜÑí¿áüó½ ç½ó¡íÖÖ　½ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ： 
ç：Ñ¡ëóçíÖÖ　½ Öíä：ëÖÜ； £íïÜç¡ó) ôíï ççñÑñÖÖ　 úÜÇÜ ç ëÜßÜöÜ ï¡¿íÑí． Ññ¡：¿á¡í êçó¿óÖ ： £í¿ñ¢óöá ç：Ñ öóäÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÖóê £íïÜçÜ¡. げí ÑíÖóú ôíï êçó¿　 Ç：Ñëíç¿：ôÖÜÇÜ ÜÑíëÜ ½Ü¢ñ ÑÜï　ÇÖÜöó ïÜï：ÑÖ：ê ïöíÖî：ú ： 
çó¡¿ó¡íöó ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç. ぢëó ëÜßÜö： ÖíâöÜäëÜçÜÑ：ç Ü ëñ¢ó½： «：£ ÖíïÜïí ç ÖíïÜï» 
ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ ：£ äëíî00ôóê íÇëñÇíö：ç Öí ßÜÑá-　¡：ú ÖíâöÜäñëñ¡íôÜçí¿áÖ：ú ïöíÖî：； (ぞぢで) äëó£çñÑñ ÑÜ ïñë：； 
ç：Ñ¡¿0ôñÖá Öí ：Öüóê äñëñ¡íôÜçí¿áÖóê ïöíÖî：　ê. ぴñ, ç ïçÜ0 ôñëÇÜ, £ÖíôÖÜ Üï¡¿íÑÖ0． ä：Ñöëó½ÜçíÖÖ　 £íÑíÖÜÇÜ 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü, äëó£çÜÑóöá ÑÜ £Öó¢ñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö： öëÜßÜäëÜçÜÑÜ ： ½Ü¢ñ ï¿ÜÇÜçíöó äëóôóÖÜ0 
íçíë：；. ばÖó¡ÖÜöó öí¡Ü； ïóöÜíî：； ½Ü¢Öí ü¿　êÜ½ £½ñÖüñÖÖ　 ôíïÜ ççñÑñÖÖ　 ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ ç ëÜßÜöÜ £í 
ëíêÜÖÜ¡ äÜï¡Ü úÜÇÜ Öí ç：Ñ¡ëóöÜ Öíä：ëÖÜ £íïÜç¡Ü. だÑÖí¡ äëó öí¡Ü½Ü äÜï¡Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ ÖñÑÜäÜï¡íöó 
äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí.  

が¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 öí¡ÜÇÜ ëÜÑÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ßÜ¿í ëÜ£ëÜß¿ñÖí Bond Graph ½ÜÑñ¿á ぎゑぞん, ÑÜ 　¡Ü； çêÜÑ　öá: 
öëóâí£Öñ Ñ¢ñëñ¿Ü ÖñÜß½ñ¢ñÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： £ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ0 ÖíäëÜÇÜ0, ¡íßñ¿áÖí ¿：Ö：　 ñ¿ñ¡öëÜäñëñÑíô, 
íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ (んが) £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½ (とげ) ëÜöÜëÜ½ [2], ç：ÑîñÖöëÜçóú ÖíïÜï (ゑぞ) [3] £ Öíä：ëÖÜ0 
£íïÜç¡Ü0, £çÜëÜöÖó½ ¡¿íäíÖÜ½ öí öëÜßÜäëÜç：Ñ. ば ÑíÖ：ú ½ÜÑñ¿： äëÜîñïó äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ç んが £ とげ ëÜöÜëÜ½ 
ÜäóïÜ0öá ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ïóïöñ½Ü0 ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá ë：çÖÜçíÇó ÖíäëÜÇ (1) öí ë：çÖ　ÖÖ　½ ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ 
½Ü½ñÖöÜ (2); Ü ゑぞ-ïóïöñ½Ü0 ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá ïöíÖÜ ÖíïÜïí (5) öí ë：çÖ　ÖÖ　½ó £íä：ëÖÜ； íë½íöÜëó (6); 
£ç’　£Ü¡ ½：¢ んが ： ゑぞ-ë：çÖ　ÖÖ　½ ßí¿íÖïÜ ½ñêíÖ：ôÖÜ； ： Ç：Ñëíç¿：ôÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïöñú (3), ë：çÖ　ÖÖ　½ ぎú¿ñëí Ñ¿　 
Ç：ÑëÜ½íüóÖ (4) öí ë：çÖ　ÖÖ　½ ëÜêÜ ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ (7) [4]:   
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Ññ ss uu  , – g , く ï¡¿íÑÜç： ÖíäëÜÇ Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí; rrss iiii  ,,, – g , く ï¡¿íÑÜç： ïöëÜ½Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ç Üß½Üö¡íê 

ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí; rrss RRRR  ,,, – í¡öóçÖ： ÜäÜëó Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí; rrss LLLL  ,,, – äÜçÖ： ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： 

Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí; M – ç£í．½Öí ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá; m
r  , – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí 

んが ： ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí ゑぞ (äëó ¢Üëïö¡Ü½Ü £’．ÑÖíÖÖ： çí¿：ç r
m  ); eT – ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí;  

p – ¡：¿á¡：ïöá äíë äÜ¿0ï：ç; J – ïÜ½íëÖóú ÜßñëöÜçóú ½Ü½ñÖö ：Öñëî：； ëÜöÜëí ぎゑぞん; c – ¡Üñâ：î：．Öö öñëö　 çí¿í ç 
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ä：ÑüóäÖó¡íê; LT – ½Ü½ñÖö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Öí çí¿Ü; ekvHH , – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ £ÖíôñÖÖ　 ÖíäÜëÜ ：Ññí¿áÖÜÇÜ ゑぞ öí Öí 
çóêÜÑ： ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí ゑぞ; Q , TQ , dQ , Q – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ £ÖíôñÖÖ　 çóöëíöó ：Ññí¿áÖÜÇÜ ゑぞ, Öí çóêÜÑ： ¡Ü¿ñïí, 
ÑóâÜ£ÜëÜ öí Ü ç：öî： Üß’．½Öóê çöëíö ë：ÑóÖó; mHQL

 
– ：Öñëî：úÖ：ïöá, 　¡í ç：ÑÜßëí¢í． çä¿óç ï¡：ÖôñÖÖÜ； ¡：¿á¡Üïö： 

¿Üäíöñú ゑぞ; dHR , dHL ; dQR , dQL  
– í¡öóçÖóú Üä：ë öí ：Öñëî：úÖ：ïöá ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ç：öÜ¡ Ç：Ñëíç¿：ôÖóê öí Üß’．½Öóê 

çöëíö; ZR  – Üä：ë Öíä：ëÖÜ； £íïÜç¡ó; TRR  – £ÜçÖ：üÖ：ú Ç：Ñëíç¿：ôÖóú Üä：ë öëÜßÜäëÜçÜÑÜ; KLR – Üä：ë £çÜëÜöÖÜÇÜ 
¡¿íäíÖÜ Öí çóêÜÑ： ïöíÖî：；; R  – Üä：ë £çÜëÜöÖÜÇÜ ¡¿íäíÖÜ ç £í¡ëóöÜ½Ü ïöíÖ：; t  – ½Ü½ñÖö ôíïÜ ç：Ñ¡ëóöö　 
£çÜëÜöÖÜÇÜ ¡¿íäíÖÜ; aT  –  ïöí¿í ôíïÜ.  

げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； Bond Graph ½ÜÑñ¿： ぎゑぞん äëÜçñÑñÖÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜï¡Ü Öí ç：Ñ¡ëóöÜ £íïÜç¡Ü 
ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöÜ NGK 500/450/100 £ äëóçÜÑÜ½ んが 4んげぜゑ-2500/6000-ば2 ぞぢで «ぢ¿ñà：ç¡í» â：¿：； 
«ぜíÇ：ïöëí¿áÖ： ÖíâöÜäëÜçÜÑó «がëÜ¢ßí»» ゑんど ば¡ëöëíÖïÖíâöí. ぞí ëóï. 1, 2 £Üßëí¢ñÖÜ ëñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　.  

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ½ ïöíöÜëí âí£ó ん ç ôíï： ä：Ñ ôíï äÜï¡Ü íÇëñÇíöÜ Öí ç：Ñ¡ëóöÜ £íïÜç¡Ü 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぎ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö んが ä：Ñ ôíï äÜï¡Ü íÇëñÇíöÜ Öí ç：Ñ¡ëóöÜ £íïÜç¡Ü 

ゑóïÖÜç¡ó. げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 çöíÖÜç¿ñÖÜ, àÜ £íäÜï¡ ぎゑぞん Öí ç：Ñ¡ëóöÜ £íïÜç¡Ü ぞぢで 
«ぢ¿ñà：ç¡í» ． Üïä：üÖó½, Üï¡：¿á¡ó äíëí½ñöëó んが £ÖíêÜÑó¿óïá Ü ÑÜäÜïöó½óê ½ñ¢íê Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： £ úÜÇÜ 
äíïäÜëöÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó. んÑñ¡çíöÖ：ïöá Bond Graph ½ÜÑñ¿： ぎゑぞん ä：ÑöçñëÑ¢Ü．öáï　 £ß：ÇÜ½ ëñ£Ü¿áöíö：ç 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ：£ ëñ£Ü¿áöíöí½ó, £Ö　öó½ó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ Ñ¿　 äÜï¡Ü ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ぎゑぞん £í ¡¿íïóôÖÜ0 
ïêñ½Ü0. ゑ：ÑÖÜïÖí äÜêóß¡í ÜÑñë¢íÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç Öñ äñëñçóàÜçí¿í 5 % Ñ¿　 ïöíî：ÜÖíëÖóê ： 15 % Ñ¿　 äñëñê：ÑÖóê 
ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó íÇëñÇíöÜ.  
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がごぞんぜやぶぞや びんづんとどぎづごでどごとご でごでどぎぜご ゑぎとどだづぞだゎだ とぎづばゑんぞぞé 
んでごぞびづだぞぞごぜ がゑごゎばぞだぜ げ ばづんびばゑんぞぞéぜ ゑどづんど ゑ でどんずや 

や. だ. ずóêÜÑ：ú, ½íÇ：ïöë., ゑ. だ. だÇíëá, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: Ditortion@bigmir.net 

 
ゑïöÜä. ぢëó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ÑóÖí½：¡ó ïóïöñ½ó äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó – íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ (ぢぶ−んが) ： 

ëÜ£ç'　£íÖÖ： £íÑíô ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½：ç íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ Öíúß：¿áü ôíïöÜ 
£íïöÜïÜçÜ0öáï　 ½íöñ½íöóôÖ： ½ÜÑñ¿： Öí ÜïÖÜç： ë：çÖ　Öá ぢíë¡í-ゎÜëñçí [1], 　¡： Öñ çëíêÜçÜ0öá çöëíöó ç ïöí¿：, 
ñâñ¡öó ÖíïóôñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó ： çóö：ïÖñÖÖ　 ïöëÜ½Ü ç ïöëó¢Ö　ê ëÜöÜëí. ば Ññ　¡óê ëñ¢ó½íê îñ äëó£çÜÑóöá 
ÑÜ ïÜöö．çóê ¡：¿á¡：ïÖóê ： 　¡：ïÖóê ç：Ñêó¿ñÖá ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçóê êíëí¡öñëóïöó¡ äëóçÜÑÜ ç：Ñ ëñí¿áÖóê. ばëíêÜçíÖÖ　 
¡Ü¢ÖÜÇÜ £ îóê ñâñ¡ö：ç Ü¡ëñ½Ü ú öó½ ß：¿áüñ ；ê ïä：¿áÖóú ëÜ£Ç¿　Ñ äÜç'　£íÖñ £： £ÖíôÖó½ó öëÜÑÖÜàí½ó, ïñëñÑ 　¡óê 
äëÜß¿ñ½í çó£ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ½ÜÑñ¿：, ï¡¿íÑÖ： £í¿ñ¢ÖÜïö： äíëí½ñöë：ç ç：Ñ £½：ÖÖóê äëóçÜÑÜ (ïöëÜ½：ç, 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖá, ôíïöÜöó ïöëÜ½：ç ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí), ：ïöÜöÖñ Üï¡¿íÑÖñÖÖ　 ïóïöñ½ó ë：çÖ　Öá ： í¿ÇÜëóö½：ç 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü. ゑí¢¿óç：ïöá £íçÑíÖÖ　 çëíêÜçíÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿：, äëóÖíú½Ö： äëó ëÜßÜö： んが £ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ó, àÜ Öñ 
äñëñçóàÜ0öá ÖÜ½：Öí¿áÖÜ, çó£Öíôí．öáï　 ：ïöÜöÖó½ çÖñï¡Ü½ îóê çöëíö Ü ïÜ½íëÖ： çöëíöó ½íüóÖó. どí¡, Ñ¿　 んが 
ïñë：； 4ん çöëíöó ç ïöí¿： ½Ü¢Üöá ïöíÖÜçóöó 20 %−40 % ç：Ñ äÜçÖóê çöëíö ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ： ß：¿áüñ 50 % ç：Ñ 
äÜçÖóê çöëíö ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ. とë：½ öÜÇÜ, ï¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ çöëíöó ç ïöí¿： çä¿óçí0öá Öí çñ¿óôóÖÜ ú ç£í．½ÖÜ 
Üë：．Ööíî：0 Ü£íÇí¿áÖñÖóê çñ¡öÜë：ç ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê £½：ÖÖóê んが (ÖíäëÜÇó, ïöëÜ½：ç, äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　) Ü 
ïöíöóôÖóê ： ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó. どÜ½Ü ÖñçëíêÜçíÖÖ　 îóê 　çóà äëó íÖí¿：£： ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ 
äëóçÜÑÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ ：ïöÜöÖóê äÜêóßÜ¡.  

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ： êíëí¡öñëóïöó¡ ぢぶ−んが £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ çöëíö Ü ïöí¿：.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げí ½íöñë：í¿í½ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, äëñÑïöíç¿ñÖóê Ü ëÜßÜöíê [2, 3], 
ïóÖöñ£ÜçíÖÜ çñ¡öÜëÖÜ ïóïöñ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 んが £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çöëíö Ü ïöí¿：. が¿　 äëñÑïöíç¿ñÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿： 
íïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó çó¡ÜëóïöíÖÜ ど-äÜÑ：ßÖÜ ïêñ½Ü £í½：àñÖÖ　 (ëóï. 1) £ ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ　½ ¡ÜÖöÜëÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 
Öí 3 ôíïöóÖó: 

Iµ(t)=Iµ(t)+IÇ(t)-Iç(t) − ïÜ½íëÖóú ïöëÜ½ ¡ÜÖöÜëÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　; Iç, IÇ, Iµ – çóêëÜçóú ïöëÜ½, ïöëÜ½, ïöçÜëñÖóú 
　çóàñ½ Ç：ïöñëñ£óïÜ, öí ÜïÖÜçÖóú ïöëÜ½ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　; R1, R2, Rç –  í¡öóçÖóú Üä：ë âí£ó ïöíöÜëí, ëÜöÜëí öí 

¡ÜÖöÜëÜ çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; L1, L2, Lç, Lµ − ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá 
âí£ó ïöíöÜëí, ëÜöÜëí, ¡ÜÖöÜëÜ çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç öí ¡ÜÖöÜëÜ 
Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　.  

ばëíêÜçíÖÖ　 Ç：ïöñëñ£óïÜ çó¡ÜÖÜ．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÑÜÑíö¡ÜçÜ； 

ï¡¿íÑÜçÜ； 
ã

ã k
j

I 
 , Ññ kÇ – ¡Üñâ：î：．Öö çöëíö ç：Ñ Ç：ïöñëñ£óïÜ. で¿：Ñ 

£í£Öíôóöó, àÜ ç ÑíÖ：ú ïêñ½： £í½：àñÖÖ　 　çóàñ Ç：ïöñëñ£óïÜ çä¿óçí． 
¿óüñ Öí âí£Ü äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ç£í．½Ü：ÖÑÜ¡î：； ç：Ñ ëñ£Ü¿áöÜ0ôÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ¡Ü¿í ú Öñ çä¿óçí． Öí úÜÇÜ âÜë½Ü [3]. 

でóÖöñ£ ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 çó¡ÜÖíÖóú Ü ¡ÜÜëÑóÖíöÖ：ú ïóïöñ½： d, q £í ÑóâñëñÖî：úÖó½ó 
ë：çÖ　ÖÖ　½ó, äëñÑïöíç¿ñÖó½ó ç [3]. 

ぞñÇíöóçÖóú çä¿óç çöëíö Ü ïöí¿： Öí êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ぢぶ−んが äëÜäÜÖÜ．öáï　 ¡Ü½äñÖïÜçíöó £í 
ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 íÑíäöóçÖóê ëñÇÜ¿　öÜë：ç üçóÑ¡Üïö： öí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　. ゆê äñëñÑíöÜôÖ： âÜÖ¡î：； £íäóüñ½Ü Ü çóÑ：:  

;
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Ññ j – ¡Üñâ：î：．Öö ëÜ£ï：0çíÖÖ　; T¡ï, T¡ü, T¡ね – 
ïöí¿： ôíïÜ ¡ÜÖöÜë：ç ïöëÜ½Ü, üçóÑ¡Üïö： öí 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　; T1, T2 – ïöí¿： ôíïÜ ïöíöÜëÖÜÇÜ 
öí ëÜöÜëÖÜÇÜ ¡Ü¿í; kÑï, kÑü – äñëñÑíöÜôÖ： 
¡Üñâ：î：．Ööó Ñíöôó¡：ç ïöëÜ½Ü öí üçóÑ¡Üïö：;  
kぢ – ¡Üñâ：î：．Öö ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ïóïöñ½ó, Zp – ¡：¿á¡：ïöá 
äíë äÜ¿0ï：ç. 
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づóïÜÖÜ¡ 1– Cêñ½í £í½：àñÖÖ　 んが £ 
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R

Щ

Щ

┝
ね

max2 LT
k

K

Ñï

max2 LT
Tk

K

rÑï

L
でäÜïöñë：Çíô ïöíÖÜ

L
L

£Id
IUg Uく

づóïÜÖÜ¡ 2 – ゐ¿Ü¡ ïêñ½í íÑíäöóçÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　

p
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ゐ¿Ü¡-ïêñ½í íÑíäöóçÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 2, äëíî0． £í öí¡ó½ äëóÖîóäÜ½. 

でäÜïöñë：Çíô ïöíÖÜ 


L  çó£Öíôí． ½óöö．çñ £ÖíôñÖÖ　 ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ¡ÜÖöÜëÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. がí¿： £ÖíêÜÑóöáï　 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ½：¢ ïöíöóôÖó½ £ÖíôñÖÖ　½ Lµ öí ½óöö．çó½, àÜ çëíêÜçÜ．öáï　 ç ëñÇÜ¿　öÜë：. づñÇÜ¿　öÜë üçóÑ¡Üïö： 
äëíî0． £í öó½ ¢ñ äëóÖîóäÜ½. で¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ ¡Ü½äñÖïíî：　 çä¿óçÜ çöëíö Ü ïöí¿： äÜ¿　Çí． ç ÜëíêÜçíÖÖ： ；ê Ü ïóïöñ½： 
¡ñëÜçíÖÖ　 (でば) öí, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, Üöëó½íÖÖ： äÜ¡ëíàñÖóê ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ç：ÑÖÜïÖÜ ½ÜÑñ¿：, ç 　¡：ú çöëíöó 
çëíêÜçíÖ： ¿óüñ ç んが. 

ば êÜÑ： ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ßÜ¿Ü Üöëó½íÖÜ äñëñê：ÑÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ, äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí 
ëóï. 3.  

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ½Ü½ñÖöÜ Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖí (í) öí ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： (ß) ç：Ñ ôíïÜ, äëó Öí¡óÑ： 

ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 Ü ½Ü½ñÖö ôíïÜ 0,7 ï: 1 – ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿：, 2 – £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çöëíö Ü ïöí¿： ç ½ÜÑñ¿： 
んが, ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 ç でば, 3 – £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çöëíö Ü ïöí¿： ç ½ÜÑñ¿： んが öí でば. 

 

ば öíß¿. 1 äëñÑïöíç¿ñÖÜ äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. 
どíß¿óî　 1 – げçñÑñÖ： ÑíÖ： äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： ¡ëóçóê ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ äëó ÖÜ½：Öí¿áÖ：ú 

üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 öí äëó üçóÑ¡Üïö： の = のÖ ï-1 

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： 
ゐñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 çöëíö Ü 

ïöí¿： 

げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çöëíö Ü 

ïöí¿： ç ½ÜÑñ¿： んが 

げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çöëíö Ü 

ïöí¿： ç ½ÜÑñ¿： んが öí でば 

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： 
ぶíï äñëüÜÇÜ Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 

täÜ, ï 
0,196 0,191 0,196 

ぢñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　, % 2,6 3,8 2,7 

ぶíï ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 tëñÇ, ï 0,21 0,33 0,22 

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ 
ぶíï äñëüÜÇÜ Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 

täÜ, ï 
0,1 0,15 0,11 

ぢñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　, % 77 76 79 

ぶíï ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 tëñÇ, ï 0,23 0,32 0,23 
 

ゑóïÖÜç¡ó. ば ÑíÖ：ú ëÜßÜö： çó¡ÜÖíÖÜ ïóÖöñ£ öí íÖí¿：£ ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 んが £ ½Ü¢¿óç：ïö0 
çëíêÜçíÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿： ç ïóïöñ½： Üäëíç¿：ÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½. げ Üöëó½íÖóê Ü êÜÑ： ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ÑíÖóê 
çóÑÖÜ, àÜ ÖñçëíêÜçíÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿： çñÑñ ÑÜ äÜÇ：ëüñÖÖ　  äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　, í ïí½ñ: £ß：¿áüÜ．öáï　 
ôíï ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öí äñëñëñÇÜ¿0çíÖÖ　, ¡ëóçí ½Ü½ñÖöÜ ÖíßÜçí． ¡Ü¿óçí¿áÖóú çóïÜ¡ÜôíïöÜöÖóú êíëí¡öñë. 
とÜ½äñÖïíî：　 çöëíö Ü ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 íÑíäöóçÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí ÑÜ£çÜ¿　． Üöëó½íöó ¡ëóçÜ 
½Ü½ñÖöÜ öí üçóÑ¡Üïö： £ äÜ¡ëíàñÖó½ó äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ç：ÑÖÜïÖÜ Öñ¡Ü½äñÖïÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó, £½ñÖüóöó 
í½ä¿：öÜÑÜ ¡Ü¿óçíÖá ½Ü½ñÖöÜ ç Üïöí¿ñÖÜ½Ü ëñ¢ó½：. 
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ゑçñÑñÖóñ. でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ëí£ëíßÜö¡ó ç Üß¿íïöó ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 Üäëíç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　½ó ¡ëíÖí (äÜÑé、½ 
ÇëÜ£í, äñëñ½ñàñÖóñ öñ¿ñ¢¡ó, äÜçÜëÜö ßíüÖó)  Öíäëíç¿ñÖ▲, ç ÜïÖÜçÖÜ½, Öí ÜïöëíÖñÖóñ ¡Ü¿ñßíÖóú ÇëÜ£í ó 
ÑÜïöó¢ñÖóñ ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ß▲ïöëÜÑñúïöçó　. だÑÖí¡Ü äëó¡¿íÑÖ▲ñ äí¡ñö▲ MATLAB™ äëó Üäöó½ó£íîóó Ñçó¢ñÖóú 
äÜ ¡ëóöñëó　½ ¡íôñïöçí Ñí0ö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ëíïüóëóöá ïäñ¡öë ëñüíñ½▲ê £íÑíô ó Üßñïäñôóöá Öñ öÜ¿á¡Ü 
äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖóñ ÇëÜ£í ßñ£ ñÇÜ ëíï¡íôóçíÖó　, ÖÜ ó ½óÖó½ó£óëÜçíöá ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ £íöëíö▲.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だäëñÑñ¿óöá, ¡í¡ó½ ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá êíëí¡öñë ó£½ñÖñÖó　 Ñçó¢ÜàñÇÜ Üïó¿ó　, äëó¡¿íÑ▲çíñ½ÜÇÜ ¡ 
½ñêíÖóôñï¡Üú ôíïöó ÜïÖÜçÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç ¡ëíÖí, ôöÜß▲ äëó Öíó½ñÖáüóê £íöëíöíê ~ÖñëÇóó ÜïÜàñïöç¿　öá 
ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜñ, çñëöó¡í¿áÖÜñ ó çëíàíöñ¿áÖÜñ Ñçó¢ñÖóñ ÇëÜ£í ßñ£ ¡Ü¿ñßíÖóú ï £íÑíÖÖ▲½ ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ½. 

 ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢÜóï¡ ëñüñÖó　 äÜïöíç¿ñÖÖÜú £íÑíôó ç▲äÜ¿ÖñÖ ç êÜÑñ 
½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ½ñêíÖó£½Üç ßíüñÖÖÜÇÜ ¡ëíÖí Öí ½ñêíÖóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó, 
ëí£ëíßÜöíÖÖÜú c óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ëíïüóëñÖó　 SimMechanics™ äí¡ñöí Matlab™, ¡ÜöÜëí　 äëóçñÑñÖí ç [1] ó [2].  

 だßÜßàñÖÖí　 äëÜÇëí½½í äÜóï¡í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　½ó ½ñêíÖó£½Üç ¡ëíÖí äëñÑïöíç¿ñÖí ç [3]. ゑ 
ëíïï½íöëóçíñ½Ü½ ï¿Üôíñ ï äÜ½Üàá0 Öñ、 ëñüó½ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Öñ öÜ¿á¡Ü £íÑíôÜ ÜïöëíÖñÖó　 ¡Ü¿ñßíÖóú ÇëÜ£í £í 
¡ÜÖñôÖ▲ú óÖöñëçí¿ çëñ½ñÖó, ÖÜ ó ½óÖó½ó£óëÜñ½ £íöëíö▲ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. ゑ ÜïÖÜçñ ½ñöÜÑí Üäöó½í¿áÖÜÇÜ äÜ 
~ÖñëÇÜ£íöëíöí½ Üäëíç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　½ó ¡ëíÖí ¿ñ¢óö óÖöñÇëí¿áÖ▲ú ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí, ¡ÜöÜë▲ú, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
[4], ó½ññö çóÑ:  

                                                                                   
2

0
( ) ,

ft

tJ u d t                                                                              (1) 

ÇÑñ  J  – óÖöñÇëí¿áÖ▲ú ¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí, ( )u t  – Üäëíç¿　0àññ çÜ£Ññúïöçóñ (Ñçó¢Üàóú ½Ü½ñÖö ÑçóÇíöñ¿　 – F(t)), 

ft  − ¡ÜÖñôÖÜñ çëñ½　. 
だôñçóÑÖÜ, ôöÜ äëó öí¡Ü½ Üäëíç¿ñÖóó ÑÜ¿¢Öí ß▲öá çóÑÜó£½ñÖñÖí ½óÖó½ó£óëÜñ½í　 îñ¿ñçí　 âÜÖ¡îó　 [3] ç 

äëÜÇëí½½ñ Üäöó½ó£íîóó Üäëíç¿　0àñÇÜ çÜ£Ññúïöçó　, í ó½ñÖÖÜ: 

                                                            

      24
_ _( )

min ( ) ( ) ( ) 10 ,
end

o

t

end soll end istu t t
u t u t u tJ y y 

                                               
(2) 

ÇÑñ ))((_ tuy sollend  ó  ))((_ tuy istend  – ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ £íÑíÖÖí　 ó äÜ¿ÜôñÖÖí　 ç ëñ£Ü¿áöíöñ ïó½Ü¿　îóó ½íöëóîí 
¡ÜÖñôÖÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　 ïóïöñ½▲. 

ぢëÜÇëí½½í, ëñí¿ó£Ü0àí　 í¿ÇÜëóö½ äÜóï¡í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ äÜ ~ÖñëÇÜ£íöëíöí½ Üäëíç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　½ó ¡ëíÖí, 
íÖí¿ÜÇóôÖí äëÜÇëí½½ñ, ÜäóïíÖÖÜú ëíÖññ ç [3]. だÑÖí¡Ü ç äÜÑäëÜÇëí½½Ü Üäöó½ó£íîóó çñ¡öÜëí Üäëíç¿ñÖó　 ç ÑíÖÖÜ½ 
ï¿Üôíñ ÖñÜßêÜÑó½Ü çÖñïöó ó£½ñÖñÖó　.  

 ぴñ¿ñçí　 âÜÖ¡îó　 äëó ÜÇÜçÜëñÖÖ▲ê ÜÇëíÖóôñÖó　ê ÑÜ¿¢Öí 
ïÜÑñë¢íöá ïÜ½½Ü ¡çíÑëíöóôÖ▲ê ¡ëóöñëóñç ¡íôñïöçí, Üöçñôí0àóê £í 
ÜïöëíÖñÖóñ ¡Ü¿ñßíÖóú ÇëÜ£í ó £í Üäöó½ó£íîó0 ~ÖñëÇÜ£íöëíö. 
げÖíôñÖóñ îñ¿ñçÜú âÜÖ¡îóó J  ç▲ôóï¿　ñöï　 ç êÜÑñ ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê 
óöñëíîóú. づíïôñö▲ ç▲äÜ¿Ö　0öï　 ç Öíäëíç¿ñÖóó ññ Ü½ñÖáüñÖó　 ÑÜ 
öñê äÜë, äÜ¡í J  Öñ ÑÜïöóÇÖñö £íÑíÖÖÜÇÜ ½óÖó½í¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　. ぢëó 
~öÜ½ ¡ÜÖñôÖÜñ çëñ½　 Üïöí、öï　 äÜïöÜ　ÖÖ▲½ ó ëñÇ¿í½ñÖöóëÜñöï　 
ëí£ëíßÜöôó¡Ü½. 

 ぢÜÑäëÜÇëí½½í Üäöó½ó£íîóó çñ¡öÜëí Üäëíç¿ñÖó　 ( )u t  
äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1.  

ゑ ï¿Üôíñ äíëí¿¿ñ¿áÖÜÇÜ ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖóú ¡ëíÖí äëó 
Öí¿óôóó ÑçÜê ïóÇÖí¿Üç Üäëíç¿ñÖó　 (ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ëíßÜöí0ö Ñçí 
ÑçóÇíöñ¿　), Üäöó½í¿áÖ▲ú äÜ ~ÖñëÇÜ£íöëíöí½ óÖöñÇëí¿áÖ▲ú ¡ëóöñëóú 
¡íôñïöçí (ëóï. 2) ïÜÑñë¢óö äëÜó£çñÑñÖóñ ÑçÜê Üäëíç¿　0àóê 
çñ¡öÜëÜç, ç£　ö▲ê äÜ ½ÜÑÜ¿0. 

function J = gueteMAKET(u) Х ≦ＵＺＦＰＦＥ０ｇＦｒ ｂＵＷ０３ ど
ＮｒｑｋＡ４Ｓ ３ＡＬＺＳＷ０ ┌ ３ ＸＳＳＺ３ＡＺＸＺ３ＦＦ Ｘ ｇＡＮＡ３ＳＧ ｅｂＱＬｇＦＡＧ J

tend = 4; Х ［ＷＡＰｒ ＸＦＰｂＮｒｇＦＦ 
dt = tend/(length(u)-1); Х ［ＷＡＰＡＱＱＳＧ Ｚ０ＬＺ
t = linspace(0,tend,length(u))'; Х ［ＡＬＺＳＷ ３ＷＡＰＡＱＦ
simopt = 
simset('solver','ode1','FixedStep',dt);

Х ∞０Ｗ０ＰＡＺＷｍ ＰＳ８ＡＮＦＷＳ３０ＱＦｒ
[tout,xout,yout] = sim('MAKET',[0 
tend],simopt,[t,u]); Х ♂ＦＰｂＮｒｇＦｒ ＰＳ８ＡＮＦ
yend = [20 0 0 0]; Х ≠０ＺＷＦｇ０ ＬＳＱＡｉＱＳ４Ｓ ふＤＡＮ０ＡＰＳ４Ｓぶ 

    ＸＳＸＺＳｒＱＦｒ ＸＦＸＺＡＰｍ
J = 1e4*sum((yend-yout(length(yout),:)).^2)+ 
1e-5.*sum(u.^2); Х ¢ＡＮＡ３０ｒ ＦＱＺＡ４Ｗ０ＮｎＱ０ｒ ｅｂＱＬｇＦｒ

end Х ±ＳＱＡｇ ＵＳ８ＵＷＳ４Ｗ０ＰＰｍ

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢÜÑäëÜÇëí½½í Üäöó½ó£íîóó 
çñ¡öÜëí Üäëíç¿ñÖó　 ï îñ¿á0 ½óÖó½ó£íîóó 
~ÖñëÇÜ£íöëíö, ÇíüñÖó　 ¡Ü¿ñßíÖóú ÇëÜ£í äëó 

£íÑíÖÖÜ½ ß▲ïöëÜÑñúïöçóó
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 ゑ êÜÑñ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 äëÜÇëí½½í äÜ£çÜ¿　ñö äÜï¿ñ 
£íçñëüñÖó　 óöñëíîóú äÜ¿Üôóöá F(t) – Üäöó½í¿áÖ▲ú 
çñ¡öÜë Üäëíç¿ñÖó　 äëó £íÑíÖÖ▲ê Öñó£½ñÖ　0àóêï　 
Öíôí¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê, í öí¡¢ñ Çëíâó¡ó äñëñêÜÑÖ▲ê 
äëÜîñïïÜç. 
 ご¿¿0ïöëíîó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 Ñçó¢ñÖó　 
ÇëÜ£í äëó äÜçÜëÜöñ ßíüÖó äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 3 – 6. 
づíïï½íöëóçí¿óïá çíëóíÖö▲ Ñçó¢ñÖó　 äëó äëÜïöñúüñ½ 
Üäëíç¿ñÖóó ï ÜÑÖó½ äñëñ¡¿0ôñÖóñ½ (ïä¿ÜüÖí　 ¿óÖó　), 
¡ÜöÜëÜñ Öñ Üßñïäñôóçíñö äÜ¿ÖÜÇÜ £íöÜêíÖó　 ¡Ü¿ñßíÖóú 
ÇëÜ£í, ó äëó Üäöó½í¿áÖÜ½ äÜ ~ÖñëÇÜ£íöëí½ Üäëíç¿ñÖóó 

(äÜÖ¡öóëÖí　 ¿óÖó　). ご¿¿0ïöëíîó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 Ñçó¢ñÖó　 ÇëÜ£í äëó äÜçÜëÜöñ ßíüÖó äëñÑïöíç¿ñÖí 
Öí ëóï. 3 – 6. づíïï½íöëóçí¿óïá çíëóíÖö▲ Ñçó¢ñÖó　 äëó äëÜïöñúüñ½ Üäëíç¿ñÖóó ï ÜÑÖó½ äñëñ¡¿0ôñÖóñ½ 
(ïä¿ÜüÖí　 ¿óÖó　), ¡ÜöÜëÜñ Öñ Üßñïäñôóçíñö äÜ¿ÖÜÇÜ £íöÜêíÖó　 ¡Ü¿ñßíÖóú ÇëÜ£í, ó äëó Üäöó½í¿áÖÜ½ äÜ 
~ÖñëÇÜ£íöëí½ Üäëíç¿ñÖóó (äÜÖ¡öóëÖí　 ¿óÖó　).  
 ぢëó ïó½Ü¿　îóó ½ÜÑñ¿ó ¡ÜÖñôÖ▲½ ç▲ßëíÖÜ çëñ½　 4ft  ï, äÜ óïöñôñÖóó ¡ÜöÜëÜÇÜ ÜÇÜ¿ äÜçÜëÜöí ßíüÖó ÑÜ¿¢ñÖ 

ß▲öá ëíçñÖ =20, ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá ßíüÖó ó ÇëÜ£í, í öí¡¢ñ çïñ (öíÖÇñÖîóí¿áÖí　 ó ëíÑóí¿áÖí　) ïÜïöíç¿　0àóñ ÜÇ¿í 
äÜçÜëÜöí ÇëÜ£í ÑÜ¿¢Ö▲ ëíçÖ　öáï　 ÖÜ¿0. 

                                             
づóïÜÖÜ¡ 3 − ぢÜçÜëÜö ßíüÖó ¡ëíÖí Öí 20° づóïÜÖÜ¡ 4 − ばÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá ßíüÖó ¡ëíÖí  

äëó äÜçÜëÜöñ Öí 20° 
 

                                         
づóïÜÖÜ¡ 5 − どíÖÇñÖîóí¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ÜÇ¿í 

äÜçÜëÜöí ÇëÜ£í 
づóïÜÖÜ¡ 6 − げí¡ÜÖ ó£½ñÖñÖó　 Üäëíç¿　0àñÇÜ 

çÜ£Ññúïöçó　 
 
ゑ▲çÜÑ▲: ゑ êÜÑñ äëÜçñÑñÖÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ äëñÑ¿Ü¢ñÖÖ▲ê äÜÑäëÜÇëí½½ ÜäëñÑñ¿ñÖÜ 

öëñßÜñ½Üñ ó£½ñÖñÖóñ F(t) − çñ¡öÜëí Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ñêíÖóôñï¡Üú ôíïöá0 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ßíüñÖÖÜÇÜ 
¡ëíÖí. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ öí¡ÜÇÜ  Üäëíç¿ñÖó　 ÇëÜ£ £íÖó½íñö ¢ñ¿íñ½Üñ äÜ¿Ü¢ñÖóñ ç äëÜïöëíÖïöçñ £í £íÑíÖÖÜñ çëñ½　, ï 
£íÑíÖÖÜú öÜôÖÜïöá0 äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　, äëó ~öÜ½ ÜïöëíÖñÖ▲ ¡Ü¿ñßíÖó　 ÇëÜ£í, í öëíñ¡öÜëó　 Ñçó¢ñÖó　 ÇëÜ£í 
ïÜÜöçñöïöçÜñö Üäöó½í¿áÖÜú äÜ ~ÖñëÇÜ£íöëíöí½. 
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F = 1e4*sum((yend-
yout(length(yout),:)).^2)+ 
0.1.*sum(abs(u(:,1)).*abs(u(:,2))); 
Х ¢ＡＮＡ３０ｒ ＦＱＺＡ４Ｗ０ＮｎＱ０ｒ ｅｂＱＬｇＦｒ

づóïÜÖÜ¡ 2 - だäöó½í¿áÖ▲ú äÜ ~ÖñëÇÜ£íöëíöí½ óÖöñÇëí¿áÖ▲ú 
¡ëóöñëóú ¡íôñïöçí äëó ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ½ ÜïÜàñïöç¿ñÖóó 

Öñï¡Ü¿á¡óê Ñçó¢ñÖóú ¡ëíÖí
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ゑçñÑñÖóñ. ぞí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ 　ç¿　0öï　 ÖñÜöéñ½¿ñ½Üú ïÜïöíç¿　0àñú 
~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡óê ÜïöëÜúïöç ó ïóïöñ½. ぢëó äëÜñ¡öóëÜçíÖóó ó ~¡ïä¿Üíöíîóó äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ê 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú çí¢Ö▲½ 　ç¿　ñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ óê ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú. ごïï¿ñÑÜçíöñ¿ó ôíïöÜ 
ÜäñëóëÜ0ö äÜÖ　öóñ½ äÜ¿Öí　 ½ÜàÖÜïöá, ¡ÜöÜëí　 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äëÜó£çñÑñÖóñ½ ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖ▲ê £ÖíôñÖóú 
öÜ¡í RMSI  ó Öíäë　¢ñÖó　 RMSU  [1]: 

RMS RMSS I U . (1) 
ゑ ïÜÜöçñöïöçóó ï ïÜàñïöçÜ0àó½ó ¡¿íïïóôñï¡ó½ó ½ñöÜÑí½ó íÖí¿ó£í ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç ç îñä　ê ï 

ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖ▲½ó öÜ¡í½ó ó Öíäë　¢ñÖó　½ó äÜ¿Öí　 ½ÜàÖÜïöá S ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 öëó ïÜïöíç¿　0àóñ: í¡öóçÖÜ0 
½ÜàÖÜïöá P0, ëñí¡öóçÖÜ0 ½ÜàÖÜïöá ó¿ó ½ÜàÖÜïöá Q ïÑçóÇí ó ½ÜàÖÜïöá T óï¡í¢ñÖó　  [1, 3, 4]: 

2 2K K
2

0k k
k 0 k 1

S P Q T
 

   
     

   
  ,  (2) 

ÇÑñ 
K

0k
k 0
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  – ïÜ½½í ïÜïöíç¿　0àóê í¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó, 

K

k
k 1

Q


 
 
 
  – ïÜ½½í ïÜïöíç¿　0àóê ëñí¡öóçÖÜú 

½ÜàÖÜïöó, k – ÖÜ½ñë Çíë½ÜÖó¡ó ½ÜàÖÜïöó, K – ¡Ü¿óôñïöçÜ íÖí¿ó£óëÜñ½▲ê Çíë½ÜÖó¡ ½ÜàÖÜïöó. 
でÜàñïöçÜ0àóñ öñÜëóó äÜ£çÜ¿　0ö ÜîñÖóçíöá £ÖíôñÖóñ äÜïöÜ　ÖÖÜú, ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöñú, í öí¡¢ñ 

½ÜàÖÜïöó óï¡í¢ñÖó　. ぞÜ ÑÜ ïóê äÜë óïï¿ñÑÜçíöñ¿ó ïôóöí0ö îñ¿ñïÜÜßëí£Ö▲½ ÜÑñ¿óöá çÖó½íÖóñ ÜöÜôÖñÖó0 
íÖí¿ó£í äëÜîñïïÜç, ¡ÜöÜë▲ñ äëÜöñ¡í0ö ç îñä　ê ï äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲½ó äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó, 　ç¿　0àó½óï　 
~¿ñ½ñÖöí½ó ï 　çÖÜ ç▲ëí¢ñÖÖÜú Öñ¿óÖñúÖÜïöá0 [1,2]. ÄöÜ ç▲£çíÖÜ öñ½, ôöÜ ïÜàñïöçÜ0àóñ óÖöñÇëí¿áÖ▲ñ 
½ñöÜÑ▲ íÖí¿ó£í ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç Öñ äÜ£çÜ¿　0ö ç▲　çóöá ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ öñ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó 
~ÖñëÇÜäëñÜßëí£ÜçíÖó　, ¡ÜöÜë▲ñ äëóïÜàó ïóïöñ½í½ ï äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲½ó ~¿ñ½ñÖöí½ó. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ ó óÖöñëäëñöíîó　 ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ~¿ñ¡öëóôñï¡óê îñäñú, 
ïÜÑñë¢íàóê äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ¡í¡ ¡¿íïïóôñï¡óê öñÜëóú ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó, 
öí¡ ó í¿áöñëÖíöóçÖ▲ê öñÜëóú, ßí£óëÜ0àóêï　 Öí íÖí¿ó£ñ ÜëíçÖñÖóú ßí¿íÖïí ÜëöÜÇÜÖí¿áÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê 
½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. が¿　 óïï¿ñÑÜçíÖóú ß▲¿í óïäÜ¿á£ÜçíÖí äëÜïöñúüí　 ïêñ½í, ïÜïöÜ　àí　 
ó£ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ äÜÑ¡¿0ôñÖÖ▲ê óÑñí¿ó£óëÜçíÖÖÜÇÜ öóëóïöÜëí ó í¡öóçÖÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 (ëóï. 1). ゐ▲¿Ü 
äëóÖ　öÜ, ôöÜ ïêñ½í äóöíñöï　 Üö ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜÇÜ óïöÜôÖó¡í Öíäë　¢ñÖó　. ぢëó ~öÜ½ ç ôíïöÖÜ½ ï¿Üôíñ: äëó 
ÖÜ¿ñçÜ½ ÜÇ¿ñ Üäëíç¿ñÖó　 öóëóïöÜëÜ½ g=0, ó ñÇÜ ½Ü¢ÖÜ ëíïï½íöëóçíöá ¡í¡ ÑóÜÑ. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ごïï¿ñÑÜñ½í　 ~¿ñ¡öëóôñï¡í　 îñäá ï öóëóïöÜëÜ½ 

んÖí¿ó£ ßí¿íÖïí ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ëíïï½íöëóçíñ½Üú ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú îñäó ÜïÜàñïöç¿　¿ï　 
íÖí¿óöóôñï¡ó ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ½ñöÜÑí âÜë½óëÜçíÖó　 ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó [5]. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ íÖí¿óöóôñï¡óê £íçóïó½Üïöñú äÜ¡í£í¿Ü, ôöÜ ßí¿íÖï ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó îñäó ïêÜÑóöï　 öÜ¿á¡Ü äëó Üôñöñ ïÜïöíç¿　0àóê Öí äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡ÜçÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ, Ñí¢ñ ñï¿ó ÜÖ 
äëñÑïöíç¿ñÖ ¡í¡ óÑñí¿áÖ▲ú ~¿ñ½ñÖö. 

ぢëó ëíßÜöñ öóëóïöÜëí ï ÜÇ¿Ü½ Üäëíç¿ñÖó　 g≠0 ñÇÜ Öñ¿óÖñúÖí　 êíëí¡öñëóïöó¡í ä¿ÜêÜ äÜÑÑíñöï　 
íääëÜ¡ïó½íîóó, äÜ~öÜ½Ü Ñ¿　 ÑíÖÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ß▲¿ ç▲ßëíÖ äÜöá íÖí¿ó£í ëñ£Ü¿áöíöÜç ôóï¿ñÖÖÜÇÜ 
½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　. ゑÜ çÖó½íÖóñ äëóÖó½í¿óïá öÜ¿á¡Ü çñïÜ½▲ñ Çíë½ÜÖó¡ó Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í óïï¿ñÑÜñ½Üú îñäó, 
¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲  ç ëñ£Ü¿áöíöñ ëíïôñöí ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó ÑíÖÖÜú ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú îñäó ç ïëñÑñ 
Matlab. で äÜ½Üàá0 íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ½ñöÜÑí âÜë½óëÜçíÖó　 Çíë½ÜÖóôñï¡óê ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó ß▲¿ äÜ¿ÜôñÖ ßí¿íÖï ÜëíçÖñÖóú ÜëöÜÇÜÖí¿áÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó óïï¿ñÑÜñ½Üú 
îñäó.  

ぶóï¿ñÖÖ▲ñ ëíïôñö▲, ¡í¡ ó íÖí¿óöóôñï¡óñ óïï¿ñÑÜçíÖó　, äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ Üö¿óôóñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê 
ïÜïöíç¿　0àóê ó óÖöñÇëí¿áÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí óïöÜôÖó¡ñ äóöíÖó　 ó ÖíÇëÜ£¡ñ 



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 
 

 

 
 139 

Üßé　ïÖ　ñöï　 Öí¿óôóñ½ ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí öóëóïöÜëñ. ぢëó Üçñ¿óôñÖóó öÜôÖÜïöó 
íääëÜ¡ïó½íîóó Öñ¿óÖñúÖÜïöó öóëóïöÜëí ó¿ó ï Üçñ¿óôñÖóñ½ öÜôÖÜïöó ôóï¿ñÖÖ▲ê ëíïôñöÜç £ÖíôñÖó　 í¡öóçÖÜú 
½ÜàÖÜïöó Öí äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡ÜçÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ ïöëñ½　öï　 ¡ ÖÜ¿0. ず0ßÜñ Üçñ¿óôñÖóñ öÜôÖÜïöó ëíïôñöÜç Öñ 
äëóçÜÑóö ÜëöÜÇÜÖí¿áÖ▲ñ ïÜïöíç¿　0àóñ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ¡ ÖÜ¿ñç▲½ £ÖíôñÖó　½. ゑÜïïöíÖÜç¿ñÖóñ ¡ëóçÜú 
½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡ÜçÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ çÜ çëñ½ñÖÖÜú Üß¿íïöó Üöëí¢íñö ïÜàñïöçñÖÖ▲ú çïä¿ñï¡, 
¡ÜöÜë▲ú ïÜÜöçñöïöçÜñö ¡ëÜö▲½ âëÜÖöí½ öÜ¡í ó Öíäë　¢ñÖó　 äëó ¡Ü½½Üöíîóó öóëóïöÜëí.  

で Üçñ¿óôñÖóñ½ ¡Ü¿óôñïöçí íÖí¿ó£óëÜñ½▲ê Çíë½ÜÖó¡ öÜ¡í ó Öíäë　¢ñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖí　 ½ÜàÖÜïöá Öí 
Öñ¿óÖñúÖÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ äëóß¿ó¢íñöï　 ¡ óïöóÖÖÜ½Ü çóÑÜ – ÖÜ¿ñçÜ½Ü £ÖíôñÖó0 Öí äëÜö　¢ñÖóó çïñÇÜ äñëóÜÑí. 
で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, çÜ çëñ½ñÖÖÜú Üß¿íïöó ¡Ü½äÜÖñÖö▲ ÜëöÜÇÜÖí¿áÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí 
Öñ¿óÖñúÖÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ ç£íó½ÖÜ ¡Ü½äñÖïóëÜ0öï　. 

ぢëó óÖöñÇëí¿áÖÜú ÜîñÖ¡ñ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí Öñ¿óÖñúÖÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ 
ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖ▲ê £ÖíôñÖóú ïÜïöíç¿　0àóê ½ÜàÖÜïöó ç£íó½ÖÜú ¡Ü½äñÖïíîóó Öñ äëÜóïêÜÑóö. ぞñÜßêÜÑó½Ü 
Üö½ñöóöá, ôöÜ äëó ~öÜ½ ïÜçäíÑíñö ßí¿íÖï äÜ ¡çíÑëíöóôÖ▲½ £ÖíôñÖó　½ ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖÜú ½ÜàÖÜïöó, äÜ¿ÖÜú 
½ÜàÖÜïöó ó ½ÜàÖÜïöó óï¡í¢ñÖó　  óïöÜôÖó¡í (S), ÖíÇëÜ£¡ó (C) ó öóëóïöÜëí (VS):  

2 2 2
rmsS rmsC rmsVSP P P ;   (3) 

2
VS

2
C

2
S SSS  ; (4) 

2
VS

2
C

2
S TTT  , (5) 

öí¡¢ñ ïÜçäíÑíñö ßí¿íÖï äÜ ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó: 

VSCS QQQ  . (6) 
ゑÜ¿áöí½äñëÖí　 êíëí¡öñëóïöó¡í öóëóïöÜëí äëó ëí£Ö▲ê ÜÇ¿íê Üäëíç¿ñÖó　 ßÜÑñö ó½ñöá ëí£Ö▲ú çóÑ, 

ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, äëó ó£½ñÖñÖóó ÜÇ¿í Üäëíç¿ñÖó　 ó£½ñÖ　ñöï　 ïöñäñÖá Öñ¿óÖñúÖÜïöó öóëóïöÜëí. が¿　 ÜîñÖ¡ó 
ïöñäñÖó Öñ¿óÖñúÖÜïöó ½Ü¢ÖÜ çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 ÜëíçÖñÖóñ½ ßí¿íÖïí í¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó: 

K

0S1 0Ck
k 0

P P


 , (7) 

ÇÑñ 10SP  – í¡öóçÖí　 ½ÜàÖÜïöá óïöÜôÖó¡í äóöíÖó　; CkP0  – k-ñ ïÜïöíç¿　0àóñ í¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó ÖíÇëÜ£¡ó. 
ゑ ¡íôñïöçñ ¡Ü~ââóîóñÖöí Öñ¿óÖñúÖÜïöó äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú äëñÑ¿Ü¢ñÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá 

ÜöÖÜüñÖóñ í¡öóçÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú ½ÜàÖÜïöó ÜïÖÜçÖÜú Çíë½ÜÖó¡ó Öí ÖíÇëÜ£¡ñ ¡ í¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó ~öÜú 
Çíë½ÜÖó¡ó Öí óïöÜôÖó¡ñ äóöíÖó　:  

.P/Pk SCnl 1010  (8) 

が¿　 ¿óÖñúÖÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí nlk =1, Ñ¿　 íßïÜ¿0öÖÜ Öñ¿óÖñúÖÜÇÜ nlk = 0. ぢÜÑ íßïÜ¿0öÖÜ Öñ¿óÖñúÖ▲½ ~¿ñ½ñÖöÜ½ 
ó½ññöï　 ç çóÑÜ äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ú äëñÜßëí£Üçíöñ¿á, Öí ç▲êÜÑñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ÜöïÜöïöçÜ0ö ïÜïöíç¿　0àóñ öÜ¡í ó¿ó 
Öíäë　¢ñÖóú ï ôíïöÜöÜú äóöí0àñú ïñöó. 

ぢëÜçñÑñÖÖ▲ú âó£óôñï¡óú ~¡ïäñëó½ñÖö îñäó (ëóï. 1) ï ëñí¿áÖ▲½ öóëóïöÜëÜ½ äÜÑöçñëÑó¿ ëñ£Ü¿áöíö▲ 
íÖí¿óöóôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú ó ôóï¿ñÖÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. ゐí¿íÖï ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó îñäó ïêÜÑóöï　 öÜ¿á¡Ü äëó Üôñöñ  ïÜïöíç¿　0àóê Öí 
äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡ÜçÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ, Ñí¢ñ ñï¿ó ÜÖ äëñÑïöíç¿ñÖ ¡í¡ óÑñí¿áÖ▲ú ~¿ñ½ñÖö. 
2. ぢëó Üôñöñ ïÜïöíç¿　0àóê äÜ¿ÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí Öñ¿óÖñúÖÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ ïÜçäíÑíñö ßí¿íÖï äÜ í¡öóçÖÜú ó 
ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïö　½. ぢÜ äíëí½ñöëí½ äÜ¿ÖÜú ½ÜàÖÜïöó ó ½ÜàÖÜïöó óï¡í¢ñÖó　, í öí¡¢ñ 
ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖ▲½ £ÖíôñÖóñ½ ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ßí¿íÖï ïÜçäíÑíñö äÜ ¡çíÑëíöóôÖ▲½ 
£ÖíôñÖó　½. 
3. ぢëñÑ¿Ü¢ñÖÜ ÜîñÖóçíöá ïöñäñÖá Öñ¿óÖñúÖÜïöó äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡ÜçÜÇÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 äÜ ÜöÖÜüñÖó0 í¡öóçÖÜú 
ïÜïöíç¿　0àñú ½ÜàÖÜïöó ÜïÖÜçÖÜú Çíë½ÜÖó¡ó Öí ÖíÇëÜ£¡ñ ¡ í¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó ~öÜú ¢ñ Çíë½ÜÖó¡ó óïöÜôÖó¡í 
äóöíÖó　. 
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ゑïöÜä. がÜçÇÜöëóçí¿í ñ¡ïä¿Üíöíî：　 íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç (んが) äëó£çÜÑóöá ÑÜ çóÖó¡ÖñÖÖ　 äÜü¡ÜÑ¢ñÖá Üß-

½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí (Üßëóçó äíëí¿ñ¿áÖóê ïñ¡î：ú, ½：¢çóö¡Üç： £í½ó¡íÖÖ　, äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 í¡öóçÖÜ； ïöí¿： ïöíöÜëí öí Öñ-
ïó½ñöë：　 äíëí½ñöë：ç £í âí£í½ó), ëÜöÜëí (Üßëóçó ïöëó¢Ö：ç ëÜöÜë：ç, äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 Üß½ÜöÜ¡ âí£Öóê ëÜöÜë：ç) öí 
½ñêíÖ：ôÖóê äÜü¡ÜÑ¢ñÖá (£ÖÜüñÖÖ　 ä：ÑüóäÖó¡：ç, Ñóïßí¿íÖïó ëÜöÜëí, £íô：äíÖÖ　 ëÜöÜëí £í ïöíöÜë) [1]. がÜï¿：-
Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£Ü0öá, àÜ ÜÑÖó½ó £ Öíúß：¿áü ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖóê ． äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí [2, 3]. ば ëñ£Ü¿áöíö： 
çóÖó¡ÖñÖÖ　 ½：¢çóö¡Üçóê £í½ó¡íÖá öí Üßëóç：ç äíëí¿ñ¿áÖóê ïñ¡î：ú Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí ½í． ½：ïîñ Öñïó½ñöëóôÖóú 
ëñ¢ó½ ëÜßÜöó, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ äñëñëÜ£äÜÑ：¿Ü ïöëÜ½：ç Ü âí£Öóê Üß½Üö¡íê, äëóôÜ½Ü ç Ü¡ëñ½óê âí£íê çñ¿óôóÖó 
ïöëÜ½：ç ½Ü¢Üöá £ÖíôÖÜ äñëñçóàÜçíöó ÖÜ½：Öí¿áÖ： £ÖíôñÖÖ　. é¡ äÜ¡í£íÖÜ ç ëÜßÜö： [4], çó¡ÜëóïöíÖÖ　 çñ¡öÜëÖóê 
äëóÖîóä：ç ¡ñëÜçíÖÖ　, àÜ ‾ëÜÖöÜ0öáï　 Öí Öñäë　½óê ½ñöÜÑíê çó£ÖíôñÖÖ　 çñ¡öÜëÖóê £½：ÖÖóê, ÑçóÇÜÖí½ó £ Öñïó-
½ñöëóôÖó½ó Üß½Üö¡í½ó äëó£çÜÑóöá ÑÜ ïÜöö．çÜÇÜ äÜÇ：ëüñÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖóê öí ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ÑíÖóê 
ïóïöñ½ ôó ç£íÇí¿： ÑÜ çöëíöó äëíîñ£ÑíöÖÜïö： ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (ぎぢ). 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ïóïöñ½ó ¡Ü½äñÖïíî：； äíëí½ñöëóôÖÜ； Öñïó½ñöë：； Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí íïóÖêëÜÖÖóê Ñçó-
ÇÜÖ：ç Ñ¿　 äÜ¿：äüñÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç £ çñ¡öÜëÖó½ ¡ñëÜçíÖÖ　½. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, 　¡： ßí£Ü0öáï　 Öí ÜëöÜÇÜÖí¿áÖóê ½Ü-
Ññ¿　ê んが [5, 6], Öñ ÑÜ£çÜ¿　0öá £Ñ：úïÖ0çíöó çä¿óçó Ü¡ëñ½Ü Öí ¡Ü¢ÖÜ âí£Ü, àÜ Öñ Ñí． £½ÜÇó äëÜçÜÑóöó ¡Üëñ¡î：0 
ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ：ç £ Öñïó½ñöëóôÖó½ó Üß½Üö¡í½ó. ゑóêÜÑ　ôó £ îáÜÇÜ, Ñ¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 äÜïöíç¿ñÖÜ； 
½ñöó ßÜ¿í ëÜ£ëÜß¿ñÖí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　, âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í 　¡Ü； äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½ó ïóïöñ½ó ëÜ£Ñ：¿áÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 âí£í½ó んが 

ば äëñÑïöíç¿ñÖ：ú ïóïöñ½： ¡ÜÖöÜë ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí çó¡ÜÖÜ．öáï　 ç ïóÖêëÜÖÖÜ ÜßñëöÜç：ú ïóïöñ½： 
¡ÜÜëÑóÖíö qd , . づÜ£Ñ：¿ñÖÖ　 çóê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ëñÇÜ¿　öÜëí üçóÑ¡Üïö： Öí ½ÜÑÜ¿á äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ÑÜ£çÜ-
¿　． Üöëó½íöó ïóÇÖí¿ £íçÑíÖÖ　 í¡öóçÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí, £ÖíôñÖÖ　 　¡Ü；, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê 
äñëñöçÜë0çíô：ç, äñëñöçÜë0．öáï　 ïäÜôíö¡Ü ç ÖñëÜêÜ½Ü ÜëöÜÇÜÖí¿áÖÜ ïóïöñ½Ü ¡ÜÜëÑóÖíö, í äÜö：½ Ü öëóâí£ÖÜ. 
どí¡ó½ ôóÖÜ½, ïóÇÖí¿ó £íçÑíÖÖ　 í¡öóçÖóê ï¡¿íÑÜçóê ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí äëñÑïöíç¿　0öáï　 ïóïöñ½Ü0 öëóâí£Öóê çñ¡-
öÜë：ç. とÜÖöÜë ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 çó¡ÜÖÜ．öáï　 ç ÖñëÜêÜ½：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö, äëóôÜ½Ü ëñÇÜ¿0çíÖ-
Ö　 ç：ÑßÜçí．öáï　 £í ¡Ü¢ÖÜ0 âí£Ü0 Ü¡ëñ½Ü. ば ÑíÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ïóÇÖí¿ £íçÑíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äëñÑïöíç¿　．öáï　 
ïóïöñ½Ü0 öëóâí£Öóê ïóÖÜïÜ；ÑÖóê çä¿óç：ç. ゑóê：ÑÖ： ïóÇÖí¿ó ëñÇÜ¿　öÜë：ç äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äëñÑïöíç¿　0öá ïóÇÖí-
¿ó £íçÑíÖÖ　 ëñí¡öóçÖóê ï¡¿íÑÜçóê ïöëÜ½Ü âí£ ïöíöÜëí. ぢ：ÑïÜ½ÜçÜ0ôó £íÑíÖ： í¡öóçÖ： öí ëñí¡öóçÖ： ï¡¿íÑÜç： 
ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí, £í ç：ÑäÜç：ÑÖó½ó âí£í½ó ÑçóÇÜÖí, Üöëó½Ü．½Ü £íÑíÖ： ïóÇÖí¿ó ïöëÜ½Ü, àÜ äÜë：çÖ00öáï　 £ ëñí¿á-
Öó½ó ïóÇÖí¿í½ó. ゑóê：ÑÖ： ïóÇÖí¿ó ëñÇÜ¿　öÜë：ç ïöëÜ½Ü äëñÑïöíç¿　0öá ïóÇÖí¿ó £íçÑíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ÑçóÇÜÖí. 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó äëñÑïöíç¿ñÖÜ； ïóïöñ½ó äëÜçÜÑó¿óï　 £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ÜäóïÜ 
んが Ü öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö, ç 　¡Ü½Ü äëó Öñïó½ñöë：； Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí çëíêÜçÜ．öáï　 £½：Öí í¡öóçÖÜÇÜ ÜäÜ-
ëÜ, ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ëÜ£ï：0çíÖÖ　 öí ÇÜ¿ÜçÖÜ； ç£í．½Ü：ÖÑÜ¡î：； [7]. 

づÜ£Ñ：¿áÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　 ëñí¡öóçÖó½ ¡íÖí¿Ü½ äñëñÑíô： ñÖñëÇ：； Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá £½：Ö0çíöó í½ä¿：öÜÑÖñ £ÖíôñÖÖ　 Öí½íÇ-
Ö：ôÜ0ôÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü ç Ü¡ëñ½óê âí£íê ïöíöÜëí. げ½：Ö00ôó ïóÇÖí¿ £íçÑíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ç ÜÑÖ：ú âí£： ïóï-
öñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　, £½：Ö0．öáï　 ïöëÜ½ £íçÑíÖÖ　, í Üö¢ñ ú ÖíäëÜÇí ¡ñëÜçíÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ； âí£ó ÑçóÇÜÖí. げ½：ÖñÖ： äÜ¡í£Öó-
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¡ó ÖíäëÜÇó ¡ñëÜçíÖÖ　, ç：ÑäëíîáÜçÜ0ôó ïóÇÖí¿ £íçÑíÖÖ　, ç：ÑäÜç：ÑÖó½ ôóÖÜ½ çä¿óçí0öá Öí çÖÜöë：üÖ： äëÜîñïó äñëñ-
öçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ç ïí½Ü½Ü ÑçóÇÜÖ：. 

é¡ äÜ¡í£í¿ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, çä¿óç äíëí½ñöëóô-
ÖÜ； Öñïó½ñöë：； ½Ü¢Öí ¡Ü½äñÖïÜçíöó £í ëíêÜÖÜ¡ 
£½ñÖüñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 Ü Öñïó½ñöëóôÖ：ú 
âí£： Öí çñ¿óôóÖÜ, 　¡í ÑÜë：çÖ0． çñ¿óôóÖ： Öñïó½ñ-
öë：； í¡öóçÖóê ÜäÜë：ç £í âí£í½ó, äëñÑïöíç¿ñÖÜ； Ü 
ç：ÑÖÜïÖóê ÜÑóÖóî　ê. ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñ-
ï：ç £í üçóÑ¡：ïö0 öí ½Ü½ñÖöÜ½ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí £ äíëí½ñöëóôÖÜ0 Öñïó½ñöë：．0 ÜÑÖ：．； Üß-
½Üö¡ó âí£ó ïöíöÜëí öí äÜÑí¿áüó½ £½ñÖüñÖÖ　½ 
Öí½íÇÖ：ôÜ0ôÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü ç：ÑäÜç：ÑÖÜ； âí£ó 
äëñÑïöíç¿ñÖÜ Öí ëóï. 2. 

だî：Ö¡í êíëí¡öñëóïöó¡ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äëÜçÜ-
Ñó¿íï　 Öí ÜïÖÜç： äëñÑïöíç¿ñÖóê Ü ëÜßÜö： [4] ¡ëóöñ-
ë：；ç. ぞí ëóï. 3 äëñÑïöíç¿ñÖÜ Üî：Ö¡Ü ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ßñ£Ñíöôó¡Üçóê ïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ：£ ïó½ñö-
ëóôÖó½ ÑçóÇÜÖ½, äëó äíëí½ñöëóôÖ：ú Öñïó½ñöë：； Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí, àÜ ÑÜë：çÖ0． 5 öí 10 %, öí äëó £½ñÖüñÖÖ： ïóÇÖí-
¿Ü £íçÑíÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ç Öñïó½ñöëóôÖ：ú âí£：, àÜ ÑÜë：çÖ0． 5 öí 10 %, äëó ç：ÑäÜç：ÑÖóê ç：ÑïÜö¡íê Öñïó½ñöë：；. 

   
í) ß) ç) 

   
Ç) Ñ) ñ) 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ぢÜë：çÖ　ÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ: 

í) çöëíöó ç ½：Ñ： ïöíöÜëí, ゑö; ß) çöëíöó ç ½：Ñ： ëÜöÜëí, ゑö; ç) ïÜ½íëÖ： çöëíöó, ゑö; Ç) ïäÜ¢óçíÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá, ゑö;  
Ñ) ¡Üñâ：î：．Öö äÜöÜ¢ÖÜïö：, ç.Ü.; ñ) ¡Üñâ：î：．Öö ¡ÜëóïÖÜ； Ñ：；, ç.Ü. 

ゑóïÖÜç¡ó.  づÜ£ëÜß¿ñÖí ïóïöñ½í ëÜ£Ñ：¿áÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ¡íÖí¿：ç äñëñÑíô： í¡öóçÖÜ； öí ëñí¡öóçÖÜ； ñÖñëÇ：； £í ¡Ü¢-
ÖÜ0 âí£Ü0 ÑçóÇÜÖí Ü¡ëñ½Ü ÑÜ£çÜ¿　． £½：Ö0çíöó ïóÇÖí¿ó £íçÑíÖÖ　 Öí½íÇÖ：ôÜ0ôÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí ç Öñïó½ñ-
öëóôÖ：ú âí£：. がÜçñÑñÖÜ, àÜ ñâñ¡öóçÖí ¡Üëñ¡î：　 ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó öí äÜ¿：äüñÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ íïóÖê-
ëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç £ Öñïó½ñöëóôÖó½ó Üß½Üö¡í½ó ÑÜï　Çí．öáï　 ü¿　êÜ½ £½ñÖüñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ç Öñïó½ñöëóôÖ：ú 
âí£： ÑçóÇÜÖí Öí çñ¿óôóÖÜ, àÜ ÑÜë：çÖ0． Öñïó½ñöë：； í¡öóçÖóê ÜäÜë：ç £í âí£í½ó, äëñÑïöíç¿ñÖÜ； Ü ç：ÑÖÜïÖóê ÜÑóÖî　ê. 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó £í üçóÑ¡：ïö0 öí ½Ü½ñÖöÜ½ 

ÑçóÇÜÖí 
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んずゎだづごどぜ だどでずぎぐごゑんぞごé «がづぎざぱん» ぢんづんぜぎどづだゑ  
んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎんどぎずé がずé ぜごとづだぢづだぴぎででだづぞぼび でごでどぎぜ ばぢづんゑずぎぞごé 
が. で. だÑÖÜ¿á¡Ü, íïä. 
ゐñ¿ÜëÜïï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö 
äëÜïä. ぞñ£íçóïó½Üïöó, 65, 220013, Ç. ぜóÖï¡, づñïäÜß¿ó¡í ゐñ¿íëÜïá, odnolkod@tut.by 

 
ゑçñÑñÖóñ. ぜíïüöíßÖ▲ú äëÜÇëñïï ç ëí£çóöóó ïó¿ÜçÜú ó Üäëíç¿　0àñú ~¿ñ¡öëÜÖó¡ó ïäÜïÜßïöçÜçí¿ 

¡Ü½½ñëôñï¡Ü½Ü ëí£çóöó0 îóâëÜç▲ê äëóçÜÑÜç ï ëí£çóöÜú ïóïöñ½Üú Üäëíç¿ñÖó　. ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó, 
ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ, ëí£ë　ÑÖÜïöá, çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ç▲äÜ¿ÖñÖó　 Üäñëíîóú ï ä¿íçí0àñú £íä　öÜú, Üßéñ½ äí½　öó 
ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ½ó¡ëÜäëÜîñïïÜëÖ▲ê ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëÜç Üö¡ë▲çí0ö äëí¡öóôñï¡ó ÖñÜÇëíÖóôñÖÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó 
Üï¿Ü¢ÖñÖó　 í¿ÇÜëóö½í Üäëíç¿ñÖó　 íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖ▲½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ [1]. が¿　 ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　  
íïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½ (んが), ëíßÜöí0àó½ ç ïÜïöíçñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ÖñÜßêÜÑó½Ü 
ëíïäÜ¿íÇíöá óÖâÜë½íîóñú Ü öñ¡Üàóê £ÖíôñÖó　ê äíëí½ñöëÜç ïêñ½▲ £í½ñàñÖó　 âí£▲. ゑçóÑÜ ë　Ñí äëóôóÖ [2], 
çÜ£Öó¡íñö «Ñëñúâ» äíëí½ñöëÜç, äëóçÜÑ　àóú ¡ Üö¡¿ÜÖñÖó　½ ÜïÖÜçÖ▲ê çñ¿óôóÖ Üö £íÑíÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú. ぢÜ~öÜ½Ü 
Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó ßÜ¿ññ öÜôÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Üç Üäëíç¿ñÖó　, Üßñïäñôóçí0àóê ~ââñ¡öóçÖÜñ ~ÖñëÇÜïßñëñ¢ñÖóñ, 
ÖñÜßêÜÑó½▲ í¿ÇÜëóö½▲ Üöï¿ñ¢óçíÖó　 ó£½ñÖñÖó　 äñëñôóï¿ñÖÖ▲ê äíëí½ñöëÜç. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぱÜë½óëÜçíÖóñ Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½í Ñ¿　 ½ó¡ëÜäëÜîñïïÜëÖ▲ê ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 んが ó 
íÖí¿ó£ ½ñöÜÑÜ½ ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ óÑñÖöóâó¡íîóó ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç 
íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ç ëí½¡íê ëñ¡ÜëëñÖöÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½í Öíó½ñÖáüóê ¡çíÑëíöÜç [3]. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぜíöñ½íöóôñï¡Üñ ÜäóïíÖóñ んが ½Ü¢ñö ß▲öá äëñÑïöíç¿ñÖÜ äÜ-
ëí£ÖÜ½Ü. でÜöá ç▲ßÜëí ¡ÜÜëÑóÖíöÖ▲ê Üïñú Öñ öí¡ äëóÖîóäóí¿áÖí Ñ¿　 ÜäóïíÖó　 んが, ¡í¡ Ñ¿　 ÜäóïíÖó　 ÜëíçÖñÖóú 
Öíß¿0Ñíöñ¿　. ぞíóßÜ¿ññ ëíîóÜÖí¿áÖ▲½ Ü¡í£▲çíñöï　 ç▲ßÜë öñê Üïñú, Ü ¡ÜöÜë▲ê ó½ññöï　 ßÜ¿áüñ óÖâÜë½íîóó. 
どí¡ ¡í¡ ïÜàñïöçÜñö ë　Ñ ÖñëñüñÖÖ▲ê çÜäëÜïÜç ïóÖöñ£í ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ äëóçÜÑí, Öñ ó½ñ0àñÇÜ 
Ñíöôó¡í ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 [4], öÜ äÜç▲üñÖóñ ~ââñ¡öóçÖÜïöó í¿ÇÜëóö½í óÑñÖöóâó¡íîóó öëñßÜñö 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç ïóïöñ½ñ ¡ÜÜëÑóÖíö (x-y), ÖñäÜÑçó¢ÖÜú 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ çëíàí0àñÇÜï　 ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜ¿　: 

  ;sypryprrxsxssxsx innTiLudtdi    

  ;sxprxprrysxssysy innTiLudtdi    

;rrxrsxmrx TTiLdtd    

,rryrsymry TTiLdtd    

ÇÑñ ;1 2
rsm LLL ;rsm LLL   )(1 2

rrmss LTLRL   – ÜßàñäëóÖ　öÜñ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ê 
¡ÜÖïöíÖö. 

がíÖÖí　 ½ÜÑñ¿á äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ïóïöñ½Ü ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú, ç ¡ÜöÜëÜú Öñó£çñïöÖ▲½ó 
　ç¿　0öï　 ä　öá äíëí½ñöëÜç: rsrs L,L,R,R – ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ó óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí, mL – 
óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá Öí½íÇÖóôóçí0àñÇÜ ¡ÜÖöÜëí. ゑñ¡öÜë ïÜïöÜ　Öó　 ïóïöñ½▲ ÑÜïöÜäñÖ Ñ¿　 ó£½ñëñÖó　 ôíïöóôÖÜ: 
ó£½ñë　0öï　 çñ¡öÜë öÜ¡í ïöíöÜëí  yx

T
xy iii ,  ó ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá ëÜöÜëí の. ばäëíç¿　0àó½ó ïóÇÖí¿í½ó 　ç¿　0öï　 

¡Ü½äÜÖñÖö▲ ÑçÜ½ñëÖÜÇÜ çñ¡öÜëí Öíäë　¢ñÖó　 ïöíöÜëí  yx
T
xy uuu , .  

ぢÜï¿ñ äëñÜßëí£ÜçíÖóú ç▲üñäëóçñÑñÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú, Öíäëíç¿ñÖÖ▲ê Öí óï¡¿0ôñÖóñ ÖñÑÜïöÜäÖ▲ê Ñ¿　 
ó£½ñëñÖó　 äñëñ½ñÖÖ▲ê ryrx  , , ïóïöñ½í ÜëíçÖñÖóú äëó½ñö çóÑ: 

  .,, ,  xyxy uiKZ  
げÑñïá  

;
dtdindtid

dtdindtid
Z

sxpsy
2

sypsx
2
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udtudinidtdi
u,i,K

sysysxpsysy
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,xyxy












































 

ÇÑñ    ;rss T1LR1K    ;TLR2K rss  ;T13K r  ;L14K s  ;TL15K rs    – çñ¡öÜë ÜüóßÜ¡ 
ó£½ñëñÖóú ï ÖÜ¿ñç▲½ ïëñÑÖó½ £ÖíôñÖóñ½ ó ¡ÜçíëóíîóÜÖÖÜú ½íöëóîñú R . 
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だîñÖ¡í Ü¡í£íÖÖ▲ê äñëñ½ñÖÖ▲ê ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ¡ÜïçñÖÖ▲½ ó£½ñëñÖó　½ ½ñöÜÑÜ½ Öíó½ñÖáüóê ¡çíÑëíöÜç 
(ぜぞと). ぢíëí½ñöëóôñï¡í　 óÑñÖöóâó¡íîó　 ½ÜÑñ¿ó Üßéñ¡öí äÜ£çÜ¿　ñö ïëí£Ü ÖíêÜÑóöá £ÖíôñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöÜç 
½ÜÑñ¿ó äÜ ó£½ñë　ñ½▲½ £ÖíôñÖó　½ Üäëíç¿　ñ½ÜÇÜ ó Üäëíç¿　0àñÇÜ ïóÇÖí¿Üç Üßéñ¡öí. ゑí¢Ö▲½ äëñó½ÜàñïöçÜ½ 
äíëí½ñöëóôñï¡Üú óÑñÖöóâó¡íîóó 　ç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñ¡ÜëëñÖöÖ▲ê í¿ÇÜëóö½Üç, 
äÜ£çÜ¿　0àóê äëÜçÜÑóöá öñ¡ÜàÜ0 óÑñÖöóâó¡íîó0 ç ëñí¿áÖÜ½ çëñ½ñÖó äëó ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲ 
Üßéñ¡öí. 

でóïöñ½í óÑñÖöóâó¡íîóó äÜïöëÜñÖí Öí öÜ½, ôöÜ ÜîñÖ¡ó äíëí½ñöëÜç ÜäëñÑñ¿　0öï　 ó£ Üï¿Üçó　 ½óÖó½Ü½í 
ïÜ½½▲ ¡çíÑëíöÜç ÜüóßÜ¡ ó£½ñëñÖóú, ö.ñ. ¡í¡ ëñüñÖóñ  ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú Üäöó½ó£íîóÜÖÖÜú £íÑíôó [3]: 

        .min,,,, ,, Kxyxy
T

xyxy
T uiKZuiKZKF    

づñüñÖóñ Üäöó½ó£íîóÜÖÖÜú £íÑíôó äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿Üôóöá ï¿ñÑÜ0àóú çíëóíÖö Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½í 
Üöï¿ñ¢óçíÖó　 «Ñëñúâí» äíëí½ñöëÜç: 
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;
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ぶöÜß▲ çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 í¿ÇÜëóö½Ü½, ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜäëñÑñ¿óöá Öíôí¿áÖ▲ñ Üï¿Üçó　. が¿　 äÜç▲üñÖó　 öÜôÖÜïöó 
ÜîñÖóçíÖó　 Öíôí¿áÖ▲ñ Üï¿Üçó　 ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá äÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ß¿ó¢ñ ¡ óïöóÖÖÜ½Ü £ÖíôñÖó0 
óÑñÖöóâóîóëÜñ½ÜÇÜ äíëí½ñöëí. で ~öÜú îñ¿á0 Öí ÜïÖÜçñ ¡íöí¿Ü¢Ö▲ê ÑíÖÖ▲ê äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ ÜäëñÑñ¿　0öï　 
ëíïôñöÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 ÜîñÖóçíñ½▲ê äíëí½ñöëÜç [5].  

が¿　 íÖí¿ó£í ëíßÜö▲ í¿ÇÜëóö½í äëó½ñÖñÖí ó½óöíîóÜÖÖí　 ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á. でöëÜ¡öÜëí ½ÜÑñ¿ó 
ç¡¿0ôíñö ó½óöíîóÜÖÖÜ0 ½ÜÑñ¿á öëñêâí£ÖÜÇÜ んが, ÜïöëÜúïöçÜ âÜë½óëÜçíÖó　 öëñêâí£ÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ó 
äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äñëñ½ñÖÖÜú í½ä¿óöÜÑ▲, äÜÑïóïöñ½Ü óÑñÖöóâó¡íîóó ó ÜïöëÜúïöçí ëñÇóïöëíîóó 
äñëñ½ñÖÖ▲ê. ゑ ¡íôñïöçñ Üßéñ¡öí óïï¿ñÑÜçíÖó　 ß▲¿ ç▲ßëíÖ んが ïëñÑÖñú ½ÜàÖÜïöó づぞ=11 ¡ゑö. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ 
ç▲äÜ¿ÖñÖÜ Ñ¿　 ëí£¿óôÖ▲ê £ÖíôñÖóú ïöíöÜëÖ▲ê ïÜäëÜöóç¿ñÖóú Üß½ÜöÜ¡ ÑçóÇíöñ¿　 ç äëñÑñ¿íê Üö 0,5 ÑÜ 1,5 Üö 
ëíïôñöÖ▲ê £ÖíôñÖóú, ôöÜ ïÜÜöçñöïöçÜñö öñ½äñëíöÜëÖ▲½ ó£½ñÖñÖó　½ [2]. とÜ¿ñßíÖóñ çñ¿óôóÖ▲ ïöíöÜëÖÜÇÜ 
ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 Üöëí¢íñö ëñí¿áÖ▲ñ äëÜîñïï▲, äëÜöñ¡í0àóñ ç Üß½Üö¡íê ½íüóÖ▲, ó äÜ£çÜ¿　0ö ÜîñÖóöá 
~ââñ¡öóçÖÜïöá ëí£ëíßÜöíÖÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½í ç Üï¿Üçó　ê, äëóß¿ó¢ñÖÖ▲ê ¡ ëñí¿áÖ▲½. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ç▲äÜ¿ÖñÖÜ 
Ñ¿　 ÖñäÜÑçó¢ÖÜÇÜ ó çëíàí0àñÇÜï　 んが äëó öëñêâí£ÖÜ½ ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜ½ Öíäë　¢ñÖóó. ん¿ÇÜëóö½ 
óÑñÖöóâó¡íîóó Üßñïäñôóçíñö íçöÜ½íöóôñï¡Üñ ó£½ñÖñÖóñ üíÇí ëíïôñöí Öí ëí£¿óôÖ▲ê ~öíäíê óÑñÖöóâó¡íîóó, í 
öí¡¢ñ ó£½ñÖñÖóñ ÜëíçÖñÖóú äÜ ½ñëñ óÑñÖöóâó¡íîóó äíëí½ñöëÜç ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜú îñäó. ゐ▲¿Ü ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ, 
ôöÜ ç ëñ¢ó½ñ ÖñäÜÑçó¢ÖÜÇÜ ëÜöÜëí í½ä¿óöÜÑí äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ÑÜ¿¢Öí ß▲öá äÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó 
½óÖó½í¿áÖÜú Ñ¿　 óï¡¿0ôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ ÖíÇëñçí Üß½ÜöÜ¡ ÑçóÇíöñ¿　. 

ゑ▲çÜÑ▲. んÖí¿ó£ ëñ£Ü¿áöíöÜç ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ äÜ£çÜ¿　ñö ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ Üß ~ââñ¡öóçÖÜïöó 
í¿ÇÜëóö½í Öíó½ñÖáüóê ¡çíÑëíöÜç. ぢëó ~öÜ½ Üüóß¡í ç ÜîñÖ¡ñ óÑñÖöóâóîóëÜñ½ÜÇÜ äíëí½ñöëí ÖíêÜÑóöï　 ç 
ÑÜäÜïöó½▲ê äëñÑñ¿íê Ñ¿　 ÑíÖÖÜÇÜ öóäí Öíß¿0Ñíöñ¿ñú ó ïÜïöíç¿　ñö 10–15 %. とëÜ½ñ öÜÇÜ, Ñóï¡ëñöÖ▲ú í¿ÇÜëóö½ 
äÜ£çÜ¿　ñö óÖöñÇëóëÜçíöá Öíß¿0Ñíöñ¿á ç ½ó¡ëÜäëÜîñïïÜëÖÜ0 ïóïöñ½Ü Üäëíç¿ñÖó　 ï ïÜêëíÖñÖóñ½ ç▲ïÜ¡Üú 
~ââñ¡öóçÖÜïöó ñÇÜ ëíßÜö▲. 
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ぢやがゑごべぎぞぞé ぎぱぎとどごゑぞだでどや づだゐだどご んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎばぞん ぷずéびだぜ  
とだぜぢぎぞでんぴやゆ げぜやぞぞごび でとずんがだゑごび ざだゎだ ぢだどばぐぞだでどや 

や. や. だëñ¿, ïöÜÑ. ん. ゑ. ぶÜ½íôÜçí, íïä. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 36900, とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: cifirka2008@mail.ru 

 
ゑïöÜä. んïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ (んが) – ï¡¿íÑÖóú Üß’．¡ö, 　¡óú ½í． ïÜöö．ç： Öñ¿：Ö：úÖÜïö：, àÜ ÜäóïÜ0öá öí¡： 

äëÜîñïó, 　¡ ÖíïóôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïöí¿： ïöíöÜëí öí çóö：ïÖñÖÖ　 ïöëÜ½Ü ç Üß½Üö¡íê ëÜöÜëí. どí¡Ü¢ んが ½Ü¢ñ 
êíëí¡öñëó£Üçíöóïá Ññ　¡Ü0 ½：ëÜ0 çóê：ÑÖÜ0 íßÜ ÖíÑßíÖÜ0 ç äëÜîñï： ñ¡ïä¿Üíöíî：； Öñïó½ñöë：．0 ¡ÜÖïöëÜ¡î：； öí 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç. 

ぞíúäÜüóëñÖ：üó½ó äëóôóÖí½ó çóÖó¡ÖñÖÖ　 Öñïó½ñöë：； ½Ü¢Üöá ßÜöó äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 íßÜ Ññâñ¡öó, Öíäëó¡¿íÑ: 
Üßëóç ïöëó¢Ö：ç ëÜöÜëÜ, Üßëóç äíëí¿ñ¿áÖóê ïñ¡î：ú Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí, ïöíöóôÖ： öí ÑóÖí½：ôÖ： Ñóïßí¿íÖïó ëÜöÜëÜ, 
Öñïó½ñöë：　 ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó ïöíöÜëí. どÜßöÜ Öíç：öá £í Ü½Üçó äÜçÖ：ïö0 ：Ññí¿áÖóê ïóÖÜïÜ；ÑÖóê öí ïó½ñöëóôÖóê 
ÖíäëÜÇ ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ½óöö．çí öëóâí£Öí äÜöÜ¢Ö：ïöá ÑçóÇÜÖí äëí¡öóôÖÜ £íç¢Ñó ½：ïöóöá «Öñßí¢íÖ：» 
Çíë½ÜÖ：ôÖ： ï¡¿íÑÜç：, 　¡： ÖñÇíöóçÖÜ çä¿óçí0öá Öí ñÖñëÇñöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó んが öí äëó£çÜÑ　öá ÑÜ äÜÇ：ëüñÖÖ　 
úÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ.  

ぞí ÑíÖóú ½Ü½ñÖö í¡öÜí¿áÖÜ0 äëÜß¿ñ½Ü0 ． ëÜ£ëÜß¡í ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ £íêÜÑ：ç Ñ¿　 ¡Ü½äñÖïíî：； £½：ÖÖóê ï¡¿íÑÜçóê 
öëóâí£ÖÜ； ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： んが ôñëñ£ £ÖíôÖÜ ¡：¿á¡：ïöá £íïöíë：¿óê ÑçóÇÜÖ：ç, 　¡：, çÖíï¿：ÑÜ¡ ÖñÜÑÖÜëí£Üçóê 
ëñ½ÜÖö：ç, ½í0öá çóïÜ¡óú ïöÜä：Öá çóê：ÑÖÜ； öí ÖíßÜöÜ； ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ； öí äíëí½ñöëóôÖÜ； Öñïó½ñöë：；.  

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： ëÜßÜöó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ü¿　êÜ½ ¡Ü½äñÖïíî：； £½：ÖÖóê 
ï¡¿íÑÜçóê äÜöÜ¢ÖÜïö： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, àÜ çó¡¿ó¡íÖí Öñïó½ñöë：．0 úÜÇÜ äíëí½ñöë：ç. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぞí ëñ¢ó½ó ëÜßÜöó んが  £ÖíôÖóú çä¿óç £Ñ：úïÖ00öá £½：ÖÖ： ï¡¿íÑÜç： 
ïÜ½íëÖÜ； öëóâí£ÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, Öíäëó¡¿íÑ, Öíúôíïö：üñ ç ïäñ¡öë： äÜöÜ¢ÖÜïö： £’　ç¿　．öáï　 ÑëÜÇí Çíë½ÜÖ：¡í, äÜ　çÜ 
　¡Ü； çó¡¿ó¡í． Öñïó½ñöë：　 äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ú ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　. ぞíëí£： ÖíúäÜüóëñÖ：üó½ £íïÜßÜ½ 
ßÜëÜöáßó ：£ Öñßí¢íÖó½ó ï¡¿íÑÜçó½ó äÜöÜ¢ÖÜïö： ． ïó¿Üçóú í¡öóçÖóú â：¿áöë (でんぱ). が¿　 äëíçó¿áÖÜÇÜ 
Öí¿íüöÜçíÖÖ　 öí ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ïöëÜ½：ç ¡Ü½äñÖïíî：； でんぱ ßÜç äëÜçñÑñÖóú ÜÇ¿　Ñ ：ïÖÜ0ôóê öñÜë：ú äÜöÜ¢ÖÜïöñú: 
¡ëÜï-çñ¡öÜëÖÜ； öñÜë：；, p-q öí p-q-r öñÜë：ú ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ゑ 　¡Üïö： ßí£ÜçÜ； ßÜ¿í çóßëíÖí ½ñöÜÑó¡í 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ïóÇÖí¿：ç £íçÑíÖá Ü ¡ëÜï-çñ¡öÜëÖ：ú öñÜë：；. ぢñëñçíÇí½ó îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ ． öñ, àÜ ç：Ö äñëñÑßíôí． 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ëñí¿áÖóê, ßñ£ äëÜ½：¢¡ÜçÜÇÜ äñëñöçÜëñÖÖ　, ïóÇÖí¿：ç ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó, àÜ £ÖíôÖÜ ïäëÜàÜ． 
½íöñ½íöóôÖóú íäíëíö ïóïöñ½ó, öÜßöÜ ä：ÑçóàÜ． ；； üçóÑ¡ÜÑ：0. でöëÜ½ó £íçÑíÖÖ　 çó£Öíôí0öáï　 £í âÜë½Ü¿Ü0: 

                       
*

2 2 .c s c s
c

p u q ui
u u

 


 (1) 
だôñçóÑÖÜ, àÜ âÜë½Ü¿í ½í． Ñç： ï¡¿íÑÜç：, àÜ çó£Öíôí0öá ¡Ü½äñÖïíî：0 ëñí¡öóçÖÜ； 

2
c sq u

u
 öí £½：ÖÖÜ； 

ï¡¿íÑÜçÜ； í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： 2
c sp u

u
 . が¿　 ÜïÜÖñÖÖ　 ÜïöíÖÖáÜ；  £íïÜßí½ó ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ 

ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (ぶづぎぢ) äÜöë：ßÖÜ ëÜ£ëíêÜçÜçíöó ïäñîóâ：ôÖ： âÜë½ó ¡ëóçóê öëóâí£ÖÜ； ÖíäëÜÇó.  ぢëóôÜ½Ü çíëöÜ 
£íÜçí¢óöó, àÜ âÜë½ÜçíÖÖ　 ïóÇÖí¿：ç £íçÑíÖá Öí ¡Ü½äñÖïíöÜë ßÜÑñ ç：Ñë：£Ö　öóïá Ü £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ öÜÇÜ, àÜ 
¡Ü½äñÖïÜ．öáï　: £½：ÖÖí ï¡¿íÑÜçí ½Ü½ñÖöÜ ôó í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. 

é¡àÜ ç 　¡Üïö： Üß’．¡öÜ ¡Ü½äñÖïíî：； çóïöÜäí． んが, äóöíÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíî：； ëñí¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： Öñ ïöíçóöáï　 
ç£íÇí¿：, äëóÖíú½Ö： Ñ¿　 äñëüóê Çíë½ÜÖ：¡ ÖíäëÜÇ öí ïöëÜ½：ç. ぢñëüÜôñëÇÜçÜ0 £íÑíôñ0 ． ÜïÜÖñÖÖ　 £½：ÖÖÜ； 
ï¡¿íÑÜçÜ； í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： öí ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ. だÑÖí¡ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£Ü0öá, àÜ çëíêÜçíÖÖ　 
ëñí¡öóçÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ÑÜ£çÜ¿　． ïöíß：¿：£Üçíöó ½Ü½ñÖö んが äëó ¡Ü½äñÖïíî：；. で¡Üëóïöíçüóïá çóëí£Ü½ (1), ½Ü¢Öí 
íÖí¿ÜÇ：ôÖÜ £íäóïíöó âÜë½Ü¿Ü Ñ¿　 ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ¡ÜëñÇÜ0ôÜ； ÖíäëÜÇó Ñ¿　 çóäíÑ¡Ü, ¡Ü¿ó äÜçóÖÖí ßÜöó 
£¡Ü½äñÖïÜçíÖí £½：ÖÖí ï¡¿íÑÜçí í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： んが, àÜ çó¡¿ó¡íÖí Öñïó½ñöë：．0 úÜÇÜ äíëí½ñöë：ç: 

                            *
2

c s c s
cs

p i q iu
i i i

 


,                                                            (2) 

Ññ ï¡¿íÑÜç： cp i  ： cq i  çó£Öíôí0öá ßí¢íÖ： í½ä¿：öÜÑÖ： £ÖíôñÖÖ　 Çíë½ÜÖ：¡ ¡ÜëñÇÜ0ôÜ； ÖíäëÜÇó, í ï¡¿íÑÜçí si i  
． ÖÜë½ÜçíÖó½ ïöëÜ½Ü½ âí£ó ïöíöÜëí, àÜ çó£Öíôí． ôíïöÜöÜ öí âí£Ü ¡ÜëñÇÜ0ôÜ； ÖíäëÜÇó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ âí£í½ んが.  
がÜÑíçíÖÖ　 ¡ÜëñÇÜ0ôóê ÖíäëÜÇ, 　¡： ëÜ£ëíêÜçíÖ： £í çóëí£Ü½ (2), ÑÜ ïóïöñ½ó ßí£Üçóê öëóâí£Öóê ïó½ñöëóôÖóê 
ÖíäëÜÇ ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； í½ä¿：öÜÑó öí ôíïöÜöó ÑÜ£çÜ¿　． Üöëó½íöó öí¡Ü ÖíäëÜÇÜ Öí Üß½Üö¡íê âí£ ïöíöÜëí, 　¡í 
äëó£çñÑñ ÑÜ âÜë½ÜçíÖÖ　 í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： んが ßñ£ öóê £½：ÖÖóê ï¡¿íÑÜçóê, äÜ　çí 　¡óê ßÜ¿í çó¡¿ó¡íÖí 
Öñïó½ñöë：．0 ïöëÜ½：ç Ü âí£íê ïöíöÜëí. ぢëóôÜ½Ü ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 (でと) ¡Ü½äñÖïíöÜëÜ½ ½Ü¢ñ äëíî0çíöó Ü 
ëñ¢ó½： ¡Ü½äñÖïíî：； £½：ÖÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ. ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü çê：ÑÖó½ó ïóÇÖí¿í½ó でと ． 
Öñ ïöëÜ½ó ： ÖíäëÜÇó, í ïöëÜ½ó ： äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 âí£ ïöíöÜëí. が¿　 äñëñç：ë¡ó £íäëÜäÜÖÜçíÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ 
äëÜçÜÑó¿Üïá ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëÜßÜöó んが Ü öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö äëó ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： Ñ¿　 
ë：£Öóê ïöÜäñÖ：ç Öñïó½ñöë：； âí£ó ん ïöíöÜëí (1, 2, 5 ： 10 %). ぢëó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： Öñïó½ñöëóôÖóê ëñ¢ó½：ç 
ÜëíêÜçÜçí¿íïá £½：Öí í¡öóçÖÜÇÜ, ：ÖÑÜ¡öóçÖÜÇÜ ÜäÜë：ç Üß½Üö¡ó ： £½：Öí ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ¡ÜÖöÜëÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. ゑ 
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öíß¿. 1 äëóçñÑñÖí Üî：Ö¡í 　¡Üïö： ¡Ü½äñÖïíî：；: ç：ÑÖÜïÖ： ïñëñÑÖáÜ¡çíÑëíöóôÖ： £ÖíôñÖÖ　 £½：ÖÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； 
ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ( crms íp P ) öí ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ( rms ím M ), ñ¿ñ¡öëóôÖóê çöëíö (〉づ½1s/〉づ½1Ö) ÑÜ ： 
ä：ï¿　 ç¡¿0ôñÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíöÜëí. だöëó½íÖ： ëñ£Ü¿áöíöó äÜ¡í£Ü0öá (ëóï. 1), àÜ ä：ï¿　 çç：½¡ÖñÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíöÜëí 
ïÜöö．çÜ £½ñÖüÜ．öáï　 ïñëñÑÖáÜ¡çíÑëíöóôÖñ £ÖíôñÖÖ　  £½：ÖÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ½Ü½ñÖöí (ÑÜ 7 % ç：Ñ äÜôíö¡ÜçÜÇÜ 
£ÖíôñÖÖ　). だÑÖí¡  çíëöÜ £íÜçí¢óöó, àÜ äëó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ¡Ü½äñÖïíî：； ÖñÜßê：ÑÖÜ ¡ÜÖöëÜ¿0çíöó 
Öñ ö：¿á¡ó £½：ÖÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ äÜöÜ¢ÖÜïö： ú  ½Ü½ñÖöÜ んが, í¿ñ ú Çë：0ô： çöëíöó £í âí£í½ó, Üï¡：¿á¡ó Öñïó½ñöë：　 
äíëí½ñöë：ç ½Ü¢ñ äëó£çñïöó ÑÜ ïÜöö．çÜÇÜ äñëñÇë：çÜ Ü¡ëñ½Ü； Üß½Üö¡ó Öíç：öá £í Ü½Üçó Öñ£ÖíôÖÜÇÜ £ß：¿áüñÖÖ　 
ïÜ½íëÖóê  çöëíö (öíß¿. 1). 

どíß¿óî　 1 − とëóöñë：； Üî：Ö¡ó 　¡Üïö： ¡Ü½äñÖïíî：； 
でöÜä：Öá   Öñïó½ñöë：； 

 
 
とëóöñë：ú Üî：Ö¡ó 

1% 2% 5% 10% 

c rms íp P , % 2,42 s 0,55 4,2 s 1,35 9,7 s 3,3 19,4 s 10,7 

rms ím M , % 2,5 s 0,3 4,1s 0,5 10 s 0,7 21 s 5 
〉づ½1ん/〉づ½1Ö, % -6,4 s -3,2 -9,7 s -3,2 -22,6 s -13 -43,5 s -11,3 
〉づ ½1ゑ/〉づ½1Ö, % 0,6 s -4 1,6 s -4,8 11,3 s 1,6 32,3 s -8 
〉づ ½1で/〉づ½1Ö, % 0,8 s 0 3,2 s 1,6 11,3 s 9,7 25,8 s 22,6 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 –  ぎ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö んが äëó 5 %-：ú Öñïó½ñöë：； âí£ ÑÜ ： ä：ï¿　 Üç：½¡ÖñÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíöÜëí 

é¡ çóÑÖÜ (öíß¿. 1), ä：ï¿　 ç¡¿0ôñÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíöÜëí £½：Ö0．öáï　 äñëñëÜ£äÜÑ：¿ çöëíö £í âí£í½ó んが, Ü Öíï¿：ÑÜ¡ 
ôÜÇÜ £½ñÖüÜ．öáï　 öñä¿Üçóú äñëñÇë：ç Ü¡ëñ½óê Üß½ÜöÜ¡. 

ゑóïÖÜç¡ó. づñ£Ü¿áöíöó äëÜçñÑñÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ïç：Ñôíöá äëÜ Ñ：．ç：ïöá ïóïöñ½ó ¡Ü½äñÖïíî：； £½：ÖÖÜ； 
ï¡¿íÑÜçÜ； í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：  £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ïêñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　, äÜßÜÑÜçíÖóê Öí ßí£： ¡ëÜï-çñ¡öÜëÖÜ； öñÜë：；.  
とÜ½äñÖïíöÜë äëÜäÜÖÜ．öáï　 çó¡ÜÖíöó Öí ÜïÖÜç： ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó ：£ üóëÜöÖÜ-：½äÜ¿áïÖÜ0 ½ÜÑÜ¿　î：．0, àÜ 
ä：Ñ¡¿0ôñÖóú äíëí¿ñ¿áÖÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ0. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíöÜëí ÑÜ£çÜ¿　． Öñ ö：¿á¡ó £Öó£óöó £½：ÖÖÜ 
ï¡¿íÑÜçÜ öëóâí£ÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, í¿ñ ú äñëñëÜ£äÜÑ：¿óöó çöëíöó Ü âí£íê ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, äëó îáÜ½Ü ïÜ½íëÖñ 
£ÖíôñÖÖ　 çöëíö £ß：¿áüÜ．öáï　 ÖñïÜöö．çÜ. ゑíëöÜ £íÜçí¢óöó, àÜ ç ïêñ½íê ：£ ÖÜ¿áÜçó½ äëÜçÜÑÜ½ äñëñëÜ£äÜÑ：¿ 
çöëíö ç：ÑßÜçí．öáï　 ß：¿áü ë：çÖÜ ： çöëíöó ç äÜü¡ÜÑ¢ñÖ：ú Üß½Üöî： Öñ ÑÜï　Çí0öá öí¡óê çñ¿ó¡óê £ÖíôñÖá, 　¡ Ü 
ïêñ½íê ：£ ÖÜ¿áÜçó½ äëÜçÜÑÜ½. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1 でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ öñÜëóó ½ÜàÖÜïöó ó óê óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ç äëñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ïóïöñ½íê ïó¿ÜçÜú ~¿ñ¡öëÜÖó¡ó  
/ ご.ぱ. がÜ½ÖóÖ, ゎ.ゎ. ぐñ½ñëÜç, が.で. とëó¿Üç, ぎ.ご. でÜ¡Ü¿ // どñêÖ. ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：¡í. – 2004. – どñ½. çóäÜï¡.  
– で. 80−91. 

2 づÜÑá¡óÖ, が.ご. だîñÖ¡í ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó äÜ¿óÇíë½ÜÖóôñï¡óê ïóÇÖí¿Üç  
// Ä¿ñ¡öëÜóÖâÜë½. – と., 2003. – ヽ 3. –  で. 13−15. 

3 ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½: ÜôñßÖ. äÜïÜßóñ / ん.ぢ. ぶñëÖ▲ú, ん.ゑ. ずÜÇÜçÜú, が.ご. づÜÑá¡óÖ 
ó Ñë. – とëñ½ñÖôÜÇ: 1999. – 204 ï. 

4 だßàóú ¡Üëï ~¿. äëóçÜÑí / ぜ.ゎ. ぶó¿ó¡óÖ, ん.で. でíÖÑñë. – ぜ.: ÄÖñëÇÜó£Ñíö, 1981. –576 ï. 
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ゑぢずごゑ づやげぞごぴや がやんぜぎどづやゑ とだずやでぞごび ぢんづ どん ぞぎでごぜぎどづやゆ だぢだづやゑ がゑごゎばぞやゑ 
ぞん どéゎだゑだ-げぶやぢぞや ゑずんでどごゑだでどや ぎずぎとどづだゑだげん 

と. で. ぢíÖôñÖ¡Ü, ïöÜÑ., ん. ぜ. んëöñ½ñÖ¡Ü, íï. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: scenter@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ぎ¡ïä¿Üíöíî：　 ú çóäëÜßÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ä：ÑöçñëÑ¢Ü0öá öÜú âí¡ö, àÜ âí¡öóôÖ： 

£ÖíôñÖÖ　 ïó¿ó ö　Çó ¡Ü¢ÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í ；ê êíëí¡öñëóïöó¡ó ½í0öá ëÜ£¡óÑ ç：ÑÖÜïÖÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Üçóê £ÖíôñÖá. ぶó½ 
çí¢ô： Ü½Üçó ëÜêÜ ú ß：¿áüñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í, öó½ çä¿óç îóê ëÜ£¡óÑ：ç íßÜ Öñïöíß：¿áÖ：ïöá ç¿íïöóçÜïöñú 
ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í ïöí0öá Üïñ ß：¿áü ç：ÑôÜöÖó½ó. どÜ½Ü Öñ ¡Ü¢ñÖ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ ½Ü¢ñ ÖÜë½í¿áÖÜ ëñí¿：£Üçíöó 
ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜ ïó¿Ü ö　Çó ú çíÇÜçÜ ÖÜë½Ü äÜö　ÇÜ. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çä¿óçÜ ë：£Öóî： Ñ：í½ñöë：ç ¡Ü¿：ï ¡Ü¿：ïÖóê äíë ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í öí Öñïó½ñöë：； ÜäÜë：ç 
ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç Öí ëÜßÜöÜ ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づ：£Öóî　 Ñ：í½ñöë：ç ¡Ü¿：ï 〉D ¡Ü¿：ïÖóê äíë ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ,  
の ôíïöÜö ÜßñëöíÖÖ　 ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç. げí£çóôíú ççí¢í0öá, àÜ ïó¿í ö　Çó Fど ¿Ü¡Ü½Üöóçí, àÜ ½í． n ¡Ü¿：ïÖóê äíë £ 
：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖó½ äëóçÜÑÜ½, çó£Öíôíñöáï　 　¡ ÑÜßÜöÜ¡ ÑçÜê çñ¿óôóÖ: ïó¿í ö　Çó F ÜÑÖ：．； ¡Ü¿：ïÖÜ； äíëó öí ¡：¿á¡Üïö： 
¡Ü¿：ïÖóê äíë, öÜßöÜ Fど=n0F. だÑÖí¡ îñ ：Ññí¿áÖóú çóäíÑÜ¡, äëó 　¡Ü½Ü êíëí¡öñëóïöó¡ó çï：ê ¡Ü¿：ïÖÜ-½ÜöÜëÖóê 
ß¿Ü¡：ç íßïÜ¿0öÖÜ ：ÑñÖöóôÖ：. 

ぞíïäëíçÑ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ¡Ü¿：ïÖÜ-½ÜöÜëÖóê ß¿Ü¡：ç ß：¿áü-½ñÖü ç：Ñë：£Ö　0öáï　 　¡ ÜÑÖí ç：Ñ ÜÑÖÜ；, öí¡ ： ç：Ñ 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； (ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜ；) £ ÑçÜê äëóôóÖ. 

ぢñëüí äëóôóÖí äÜ¿　Çí． ç ë：£Öóî： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç, öÜßöÜ £í¿ñ¢ÖÜïö： 
ぜ(の) – Üßñëöí0ôÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ç：Ñ ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 çí¿í 　¡Üë　, àÜ çóÖó¡í． ç äëÜîñï： çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 öí 
ï¡¿íÑíÖÖ　 ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç.  どñêÖ：ôÖó½ó Ü½Üçí½ó äñëñÑßíôñÖí ÑÜäÜïöó½í ë：£Öóî　 〉の ôíïöÜö ÜßñëöíÖÖ　 　¡Üë：ç, 
àÜ ÑÜë：çÖ0． ±3 %, äëÜöñ ç ñ¡ïä¿Üíöíî：； ½Ü¢¿óç： ßÜÑá-　¡： äÜ．ÑÖíÖÖ　 〉の, í¢ ÑÜ ÇëíÖóôÖÜÇÜ, ë：çÖÜÇÜ 6 % (ëóï. 1). 

づ：£Öóî　 〉の Ü ¡ÜöÜç：ú ôíïöÜö： ÜßñëöíÖÖ　 　¡Üë：ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç çó¡¿ó¡í． äëó ÜÑÖí¡Üçóê Ñ：í½ñöëíê ¡Ü¿：ïÖóê 

äíë ë：£Öóî0 ç ¿：Ö：úÖ：ú üçóÑ¡Üïö： ；ê ëÜêÜ 
Pi
R6,3

 . ぴñ Ü£Öíôí．, àÜ öí¡： ¡Ü¿：ïÖ： äíëó äëíî00öá Öí ë：£Öóê 

êíëí¡öñëóïöó¡íê, ôñëñ£ àÜ ÖñÑÜçó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 ö　ÇÜç： ç¿íïöóçÜïö： ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ. 
がëÜÇí äëóôóÖí: ë：£Öóî　 Ñ：í½ñöë：ç ¡Ü¿：ï ¡Ü¿：ïÖóê äíë, çóÖó¡í0ôí, Öíäëó¡¿íÑ, äëó çó¡íöî： ú £í½：Ö： Ü¡ëñ½óê 

¡Ü¿：ïÖóê äíë. ゑïöíÖÜç¿ñÖí ÖÜë½í½ó ë：£Öóî　 Ñ：í½ñöë：ç 〉D Ñ¿　 ¡Ü¿：ïÖóê äíë ÜÑÖÜÇÜ ç：£¡Ü Öñ äÜçóÖÖí 
äñëñçóàÜçíöó 10 ½½ (ëóï. 2).  

べÜß çó£Öíôóöó ë：£Öóî0 〉F Ü ïó¿： ö　Çó ¡Ü¿：ïÖóê äíë, ÜßÜ½Üç¿ñÖÜ ë：£Öóîñ0 〉D ；ê Ñ：í½ñöë：ç £í Ü½Üçó, àÜ 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç ïä：çäíÑí0öá, öÜÑ： Üöëó½í．½Ü: 

Di
D
ぜ2F ëñÑP2   . 

げÖí¡ ½：ÖÜï Ü¡í£Ü．, àÜ äëó ÜÑÖÜ½Ü ú öÜ½Ü ¢ Üßñëöí0ôÜ½Ü ½Ü½ñÖö： ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ß：¿áüñÖÖ　 Ñ：í½ñöëí 
¡Ü¿：ï äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½ñÖüñÖÖ　 ïó¿ó ö　Çó ¡Ü¿：ïÖÜ； äíëó. とÜ¿：ïÖ： äíëó ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ £ ë：£Öó½ó 
Ñ：í½ñöëí½ó ¡Ü¿：ï ßÜÑÜöá ½íöó ÖñÜÑÖí¡ÜçÜ ïó¿Ü ö　Çó. 

どñêÖ：ôÖó½ó Ü½Üçí½ó ñ¡ïä¿Üíöíî：； ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ÖÜë½Ü．öáï　 ¡ëóöóôÖí ë：£Öóî　 äíëí½ñöë：ç 
ä：ï¿　ëñ½ÜÖöÖóê どぎが Öí ë：çÖ： ± 3 %, öÜßöÜ 6 %. 

ぢëó äÜßÜÑÜç： ïöíöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ ßÜ¿ó ëÜ£Ç¿　ÖÜö： ëñ¢ó½ó ëÜßÜöó ÑçÜÑçóÇÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äëó 
ëÜ£ß：¢ÖÜïö： äíëí½ñöë：ç ÜäÜë：ç 　¡Üë　 ½íüóÖ ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í. 

げÖí0ôó ½Ü¢¿óçÜ äíëí½ñöëóôÖÜ Öñïó½ñöë：0 どぎが ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ, Üöëó½í¿ó êíëí¡öñëóïöó¡ó 
çóê：ÑÖóê äíëí½ñöë：ç ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ëÜÑÖóôÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í äëó äÜïö：úÖÜ½Ü ¡Üñâ：î：．Öö： £ôñä¿ñÖÖ　 Öí 
ÜßÜÑ： ¡Ü¿ñïí – ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ぎぢ: ½Ü½ñÖö ïöíöóôÖóú ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ：ç (ëóï. 3), üçóÑ¡Üïö： 
¡Ü¿：ïÖóê äíë と1 ： と2 (ëóï. 4). 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぷçóÑ¡：ïöá ¡Ü¿：ïÖÜ-½ÜöÜëÖóê ß¿Ü¡：ç 

äëó 6 % ë：£Öóî： ôíïöÜö ÜßñëöíÖÖ　 　¡Üë：ç 

FT, H

t, c
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F

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – でó¿í ö　Çó ¡Ü¿：ïÖÜ-½ÜöÜëÖóê ß¿Ü¡：ç 

íÇëñÇíöí だぢÄ 1ん äëó 〉D=0.01 ½ 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – でöíöóôÖóú ½Ü½ñÖö Öí çí¿íê どぎが äëó  

6 % Öñïó½ñöë：； ÜäÜë：ç Üß½ÜöÜ¡ öí äÜïö：úÖÜ½Ü 
¡Üñâ：î：．Öö： £ôñä¿ñÖÖ　 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – ぷçóÑ¡Üïö： ¡Ü¿：ïÖóê äíë と1 ： と2 äëó  

6 % Öñïó½ñöë：； ÜäÜë：ç Üß½ÜöÜ¡ öí äÜïö：úÖÜ½Ü 
¡Üñâ：î：．Öö： £ôñä¿ñÖÖ　 

 
ゑóïÖÜç¡ó. ぢëÜîñï ßÜ¡ïÜçíÖÖ　 çóÖó¡í． çÖíï¿：ÑÜ¡ Öñïöíß：¿áÖÜïö： ö　ÇÜçÜ-£ô：äÖóê ç¿íïöóçÜïöñú ¿Ü¡Ü½Üöóçí. 

ゑóçôñÖÖ　 äëóôóÖ çóÖó¡ÖñÖÖ　 ßÜ¡ïÜçíÖÖ　 öí ；ê çä¿óç Öí ëÜßÜöÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í ． í¡öÜí¿áÖÜ0 
£íÑíôñ0 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ö　ÇÜçóê ç¿íïöóçÜïöñú ñ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ. 

ば äëÜîñï： çó¡ÜÖíÖÖ　 ëÜßÜöó äëÜçñÑñÖÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó£ÖíôñÖÖ　 ö　ÇÜçóê öí üçóÑ¡：ïÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ 
ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í äëó çä¿óç： çÖÜöë：üÖ：ê äëóôóÖ Öñïöíß：¿áÖÜïö： ö　ÇÜçÜ-£ô：äÖóê ç¿íïöóçÜïöñú ¿Ü¡Ü½Üöóçí öí 
ëÜ£ëíêÜçíÖ： ïöíöóôÖ： ú ÑóÖí½：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äëó £½：Ö： Ñ：í½ñöëí ¡Ü¿：ï ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í 
öí Öñïó½ñöë：； ÜäÜë：ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1.  どñÜëó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ö　Çó / ご.ぢ. ごïíñç, ゑ.ぎ. づÜ£ñÖâñ¿áÑ, ぞ.ぞ. でóÑÜëÜç, ぜ.ご. だ£ñëÜç. – ぜ.: どëíÖïäÜëö, 
1995. – 294 ï. 
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3. で¿ñäîÜç ぜ.ん. だïÖÜç▲ ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ öëíÖïäÜëöí. – ぜ.: どëíÖïäÜëö, 2006. – 465 ï. 
4.  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. 
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ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ëÜÑÖó¡ÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í äëó äíëí½ñöëóôÖ：ú Öñïó½ñöë：； íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç // ゑ：ïÖó¡ 
とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ äÜ¿：öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ. – ゑóä. 3/2008 (50), 
ôíïö. 1. – で. 79−83. 

6. でóÖôÜ¡ だ.ぞ., ùëôñÖ¡Ü ぞ.ぞ., でóÖôÜ¡ ご.だ. ó Ñë. とÜ½ßóÖíöÜëó¡í äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú Öíäë　¢ñÖó　 
ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ö　ÇÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ëÜÑÖóôÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜçÜ£Üç / ぢÜÑ ëñÑ. だ.ぞ. でóÖôÜ¡í. – と.: ぞんぞ ば¡ëíóÖ▲. 
ごÖïöóöÜö ~¿ñ¡öëÜÑóÖí½ó¡ó, 2006. – 251 ï. 

7. どëñöá　¡Üç ん.ぢ., がññç ゑ.ゑ., ぢñëÜçí ん.ん. ぢÜÑçó¢ÖÜú ïÜïöíç ó ö　Çí  äÜñ£ÑÜç: ÜôñßÖó¡  
/ ぢÜÑ ëñÑ. ゑ.ゑ. がññçí, ぞ.ん.ぱÜâë　Öï¡ÜÇÜ. − ぜ.: どëíÖïäÜëö, 1979. − 368 ï. 

8. がññç ゑ.ゑ., ご¿áóÖ ゎ.ん., んâÜÖóÖ ゎ.で. ど　Çí äÜñ£ÑÜç: ÜôñßÖÜñ äÜïÜßóñ Ñ¿　 çÜ£Üç / ぢÜÑ ëñÑ. ゑ.ゑ. がññçí. – ぜ.: 
どëíÖïäÜëö, 1987. − 264 ï. 

9. ゎíëÇ ゑ.と., がÜ¡¡óäíöó づ.ゑ. がóÖí½ó¡í äÜÑçó¢ÖÜÇÜ ïÜïöíçí: ぢñë. ï íÖÇ¿. / ぢÜÑ ëñÑ. ぞ.ん. ぢíÖá¡óÖí. – ぜ.: 
どëíÖïäÜëö, 1988, − 391 ï. 

10. だïóäÜç で.ご. だïÖÜç▲ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ó öñä¿ÜçÜ£ÖÜú ö　Çó: ÜôñßÖó¡ Ñ¿　 öñêÖó¡Ü½Üç ¢.-Ñ. öëíÖïäÜëöí. – ぜ.: 
どëíÖïäÜëö, 1985. – 408 ï. 

11. ゐíßóô¡Üç ん.ぜ., ゎÜëï¡óú ぢ.ん., ぞÜçó¡Üç ん.ぢ. ど　Çí äÜñ£ÑÜç ó ö　ÇÜç▲ñ ëíïôñö▲. – ぜ.: どëíÖïäÜëö, 1971.  
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んずゎだづごどぜ づだげづんびばぞとば ぢんづんぜぎどづやゑ どごづごでどだづぞだ-づぎゎばずぽだゑんぞだゎだ 
がづだでぎずé がずé  でごずだゑだゎだ とだずん がばゎだゑだゆ でどんずぎぢずんゑごずぽぞだゆ ぢぎぶや 

づ. é. ぢíëíÖôÜ¡, ¡.ö.Ö., ん. ゐ. ぜíîóÇ：Ö, íïä. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö “ずáç：çïá¡í äÜ¿：öñêÖ：¡í” 
çÜ¿. で. ゐíÖÑñëó, 12, 79013,  ½. ずáç：ç, ば¡ëí；Öí, e-mail:  Matsygin@ukr.net 

ゑïöÜä. で¡¿íÑÖ：ïöá äëÜîñï：ç, 　¡： äëÜö：¡í0öá ç ÑÜÇÜçóê ïöí¿ñä¿íçó¿áÖóê äñôíê (がでぢ), ïäëóôóÖ　． öñ, àÜ 
çó¡ÜëóïöÜçÜçíÖ： Ü ÑíÖóú ôíï ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： öí ñ¿ñ¡öëÜÇ：Ñëíç¿：ôÖ： ëñÇÜ¿　öÜëó äÜöÜ¢ÖÜïö： ÑÜÇ Öñ£íÑÜç：¿áÖÜ 
ïäëíç¿　0öáï　 ：£ £íÑíôñ0 　¡：ïÖÜ； ïöíß：¿：£íî：； ¡ÜÜëÑóÖíö ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü Öí £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ：. ぴñ äëó£çÜÑóöá ÑÜ 
äÜÇ：ëüñÖÖ　 öñêÖ：¡Ü-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ëÜßÜöó がでぢ. が¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　 　¡Üïö： ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ 
ïöëÜ¡öÜëÜ ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 (でんづ), Ü äëÜîñï： âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 　¡Ü； ． £½ÜÇí ëñí¿：£Üçíöó ßí¢íÖÜ 
üöÜôÖÜ £ÜçÖ：üÖ0 êíëí¡öñëóïöó¡Ü (ぷげび) ÑÜÇÜçÜ； äñô：. ゑ：Ñ½：öÖÜ0 ú çó£Öíôí¿áÖÜ0 ÜïÜß¿óç：ïö0 öí¡Ü； でんづ ． 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ü ïöëÜ¡öÜë： ÑÜÑíö¡ÜçÜ ÑÜ ：ïÖÜ0ôÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ ôóïöÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ üçóÑ¡ÜÑ：úÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí 
ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ïöëÜ½：ç ÑÜÇ. づñÇÜ¿0çíÖÖ　 Ü îáÜ½Ü ¡ÜÖöÜë： £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ä¿íçÖÜ； ú ÖñäñëñëçÖÜ； £½：Öó 
ÜäëÜÑÜç¢ ä¿íç¡ó Ü âÜÖ¡î：； äÜöÜôÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó ÑÜÇó £ÖíôñÖÖ　 ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜÇÜ ：ÖÑÜ¡öóçÖÜÇÜ ÜäÜëÜ 
ÑëÜïñ¿　, 　¡óú ç½ó¡í．öáï　 Ü ¡Ü¿Ü äñëçóÖÖÜ； Üß½Üö¡ó ä：ôÖÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¿ñÖÖ　 ½ñöÜÑó¡ó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äíëí½ñöë：ç öóëóïöÜëÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ÑëÜïñ¿　 Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； ：£ 
£íÑíÖÜ0 öÜôÖ：ïö0 ßí¢íÖÜ； üöÜôÖÜ； £ÜçÖ：üÖáÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó ÑÜÇÜçÜ； ïöí¿ñä¿íçó¿áÖÜ； äñô：. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぞí½ó ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ ½ñöÜÑó¡Ü ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äíëí½ñöë：ç öóëóïöÜëÖÜ-
ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ÑëÜïñ¿　, ß¿Ü¡-ïêñ½í í¿ÇÜëóö½Ü 　¡Ü； äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 1. 

ぞí çêÜÑ： í¿ÇÜëóö½Ü (ß¿Ü¡ 1) £íÑí．öáï　 £í¿ñ¢Ö：ïöá 
ßí¢íÖÜ； üöÜôÖÜ； £ÜçÖ：üÖáÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ )( ÑÑ UI  ÑÜÇÜçÜ； 
ïöí¿ñä¿íçó¿áÖÜ； äñô：, àÜ çó£Öíôí．öáï　 ¡ëóöñë：．½ 
Üäöó½í¿áÖÜïö： ¡ñëÜçíÖÖ　 ôó ßí¢íÖó½ó ：ÖöñÇëí¿áÖó½ó 
£ÖíôñÖÖ　½ó öñêÖ：¡Ü-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ä¿íç¡ó ôó ；ê 
£ÖíôñÖÖ　½ó Öí Ü¡ëñ½óê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ïöíÑ：　ê, í öí¡Ü¢ 
£íÑí0öáï　 ñ¡ç：çí¿ñÖöÖ： £ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç 

i¡½R , 
i¡½X  

ñ¿ñ½ñÖö：ç ïó¿ÜçÜÇÜ ¡Ü¿í (¡ÜëÜö¡Ü； ½ñëñ¢：) ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ； 
ÑÜÇÜçÜ； äñô：. ば ß¿Üî： 2 âÜë½Ü0öáï　 çóäíÑ¡Üç： äëÜîñïó 

j,iÑU  (i=A,B,C; j=1,2..1000) £½：Öó ÖíäëÜÇ Öí ÑÜÇíê, 

ïöÜêíïöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó 　¡óê ç：ÑäÜç：Ñí0öá ëñí¿áÖó½ Öí 
ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ïöíÑ：　ê ä¿íç¿ñÖÖ　. ば 
äÜÑí¿áüÜ½Ü, Ü ß¿Üî： 3, çó¡ÜÖÜ．öáï　 ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ïó¿ÜçÜÇÜ 
¡Ü¿í ÑÜÇÜçÜ； äñô：: £í ç：ÑÜ½ó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó j,iÑI , jiÑU , , 

i¡½R , 
i¡½X  ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 ÖñÜßê：ÑÖ： Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； 

ßí¢íÖÜ； ぷげび £ÖíôñÖÖ　 ñ¡ç：çí¿ñÖöÖóê ：ÖÑÜ¡öóçÖóê ÜäÜë：ç 
öóëóïöÜëÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ÑëÜïñ¿　 j,iÑëX . é¡àÜ £ÖíôñÖÖ　 

êÜôí ß ÜÑÖÜÇÜ ：£ Öóê Üöëó½Ü．öáï　 ç：Ñ’．½Öó½  
(ß¿Ü¡ 4), öÜ úÜ½Ü äëóïçÜ0．öáï　 ÖÜ¿áÜçñ £ÖíôñÖÖ　 

0j,iÑëX  (ß¿Ü¡ 5) ： Ü ß¿Üî： 6 í¿ÇÜëóö½Ü £í ÜöÜôÖñÖÜ0 

Öí½ó äÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ0 ÑÜ ÖíçñÑñÖÜ； Ü [2] ½ñöÜÑó¡Ü0 Ñ¿　 
ç：ÑÜ½óê j,iÑU , ¡½R , ¡½X , j,iÑëX  ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 ïöëÜ½ó ÑÜÇ j,iÑI . ば ß¿Ü¡íê 7 öí 8 ëñí¿：£Ü．öáï　 îó¡¿ £í 

j=1,2..1000, àÜ Ñí． £½ÜÇÜ Üöëó½Üçíöó äëÜîñïó £½：Öó  j,iÑI  öí j,iÑëX  Öí ôíïÜçóê ç：ÑöóÖ¡íê ïöíî：ÜÖíëÖÜïö： 

çóäíÑ¡Üçóê â¿Ü¡öÜíî：； ÖíäëÜÇ ： ïöëÜ½：ç ÑÜÇ ÑÜÇÜçÜ； ïöí¿ñä¿íçó¿áÖÜ； äñô：. 
ゑóïÖÜç¡ó. でöçÜëñÖí ½ñöÜÑó¡í Ñí． £½ÜÇÜ Üöëó½íöó äëÜîñïó j,iÑI  öí j,iÑëX  Ñ¿　 £íÑíô： ¡ñëÜçíÖÖ　 ëñ¢ó½í½ó 

ä¿íç¿ñÖÖ　 £í äÜïöíç¿ñÖó½ ¡ëóöñë：．½ Üäöó½í¿áÖÜïö：, £í 　¡ó½ó ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 ÖÜ½：Öí¿áÖ： äíëí½ñöëó öóëóïöÜëÖÜ-
ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ÑëÜïñ¿　 ïó¿ÜçÜÇÜ ¡Ü¿í ÑÜÇÜçÜ； äñô：, àÜ ï¿ÜÇÜ0öá çóê：ÑÖó½ó ÑíÖó½ó Ñ¿　 úÜÇÜ äëÜñ¡öÜçíÖÖ　. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ゐíëÑíôñçï¡óú ゑ.ど., ずÜ£óÖï¡óú だ.ù., ぢíëíÖôÜ¡ é.で. ぜñöÜÑ ëíïôñöí öëñêâí£Ö▲ê îñäñú ÑÜÇÜç▲ê äñôÖ▲ê 
ÜïöíÖÜçÜ¡ // Ä¿ñ¡öëÜ½íüóÖÜïöëÜñÖóñ ó ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖóñ. − と.: どñêÖó¡í, 1989. − ゑ▲ä. 43. − で. 61−66. 

2. ぜíë¡Üç ぞ.ん. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ îñäó ó ëñ¢ó½▲ ÑÜÇÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜäñôÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡. − ぜ.: ÄÖñëÇó　, 1975. – 204 ï. 



 
づóïÜÖÜ¡ 1  ん¿ÇÜëóö½ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äëÜîñï：ç j,iÑI  

öí j,iÑëX  Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； ßí¢íÖÜ； üöÜôÖÜ； 

£ÜçÖ：üÖáÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó )U(I ÑÑ  がでぢ 
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でぢだでどぎづやゎんぶ ぢだどだとだげぶぎぢずぎぞぞé づだどだづん ゑ ぎずぎとどづだぢづごゑだがんび  
げ ゑぎとどだづぞごぜ とぎづばゑんぞぞéぜ 

ゑ. だ. ぜñ¿áÖó¡Üç, íïä., ん. ぢ. とí¿：ÖÜç, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: scenter@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. が¿　 ëñí¿：£íî：； ïÜôíïÖóê ïóïöñ½ çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ó ÑçóÇÜÖí½ó (んが) ÖñÜßê：ÑÖÜ âÜë½Ü-

çíöó ßíÇíöÜâí£ÖÜ ïóïöñ½Ü ÖíäëÜÇ, àÜ äÜÑí0öáï　 Öí ïöíöÜë ÑçóÇÜÖí, 　¡： ¢Üëïö¡Ü âí£ÜçíÖ： £ ÜäÜëÖó½ó çñ¡öÜëí½ó. 
と¿0ôÜçó½ó ¡ÜÜëÑóÖíöí½ó ÑíÖóê çñ¡öÜë：ç ïöíÖÜ ． äëÜñ¡î：； çñ¡öÜë：ç äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ôó ïöíöÜëí Öí ç：ï： ë：£-
Öóê ïóïöñ½ ¡ÜÜëÑóÖíö öí üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 ÑíÖóê çñ¡öÜë：ç [1]. やÖâÜë½íî：0 äëÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ½Ü¢Öí Üöëó½í-
öó ü¿　êÜ½ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ñíöôó¡：ç ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü, çïöíÖÜç¿ñÖóê Ü äÜç：öë　ÖÜ½Ü äëÜ½：¢¡Ü ½：¢ ïöíöÜëÜ½ öí ëÜöÜ-
ëÜ½ んが, ôó £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ïäñî：í¿áÖÜ； çó½：ë0çí¿áÖÜ； Üß½Üö¡ó, ç¡¿íÑñÖÜ； ç ïöíöÜë： ÑçóÇÜÖí. ぢëÜöñ öí¡： ½ñöÜÑó¡ó 
çó½：ë0çíÖÖ　 çó½íÇí0öá çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ïäñî：í¿áÖóê íßÜ äñëñëÜß¡ó ïñë：úÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ îáÜÇÜ Öíäë　½-
¡ó ëÜ£çóö¡Ü ôíïöÜöÖÜ-¡ñëÜçíÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äÜ¿　Çí0öá ç ïöçÜëñÖÖ： çóïÜ¡ÜÑóÖí½：ôÖóê üóëÜ-
¡ÜëñÇÜ¿áÜçíÖóê íïóÖêëÜÖÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç ßñ£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ç½ÜÖöÜçíÖóê Ü ÑçóÇÜÖ Ñíöôó¡：ç. でÜôíïÖí öñÜë：　 
íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿　． ÜïÜÖÜöó £í£ÖíôñÖ： ÖñÑÜ¿：¡ó ü¿　êÜ½ Üöëó½íÖÖ　 ：ÖâÜë½íî：； äëÜ çñ¡öÜë äÜöÜ¡Ü£-
ôñä¿ñÖÖ　 Öñäë　½ó½ó ½ñöÜÑí½ó, çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó Ñ¿　 ÑíÖóê î：¿ñú ½íöñ½íöóôÖ： ½ÜÑñ¿： んが Ü çóÇ¿　Ñ： ë：çÖ　Öá ぢíë¡í 
Ñ¿　 ïöíöóôÖÜÇÜ ôó ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ½íüóÖó [2]. 

ぞí ÑíÖóú ôíï ç：ÑÜ½í çñ¿ó¡í ¡：¿á¡：ïöá Öñäë　½óê ½ñöÜÑ：ç çó£ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, äëó ôÜ½Ü ：ïÖÜ0ô： ïöëÜ¡-
öÜëó ïäÜïöñë：Çíô：ç ÑÜ£çÜ¿　0öá çó¡ÜÖÜçíöó ëÜ£ëíêÜÖ¡ó ¿óüñ ç ÜëöÜÇÜÖí¿áÖóê ïóïöñ½íê ¡ÜÜëÑóÖíö [3, 4]. だÑÖí¡ öí¡： 
½ñöÜÑó¡ó çó£ÖíôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü Öñ £íç¢Ñó ． ¡Üëñ¡öÖó½ó, àÜ ÜßÜ½Üç¿0．öáï　 ÖñÜßê：ÑÖ：ïö0 ¡ÜÖöëÜ¿0 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 
íïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó Ü¡ëñ½Ü £í ¡Ü¢ÖÜ0 âí£Ü0, Üï¡：¿á¡ó äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ïäÜïöñë：Çíô：ç ç ÜëöÜÇÜÖí¿áÖóê ïóïöñ½íê 
¡ÜÜëÑóÖíö äëó çó£ÖíôñÖÖ： äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 £ äÜÑí¿áüó½ ；ê äñëñöçÜëñÖÖ　½ Ü öëóâí£ÖÜ ïóïöñ½Ü ¡ÜÜëÑóÖíö äëó£çÜ-
Ñóöá ÑÜ £ÖíôÖóê äÜêóßÜ¡ çó£ÖíôñÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖóê çñ¡öÜëÖóê £½：ÖÖóê. でÜöö．çñ äÜÇ：ëüñÖÖ　 Ü çóê：ÑÖóê ïóÇÖí¿íê ïäÜ-
ïöñë：Çíô：ç öí¡Ü¢ ç：ÑßÜçí．öáï　 äëó Öí　çÖÜïö： äíëí½ñöëóôÖÜ； Öñïó½ñöë：； Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí, àÜ ÜßÜ½Üç¿0．öáï　 
Öí　çÖ：ïö0 äñëñöçÜë0çíô：ç çó½：ë　Öóê ïóÇÖí¿：ç £ öëóâí£ÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö ç ÜëöÜÇÜÖí¿áÖÜ öí £çÜëÜöÖó½ó äñëñ-
öçÜëñÖÖ　½ó, Öí ÜïÖÜç： 　¡óê ： äëÜçÜÑ　öáï　 ëÜ£ëíêÜÖ¡ó. ゑóêÜÑ　ôó £ îáÜÇÜ í¡öÜí¿áÖÜ0 £íÑíôñ0 ． ëÜ£ëÜß¡í ½ñöÜÑó¡ 
çó£ÖíôñÖÖ　 ï¡¿íÑÜçóê çñ¡öÜë：ç äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ç “äëóëÜÑÖ：ú” öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ½ñöÜÑó¡ó çó£ÖíôñÖÖ　 çñ¡öÜë：ç äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ç öëóâí-
£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ íäíëíöÜ ïäÜïöñë：Çíôí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 
ï¡Üëóïöí．½Üïá ë：çÖ　ÖÖ　½ó ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ßí¿íÖïÜ ïöíöÜëí ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜ； ÑçÜâí£ÖÜ； íïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó [5] ç ÜëöÜ-
ÇÜÖí¿áÖ：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö, àÜ Üßñëöí．öáï　 £ ÑÜç：¿áÖÜ0 ¡ÜöÜçÜ0 üçóÑ¡：ïö0 k  ç：ÑÖÜïÖÜ “äëóëÜÑÖÜ；” öëóâí£ÖÜ； 
ïóïöñ½ó ¡ÜÜëÑóÖíö: 

 sk
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  , (1) 

Ññ sU  – ÖíäëÜÇí ïöíöÜëí; sI  – ïöëÜ½ ïöíöÜëí; s  – äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ïöíöÜëí; sR  – í¡öóçÖóú Üä：ë ïöíöÜëí. 
ぢÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ïöíöÜëí öí ëÜöÜëí ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜ； ÑçÜâí£ÖÜ； ½íüóÖó çó£Öíôí．öáï　 £í ë：çÖ　ÖÖ　½ó: 

 
,
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  (2) 

Ññ rs LL ,  – ：ÖÑÜ¡öóçÖ： ÜäÜëó ïöíöÜëí öí ëÜöÜëí; L  – ÇÜ¿ÜçÖí ç£í．½Ü：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá; rI  – ïöëÜ½ ëÜöÜëí; r  – äÜ-
öÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí. 

ゑóëí£óçüó £ ë：çÖ　Öá (2) rI  ： s  öí ä：Ñïöíçóçüó Üöëó½íÖ： çóëí£ó ÑÜ (1), ë：çÖ　ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ßí¿íÖïÜ ïöíöÜ-
ëí ÖíßÜÑñ çóÇ¿　ÑÜ: 
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  , (3) 

Ññ rs LLL21   , rr LLk  . 
づÜ£ç’　£Ü0ôó ÑíÖñ ë：çÖ　ÖÖ　 ç：ÑÖÜïÖÜ äÜê：ÑÖÜ； äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí, Üöëó½í．½Ü çóëí£: 

 rksks
s

ssss
rr jILj

dt
Id

LIRU
L
L

dt
d













 








. (4) 

げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ öÜÇÜ, àÜ ïäÜïöñë：Çíô çó¡ÜÖÜ．öáï　 ç ÖñëÜêÜ½：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö, öÜßöÜ 0k , äëñÑïöíç¿ñÖñ 
ë：çÖ　ÖÖ　 ½Ü¢Öí £íäóïíöó: 
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げ ÜÇ¿　ÑÜ Öí öñ, àÜ Ü£íÇí¿áÖñÖ： çñ¡öÜëó ½Ü¢Üöá ßÜöó ëÜ£¡¿íÑñÖ： Öí ï¡¿íÑÜç： £í Ü¡ëñ½ó½ó âí£í½ó, ë：çÖ　ÖÖ　 
ïäÜïöñë：Çíôí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ç öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö ßÜÑÜöá ½íöó çóÇ¿　Ñ: 
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 (6) 

でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ïäÜïöñë：Çíôí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ç öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö äëñÑïöíç¿ñÖí Öí 
ëóï. 1. やÑñÖöóâ：¡ÜçíÖ： ïóÇÖí¿ó äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ëóï. 2. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í  

ïäÜïöñë：Çíôí äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí 
づóïÜÖÜ¡ 2 – やÑñÖöóâ：¡ÜçíÖóú ïóÇÖí¿ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí  

âí£ó ん íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 
 

げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ öÜÇÜ, àÜ äëó äÜßÜÑÜç： ïóïöñ½ó çñ-
¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖÜ ½íöó ：ÖâÜë½íî：0 Öñ 
ö：¿á¡ó äëÜ ï¡¿íÑÜç： çñ¡öÜë：ç äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, í ú 
äëÜ ；ê ½ÜÑÜ¿á öí Öíäëíç¿　0ô： ÑíÖóê çñ¡öÜë：ç, àÜ 
çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 ç ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê äñëñöçÜë0çíôíê, 
öÜ ç ÑíÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ½ÜÑÜ¿á äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ½Ü¢ñ ßÜöó ëÜ£ëíêÜçíÖÜ £í 
çóëí£Ü½ (7), í ïöëÜ¡öÜëÖÜ ïêñ½Ü ß¿Ü¡í âÜë½ÜçíÖÖ　 
¡ÜïóÖÜïÖóê öí ïóÖÜïÖóê Öíäëíç¿　0ôóê [6] äëñÑïöíç-
¿ñÖÜ Öí ëóï. 3.  

 222
rCrBrAr  . (7) 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖÜ ïäÜïöñë：Çíô äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí ç öëóâí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö, ç 　¡Ü½Ü çó£Öí-
ôñÖÖ　 äÜöÜ¡Ü ßí£Ü．öáï　 Öí çó¡ÜëóïöíÖÖ： ïóÇÖí¿：ç âí£Öóê ïöëÜ½：ç öí ÖíäëÜÇ íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç. どí¡í ïöëÜ¡-
öÜëí ÑÜ£çÜ¿　． ÜÖó¡ÖÜöó äÜêóßÜ¡ çó£ÖíôñÖÖ　 ï¡¿íÑÜçóê äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　, àÜ êíëí¡öñëÖÜ Ñ¿　 ïóïöñ½ £ ¡ÜÜëÑó-
ÖíöÖó½ó äñëñöçÜë0çíôí½ó. 
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でごでどぎぜん ゑごぢづだゐばゑんぞぽ んでごぞびづだぞぞごび がゑごゎばぞやゑ やげ づぎとばぢぎづんぴやめù 
ぎぞぎづゎやゆ ば ずんぞとば ぢだでどやざぞだゎだ でどづばぜば ぢぎづぎどゑだづùゑんぶん ぶんでどだどご 

や. や. ぢóöÜ¿á¡Ü, ïöÜÑ., ん. だ. とí¿áÖóîá¡óú, ïöÜÑ. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: scenter@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ゑóäëÜßÜçíÖÖ　 – îñ £í¡¿0ôÖí ôíïöóÖí çóëÜßÖóîöçí ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ (ぎぜ), àÜ äëÜçÜÑóöáï　 £ 

½ñöÜ0 äñëñç：ë¡ó äëóÑíöÖÜïö： ；ê ÑÜ ëÜßÜöó. ぢëÜ½óï¿Üç： çóäëÜßÜçíÖÖ　 äëÜçÜÑ　öáï　 Ñ¿　 ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 
çïöíÖÜç¿ñÖóê Ü ïöíÖÑíëöíê ： öñêÖ：ôÖóê Ü½Üçíê êíëí¡öñëóïöó¡ ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ; Öñäë　½ÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿0 £í 
äëíçó¿áÖó½ çñÑñÖÖ　½ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜîñïÜ çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó; ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ 
çó£ÖíôñÖÖ　 ¡：¿á¡：ïÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ÖíÑ：úÖÜïö： ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ. 

é¡ äÜ¡í£Ü． íÖí¿：£ äëÜÇëí½ó çóäëÜßÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç (んが), äëó ÑÜïóöá ½í¿Ü½Ü ôíï： çóäëÜßÜçíÖá 
；ê ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜ£çÜ¿　0öá Ñíöó ¿óüñ äñçÖ： ÇíëíÖö：； ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： ëÜßÜôóê ç¿íïöóçÜïöñú ½íüóÖó ÖñÜßê：ÑÖó½. 
が：úïÖÜ, çöëíöó, Üöëó½íÖ： £ ÑÜï¿：Ñ：ç ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ ú ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½ó¡íÖÖ　, ÑÜ£çÜ¿　0öá £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡ äëÜ 
çñ¿óôóÖÜ ¡Üñâ：î：．Ööí ¡ÜëóïÖÜ； Ñ：； ÑçóÇÜÖí, äÜ ïöëÜ½Ü ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ ú ëÜ£ëíêÜçíÖóê äíëí½ñöë：ç ïêñ½ó 
£í½：àñÖÖ　 ½Ü¢Öí ïÜÑóöó äëÜ çñ¿óôóÖÜ ¡Üñâ：î：．Ööí äÜöÜ¢ÖÜïö： [1]. 

ゑóäëÜßÜçíÖÖ　 んが ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ äëÜçÜÑ　öáï　 Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ととが ßñ£äÜïñëñÑÖ：½ ½ñöÜÑÜ½ äëó 
çóäëÜßÜçíÖÖ　ê Öí ÖíÇë：çíÖÖ　 ú ôíïöÜ äëó äëÜçñÑñÖÖ： çóäëÜßÜçíÖá Öí ÖíÑ：úÖ：ïöá. ぢëó çóäëÜßÜçíÖÖ　ê 
çó¡Üëóïöí0öáï　 ½ñöÜÑó ßñ£äÜïñëñÑÖáÜÇÜ íßÜ Öñäë　½ÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. ぢëó ½ñöÜÑ： ßñ£äÜïñëñÑÖáÜÇÜ 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ½íüóÖí çóäëÜßÜçÜ．öáï　 ç ÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ëÜßÜöó, àÜ Öñ ç：Ñë：£Ö　．öáï　 ç：Ñ ëÜßÜöó ç 
ëñí¿áÖóê Ü½Üçíê. ぜñöÜÑ ßñ£äÜïñëñÑÖáÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ ½Ü¢ñ ßÜöó ëñí¿：£ÜçíÖóú öëáÜ½í 
ïäÜïÜßí½ó: ßñ£ ç：ÑÑíô： ú £ ç：ÑÑíôñ0 ñÖñëÇ：； ç ½ñëñ¢Ü, í öí¡Ü¢ ü¿　êÜ½ ç£í．½ÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ½íüóÖ [1]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í öñêÖ：ôÖóê ë：üñÖá äÜ äÜßÜÑÜç： íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 öí ¡ÜÖöëÜ¿0 
çóäëÜßÜçíÖá íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ £ ëñ¡Üäñëíî：．0 ñÖñëÇ：； äëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： äñëñöçÜë0çíôí 
ôíïöÜöó. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑóäëÜßÜçíÖÖ　 ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ ßñ£ ç：ÑÑíô： ñÖñëÇ：； ç ½ñëñ¢Ü Ñ¿　 
½íüóÖ ïñëñÑÖáÜ； öí çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： êíëí¡öñëó£Ü0öáï　 äëÜïöÜöÜ0 ëñí¿：£íî：；, í¿ñ ÖñäëÜÑÜ¡öóçÖó½ó 
çóöëíöí½ó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；. ゑ：ÑÜ½： ïêñ½ó £ ëñ¡Üäñëíî：．0 ñÖñëÇ：； ç ½ñëñ¢Ü ¢óç¿ñÖÖ　 ßÜÑÜ0öáï　 Öí ÜïÖÜç： 
ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. づñ¡Üäñëíî：　 £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í£çóôíú íßÜ ：£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ 
ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖÜÇÜ ¡íï¡íÑÜ, 　¡óú ç¡¿0ôí． ÑçóÇÜÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü öí ïóÖêëÜÖÖóú ÇñÖñëíöÜë, íßÜ 
：£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ öóëóïöÜëÖÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó.  ぢñëüóú çíë：íÖö êíëí¡öñëó£Ü．öáï　 Öó£á¡ó½ ととが Üï：．； 
çóäëÜßÜçí¿áÖÜ； ÜïöíÖÜç¡ó, çñ¿ó¡ó½ó Çíßíëóöí½ó öí ¡íä：öí¿áÖó½ó £íöëíöí½ó Öí ëñí¿：£íî：0. ぢëó  çó¡ÜëóïöíÖÖ： 
öóëóïöÜëÖÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó ½Ü¢¿óç： ïÜöö．ç： ïäÜöçÜëñÖÖ　 ÖíäëÜÇó ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ä：Ñäëó．½ïöçí äëó 
çóäëÜßÜçíÖÖ　ê. 

ゑ：ÑÜ½í ïóïöñ½í ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖóê çóäëÜßÜçíÖá, 　¡í äÜßÜÑÜçíÖí Öí ÜïÖÜç： ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ； íïóÖêëÜÖÖÜ； 
½íüóÖó äÜÑç：úÖÜÇÜ ¢óç¿ñÖÖ　. だ¡ë：½ ï¡¿íÑÖÜïö： í¿ÇÜëóö½：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 öí ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ëñí¿áÖÜÇÜ 
ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 öí¡Ü； ïóïöñ½ó ïöëó½Ü．öáï　 ÖñÜßê：ÑÖ：ïö0 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
ÖñïöíÖÑíëöÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó (ぢぶ) [2].  

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïöíÖÑíëöÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　, £Ü¡ëñ½í äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó, ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó ôíï ëÜ£ëÜß¡ó, 
ä：Ñçóàóöó ÖíÑ：úÖ：ïöá çóäëÜßÜçí¿áÖÜ； ïöíÖî：；. がÜÑíö¡ÜçÜ, Ü¡ë：½ çóäëÜßÜçíÖá ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 
äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó, ÑÜ£çÜ¿　． ëÜ£ç’　£íöó £íÑíô： ：ÑñÖöóâ：¡íî：； ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç [3], Ñ：íÇÖÜïöó¡ó, 
çó£ÖíôñÖÖ　 çöëíö Ü ïöí¿： ：£ ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ　½ ；ê £í ï¡¿íÑÜçó½ó öí ½ñêíÖ：ôÖóê çóöëíö äÜöÜ¢ÖÜïö：, ú ö. ：Ö. どí¡ó½ 
ôóÖÜ½, £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó íÖí¿：£Ü ïóïöñ½ çóäëÜßÜçíÖá ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ ßÜ¿í £íäëÜäÜÖÜçíÖí ïêñ½í ：£ 
ëñ¡Üäñëíî：．0 ñÖñëÇ：； Ü ¿íÖ¡Ü äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó (ëóï. 1). 

ぢëó çó¡ÜëóïöíÖÖ： ÖíçñÑñÖÜ； ïêñ½ó ：£ ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ä：Ñ ôíï çóäëÜßÜçíÖá ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ 
ïäÜ¢óçí．öáï　 ö：¿á¡ó ñÖñëÇ：　 çöëíö Ü んが, ÇñÖñëíöÜëí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü (ゎぢで) öí íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí 
ÖíäëÜÇó (んやぞ). とñëÜçíÖÖ　 ïóïöñ½Ü0 çóäëÜßÜçíÖá ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ £Ñ：úïÖ0．öáï　 ü¿　êÜ½ çä¿óçÜ Öí ïöëÜ½ 
Üß½Üö¡ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 (だげ) ゎぢで £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ öëíÖ£óïöÜëÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí (どぢ) ：£ üóëÜöÖÜ-：½äÜ¿áïÖÜ0 
½ÜÑÜ¿　î：．0 (ぷやぜ). げ½：Öí ïöëÜ½Ü £ßÜÑ¢ñÖÖ　 äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½：Öó ぎづで öí, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, ïöëÜ½Ü ゎぢで ： ½Ü½ñÖöÜ 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 んが. ぎÖñëÇ：　, àÜ ÇñÖñëÜ．öáï　 ゎぢで, ëñ¡ÜäñëÜ．öáï　 Ü ¿íÖ¡Ü äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ぢぶ ： £ÖÜçÜ 
ïäÜ¢óçí．öáï　 んが.  

ぢëó çóäëÜßÜçíÖÖ　ê £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ß¿Ü¡Ü Ñíöôó¡：ç ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó (ゐがでぞ) â：¡ïÜ0öáï　 ½óöö．ç： £ÖíôñÖÖ　 
ñ¿ñ¡öëóôÖóê ¡ÜÜëÑóÖíö んが, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Ñíöôó¡í ÖíäëÜÇó (がぞ) öí ïöëÜ½Ü (がで) – ñ¿ñ¡öëóôÖ： ¡ÜÜëÑóÖíöó ゎぢで, 
í £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 öíêÜÇñÖñëíöÜëí (どゎ) – ¡ÜöÜçí ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ. でóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 (でと), 
　¡í ç¡¿0ôí． ½ÜÑÜ¿： んぴぢ, ぴんぢ öí Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ ççÜÑÜ/çóçÜÑÜ (DI/0), ½Ü¢ñ ßÜöó äÜßÜÑÜçíÖí, Öíäëó¡¿íÑ, Öí 
ÜïÖÜç： ¡ëñúöÜçÜ； ïóïöñ½ó  LTR â：ë½ó LCard. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 äëÜöÜ¡Ü¿Ü Ethernet Ñ¿　 £ç’　£¡Ü £ äñëïÜÖí¿áÖó½ 
¡Ü½ä’0öñëÜ½ (ぢと) ÑÜ£çÜ¿　． ä：Ñçóàóöó äñëñü¡ÜÑÜ£íêóàñÖ：ïöá öí ÖíÑ：úÖ：ïöá ¡íÖí¿Ü äñëñÑíô： ÑíÖóê. だßëÜß¡í 
ëñ£Ü¿áöíö：ç çó½：ë0çíÖá äëÜîñïÜ çóäëÜßÜçíÖá £Ñ：úïÖ0．öáï　 Öí ぢと £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ç：ÑäÜç：ÑÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÖÜÇÜ 
£íßñ£äñôñÖÖ　. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó çóäëÜßÜçíÖá íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ：£ ëñ¡Üäñëíî：．0 

ñÖñëÇ：； Ü ¿íÖ¡Ü äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó 
 

ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó çóäëÜßÜçíÖá íïóÖêëÜÖÖóê 
ÑçóÇÜÖ：ç ：£ ëñ¡Üäñëíî：．0 ñÖñëÇ：； Ü ¿íÖ¡Ü äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó ÑÜ£çÜ¿　． £½ñÖüóöó ôíï 
ëÜ£ëÜß¡ó ïóïöñ½ó öí ä：Ñçóàóöó ；； ÖíÑ：úÖ：ïöá £í ëíêÜÖÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 öóäÜçÜÇÜ äëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　.  

 
ずやどぎづんどばづん 
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だでだゐぎぞぞだでどご ごがぎぞどごぱごとんぴごご ぢんづんぜぎどづだゑ Äずぎとどづだぜぎびんぞごぶぎでとごび 
ゑごゐづだゑだげゐばがごどぎずぎざ で ばぢづんゑずéぎぜぼぜ ぷごぜ-ぢづぎだゐづんげだゑんどぎずぎぜ 

が. で. ぢÜÖÜ½íë、ç, íïä. 
がÜÖßíïï¡í　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 ½íüóÖÜïöëÜóöñ¿áÖí　 í¡íÑñ½ó　 
Ü¿. ぷ¡íÑóÖÜçí, 72, 84313, Ç. とëí½íöÜëï¡, ば¡ëíóÖí, e-mail: Dmitry_ponomaryov@ukr.net 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 äëí¡öóôñï¡ó Öñ ïÜàñïöçÜñö óÖ¢ñÖñëÜç ó äëÜñ¡öóëÜçàó¡Üç, ¡ÜöÜë▲ñ Öñ 
ïöí¿¡óçí¿óïá ï £íÑíôñú óÑñÖöóâó¡íîóó Üßéñ¡öÜç ó ïóïöñ½. とí¡ ó£çñïöÖÜ, ÑíÖÖí　 £íÑíôí ßí£óëÜñöï　 Öñ öÜ¿á¡Ü 
Öí íÖí¿óöóôñï¡Ü½ äÜÑêÜÑñ, ÖÜ ó Öí óÖöÜóöóçÖÜ½. ご ó½ñÖÖÜ Üä▲ö ó ¿ÜÇóôñï¡Üñ ½▲ü¿ñÖóñ ïí½ÜÇÜ ~¡ïäñëöí 
ïöíÖÜç　öï　  ¡¿0ôÜ½ ¡ ëí£ÇíÑ¡ñ «ô、ëÖÜÇÜ 　àó¡í». 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜú ÜßëíßÜö¡ó ÑíÖÖ▲ê äñëñÑ äíëí½ñöëóôñï¡Üú óÑñÖöóâó¡íîóñú 
äíëí½ñöëÜç çóßëÜçÜ£ßÜÑóöñ¿　 çóßëÜÜïöíÖÜç¡ó ゑでだぞ-2100/2500 äëÜó£çÜÑïöçí ぢんだ «ぜóÖ~ö~¡» Ñ¿　 ïÖ　öó　 
ÜïöíöÜôÖ▲ê Öíäë　¢ñÖóú ç ½ñöí¿¿íê. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. が¿　 äëÜçñÑñÖó　 ~¡ïäñëó½ñÖöí Öí Üßéñ¡öñ ½Ü¢ÖÜ çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 
ëí£¿óôÖ▲½ó ½ñöÜÑí½ó ó ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖ▲½ó äëóßÜëí½ó [2], ÖÜ ÜÑÖó½ ó£ ïí½▲ê ÜÖóçñëïí¿áÖ▲ê Öí ÑíÖÖ▲ú 
½Ü½ñÖö 　ç¿　ñöï　 ½ñöÜÑ Üïîó¿¿ÜÇëíâóëÜçíÖó　 ï äëó½ñÖñÖóñ½ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ïëñÑïöç ïßÜëí ÑíÖÖ▲ê. どí¡Üú 
äÜÑêÜÑ äëóçÜÑóö ¡ ëñüñÖó0 £íÑíôó ÜßëíßÜö¡ó ó£½ñëñÖÖ▲ê çñ¿óôóÖ. でÜàñïöçÜñö îñ¿▲ú ë　Ñ ½ñöÜÑÜç, ï 
äÜ½Üàá0 ¡ÜöÜë▲ê çÜ£½Ü¢ÖÜ ÜßëíßÜöíöá äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ïóÇÖí¿▲ [1, 3]. 

が¿　 óÑñÖöóâó¡íîóó äíëí½ñöëÜç çóßëÜçÜ£ßÜÑóöñ¿　 ß▲¿ äëÜçñÑ、Ö îñ¿▲ú ë　Ñ ~¡ïäñëó½ñÖöÜç, 
£í¡¿0ôí0àóúï　 ç Üïîó¿¿ÜÇëíâóëÜçíÖóó öë、ê ÜïÖÜçÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç: Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í Öí ç▲êÜÑñ üóëÜöÖÜ-
ó½äÜ¿áïÖÜÇÜ ½ÜÑÜ¿　öÜëí (ぷごぜ) – äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 çóßëÜÜïöíÖÜç¡ó ó ï¡ÜëÜïöó ÑçóÇíöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
çóßëÜçÜ£ßÜÑóöñ¿　 Ññßí¿íÖïÖÜÇÜ öóäí. ぢëóôóÖÜú ïÜ£ÑíÖó　 í¿ÇÜëóö½Üç äÜï¿Ü¢ó¿Ü öÜ, ôöÜ Üäëíç¿　ñ½▲ú 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿á âÜë½óëÜçí¿ ぷごぜ ïóÇÖí¿ Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ½ ó ç ¡íôñïöçñ Ñíöôó¡í ï¡ÜëÜïöó 
óïäÜ¿á£Üçí¿ï　 îóâëÜçÜú ~Ö¡ÜÑñë ï ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ó½äÜ¿áïÜç ÑçíÑîíöá Ñçí Öí ÜßÜëÜö çí¿í. ぎïöñïöçñÖÖÜ, äëÜîñïï 
óÑñÖöóâó¡íîóó äíëí½ñöëÜç £íöëÜÑÖóöñ¿áÖÜ ç▲äÜ¿Öóöá äÜ ó½äÜ¿áïÖ▲½ ïóÇÖí¿í½, öí¡ ¡í¡ öí¡óñ ïóÇÖí¿▲ 
âÜë½óëÜ0öï　 Ñóï¡ëñöÖ▲½ó âÜÖ¡îó　½ó. がíÖÖ▲ñ ïóÇÖí¿▲ ÖñÜßêÜÑó½Ü äëñÑïöíçóöá ç çóÑñ ïëñÑÖóê £ÖíôñÖóú £í 
ÜäëñÑñ¿、ÖÖ▲ú äñëóÜÑ. 

ぢÜ ëñ£Ü¿áöíöí½ íÖí¿ó£í äëóÖîóäÜç âÜë½óëÜçíÖó　 ó½äÜ¿áïÜç ï¡ÜëÜïöó îóâëÜçÜÇÜ ~Ö¡ÜÑñëí ß▲¿ ëí£ëíßÜöíÖ 
í¿ÇÜëóö½ äñëñçÜÑí ó½äÜ¿áïÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í ç ïóÇÖí¿ ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　 ôíïöÜö▲ ÜßÜëÜöÜç Öí ÜïÖÜçñ ó£½ñëñÖóú 
çëñ½ñÖó äñëóÜÑí ó äÜ¿ÜôñÖ ¡ÜÑ Ñ¿　 ÑíÖÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½í ç çóÑñ ï¡ëóäöí m-âíú¿í äëó¿Ü¢ñÖó　 Matlab. だïÖÜçÜú 
í¿ÇÜëóö½í äëñÜßëí£ÜçíÖó　 　ç¿　ñöï　 äëÜÇëí½½Ö▲ñ öëóÇÇñë ÜëÜçÖ　 ó ó£½ñëóöñ¿á äñëóÜÑí ó½äÜ¿áïí. どëóÇÇñë 
Öíïöëíóçíñöï　 Öí çñ¿óôóÖÜ í½ä¿óöÜÑ▲ Utr ç 25 % Üö ç▲ïÜ¡ÜÇÜ ÜëÜçÖ　. だÖ ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá Öñ½ÖÜÇÜ ç▲üñ Öó£¡ÜÇÜ 
ÜëÜçÖ　 ïóÇÖí¿í ~Ö¡ÜÑñëí Ñ¿　 Üöïñô¡ó üÜ½Üç▲ê ïÜïöíç¿　0àóê. ぞí ëóï. 1 äëÜó¿¿0ïöëóëÜçíÖ äëÜîñïï äñëñçÜÑí 
ó½äÜ¿áïÖÜú âÜÖ¡îóó ç ïëñÑÖññ £ÖíôñÖóñ ï¡ÜëÜïöó £í äñëóÜÑ ó½äÜ¿áïí ~Ö¡ÜÑñëí. 

ぢëñÜßëí£ÜçíÖÖ▲ú ïóÇÖí¿, íÖí¿ÜÇÜ-
îóâëÜçÜñ äëñÜßëí£ÜçíÖóñ (んぴぢ), 
Üï¿ÜçÖÜ ïÑçóÖÜö äÜ í½ä¿óöÜÑñ ó 
äëñÑïöíç¿ñÖ ç ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú âÜë½ñ. 

でóÇÖí¿ ï ~Ö¡ÜÑñëí äñëñçÜÑóöï　 ó£ 
íÖí¿ÜÇÜçÜú âÜë½▲ ç îóâëÜçÜ0 âÜë½Ü ï 
äÜ½Üàá0 んぴぢ. ぶíïöÜöí äëñÜßëí£ÜçíÖó　 
んぴぢ äëóÖ　öí ëíçÖÜú 5000 ゎî, 
½í¡ïó½í¿áÖí　 ôíïöÜöí ó½äÜ¿áïÜç 
~Ö¡ÜÑñëí ëíçÖí 2200 ゎî. ご½äÜ¿áï▲ 
öëñÜÇÜ¿áÖÜú âÜë½▲, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ç 
äëÜîñïïñ äëñÜßëí£ÜçíÖó　, ó¿¿0ïöëóëÜ0ö 
äëÜîñïï Ñ¢óööñëí, ¡ÜöÜë▲ú, ÖñïÜ½ÖñÖÖÜ, 
çÜ£Öó¡Öñö äëó ÜîóâëÜç¡ñ ÑíÖÖ▲ê ó£-£í 
íïóÖêëÜÖÖÜú ôíïöÜö▲ ç▲ßÜëÜ¡ ç äëÜîñïïñ 
ó£½ñÖ　0àñúï　 ï¡ÜëÜïöó ÑçóÇíöñ¿　. 
ごï¡í¢ñÖóñ âÜë½▲ ïóÇÖí¿í ~Ö¡ÜÑñëí Öñ 
ç¿ó　ñö Öí í¿ÇÜëóö½ ç ïç　£ó ï öñ½, ôöÜ 
äñëóÜÑ äëñÜßëí£ÜçíÖÖÜÇÜ ó½äÜ¿áïí ï 

ÑÜïöíöÜôÖÜú Üüóß¡Üú Öñ ó£½ñÖ　ñöï　. 
ん¿ÇÜëóö½ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ÑÜïöíöÜôÖÜ äëÜïö. ぞíôí¿áÖí　 ï¡ÜëÜïöá ëíçÖí ÖÜ¿0. ぢëÜóïêÜÑóö Üöï¿ñ¢óçíÖóñ 

£íÑÖñÇÜ âëÜÖöí ó½äÜ¿áïí ï ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖ▲½ ó£½ñëñÖóñ½ üóëóÖ▲ ó½äÜ¿áïí ç ç▲ßÜë¡íê. ぢëó äÜ　ç¿ñÖóó 
í½ä¿óöÜÑ▲ ó½äÜ¿áïí ï çñ¿óôóÖÜú, ½ñÖáüñú £íÑíÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 öëóÇÇñëí, ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 â¿íÇ Öó£¡ÜÇÜ 
ÜëÜçÖ　. がí¿ññ äëÜóïêÜÑóö Üöïô、ö ç▲ßÜëÜ¡ äëó Öó£¡Ü½ ÜëÜçÖñ, ¡ÜöÜë▲ñ äëóßíç¿　0öï　 ¡ ¡Ü¿óôñïöçÜ ç▲ßÜëÜ¡ 
ç▲ïÜ¡ÜÇÜ ÜëÜçÖ　. ぢÜ ÑÜïöó¢ñÖóó äñëñÑÖñÇÜ âëÜÖöí â¿íÇ ÜßÖÜ¿　ñöï　 ó äëÜó£çÜÑóöï　 ëíïô、ö ïëñÑÖñú ï¡ÜëÜïöó 
äÜ çñ¿óôóÖñ ó£½ñëñÖÖÜÇÜ äñëóÜÑí ç ç▲ßÜë¡íê ï £íäóïá0 ç ½íïïóç ïëñÑÖñú çñ¿óôóÖ▲ ï¡ÜëÜïöó Öí ó£½ñëñÖÖÜ½ 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ご¿¿0ïöëíîó　 äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ïóÇÖí¿í ~Ö¡ÜÑñëí  
ç ôíïöÜöÜ çëíàñÖó　 
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Üôíïö¡ñ. がí¿ññ çñ¿óôóÖí äñëóÜÑí ó½äÜ¿áïí ÜßÖÜ¿　ñöï　, ó äëÜîñïï äÜçöÜë　ñöï　 ïÖÜçí. 
が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í öí¡¢ñ äëó½ñÖ　¿óïá ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖ▲ñ í¿ÇÜëóö½▲, 

ëíßÜöí0àóñ ïÜ ïëñÑÖó½ £ÖíôñÖóñ½ çñ¿óôóÖ▲ £í äñëóÜÑ öí¡öí ぷごぜ. だÑÖí¡Ü äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ ß▲¿Ü ç▲äÜ¿ÖñÖÜ 
ïÇ¿í¢óçíÖóñ üÜ½Üç ½ñöÜÑÜ½ ï¡Ü¿á£　àñÇÜ ïëñÑÖñÇÜ ï üóëóÖÜú Ü¡Öí, ëíçÖÜú 16 ç▲ßÜë¡í½. 

ゑ äëÜîñïïñ äñëñçÜÑí £ÖíôñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ó£Öíôí¿áÖÜ ó£½ñë　¿ï　 óÖöñëçí¿ ç ç▲ßÜë¡íê äñëóÜÑí ぷごぜ, 
Ñí¿ññ ç▲ôóï¿　¿Üïá ïëñÑÖññ £ÖíôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 £í äñëóÜÑ ó äÜ½ñàí¿Üïá ç ½íïïóç ç▲êÜÑÖÜú çñ¿óôóÖ▲ 
Ñ¿óÖÜú ç ÜÑóÖ äñëóÜÑ ぷごぜ. どí¡¢ñ Ñ¿　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ëíïô、öí ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　 öÜ¡í äÜï¿ñ ó£½ñëñÖó　 äñëóÜÑí 
âÜë½óëÜçí¿íïá ïöëÜ¡öÜëí ï ½ñö¡í½ó Öíôí¿í ó ëí£½ñëí öñ¡ÜàñÇÜ äñëóÜÑí ぷごぜ ç ç▲ßÜë¡íê. ゑ▲ôóï¿ñÖóñ 
ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　 öÜ¡í íÖí¿ÜÇóôÖÜ Öíäë　¢ñÖó0, öÜ¿á¡Ü óÖâÜë½íîó　 Ü äñëóÜÑñ ßëí¿íïá Öñ ó£ ó£½ñëñÖó　, í ó£ 
ïâÜë½óëÜçíÖÖÜú ïöëÜ¡öÜë▲ Ñ¿　 óï¡¿0ôñÖó　 âí£ÜçÜÇÜ ïÑçóÇí Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í ç äëÜîñïïñ ç¿ó　Öó　 
ëñí¡öóçÖ▲ê ïÜïöíç¿　0àóê ó£½ñë　ñ½Üú îñäó. 

ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ äë　½ÜÜÇÜ¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÇ¿íÑóöá ¡í¡ó½-¿óßÜ ½ñöÜÑÜ½. が¿　 ïëíçÖñÖó　 ß▲¿ó 
ç▲äÜ¿ÖñÖ▲ ïÇ¿í¢óçíÖó　 ½ñöÜÑÜ½ ï¡Ü¿á£　àñÇÜ ïëñÑÖñÇÜ ï ó£½ñÖ　ñ½Üú üóëóÖÜú Ü¡Öí ç Öíôí¿áÖ▲ê £ÖíôñÖó　ê 
ÑÜ Üö¡ë▲öó　 äÜ¿ÖÜÇÜ Ü¡Öí, âÜÖ¡îóñú filtfilt äí¡ñöí Matlab ó çïöëÜñÖÖ▲½ ç ÖñÇÜ ½ñöÜÑÜ½ çñúç¿ñö-
äëñÜßëí£ÜçíÖóú [4]. 

ぱÜÖ¡îó　 âó¿áöëí çöÜëÜÇÜ äÜë　Ñ¡í ß▲¿í ÖíïöëÜñÖí Öí ôíïöÜöÜ ぷごぜ, âÜÖ¡îóó çñúç¿ñö-äëñÜßëí£ÜçíÖó　 
óïäÜ¿á£Üçí¿óïá Ñ¿　 ïÖ　öó　 üÜ½í, í üóëóÖí Ü¡Öí ï¡Ü¿á£　àñÇÜ ïëñÑÖñÇÜ  Ñ¿　 ïÇ¿í¢óçíÖó　 ï¡ÜëÜïöó ïÜïöíç¿　¿í 
ç ç▲ßÜë¡íê ôíïöÜöÜ, ~¡çóçí¿ñÖöÖÜ0 ôíïöÜöñ ぷごぜ. ゑ ïöíîóÜÖíëÖ▲ê ëñ¢ó½íê ¡í¢Ñ▲ú ó£ ½ñöÜÑÜç Ñíçí¿ 
ÜÑóÖí¡Üç▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲. づí£¿óôóñ £í¡¿0ôí¿Üïá ç ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½íê, ÜïÜßñÖÖÜ ç äëÜîñïïíê äÜï¡í ó 
öÜë½Ü¢ñÖó　. ぞíóßÜ¿ññ ÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, Öí Öíü ç£Ç¿　Ñ, Üß¿íÑí¿ ½ñöÜÑ ï¡Ü¿á£　àñÇÜ 
ïëñÑÖñÇÜ. ぱó¿áöë ó çñúç¿ñö-äëñÜßëí£ÜçíÖóñ ç ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½íê äÜ¡í£▲çí¿ó £Öíôóöñ¿áÖ▲ñ ó£½ñÖñÖó　 
ï¡ÜëÜïöó çí¿í ÑçóÇíöñ¿　. がíÖÖÜñ Üöçñë¢ÑñÖóñ ½Ü¢ÖÜ Üêíëí¡öñëó£Üçíöá öñ½, ôöÜ Ñóï¡ëñöÖ▲ñ ïóÇÖí¿▲ Üß¿íÑí0ö 
ßñï¡ÜÖñôÖÜ ßÜ¿áüó½ ïäñ¡öëÜ½ ïóÇÖí¿í ó ½ñöÜÑ ï¡Ü¿á£　àñÇÜ ïëñÑÖñÇÜ 　ç¿　ñöï　 ÖíóßÜ¿ññ ëÜÑïöçñÖÖ▲½  öí¡ó½ 
ïóÇÖí¿í½. ご½ñÖÖÜ äÜ~öÜ½Ü ÜÖ ÖíóßÜ¿ññ äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 ÜßëíßÜö¡ó ïóÇÖí¿Üç ぷごぜ ó îóâëÜç▲ê ~Ö¡ÜÑñëÜç. 

ぱëíÇ½ñÖö ÑóíÇëí½½▲ äÜï¡í ó ëíßÜö▲ äÜ ïÖ　öó0 Öíäë　¢ñÖóú ç Ññöí¿ó äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 çóßëÜçÜ£ßÜÑóöñ¿　 
äÜï¿ñ ÜßëíßÜö¡ó ó£½ñëñÖÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç äëñÑïöíç¿ñÖ Öí ëóï. 2. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱëíÇ½ñÖö ÑóíÇëí½½▲ Öíäë　¢ñÖó　, öÜ¡í äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ó ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 äÜï¿ñ 

ÜßëíßÜö¡ó ó½äÜ¿áïÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ó Ñíöôó¡í ï¡ÜëÜïöó 

ゑ▲çÜÑ▲. が¿　 ëñí¿ó£íîóó ÜßëíßÜö¡ó ó½äÜ¿áïÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç ó ïóÇÖí¿Üç ぷごぜ ï äÜï¿ñÑÜ0àó½ äÜ¿ÜôñÖóñ½ 
ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　 ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äëó½ñÖ　öá óÖöñÇëí¿áÖ▲ñ í¿ÇÜëóö½▲, ÜÑÖó½ ó£ ¡ÜöÜë▲ê 　ç¿　ñöï　 ï¡Ü¿á£　àññ 
ïëñÑÖññ. 

 
ずごどぎづんどばづん 

1. ごÑñÖöóâó¡íîó　 äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê Üßéñ¡öÜç ó ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　: Üôñß. äÜïÜßóñ / ゑ.ぜ. でäíïóßÜç,  
ご.ん. とí½ñÖï¡óê, ù.ん. ゑñÑñëÖó¡Üçí. – ぶ. 1 – ど0½ñÖá: ど0½ゎぞゎば, 2010. – 104 ï. 

2. Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜñ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äíëí½ñöëÜç ó ôíïöÜöÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖ▲ê 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç: ßóß¿óÜöñ¡í äÜ íçöÜ½íöó¡ñ / ù.ん. ゐÜëîÜç, ゎ.ゑ. でÜçÜëÜç, ù.で. ぷñïöí¡Üç. – ゑ▲ä. 366 – ず.: 
ÄÖñëÇó　, 1969. – 104 ï. 

3. ぱíúÖ£ó¿áßñëÇ ず.で. ごÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó ÜßëíßÜö¡ó ïóÇÖí¿Üç ï¿Ü¢ÖÜú âÜë½▲. どñÜëó　 ó 
äëí¡öó¡í. – と.: ぞíÜ¡Üçí ÑÜ½¡í, 2008. – 333 ï. 

4. é¡Üç¿ñç ん.ぞ. ゑçñÑñÖóñ ç çñúç¿ñö-äëñÜßëí£ÜçíÖó　: Üôñß. äÜïÜßóñ. – ぞÜçÜïóßóëï¡: ご£Ñ-çÜ ぞゎどば, 2003.  
– 104 ï. 



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 
 

 

 
 

155 

ぜだがぎずùゑんぞぞé づぎぐごぜやゑ づだゐだどご ぎずぎとどづだどぎびぞやぶぞだゎだ とだぜぢずぎとでば  
がずé ぎずぎとどづだゐばづやぞぞé やげ げんでどだでばゑんぞぞéぜ ゑやづどばんずぽぞだゎだ ぢづだゎづんぜばゑんぞぞé  

ん. や. ぢÜöÜôÖóú, íïä., ゑ. ゑ. ぜíëÜêÖ：ú, ïöÜÑ. 
やçíÖÜ-ぱëíÖ¡：çïá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö Öíâöó ： Çí£Ü 
çÜ¿. とíëäíöïá¡í, 15, 76019, ½. やçíÖÜ-ぱëíÖ¡：çïá¡, ば¡ëí；Öí, e-mail:potocnyy_a@ukr.net 

ゑïöÜä. ぞí ぢëó¡íëäíöö： ñâñ¡öóçÖóú çóÑÜßÜöÜ¡ Öíâöó ： Çí£Ü ½Ü¢¿óçóú ö：¿á¡ó äëó £íïöÜïÜçíÖÖ： 
ñ¿ñ¡öëÜßÜë：ÖÖ　. ぴñ £Ü½Üç¿ñÖÜ öó½, àÜ äÜ¡¿íÑó £ÖíêÜÑ　öáï　 Öí çñ¿ó¡：ú Ç¿óßóÖ： (3–5 ¡½) Ü öçñëÑóê ： ½：îÖóê 
äÜëÜÑíê, 　¡： ÑÜî：¿áÖÜ ëÜ£ëÜß¿　öó ßÜë：ÖÖ　½ ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜ-ëÜ£Çí¿Ü¢ñÖóê ： äÜêó¿Ü-ïäë　½ÜçíÖóê ïçñëÑ¿ÜçóÖ. 
げß：¿áüóöó çóÑÜßÜöÜ¡ Öíâöó öí Çí£Ü ç ば¡ëí；Ö： ½Ü¢Öí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ëÜ£ëÜß¡ó ÖñöëíÑóî：úÖóê ÖíâöÜÇí£ÜÖÜïÖóê 
Üß'．¡ö：ç öí £ß：¿áüñÖÖ　 çóÑÜßÜö¡Ü Öíâöó £ ½í¿ÜäëÜÑÜ¡öóçÖóê ä¿íïö：ç £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ßÜë：ÖÖ　 ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜ 
ç：ÑÇí¿Ü¢ñÖóê ïçñëÑ¿ÜçóÖ £í ëíêÜÖÜ¡ £ß：¿áüñÖÖ　 Üßï　Ç：ç ßÜë：ÖÖ　 − £Ü¡ëñ½í ñ¿ñ¡öëÜßÜë：ÖÖ　 [1, 2]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. でöçÜëñÖÖ　 äëÜÇëí½ó ç ïñëñÑÜçóà： ç：ëöÜí¿áÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 LABVIEW Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ Ñ¿　 ñ¿ñ¡öëÜßÜë：ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜßÜëÜ½. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. が¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ Ñ¿　 
ñ¿ñ¡öëÜßÜë：ÖÖ　 (ぎどとぎ) ç ïñëñÑÜçóà： ç：ëöÜí¿áÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 LABVIEW ïöçÜëñÖí ç：ëöÜí¿áÖí ½ÜÑñ¿á.  が¿　 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó äÜöë：ßÖÜ ççñïöó ç äëÜÇëí½Ü ÖíïöÜäÖ： ÑíÖ：: äíëí½ñöëó ゐど öí ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí 
ñ¿ñ¡öëÜßÜëí, 　¡： ççÜÑ　öáï　 Öí äÜôíö¡Ü ½ÜÑñ¿： [2]. ぞí ëóï. 1 £Üßëí¢ñÖÜ äÜ¿ñ ççÜÑÜ çóê：ÑÖóê ÑíÖóê Ñ¿　 ßÜëÜçÜÇÜ 
öëíÖïâÜë½íöÜëí: 

   
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢÜ¿ñ ççÜÑÜ çóê：ÑÖóê ÑíÖóê Ñ¿　 ßÜëÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí どぜどゐ 560-6 

ぢëÜÇëí½í ½ÜÑñ¿0． ëñ¢ó½ó ëÜßÜöó ぎどとぎ öí ëÜ£ëíêÜçÜ． ÜäÜëó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜßÜëí (ぎずゐ) ç 
£í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ¡Üç£íÖÖ　, ÜäÜëó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ßÜëÜçÜÇÜ öëíÖïâÜë½íöÜëí, ÜäÜëó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 
ïöëÜ½Üä：ÑçÜÑÜ ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ Ç¿óßóÖó ßÜë：ÖÖ　,  ¿：Ö：úÖ： ÖíäëÜÇ Öí äÜôíö¡Ü ïöëÜ½Üä：ÑçÜÑÜ ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ 
¡Üç£íÖÖ　 öí âí£Ö： ïöëÜ½ó öí ÖíäëÜÇó Öí £íöóï¡íôíê ぎずゐ, í öí¡Ü¢ ëÜ£ëíêÜçÜ． öí ßÜÑÜ． Çëíâ：ôÖ： £í¿ñ¢ÖÜïö： 
¡Üñâ：î：．Ööí Öñïó½ñöë：； ïöëÜ½：ç ÜäÜëó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 öí ½ñêíÖ：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí 
ñ¿ñ¡öëÜßÜëí [2, 3]. ぞí ëóï. 2, 3 £Üßëí¢ñÖÜ ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 âí£Öóê ïöëÜ½：ç öí ÖíäëÜÇ Öí £íöóï¡íôíê 
ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ñ¿ñ¡öëÜßÜëí ぎ215-8 Öí Ç¿óßóÖ： ßÜë：ÖÖ　 1755 ½. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – づÜ£ëíêÜÖÜ¡ âí£Öóê ïöëÜ½：ç Öí £íöóï¡íôíê ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ñ¿ñ¡öëÜßÜëí ぎ215-8  



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 
 

 

 
 

156 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – づÜ£ëíêÜÖÜ¡ âí£Öóê ÖíäëÜÇ Öí £íöóï¡íôíê ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ñ¿ñ¡öëÜßÜëí ぎ215-8 

 
ゑóïÖÜç¡ó. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïöçÜëñÖÜ； íçöÜëí½ó ç ïñëñÑÜçóà： äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 LABVIEW ：½：öíî：úÖÜ； ½ÜÑñ¿： 

ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜßÜëí Ñí． £½ÜÇÜ ëÜ£ëíêÜçÜçíöó âí£Ö： ïöëÜ½ó öí ÖíäëÜÇó Öí ë：£Ö：ú Ç¿óßóÖ： 
ßÜë：ÖÖ　. が¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： öí ñâñ¡öóçÖÜïö： ëÜßÜöó ぎずゐ ÖñÜßê：ÑÖÜ ëÜ£ëÜßóöó Üäöó½í¿áÖóú í¿ÇÜëóö½ 
äÜâí£ÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 úÜÇÜ ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　. 

 
ずやどぎづんどばづん  

1. ぱÜ½ñÖ¡Ü ぱ.ぞ. ゐÜëñÖóñ ï¡çí¢óÖ ñ¿ñ¡öëÜßÜëÜ½. – ぜ.: ぞñÑëí, 1974.  272 ï. 
2.ぱñÑÜë：ç ぜ.ざ., ぢÜöÜôÖóú ん.や., と：　Ö0¡ だ.や. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ïñëñÑÜçóàí äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 LABVIEW Ñ¿　 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜßÜëí // ぜíöñë：í¿ó XIII ½：¢ÖíëÜÑÖÜ； ¡ÜÖâñëñÖî：； "ぢëÜß¿ñ½ó 
ñÖñëÇÜëñïÜëïÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 ç ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖóê ïóïöñ½íê. ぞíÜ¡í, Üïç：öí ： äëí¡öó¡í". − ゑóä. 1/2011 (1).  
– とëñ½ñÖôÜ¡. – 2011. – で. 340−341. 
3. ゎ¿íÑá や.ゑ., ぱñÑÜë：ç ぜ.ざ, ゎí¿Üàí¡ や.が. ぜÜÑñëÖ：£íî：　 ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜßÜëí Öí ÜïÖÜç： ；； 
½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： // どñ£ó ややや ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ÖíÜ¡ÜçÜ-äëí¡öóôÖÜ； ¡ÜÖâñëñÖî：； “ぢëÜß¿ñ½ó ñ¡ÜÖÜ½：； ñÖñëÇ：；”. 
− ずáç：ç, 2001. – で. 164−165. 
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でごぞどぎげ ぞぎざづだぞぞだゎだ づぎゎばずéどだづん  ぷゑごがとだでどや 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 とぎづばゑんぞぞéぜ  

ゐ. や. ぢëóú½í¡ ¡.ö.Ö., ÑÜî., だ. ぢ. ゐÜë¿í¡í, ïöÜÑ. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó «とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö» 
çÜ¿. ぢÜ¿：öñêÖ：ôÖí, 37, 03056, ½. とó；ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: bp-08@ukr.net, aburlaka@ukr.net  
 

ゑïöÜä.  んçöÜ½íöó£íî：　 ë：£ÖÜ½íÖ：öÖóê ïöÜë：Ö ¢óöö．Ñ：　¿áÖÜïö： ¿0ÑóÖó Öí¿ñ¢óöá ÑÜ öóê Çí¿Ü£ñú, Ññ 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 üöÜôÖóê ÖñúëÜÖÖóê ½ñëñ¢ (ぞぜ) ½í． Öñíßó　¡： äñëïäñ¡öóçó [1]. で0Ñó, ç äñëüÜ ôñëÇÜ, ½Ü¢Öí 
ç：ÑÖñïöó  öí¡óú Öíäë　½ íçöÜ½íöó£íî：；, 　¡ äÜßÜÑÜçí ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 (でんと) ÑóÖí½：ôÖó½ó 
Üß’．¡öí½ó. ぢ：Ñ‾ëÜÖö　½ Ñ¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 çóïÜ¡óê äÜ¡í£Öó¡：ç 　¡Üïö： でんと £ ÖñúëÜ½ñëñ¢Öó½ó (ÖñúëÜÖÖó½ó) 
ëñÇÜ¿　öÜëí½ó ． ÖíïöÜäÖ： ôóÖÖó¡ó. ぢÜ-äñëüñ, Ñ¿　 ïçÜÇÜ ïóÖöñ£Ü ÖñúëÜÖÖ： ëñÇÜ¿　öÜëó Öñ äÜöëñßÜ0öá ÑÜïóöá 
öÜôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　, Üï¡：¿á¡ó çÜÖó ½Ü¢Üöá ßÜöó ÖíçôñÖ： Öí ÜïÖÜç： ñ½ä：ëóôÖÜ； ½ÖÜ¢óÖó ÑíÖóê. ぢÜ-
ÑëÜÇñ, Ñ¿　 Üß’．¡ö：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 £ Öñ¡ÜÖöëÜ¿áÜçíÖó½ó  £ÖíôÖó½ó äíëí½ñöëóôÖó½ó  £ßÜëñÖÖ　½ó ½Ü¢ñ 
çó¡ÜÖÜçíöóï　 äÜöÜôÖñ öëñÖÜçíÖÖ　 ÖñúëÜÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí £ ½ñöÜ0 úÜÇÜ íÑñ¡çíöÖÜÇÜ Öí¿íüöÜçíÖÖ　. 

ぴ　 ïöíöö　 ïöÜïÜ．öáï　 £í£ÖíôñÖÜ； çóàñ öñ½íöó¡ó. ば Ö：ú ëÜ£Ç¿　Ñí．öáï　 ÜÑóÖ £ çíë：íÖö：ç äÜßÜÑÜçó ÖñúëÜÖÖÜÇÜ 
ëñÇÜ¿　öÜëí  íçöÜ½íöóôÖÜ； ïóïöñ½ó  ¡ñëÜçíÖÖ　 üçóÑ¡：ïö0 öóäÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Üß’．¡öí.  

ぜñöí ëÜßÜöó. でóÖöñ£ ÖñúëÜÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí üçóÑ¡Üïö：  ôíïöÜöÖÜ-¡ñëÜçíÖÜÇÜ  íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (んが), 
àÜ £Ñ：úïÖ0． äëÜäÜëî：úÖÜ-：ÖöñÇëí¿áÖÜ-ÑóâñëñÖî：úÖóú (ぢやが) £í¡ÜÖ ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í でんと üçóÑ¡：ïö0 んが £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 1. ば î：ú 
ïêñ½：  ,  – ¡ÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí öí ；； £íçÑíÖÖ　; M, Mo  – ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí öí ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ;  

uK 1
mbT p

b
1eT p 

K

oM

1uT p づぷ
Mu 

mK
* e

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í でんと üçóÑ¡：ïö0 んが  

 

e  – äÜ½ó¿¡í ïóïöñ½ó; u  – ¡ñëÜ0ôí Ñ：　; ,uK  uT  – äíëí½ñöëó ½ÜÑñ¿： äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó; ,mK  ,eT  ,mT  b  – 
äíëí½ñöëó ½ÜÑñ¿： ÑçóÇÜÖí; づぷ – ëñÇÜ¿　öÜë üçóÑ¡Üïö：.  げí£Öíôó½Ü, àÜ Ü ïöëÜ¡öÜëÖ：ú ïêñ½： Öí ëóï. 1 ÑçóÇÜÖ 
äëñÑïöíç¿ñÖóú ïäëÜàñÖÜ Ü çóÇ¿　Ñ： ¿íÖ¡ó 2-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. ぴñ ÑÜäÜïöó½Ü äëó ôíïöÜöÖÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ： んが £ 
Öñçñ¿ó¡ó½ Ñ：íäí£ÜÖÜ½ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö：.  

ば ßñ£äñëñëçÖÜ½Ü ôíï：  ぢやが-£í¡ÜÖ ¡ñëÜçíÖÖ　 £íäóüñöáï　 Ü çóÇ¿　Ñ：: 

 -1
0( ) ( ) ( )t

r i du t K e t T e d T e t      .     (1) 

ぢëó Öí¿íüöÜçíÖÖ： ëñÇÜ¿　öÜëí Öí ½ÜÑÜ¿áÖóú Üäöó½Ü½ úÜÇÜ ¡Üñâ：î：．Öö äñëñÑíô： rK ,  ïöí¿í ：ÖöñÇëÜçíÖÖ　 iT  öí 
ïöí¿í ÑóâñëñÖî：0çíÖÖ　 dT  ÑÜë：çÖ0çíöó½Üöá:  (2 )m u u mrK T T K K K  ; i mT T ; d eT T , Ññ uT  – ½í¿í 
Öñ¡Ü½äñÖïÜçíÖí ïöí¿í ôíïÜ. ぢñëñúüÜçüó ç (1) ÑÜ Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ ôíïÜ ü¿　êÜ½ íäëÜ¡ïó½íî：； ：ÖöñÇëí¿Ü £í 
âÜë½Ü¿Ü0 äë　½Ü¡ÜöÖó¡：ç, í äÜê：ÑÖÜ；  – ¿：çÜ0 ë：£Öóîñ0, Üöëó½í．½Ü £í¡ÜÖ âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ ぢやが-
ëñÇÜ¿　öÜëí Ü çóÇ¿　Ñ：  ë：£ÖóîñçÜÇÜ ë：çÖ　ÖÖ　: 

         0 1 21 2 1u k q e k q e k q e k u k       ,    (2) 
Ññ ¡Üñâ：î：．Ööó çó£Öíôí0öáï　 £í âÜë½Ü¿í½ó: 

 00 1 drq K T T  ;  0 01 1 2 d irq K T T T T    ; 2 0r dq K T T ,  (3) 

0T  – äñë：ÜÑ ¡çíÖöÜçíÖÖ　; 0 , 0,1, 2, ...t kT k   
べÜß ä：ÑÇÜöÜçóöó ½ÖÜ¢óÖÜ Öíçôí¿áÖóê ÑíÖóê Ñ¿　 öëñÖÜçíÖÖ　 ぞぜ, öëñßí £ÇñÖñëÜçíöó ïóÇÖí¿ ÖíçôíÖÖ　 Öí 

çêÜÑ：  ëñÇÜ¿　öÜëí  e k  Ü çóÇ¿　Ñ： ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖÜ； çñ¿óôóÖó £ çóäíÑ¡Üçó½ £ÖíôñÖÖ　½  í½ä¿：öÜÑó, í öí¡Ü¢  

ïóÇÖí¿ ÖíçôíÖÖ　 Öí çóêÜÑ： ëñÇÜ¿　öÜëí  u k , àÜ  　ç¿　öó½ñ ïÜßÜ0 ëñí¡î：0 ÑóÖí½：ôÖÜ； ïóïöñ½ó (2) Öí  e k .  
ぞíçôí¿áÖó½ó çñ¡öÜëí½ó çêÜÑÜ öí çóêÜÑÜ ½ñëñ¢： äëó îáÜ½Ü ßÜÑÜöá ç：ÑäÜç：ÑÖÜ  

         , 1 , 2 , 1
T

X k e k e k e k u k          öí    Y k u k .  
ぢ：ï¿　 ÖíçôíÖÖ　 ぞぜ äë　½Ü； äñëñÑíô： ïóÇÖí¿Ü £í í¿ÇÜëóö½Ü½  ずñçñÖßñëÇí-ぜíë¡çíëÑöí [2] ßÜç ïóÖöñ£ÜçíÖóú 

ÖñúëÜÖÖóú ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜë, ïêñ½í 　¡ÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 2. ぞí îáÜ½Ü ëóïÜÖ¡Ü äÜ£ÖíôñÖÜ: 1 –  ß¿Ü¡ 
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ä：ÑïÜ½ÜçíÖÖ　; 2 – ß¿Ü¡ çó£ÖíôñÖÖ　 ¿：Ö：úÖÜ； âÜÖ¡î：； í¡öóçíî：；; 1 4,...,w w  – çíÇÜç： ¡Üñâ：î：．Ööó ïóÖíäöóôÖóê 

£ç’　£¡：ç; 1z  – ÜäñëíöÜë £íöëó½¡ó Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü Öí ÜÑóÖ  öí¡ö ¡çíÖöÜçíÖÖ　. だö¢ñ, £Ç：ÑÖÜ ：£ £Üßëí¢ñÖÜ0 
Öí ëóï. 2 ïêñ½Ü0, ÖñúëÜÖÖóú ぢやが-
ëñÇÜ¿　öÜë ëñí¿：£Ü．öáï　  ：£ 
£íïöÜïÜçíÖÖ　½ ÜÑÖÜÇÜ 
ôÜöóëóçêÜÑÜçÜÇÜ  ¿：Ö：úÖÜÇÜ ÖñúëÜÖÜ  
öí öëáÜê ñ¿ñ½ñÖö：ç  ôíïÜçÜ； £íöëó½¡ó. 

ぞí ëóï. 3 ç：ÑÜßëí¢ñÖÜ äëÜîñï 
ÖíçôíÖÖ　 ½ñëñ¢：  äëÜö　ÇÜ½ 0,98 ï. 
とëóçí 2 ． Öíçôí¿áÖó½ ïóÇÖí¿Ü½ 
äÜ½ó¿¡ó Öí çêÜÑ：  ëñÇÜ¿　öÜëí  e k , 
àÜ £½：Ö0．öáï　 ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖÜ £ 
çóäíÑ¡Üçó½ £ÖíôñÖÖ　½  í½ä¿：öÜÑó. 
とëóçí 1 Öí ëóï. 3 ç：ÑäÜç：Ñí． 
äëÜÖÜë½ÜçíÖÜ½Ü ïöÜïÜçÖÜ rK  

Öíçôí¿áÖÜ½Ü ïóÇÖí¿Ü ¡ñëÜ0ôÜ； Ñ：； Öí çóêÜÑ： ëñÇÜ¿　öÜëí  u k , 　¡óú  çó£Öíôíçï　 £í  ë：çÖ　ÖÖ　½ (2). どëóçí¿：ïöá 
：Ööñëçí¿：ç Öñ£½：ÖÖÜ； í½ä¿：öÜÑó  Öíçôí¿áÖÜÇÜ çê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ÑÜë：çÖ0çí¿í 0,14 ï. 
 

 

ぞí ëóï. 4 £Üßëí¢ñÖ： äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó  üçóÑ¡Üïö： んが, Ññ ¡ëóçí 1 ç：ÑäÜç：Ñí． £íïöÜïÜçíÖÖ0 ç ïóïöñ½： 
¡ñëÜçíÖÖ　 öëíÑóî：úÖÜÇÜ Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜëí, í  ¡ëóçí 2 – ÖñúëÜ½ñëñ¢ÖÜÇÜ  ぢやが-ëñÇÜ¿　öÜëí. ぢëó 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ： ïäÜôíö¡Ü ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖÜ £½：Ö0çíçï　 ïóÇÖí¿ £íçÑíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö：   ç：Ñ 0 ÑÜ 10 ëíÑ/ï £í 
ç：ÑïÜöÖÜïö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí, í  äëó 0, 2t c  Öí¡óÑíçï　 ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ ë：çÖóú öëñöóÖ： ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ 
£ÖíôñÖÖ　. é¡ çóÑÖÜ £ ëóï. 4, ÑóÖí½：ôÖ： ç¿íïöóçÜïö： でんと üçóÑ¡Üïö： んが ． ÑÜïóöá ÑÜßëó½ó. ぢëó îáÜ½Ü ÜßóÑç： 
¡ëóç： äëí¡öóôÖÜ £¿óçí0öáï　, àÜ £íïç：ÑôÜ． ïêÜ¢：ïöá êíëí¡öñëóïöó¡ ïóÖöñ£ÜçíÖÜÇÜ ÖñúëÜÖÖÜÇÜ  ëñÇÜ¿　öÜëí öí 
úÜÇÜ Ñóï¡ëñöÖÜÇÜ äëÜöÜöóäÜ. 

ゑóïÖÜç¡ó. げÑ：úïÖñÖÜ ïóÖöñ£ ÖñúëÜÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí, 　¡óú £ çóïÜ¡Ü0 öÜôÖ：ïö0 çó¡ÜÖÜ． ぢやが-£í¡ÜÖ 
ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ôíïöÜöÖÜ-¡ñëÜçíÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. ぢëí¡öóôÖí ëñí¿：£íî：　 öí¡ÜÇÜ ëñÇÜ¿　öÜëí 
çó½íÇí． £íïöÜïÜçíÖÖ　  ¿óüñ  ÜÑÖÜÇÜ ¿：Ö：úÖÜÇÜ ÖñúëÜÖÜ.  

 

ずやどぎづんどばづん 
1. づÜö¡Üçï¡í　 が. ぞñúëÜÖÖ▲ñ ïñöó, ÇñÖñöóôñï¡óñ í¿ÇÜëóö½▲ ó Öñôñö¡óñ ïóïöñ½▲ / が. づÜö¡Üçï¡í　, ぜ. 

ぢó¿óÖáï¡óú, ず. づÜö¡Üçï¡óú; äñë. ï äÜ¿áï¡. ご. が. づÜÑóÖï¡ÜÇÜ.  – ぜ.: ゎÜë　ôí　 ¿óÖó　-どñ¿ñ¡Ü½, 2004. – 452 ï., 
ISBN 5-93517-103-1.  

2. ぜñÑçñÑñç ゑ. で. ぞñúëÜÖÖ▲ñ ïñöó. ぜんどずんゐ 6 / ゑ. で. ぜñÑçñÑñç, ゑ. ゎ. ぢÜöñ½¡óÖ.  – ぜ.: がごんずだゎ-ぜごぱご, 
2002. – 496 ï.,  ISBN 5-86404-163-7. 
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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 
 

 

 
 159 

ぎとでぢぎづごぜぎぞどんずぽぞん ばでどんぞだゑとん がずé がだでずやがぐぎぞぞé んでごぞびづだぞぞごび 
ゎぎぞぎづんどだづやゑ やげ でんぜだげゐばがぐぎぞぞéぜ 

ぜ. ゑ. ぢÜü¡íë, íï., だ. ù. でíçóô, ½íÇ：ïöë., だ. や. と：ïñ¿óôÖó¡, ¡.ö.Ö., ÑÜî.  
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó «とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö»  
äëÜïä. ぢñëñ½ÜÇó, 37, ¡Üëä. 20, ½. とó；ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: pushkar@gala.net; koi@gala.net. 
 

ゑïöÜä. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖÜ； ½íüóÖó ç ëñ¢ó½： ÇñÖñëíöÜëí ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； ． ÑÜ¢ñ äñëïäñ¡öóçÖó½.  
んïóÖêëÜÖÖ： ÇñÖñëíöÜëó (んゎ) ：£ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　½ £ÖíêÜÑ　öá üóëÜ¡ñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ç ïóïöñ½íê íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　. だïÖÜçÖó½ó äñëñçíÇí½ó íïóÖêëÜÖÖóê ÇñÖñëíöÜë：ç ． ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ Ñ¢ñëñ¿í 
¢óç¿ñÖÖ　 Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 £ßÜÑ¢ñÖÖ　, ÖíÑ：úÖ：ïöá, äëÜïöÜöí öí ç：ÑÖÜïÖÜ ÖñçóïÜ¡í çíëö：ïöá, äëóëÜÑÖóú £íêóïö ç：Ñ 
¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½ó¡íÖÖ　. ぞñÑÜ¿：¡í½ó ． Üß½ñ¢ñÖóú Ñ：íäí£ÜÖ üçóÑ¡Üïö：, äëó 　¡：ú ä：Ñöëó½Ü．öáï　 £ßÜÑ¢ñÖÖ　, öí 
£í¿ñ¢Ö：ïöá ÇñÖñëÜçíÖÜ； ôíïöÜöó ： í½ä¿：öÜÑó ÖíäëÜÇó ç：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 [1]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. でöçÜëñÖÖ　 ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá íïóÖêëÜÖÖóê ÇñÖñëíöÜë：ç ：£ 
ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　½, Öí 　¡Ü½Ü ßÜÑÜöá íäëÜßÜçÜçíöóï　 ½Ü¢¿óç： ïäÜïÜßó ¡ñëÜçíÖÖ　 んゎ, Üöëó½íÖ： Öí ÜïÖÜç： 
íÖí¿：öóôÖóê ½ñöÜÑ：ç, äëñÑïöíç¿ñÖóê ç [1–5].  

づÜ£ëÜß¿ñÖóú ïöñÖÑ ½í． ç：ÑäÜç：Ñíöó äñçÖó½ çó½ÜÇí½. ぢÜçóÖÖí ç：ÑßÜçíöóï　 ïöíß：¿：£íî：　 üçóÑ¡Üïö： 
äëóç：ÑÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ÇñÖñëíöÜëí. だÑÖ：．0 £ çó½ÜÇ ． Öí　çÖ：ïöá ½Ü¢¿óçÜïö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïöíöóôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ 
äëó £½：Ö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, ．½ÖÜïöñú öí üçóÑ¡Üïö：. でöñÖÑ ½í． Ñíçíöó ½Ü¢¿óç：ïöá ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê 
êíëí¡öñëóïöó¡, ç¡¿0ôí0ôó äëÜîñï ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 öí ¡Ü¿íäïÜ ÖíäëÜÇó, ： ½Ü¢¿óç：ïöá ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÇëíÖóîá 
ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 öí ¡Ü¿íäïÜ ÖíäëÜÇó. とÜÖâ：ÇÜëíî：　 ïöñÖÑÜ çó¡ÜÖÜ．öáï　 Ü çóÇ¿　Ñ：, äëóÑíöÖÜ½Ü Ñ¿　 çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 
äÜöñÖî：úÖÜ； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゐÜ¿í ëÜ£ëÜß¿ñÖí âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïó¿ÜçÜ； ôíïöóÖó ïöñÖÑÜ Ñ¿　 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 んゎ ：£ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　½, àÜ £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 1. 

が¿　 ëñí¿：£íî：； ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 
äëóç：ÑÖóú íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ 4んぜ80ゑ3ば3 (んが) 
äÜöÜ¢Ö：ïö0 2,5 ¡ゑö öí ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖóú íïóÖêëÜÖÖóú 
ÑçóÇÜÖ, àÜ äëíî0． 　¡ んゎ-んごづぜ63ゑ4ば3 äÜöÜ¢Ö：ïö0  
0,37 ¡ゑö £ ÖÜ½：Öí¿áÖó½ ïöëÜ½Ü½ やÖ=1,27 ん öí ÖíäëÜÇÜ0 
UÖ= 380 ゑ. ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ Ñ¿　 んゎ çó£ÖíôñÖÜ Üä：ë 
ïöíöÜëí RS=29 だ½, Üä：ë ëÜöÜëí RR=19,25çだ½, 
：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ïöíöÜëí öí ëÜöÜëí LS=LR=1,11366çゎÖ, 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜ ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïöá Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 LM=0,28706 ゎÖ. 
ぢÜöÜ¢Ö：ïöá んが Öíç½óïÖÜ çóßëíÖí ½íú¢ñ ç 7 ëí£ ß：¿áüÜ0 
£í äÜöÜ¢Ö：ïöá んゎ, àÜß üçóÑ¡：ïöá んゎ ä：Ñ ôíï ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá 
£í¿óüí¿íïá äëí¡öóôÖÜ ïöí¿Ü0. ぐóç¿ñÖÖ　 んが 
£Ñ：úïÖ0．öáï　 ç：Ñ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó (ぢぶ) んゑゑ 
ACS140 (£ í¡öóçÜçíÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 ¡Ü½äñÖïíî：； ¡Üç£íÖÖ　 
öí Üî：Ö0çíÖÖ　 üçóÑ¡Üïö：) Ñ¿　 £½：Öó üçóÑ¡Üïö：, ；； 
çó½：ë0çíÖÖ　 öí ïöíß：¿：£íî：； ç Ü½Üçíê £½：Öó ëñ¢ó½Ü 
ëÜßÜöó ÇñÖñëíöÜëí. どí¡óú ä：Ñê：Ñ ÑÜ£çÜ¿óç ÜÖó¡ÖÜöó 
ÖñÜßê：ÑÖÜïö： ëÜ£ëÜß¡ó ïóïöñ½ó ïöíß：¿：£íî：； üçóÑ¡Üïö： äëó 
çóßÜë： んが öí んゎ ÜÑÖí¡ÜçÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. とë：½ îáÜÇÜ, 
ïóÖêëÜÖÖí üçóÑ¡：ïöá んが ÜÑç：ô： ß：¿áüí, Ö：¢ Ñ¿　 んゎ, àÜ 
ÑÜ£çÜ¿　． ñ¡ïäñëó½ñÖöÜçíöó £ üçóÑ¡Üïö　½ó んゎ, çóàó½ó 
£í ÖÜ½：Öí¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　. 

とÜÖÑñÖïíöÜëó で ëñí¿：£Ü0öáï　 Ü çóÇ¿　Ñ： ¡Ü½ÜöÜçíÖóê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖóê ßíöíëñú, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． ëí£Ü½ £： £½：ÖÜ0 
üçóÑ¡Üïö： ÑÜï¿：Ñ¢Üçíöó ÇëíÖóî： ïäÜÖöíÖÖÜÇÜ öí öëóÇñëÖÜÇÜ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 öí ¡Ü¿íäïÜ ÖíäëÜÇó. どëóâí£Öñ 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿　． ÑÜï¿：Ñ¢Üçíöó êíëí¡öñëóïöó¡ó んゎ äëó ë：£Öóê ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　ê öí ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ 
Üöëó½íöó ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ÇñÖñëíöÜëí. ぢñëñÑßíôí．öáï　, àÜ ç ½íúßÜöÖáÜ½Ü ¡Ü½Üöíî：　 
¡ÜÖÑñÖïíöÜë：ç ßÜÑñ £Ñ：úïÖ0çíöóï　 öëóâí£Öó½ó ëñ¿ñ ÖíäëÜÇó, ôñëñ£ Öó£á¡ÜçÜ¿áöÖ： Üß½Üö¡ó 　¡óê 
£Ñ：úïÖ0çíöó½ñöáï　 ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿ñëÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　. ゑó½：ë0çíÖÖ　 ïöíöóôÖóê £ÖíôñÖá ÖíäëÜÇó, ïöëÜ½Ü öí ôíïöÜöó 
んゎ çó¡ÜÖÜçíöó½ñöáï　 ßíÇíöÜâÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖó½ó îóâëÜçó½ó ½Ü¿áöó½ñöëí½ó. ゎëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç 
£Ö：½í0öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¡Ü½ä’0öñëó£ÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó öñïöÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç でどぎぢ £： £ßñëñ¢ñÖÖ　½ 
：ÖâÜë½íî：； ç m-âíú¿íê, 　¡í ëÜ£ëÜß¿ñÖí Öí ¡íâñÑë： んぎぜで-ぎぢ ぞどばば “とぢや”. 

だ¡ëñ½： ëñ£Ü¿áöíöó ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, Üöëó½íÖ： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ïöñÖÑÜ, 
äëóçñÑñÖ： Öí ÖíïöÜäÖóê ëóïÜÖ¡íê.  

ぞí ëóï. 2 £Üßëí¢ñÖí £í¿ñ¢Ö：ïöá ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ç：Ñ ïöëÜ½Ü Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ 
んゎ, Üöëó½íÖí äëó öñïöÜçíÖÖ： úÜÇÜ 　¡ ÑçóÇÜÖí ç ëñ¢ó½： ÖñëÜßÜôÜÇÜ êÜÑÜ äëó ôíïöÜö： 50 ゎî. ぞí ëóï. 3 
äëñÑïöíç¿ñÖ： ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ： ÇëíÖóî： ïäÜÖöíÖÖÜÇÜ öí öëóÇñëÖÜÇÜ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí  
äëó ë：£Öóê ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　ê [1–5]. é¡ çóÑÖÜ £ ëóï. 3, ¡Ü¿íäï ÖíäëÜÇó んゎ ç：ÑßÜçí．öáï　 Öí üçóÑ¡Üïö　ê, Öó¢ôóê, 

~380 ゑ 

QF1 

QF2 

んが んゎ 

ん 

V 

ぢぶ 

C C 

C 

f 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïöñÖÑÜ 

QF3 

ぞíçíÖöí¢ñÖÖ　 
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Ö：¢ Ñ¿　 ïäÜÖöíÖÖÜÇÜ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　. げíäÜï¡ ½ñêíÖ：£½Ü ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 んゎ Ü ëÜßÜôóê öÜô¡íê äÜ½：¢ ÇëíÖóî　½ó 
öëóÇñëÖÜÇÜ öí ïäÜÖöíÖÖÜÇÜ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 ． ½Ü¢¿óçó½ £í ëíêÜÖÜ¡ £ÜçÖ：üÖáÜÇÜ Ñ¢ñëñ¿í ñÖñëÇ：；, Öíäëó¡¿íÑ, 
äÜäñëñÑÖáÜÇÜ £íë　ÑÜ ÜÑÖÜÇÜ £ ¡ÜÖÑñÖïíöÜë：ç. ぶó½ ß¿ó¢ôñ ëÜßÜôí öÜô¡í ÑÜ ÇëíÖóî： ïäÜÖöíÖÖÜÇÜ ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　, 
öó½ ½ñÖüÜ0 ½Ü¢ñ ßÜöó äÜôíö¡Üçí ÖíäëÜÇí Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë：.  

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.60.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05
LM, ゎÖ 

                 でöëÜ½ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, ん 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖí ¡ëóçí LM  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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ぷçóÑ¡：ïöá, ëíÑ/ï 

C, ½¡ぱ 

ゐñ£ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

200 だ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

400 だ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

ゎëíÖóî： ïäÜÖöíÖÖÜÇÜ 
ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 

ゎëíÖóî： öëóÇñëÖÜÇÜ 
ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 (¡Ü¿íäïÜ) 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíÖóî： ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　 んゎ  
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C=30 ½¡ぱ 
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づóïÜÖÜ¡ 4 – でöíöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ôíïöÜöó  
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ぷçóÑ¡：ïöá, ëíÑ/ï 

ゐñ£ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

400 だ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

200 だ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

ん½ä¿：öÜÑí âí£ÖÜ； ÖíäëÜÇó ïöíöÜëí, ゑ 

づóïÜÖÜ¡ 5 – でöíöóôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ÖíäëÜÇó 
  

づóï. 4, 5 äÜ¡í£Ü0öá £í¿ñ¢ÖÜïö：, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ, ôíïöÜöó ÖíäëÜÇó ïöíöÜëí öí í½ä¿：öÜÑó âí£ÖÜ； ÖíäëÜÇó ç：Ñ 
üçóÑ¡Üïö： äëó で=30 ½¡ぱ. ぶíïöÜöí öí í½ä¿：öÜÑí ÖíäëÜÇó んゎ äëó £½：Ö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ：ïöÜöÖÜ £½：Ö00öáï　, ： öÜ½Ü 
Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ïöí¿ÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 îóê äíëí½ñöë：ç ÖñÜßê：ÑÖÜ £½：Ö0çíöó íßÜ üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　 çí¿Ü んゎ, íßÜ 
．½Ö：ïöá ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜ； ßíöíëñ；.    

ゑóïÖÜç¡ó.  ぢÜ．ÑÖíÖÖ　 £íçóàñÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： äëóç：ÑÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ ¢óç¿ñÖÖ　½ úÜÇÜ ç：Ñ äñëñöçÜë0çíôí 
ôíïöÜöó £ í¡öóçÜçíÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 ¡Ü½äñÖïíî：； ¡Üç£íÖÖ　 £íßñ£äñôÜ． ïöíß：¿：£íî：0 üçóÑ¡Üïö： んゎ ä：Ñ ôíï 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïöíöóôÖóê öí ÑóÖí½：ôÖóê êíëí¡öñëóïöó¡. ぴñ ÖíÑí． ½Ü¢¿óç：ïöá çñëóâ：¡íî：； öñÜëñöóôÖóê 
ëñ£Ü¿áöíö：ç ：£ £íÇí¿áÖÜäëóúÖ　öó½ äëóäÜàñÖÖ　½ äëÜ ïöí¿：ïöá üçóÑ¡Üïö： んゎ. 
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とだぜぢずぎとでぞだぎ ぢだゑぼぷぎぞごぎ Äぞぎづゎぎどごぶぎでとごび ぢだとんげんどぎずぎざ  
ぞんでだでぞぼび ばでどんぞだゑだと とんづぽぎづん 

が. ゑ. づÜ½íÖñî, íïä. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: dmutruk83@mail.ru 
 

ゑçñÑñÖóñ. ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç çÜÑÜÜö¿óçí ¡íëáñëÖ▲ê 
ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú ÑíçÖÜ 　ç¿　¿Üïá äëñÑ½ñöÜ½ äëóïöí¿áÖÜÇÜ çÖó½íÖó　. でöí¿Ü ÜôñçóÑÖÜ, ôöÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ 
ï¡ÜëÜïöó ëíßÜôñÇÜ ¡Ü¿ñïí ÖíïÜïÜç äÜ£çÜ¿　ñö ïÜàñïöçñÖÖÜ äÜç▲ïóöá ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó ÜïöíÖÜçÜ¡, 
äÜ¿Üôóöá £Öíôóöñ¿áÖÜ0 ~¡ÜÖÜ½ó0 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, ó ïÜ¡ëíöóöá äÜöñëó çÜÑ▲ £í ïôñö óï¡¿0ôñÖó　 ó£ß▲ö¡í 
Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ïñöó. んÖí¿ó£ çÜäëÜïí ç▲äÜ¿ÖñÖ äëó½ñÖóöñ¿áÖÜ ¡ «でçñö¿ÜçÜÑï¡Ü½Ü 
¡íëáñëÜÜäëíç¿ñÖó0».  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づíïï½ÜöëñÖóñ çÜäëÜïÜç äëó½ñÖñÖó　 ïóïöñ½ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ÖíïÜïÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ 
¡íëáñëí. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. づñ¢ó½ ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó öñïÖÜ ïç　£íÖ ï ëñ¢ó½Ü½ ëíßÜö▲ 
ïóïöñ½▲ öëíÖïäÜëöóëÜç¡ó ¢óÑ¡Üïöó ç îñ¿Ü½. だÑÖÜú ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê äëóôóÖ Öñ~¡ÜÖÜ½óôÖÜú ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖÜú 
ÜïöíÖÜç¡ó 　ç¿　ñöï　 ÖñïÜÜöçñöïöçóñ ëíßÜôóê äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïí (ÖíäÜë, äÜÑíôí) ëñ¢ó½Ü ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲. ゑ 
Öñ¡ÜöÜë▲ê Üï¿Üçó　ê ½ÜÇÜö çÜ£Öó¡ÖÜöá Öñ öÜ¿á¡Ü Öñ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲ñ, ÖÜ Ñí¢ñ ÜäíïÖ▲ñ Ñ¿　 ÖíïÜïÜç ó ïóïöñ½▲ 
öëÜßÜäëÜçÜÑÜç ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲. げíÑíôí äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 　ç¿　ñöï　 ç öÜ½, ôöÜß▲ Üßñïäñôóöá ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲ñ ó 
ßñ£ÜäíïÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡. ぢëñ¢Ññ çïñÇÜ, ÖñÜßêÜÑó½Ü äëíçó¿áÖÜ ç▲ßëíöá ïÜïöíç 
ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ÜäëñÑñ¿óöá ÖíóßÜ¿ññ ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲ñ ïÜôñöíÖó　 ëí£ÖÜöóäÖ▲ê ÖíïÜïÜç, ÜïöëíÖóöá 
ÖñïÜÜöçñöïöçóñ äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó ó ïñöó £í ïôñö äÜÑßÜëí ëíßÜôóê ¡Ü¿ñï ëí£¿óôÖÜÇÜ ëí£½ñëí ó¿ó 
ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　. ぞí ç▲ßÜë ÖíïÜïÜç ç¿ó　0ö ëí£ÖÜÜßëí£Ö▲ñ âí¡öÜë▲: Öí£ÖíôñÖóñ ÖíïÜïí, ïêñ½í ÖíïÜïÖÜú 
ÜïöíÖÜç¡ó, ëñ¢ó½ äëóöÜ¡í  ó äÜöëñß¿ñÖó　 ¢óÑ¡Üïöó, ÇóÑëíç¿óôñï¡óñ äíëí½ñöë▲ ïóïöñ½▲, ïçÜúïöçí 
äñëñ¡íôóçíñ½Üú ¢óÑ¡Üïöó, Üï¿Üçó　 Üßï¿Ü¢óçíÖó　 ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç. とí¡ äëíçó¿Ü, ÖíïÜï ÑÜ¿¢ñÖ 
óïäÜ¿á£Üçíöáï　 ç öñê Üï¿Üçó　ê ëíßÜö▲, Öí ¡ÜöÜë▲ñ ÜÖ ëíïïôóöíÖ, öÜ ñïöá ÑÜ¿¢ñÖ äñëñ¡íôóçíöá öñ ¢óÑ¡Üïöó, Ñ¿　 
¡ÜöÜë▲ê ÜÖ äëñÑÖí£ÖíôñÖ. だÑÖó½ ó£ çí¢Ö▲ê öëñßÜçíÖóú 　ç¿　ñöï　 óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÖíïÜïÜç ç ëñ¢ó½íê, 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê óê ÖÜ½óÖí¿áÖ▲½ äíëí½ñöëí½. だö¡¿ÜÖñÖóñ ëíßÜôóê äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïí Üö ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê 
ç¿ñôñö £í ïÜßÜú ïÖó¢ñÖóñ とぢが ó, ¡í¡  äëíçó¿Ü, äñëñëíïêÜÑ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó [1, 2]. 

だïÖÜçÖÜú ½óÖÜï ¡íëáñëÖÜÇÜ çÜÑÜÜö¿óçí – ~öÜ ïñ£ÜÖÖÜñ ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜñ äÜöëñß¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. 
Ä¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇó　, äÜöëñß¿　ñ½í　 ÖíïÜïÖ▲½ó íÇëñÇíöí½ó, ëíïêÜÑÜñöï　 Öí äÜÑéñ½ ¢óÑ¡Üïöó ó äëñÜÑÜ¿ñÖóñ 
ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ç öëÜßÜäëÜçÜÑíê. とëÜ½ñ öÜÇÜ, ôíïöá ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ëíïêÜÑÜñöï　 ó ç ïí½▲ê 
ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöíê Öí äëñÜÑÜ¿ñÖóñ ïó¿ öëñÖó　 ç ïí¿áÖó¡íê, ç äÜÑüóäÖó¡íê ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç, Öí ÖíÇëñç 
ïöí¿ó ó ½ñÑó ç ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ, Öí ñÇÜ çñÖöó¿　îó0 ó äëÜôññ.  

ぢÜ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó0 ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ÜïÜüíñ½ÜÇÜ ½íïïóçí ç▲Ññ¿　0ö £Ü½äâÜç▲ñ 
çÜÑÜÜö¿óçÖ▲ñ ÜïöíÖÜç¡ó, ÜïÖÜçÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ ¡ÜöÜë▲ê ëíïäÜ¿íÇíñöï　 çÖñ ÜïÜüíñ½ÜÇÜ ½íïïóçí Ü 
çÜÑÜïßÜëÖó¡í ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ßÜ¿áüÜú ñ½¡Üïöó. げÜ½äâÜç▲ñ çÜÑÜÜö¿óçÖ▲ñ ÜïöíÖÜç¡ó ó½ñ0ö ÖíóßÜ¿áüññ 
ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ Öí ÇÜëÖ▲ê äëñÑäëó　öó　ê. どí¡óñ çÜÑÜÜö¿óçÖ▲ñ ÜïöíÖÜç¡ó ÖíêÜÑ　öï　 ó ç «でçñö¿ÜçÜÑï¡Ü½ 
¡íëáñëÜÜäëíç¿ñÖóó». だö¿óôóöñ¿áÖ▲½ó äëó£Öí¡í½ó öí¡óê ÜïöíÖÜçÜ¡ 　ç¿　ñöï　 Öí¿óôóñ £Ü½äâí-çÜÑÜïßÜëÖó¡í 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ßÜ¿áüóê ëí£½ñëÜç, ¡ÜöÜë▲ú í¡¡Ü½Ü¿óëÜñö çÜÑÜ, äÜïöÜäí0àÜ0 ç ÖñÇÜ ó£ ÇÜëÖ▲ê ç▲ëíßÜöÜ¡ 
ïí½Üöñ¡Ü½ äÜ ÑëñÖí¢Ö▲½ ¡íÖí¿í½. だöÖÜïóöñ¿áÖÜ ÑÖñçÖÜú äÜçñëêÖÜïöó £Ü½äâÜç▲ñ  çÜÑÜÜö¿óçÖ▲ñ ÜïöíÖÜç¡ó Öí 
ÑíÖÖÜ½ äëñÑäëó　öóó Üö¡ë▲ö▲ñ.  

と ÖíïöÜ　àñ½Ü çëñ½ñÖó ç ëí£¿óôÖ▲ê ÇÜëÖ▲ê äëñÑäëó　öó　ê ば¡ëíóÖ▲ Öí¡Üä¿ñÖ £Öíôóöñ¿áÖ▲ú Üä▲ö 
äëó½ñÖñÖó　 ïóïöñ½ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç Ñ¿　 çÜÑÜÜö¿óçí. ゑ 
ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç ëñí¿ó£íîó　 ~öÜÇÜ öñêÖóôñï¡ÜÇÜ ½ñëÜäëó　öó　 ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 ç äÜë　Ñ¡ñ ½ÜÑñëÖó£íîóó 
ÑñúïöçÜ0àóê ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú. ゑ ¡íôñïöçñ äëóôóÖ, ïÜÇ¿íïÖÜ ¡ÜöÜë▲½ ç «でçñö¿ÜçÜÑï¡Ü½ ¡íëáñëÜÜäëíç¿ñÖóó» 
ÑÜ ïóê äÜë Öñ ëñí¿ó£Üñöï　 ½ÜÑñëÖó£íîó　 ÖíïÜïÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ ó çÖñÑëñÖóñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ½Ü¢ÖÜ Öí£çíöá ï¿ñÑÜ0àóñ: äÜçïñ½ñïöÖÜ Öíß¿0Ñíñöï　 ÜöïÜöïöçóñ ïëñÑïöç Ñ¿　 ïóïöñ½▲ 
ëíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　; çïñ ó½ñ0àóñï　 ïëñÑïöçí, ¡í¡ äëíçó¿Ü, Öíäëíç¿　0öï　 Öí Üä¿íöÜ ÑÜ¿ÇÜç, öÜä¿óçí ó 
~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, í ÜïöíöÜ¡ – Öí ¡ëíúÖñ ÖñÜßêÜÑó½▲ñ ëñ½ÜÖöÖ▲ñ ëíßÜö▲. 

ぞí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ñÑóÖïöçñÖÖÜú ~ââñ¡öóçÖÜú ½ñëÜú Ñ¿　 ëí£çóöó　 ÑíÖÖÜÇÜ ½ñëÜäëó　öó　 ó ½ÜÑñëÖó£íîóó 
ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 　ç¿　ñöï　, ç ½íïüöíßíê äëñÑäëó　öó　, ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ óÖâÜë½íîóó ëñ¡¿í½ÖÜÇÜ 
êíëí¡öñëí, ¡í¡ äëíçó¿Ü, ~ÖñëÇÜíÜÑóöÜëï¡ó½ó âóë½í½ó ó äëÜó£çÜÑóöñ¿　½ó ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

ゑ▲ßÜë ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Ñ¿　 ôíïöÜöÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ï¿ñÑÜ0àñ½ äÜë　Ñ¡ñ: 
– ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ½ÜàÖÜïöá Öí çí¿Ü ÖíïÜïí äëó ëíßÜöñ ï ÖÜ½óÖí¿áÖÜú äÜÑíôñú ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ ñú 

ÖíäÜëÜ½; 
– ó£ ¡íöí¿ÜÇí äÜÑßóëíñöï　 ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö▲ú íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á, ÖÜ½óÖí¿áÖí　 ½ÜàÖÜïöá ¡ÜöÜëÜÇÜ 

ÑÜ¿¢Öí ß▲öá Öí 20–30 % ßÜ¿áüñ äÜöëñß¿　ñ½Üú ÖíïÜïÜ½ ½ÜàÖÜïöó. ぞÜ½óÖí¿áÖí　 ôíïöÜöí çëíàñÖó　 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 ÑÜ¿¢Öí ïÜÜöçñöïöçÜçíöá ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ôíïöÜöñ çëíàñÖó　 ÖíïÜïí; 



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 
 

 

 
 162 

– ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ç▲ßëíÖÖÜú ½ÜàÖÜïöá0 äëóçÜÑÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 äÜÑßóëíñöï　 ïñëóúÖ▲ú 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲, ÖÜ½óÖí¿áÖí　 ½ÜàÖÜïöá ¡ÜöÜëÜÇÜ ëíçÖí ó¿ó ßÜ¿áüñ ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ½ÜàÖÜïöó 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　 ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, í Öíäë　¢ñÖóñ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ïÜÜöçñöïöçÜñö ÖÜ½óÖí¿áÖÜ½Ü Öíäë　¢ñÖó0 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　. 

ご£½ñÖñÖóñ ôóï¿í ÜßÜëÜöÜç çí¿í íÇëñÇíöí ÑÜïöóÇíñöï　 äÜöñ½ äëó½ñÖñÖó　 ïäñîóí¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç 
(öëíÖ£óïöÜëÖ▲ê, öóëóïöÜëÖ▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ôíïöÜö▲), äÜ£çÜ¿　0àóê ½ñÖ　öá ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 çí¿í 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　. ÄöÜö ïäÜïÜß £Öíôóöñ¿áÖÜ ÜÑÜëÜ¢íñö ó Üï¿Ü¢Ö　ñö Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ÜïöíÖÜç¡ó, ÖÜ äÜ£çÜ¿　ñö äëó 
ÖÜç▲ê ôóï¿íê ÜßÜëÜöÜç ïÜêëíÖóöá äÜÑÜßóñ ÖíïÜïÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡, ç ¡ÜöÜë▲ê ó£½ñÖñÖóñ äÜÑíôó, ÖíäÜëí ó 
½ÜàÖÜïöó äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖ▲ äñëçÜú, çöÜëÜú ó öëñöáñú ïöñäñÖó ó£½ñÖñÖó　 ÜßÜëÜöÜç. ぞí ÑíÖÖÜ½ ~öíäñ 
ëí£ëíßÜö¡ó, äëó äëÜñ¡öóëÜçíÖóó ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡Üú ç £ÜÖñ äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ 
óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ÖíïÜïí, ç ¡íôñïöçñ ïäÜïÜßí ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ç ßÜ¿áüñú ïöñäñÖó óïäÜ¿á£ÜçíÖÜ ÑëÜïïñ¿óëÜçíÖóñ 
äÜöÜ¡í. ゑ Ñí¿áÖñúüñ½ ä¿íÖóëÜñöï　 öí¡¢ñ ïäëÜñ¡öóëÜçíöá ÜïöëÜúïöçÜ Üäëíç¿ñÖó　 ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡Üú ç £ÜÖñ 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ÖíïÜïí ó£½ñÖñÖóñ½ ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 çí¿í ÑçóÇíöñ¿　 ÖíïÜïí, ïëíçÖóöá óê ó 
ç▲ßëíöá ÖíóßÜ¿ññ îñ¿ñïÜÜßëí£Ö▲ú. 

だÑÖí¡Ü Ü¢ñ äñëçÜÖíôí¿áÖÜ ½Ü¢ÖÜ Üöçñë¢Ñíöá, ôöÜ ÖíóßÜ¿ññ ~ââñ¡öóçÖ▲½ ó ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 çöÜëÜú 
ïäÜïÜß Üäëíç¿ñÖó　. ぢëó½ñÖñÖóñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ äëóçÜÑí ÜÑÖó½ (ó¿ó Öñï¡Ü¿á¡ó½ó, äëó ëíßÜöñ Öí 
ëí£Ö▲ñ çÜÑÜçÜÑ▲) ÖíïÜïÖ▲½ íÇëñÇíöÜ½ ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç äëóÖÜïóö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 ~¡ÜÖÜ½ó0 
~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó £í ïôñö Üäöó½í¿áÖÜú ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲ ÑçóÇíöñ¿á-ÖíïÜï-öëÜßÜäëÜçÜÑ. だÑÖó½ ó£ Ç¿íçÖ▲ê 
äëñó½Üàñïöç óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç 　ç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
íÑíäöíîóó ñÇÜ êíëí¡öñëóïöó¡ ¡ êíëí¡öñëóïöó¡í½ ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ïñöó äÜïëñÑïöçÜ½ ç▲ßÜëí ëíîóÜÖí¿áÖÜú 
ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 ëíßÜôñÇÜ ¡Ü¿ñïí, Üöçñôí0àñú ÜïÖÜçÖÜ½Ü ëñ¢ó½Ü ëíßÜö▲ ÜïöíÖÜç¡ó. ぢëó ~öÜ½ 
ÖÜ½óÖí¿áÖí　 ï¡ÜëÜïöá ½Ü¢ñö ß▲öá ¡í¡ ç▲üñ, öí¡ ó Öó¢ñ ïöíÖÑíëöÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　. ゐÜ¿áüóÖïöçÜ ÖíïÜïÜç ó 
ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú ëíßÜöíñö ó¿ó Üßéñ¡öóçÖÜ ÑÜ¿¢Ö▲ ëíßÜöíöá ï äñëñ½ñÖÖÜú äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0. 
ゎóÑëíç¿óôñï¡óñ ïäÜïÜß▲ Öñ ~¡ÜÖÜ½óôÖ▲ ó Öñ Ñí0ö çÜ£½Ü¢ÖÜïöó íçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　. 

ぢëó½ñÖñÖóñ ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç ÖíïÜïÖ▲ê ÜïöíÖÜç¡íê, ï ÜÑÖÜú ïöÜëÜÖ▲, Ü½ñÖáüíñö 
äÜöëñß¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, ï ÑëÜÇÜú – öëñßÜñö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ¡íäóöí¿áÖ▲ê £íöëíö. ぢÜ~öÜ½Ü 
îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá äëó½ñÖñÖó　 ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ç ÖíïÜïÖ▲ê ÜïöíÖÜç¡íê ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ïëíçÖñÖóñ½ 
äëóçñÑñÖÖ▲ê £íöëíö ÑçÜê çíëóíÖöÜç: ßí£ÜçÜÇÜ ó ÖÜçÜÇÜ. げí ÖÜç▲ú çíëóíÖö äëóÖó½íñöï　 ÖíïÜïÖí　 ïöíÖîó　, 
ÜïÖíàñÖÖí　 ëñÇÜ¿óëÜñ½▲½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½, í £í ßí£Üç▲ú – ÜïöíÖÜç¡í, íÇëñÇíö▲ ¡ÜöÜëÜú ëíßÜöí0ö ï 
äÜïöÜ　ÖÖÜú ôíïöÜöÜú çëíàñÖó　 [3, 4]. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, äÜ íÖí¿ÜÇóó ï ~ÖñëÇÜëñïÜëïÜïßñëñ¢ñÖóñ½, óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½Ü¢ÖÜ Öí£çíöá “ëñïÜëïÜïßñëñÇí0àñú” öñêÖÜ¿ÜÇóñú, £Öíôóöñ¿áÖÜ Üçñ¿óôóçí0àñú ïëÜ¡ ï¿Ü¢ß▲ 
¡í¡ ïí½ÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, öí¡ ó ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí. ば¡í£íÖÖ▲ú öñ£óï ½Ü¢ñö ß▲öá ÜßÜïÖÜçíÖ ÖíÜôÖÜ-öñêÖóôñï¡ó½ó, 
¡ÜÖïöëÜ¡öÜëï¡ó½ó, äëÜñ¡öÖ▲½ó, ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖ▲½ó, ½íë¡ñöóÖÇÜç▲½ó ó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲½ó ïÜÜßëí¢ñÖó　½ó. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ ëí£ëíßÜöíÖ Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 öëñêâí£Ö▲½ íïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½. 
ぢëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ äÜ£çÜ¿　ñö ä¿íçÖÜ ëñÇÜ¿óëÜçíöá ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 çí¿í íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, 
Üßñïäñôóçíñö ä¿íçÖ▲ú äÜï¡ ó ÜïöíÖÜç¡Ü ÑçóÇíöñ¿　, ôöÜ, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, óï¡¿0ôíñö ó£ÖÜï ó íçíëóó 
ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 äÜ äëóôóÖñ ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ ÜÑíëí ó óï¡¿0ôíñö ßëÜï¡ó öÜ¡í £í ïôñö ÜöïÜöïöçó　 ö　¢ñ¿ÜÇÜ äÜï¡í. 
ぢëñÜßëí£Üçíöñ¿á äÜ£çÜ¿　ñö ó£½ñÖ　öá Öíäëíç¿ñÖóñ çëíàñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　. どÜ¡Üçí　 £íàóöí ½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ Ññúïöçó　 
Üßñïäñôóçíñö ç▲¡¿0ôñÖóñ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ç ï¿Üôíñ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 £í½▲¡íÖó　 ç îñä　ê ÑçóÇíöñ¿　. げíàóöí Üö 
äñëñÇëÜ£¡ó Üßñïäñôóçíñö ç▲¡¿0ôñÖóñ ÑçóÇíöñ¿　 ç ï¿Üôíñ £í¡¿óÖóçíÖó　 çí¿í ó¿ó äÜç▲üñÖÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó. ぎÇÜ 
äëó½ñÖñÖóñ ½Ü¢ñö ß▲öá ÜäëíçÑíÖÜ ó ~¡ÜÖÜ½óñú ~ÖñëÇóó Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　½ó ÖíïÜïÜç, ¡ÜÇÑí 
ëñÇÜ¿óëÜñöï　 Ñíç¿ñÖóñ çÜÑ▲ ç ½íÇóïöëí¿ó, ç £íçóïó½Üïöó Üö Üß¿íïöó äëó½ñÖñÖó　. ゑ äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 çïñ ßÜ¿ññ 
í¡öÜí¿áÖ▲½ó ïöíÖÜç　öï　 äëÜß¿ñ½▲ ~ÖñëÇÜïßñëñ¢ñÖó　, ïÖó¢ñÖó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡óê, ÑóÖí½óôñï¡óê ó ½ñêíÖóôñï¡óê 
ÖíÇëÜ£Ü¡ Öí ~¿ñ½ñÖö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ëñüóöá ¡ÜöÜë▲ñ ÖíóßÜ¿ññ äÜ¿ÖÜ äÜ£çÜ¿　ñö öÜ¿á¡Ü ïóïöñ½í 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ – íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á. 
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ëñí¿：£Üçíöó ñÖñëÇÜÜäöó½í¿áÖ： £í¡ÜÖó ¡ñëÜçíÖÖ　, çóêÜÑ　ôó £ ÜïÜß¿óçÜïöñú öí çó½ÜÇ Üß’．¡öí ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. ゑ £ç’　£¡Ü ：£ 
äÜïöíç¿ñÖó½ó £íçÑíÖÖ　½ó öÜôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ぎぢ [1] çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá Ü çó£ÖíôñÖÖ： äíëí½ñöë：ç ： êíëí¡öñëóïöó¡ 
½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí (んが) ： ÜëíêÜçíÖÖ： ；ê äëó äÜßÜÑÜç： ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ôíïöÜöÖÜ-
ëñÇÜ¿áÜçíÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç (ぶづぎぢ) Ñ¿　 £íÑíô ñÖñëÇÜÜäöó½í¿áÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. んÖí¿：£ ½ñöÜÑ：ç ： ïäÜïÜß：ç ÜëíêÜçíÖÖ　 £½：Öó ïöíÖÜ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí Ü 
ï¡¿íÑ： ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

ぜíöñë：í¿ó öí ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ばëíêÜçíÖÖ　 £½：Öó ïöíÖÜ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó ． ï¡¿íÑÜçÜ0 ôíïöóÖÜ0 
£íÇí¿áÖÜ； £íÑíô： äÜßÜÑÜçó öí äëÜñ¡öÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　, ： ÖñÜßê：ÑÖÜ0 Ü½ÜçÜ0 äëó ëÜ£ëÜßî： ñâñ¡öóçÖóê 
í¿ÇÜëóö½：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 [2, 3]. で¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ £½：Öí êíëí¡öñëóïöó¡ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó äÜ¿　Çí． Ü çëíêÜçíÖÖ： 
：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 öí çöëíö ç ïöí¿： [4], äëó äëóäÜàñÖÖ： äëÜ çöëíöó ç ïöí¿： ÑçóÇÜÖí 
çó£Öíôí0öáï　 　¡ ïÜ½íëÖ： çöëíöó ç：Ñ äñëñ½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, çóêëÜçóê ïöëÜ½：ç öí Ç：ïöñëñ£óïÜ. 

ぢëó íÖí¿：£： ëÜßÜöó ぶづぎぢ ½Ü¢Öí çóÑ：¿óöó ÖíïöÜäÖÜ äÜï¿：ÑÜçÖ：ïöá Ñ：ú àÜÑÜ ÜëíêÜçíÖÖ　 ïöíÖÜ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó んが: 
1) ：ÑñÖöóâ：¡íî：　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 んが [5]; 
2) Üäóï Üöëó½íÖÜ； Öñ¿：Ö：úÖÜïö： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ç：ÑÜ½óê ½ñöÜÑ：ç [6] (öíß¿.1); 
3) ÜëíêÜçíÖÖ　 Üöëó½íÖÜ； ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 äëó äÜßÜÑÜç： ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú んが Ü ï¡¿íÑ： ぶづぎぢ (öíß¿. 2). 
が¿　 ïäÜïÜß：ç äíëí½ñöëóôÖÜ； ：ÑñÖöóâ：¡íî：；, ëÜ£Ç¿　ÖÜöóê ç [7], çóÑÖÜ, àÜ ç ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç, Ññ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 

ïóïöñ½ó ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £ Üë：．Ööíî：．0 £í äÜ¿ñ½ ïöíöÜëí, ëÜöÜëí ôó äë　½ó½ Üäëíç¿：ÖÖ　½ ½Ü½ñÖöÜ½ – ëÜ£Ç¿　ÑÜ0öáï　 
äóöíÖÖ　 ：ÑñÖöóâ：¡íî：； £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ïäÜïöñë：Çíô：ç ïöíÖÜ. ゑ ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖóê äëóÖîóäíê ：ÑñÖöóâ：¡íî：； – äëÜäÜÖÜ．öáï　 
çó£Öíôíöó Öñ ¿óüñ ÜäÜëó, í ú ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ÑçóÇÜÖí ç ëñí¿áÖÜ½Ü ôíï： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 çó½：ë0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇ ： ïöëÜ½：ç ïöíöÜëí 
んが öí ëÜ£Ñ：¿ñÖÜ； ：ÑñÖöóâ：¡íî：； ñ¿ñ¡öëóôÖóê ： ½ñêíÖ：ôÖóê äíëí½ñöë：ç. ぢñëïäñ¡öóçÖó½ ． ½ñöÜÑ ：ÑñÖöóâ：¡íî：； Öñ¿：Ö：úÖÜïö： 
¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ßí¿íÖïÜ ï¡¿íÑÜçóê äÜöÜ¢ÖÜïö： [8]. が¿　 ÜäóïÜ ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 んが ç ß：¿áüÜïö： 
çóäíÑ¡：ç çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá íäëÜ¡ïó½íî：0 âÜÖ¡î：；. ゆê ÜïÖÜçÖ： çóÑó, äñëñçíÇó öí ÖñÑÜ¿：¡ó ÖíçñÑñÖ： ç öíß¿.1. 

どíß¿óî　 1 – ぜñöÜÑó ÜäóïÜ Öñ¿：Ö：úÖÜïö： 
ぜñöÜÑ びíëí¡öñëÖ： ÜïÜß¿óçÜïö：. ぢñëñçíÇó ゑ：Ñ½：ÖÖÜïö： 

– ¡ÜïÜôÖÜ-¿：Ö：úÖí ぢëó ；； çó¡ÜëóïöíÖÖ： Öñ¿：Ö：úÖÜ £íÑíôÜ ½Ü¢Öí 
£çñïöó ÑÜ ¿：Ö：úÖÜ； 

でöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖí £½：Öí äÜê：ÑÖÜ； 
äëó äñëñêÜÑ： ç：Ñ ÜÑÖ：．； Ñ：¿　Ö¡ó 
½ÜÑñ¿： ÑÜ ：ÖüÜ；, àÜ äëó ôóï¿ñÖÖóê 
½ñöÜÑíê ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç ½Ü¢ñ 
äëó£çñïöó ÑÜ ÖñÑÜäÜïöó½óê 
äÜêóßÜ¡ 

– Ç：äñëßÜ¿：ôÖí とëóçí, çó£ÖíôñÖí î：．0 âÜÖ¡î：．0 Öñïó½ñöëóôÖí 
ç：ÑÖÜïÖÜ äÜôíö¡Ü ¡ÜÜëÑóÖíö, öÜ½Ü Ñí． £½ÜÇÜ 
çëíêÜçíöó äñö¿0 Ç：ïöñëñ£óïÜ 

ぜÜ¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖí ¿óüñ ç 
Üß¿íïö： ïó¿áÖóê äÜ¿：ç. ぢëó îáÜ½Ü, 
£ ÜäóïÜ çóö：¡í．, àÜ ½íÇÖ：öÖí 
äëÜÖó¡Ö：ïöá Öñ ½í． ñ¡ïöëñ½Ü½Ü, 
àÜ Öñ ç：ÑäÜç：Ñí． Ñ：úïÖÜïö： 

– íë¡öíÇñÖî：í¿áÖí ぞñäíëÖí ： ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖí Ñ¿　 ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü 
½íÇÖ：öÖóê ¡：¿ 　¡ £ äÜïö：úÖó½, öí¡ ：£ £½：ÖÖó½ 
äÜ¿ñ½. ばÖ：çñëïí¿áÖí ¡ëóçí ç îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ½Ü¢ñ 
ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖí Ñ¿　 ßÜÑá-　¡ÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 

ぞñ çëíêÜçÜ． £½：ÖÜ ïöëÜ½：ç ÑçóÇÜÖí 
ç ôíï：. 

– ñ¡ïäÜÖñÖî：úÖí 
öí ¿ÜÇíëóâ½：ôÖí 

づñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖí Ñ¿　 ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ¡：¿ £ äÜïö：úÖó½ 
äÜ¿ñ½ 

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ¿óüñ Ñ¿　 äÜïö：úÖóê 
äÜ¿：ç 

– ïöñäñÖñçó½ 
äÜ¿：ÖÜ½Ü½ 

ぞñ¿：Ö：úÖ：ïöá íäëÜ¡ïó½Ü．öáï　 ÖñäíëÖó½ 
ïöñäñÖñçó½ äÜ¿：ÖÜ½Ü½ çóÇ¿　ÑÜ (1) [5]. 
ばÖ：çñëïí¿áÖ：ïöá ½ñöÜÑÜ Ñ¿　 ßÜÑá-　¡ÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. 
ばëíêÜçíÖÖ　½ £½：Öó ïöëÜ½：ç ÑçóÇÜÖí Ü ôíï：. 

ぢ：ÑçóàñÖí ï¡¿íÑÖ：ïöá ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç 

– Ç：äñëßÜ¿：ôÖó½ 
ïóÖÜïÜ½ ： 
öíÖÇñÖïÜ½ 

ゐ¿ó£á¡í ÑÜ íäëÜ¡ïó½íî：； äÜ¿：ÖÜ½Ü½ £í 
ïöñäñÖ　½ó, Üï¡：¿á¡ó äëó ëÜ£¡¿íÑñÖÖ： ïóÖÜïÜ ç 
ë　Ñ Üöëó½Ü．½Ü äÜ¿：ÖÜ½ £í ïöñäñÖ　½ó ë　ÑÜ. め 
ÖñäíëÖÜ0 ： ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖí 　¡ Ñ¿　 
äÜïö：úÖóê, öí¡ ： Ñ¿　 £½：ÖÖóê äÜ¿：ç. 

ぞñÜßê：ÑÖ：ïöá ëÜ£¡¿íÑñÖÖ　 ç ë　Ñ 
Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ： ïöñäñÖñçÜÇÜ 
çóÇ¿　ÑÜ, àÜ ÑÜÑí． £íúçóê 
ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç 
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どíß¿óî　 1 – ぜñöÜÑó ÜäóïÜ Öñ¿：Ö：úÖÜïö： (äëÜÑÜç¢.) 
– ½ñöÜÑ ïä¿íúÖ：ç ぎâñ¡öóçÖóú äëó £ÖíôÖóê çó½ÜÇíê ÑÜ öÜôÖÜïö： 

äëó çñ¿ó¡：ú ¡：¿á¡Üïö： ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê öÜôÜ¡. 
ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 Öí ë：£Öóê Ñ：¿　Ö¡íê ë：£Öóê çóÑ：ç 
íäëÜ¡ïó½íî：；. 

ゎëÜ½：£Ñ¡：ïöá ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü úÜÇÜ 
¡Üñâ：î：．Öö：ç 

– ½ñöÜÑ 
Çíë½ÜÖ：ôÖÜ； 
¿：Öñíëó£íî：； 

がÜïöÜç：ëÖ：ïöá ÑÜï　Çí．öáï　 £í ëíêÜÖÜ¡ 
äëñÑïöíç¿ñÖÖ　 âÜÖ¡î：； ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 
ôñëñ£ äëñÑïöíç¿ñÖÖ　 ；； 　¡ ¿：Ö：úÖÜ； ： Öñ¿：Ö：úÖÜ； 
ôíïöóÖó. ぶñëñ£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ññ¡：¿á¡Üê ç£　öóê 
Çíë½ÜÖ：¡ ： ôíïöÜö ÑÜï　Çí．öáï　 £ÖíôÖí ïö：ú¡：ïöá 
ÜäóïíÖÜ； ïóïöñ½ó. 

ぞñÑÜïöíöÖ． ëÜ£çóÖñÖÖ　 öñÜë：； 
Çíë½ÜÖ：ôÖÜ； ¿：Öñíëó£íî：； ： 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ äëÜïöóê ½ñöÜÑ：ç Ñ¿　 ；； 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ëÜßóöá ；； £íÖíÑöÜ 
ï¡¿íÑÖÜ0 Ñ¿　 äëó¡¿íÑÖÜÇÜ, í Öñ 
ÑÜï¿：ÑÖóîá¡ÜÇÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　. 

 
ぜíöñ½íöóôÖóú Üäóï ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá äëó äÜßÜÑÜç： ½ÜÑñ¿ñú ïóïöñ½ ¡ñëÜçíÖÖ　 

ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½. ぢëó îáÜ½Ü ï¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ ÜëíêÜçíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ½Ü¢¿óçÜ 　¡ Ñ¿　 ½ÜÑñ¿： ïí½ÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí, öí¡ ： ä：Ñ ôíï ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ëñÇÜ¿　öÜë：ç ç ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　 (öíß¿. 2). 

どíß¿óî　 2 – でäÜï：ß çëíêÜçíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ç ½íöñ½íöóôÖ：ú ½ÜÑñ¿： 
でäÜï：ß çëíêÜçíÖÖ　 だïÜß¿óç：ïöá £íïöÜïÜçíÖÖ　 ぢñëñçíÇó öí ÖñÑÜ¿：¡ó 
ゑ ½ÜÑñ¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí, äëñÑïöíç¿ñÖÜÇÜ ç 
âí£Ö：ú (ん,ゑ,で), ÜßñëöÜç：ú 
(g,く,0; d,q,0), íßÜ ç äÜ¿　ëÖ：ú 
(u,v,0) ïóïöñ½íê ¡ÜÜëÑóÖíö  

が¿　 ÑçÜâí£Öóê ïóïöñ½ ¡ÜÜëÑóÖíö – ç 
ëñí¡öóçÖÜ½Ü ¡íÖí¿： ïöëÜ½Ü ÑçóÇÜÖí. 
ゑ âí£Ö：ú ïóïöñ½： ¡ÜÜëÑóÖíö – ç 
½ÜÑñ¿： âí£ó ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí 

がÜ£çÜ¿　． ïäÜïöñë：Çíöó ¿óüñ 
ëÜßÜöÜ ÖíïóôñÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. ぢëÜöñ, 
Ñí． £½ÜÇÜ Üî：Öóöó ïäÜïÜßó ÜäóïÜ ： 
çä¿óçÜ ¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Öí 
ëÜßÜöÜ んが 

ゑ ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑçóÇÜÖÜ½ ゑ ëñÇÜ¿　öÜë： äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 (ぢや, 
íßÜ ぢやが) íßÜ ç ß¿Ü¡Ü çó£ÖíôñÖÖ　 
½ÜÑÜ¿　 ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ç 
ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　 

がÜ£çÜ¿　． ¿óüñ äëÜï¿：Ñóöó 
¡Ü½äñÖïíî：0 　çóàí ÖíïóôñÖÖ　 
ÑçóÇÜÖí äëó ë：£Öóê Ü½Üçíê ： ôíïÜ 
ç¡¿0ôñÖÖ　 ß¿Ü¡Ü ¡Ü½äñÖïíî：； 

ゑ ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　 ： ç 
ÑçóÇÜÖ： 

んÖí¿：öóôÖóú Üäóï Öñ¿：Ö：úÖÜïö： 
¡ëóçÜ； Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 ： ç ÑçóÇÜÖ： ： ç 
ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　 

ぜÜ¢¿óç：ïöá ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ 
ÑÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëÜîñï：ç ëÜßÜöó 
ÑçóÇÜÖí 　¡ ç ïöíöóôÖóê öí¡ ： ç 
ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó. 

 

ゑóïÖÜçÜ¡. げí ëñ£Ü¿áöíöí½ó äëÜçñÑñÖÜÇÜ íÖí¿：£Ü ¿：öñëíöÜëÖóê Ñ¢ñëñ¿ ï¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ ：ïÖÜ0öá ½ñöÜÑó ： 
ïäÜïÜßó ：ÑñÖöóâ：¡íî：；, ÜäóïÜ öí ÜëíêÜçíÖÖ　 £½：Öó êíëí¡öñëóïöó¡ ½íÇÖ：öÖÜ； ïóïöñ½ó んが. とÜ¢ñÖ £ Öóê ½í． ïçÜ； 
ÖñÑÜ¿：¡ó ： äñëñçíÇó ÜßÜ½Üç¿ñÖ： äëÜîñïí½ó, àÜ äëÜö：¡í0öá Ü ÑçóÇÜÖ： öí ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ　. ゑ äÜÑí¿áüóê 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　ê çíëöÜ £çñëÖÜöó ÜçíÇÜ Öí ：ÑñÖöóâ：¡íî：0 Öñ¿：Ö：úÖÜïö： ½ñöÜÑÜ½ ßí¿íÖïÜ ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, 　¡ 
öí¡óú, àÜ Öíúß：¿áü íÑñ¡çíöÖÜ ÜäóïÜ â：£óôÖ： 　çóàí £ öÜô¡ó £ÜëÜ ñÖñëÇñöó¡ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. だäóï Öñ¿：Ö：úÖÜïö： 
んが ïöñäñÖñçó½ äÜ¿：ÖÜ½Ü½ ． äëÜïö：üó½ ïäÜïÜßÜ½ äëó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： äëÜîñï：ç ç ïóïöñ½： ¡ñëÜçíÖÖ： ぎぢ. 
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íäíëíöó”. – とëñ½ñÖôÜ¡, 2005. – 23 ï. 

5. ぜíö0¡ ゑ.ぱ., だïóäÜç ん.ん. ぜíöñ½íöóôñï¡óñ ½ÜÑñ¿ó ¡ëóçÜú Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ó äñöñ¿á ½íÇÖóöÖÜÇÜ 
Çóïöñëñ£óïí. ぶíïöá や. んÖí¿ó£ ½ÜÑñ¿ñú. // ぞñëí£ëÜüí0àóú ¡ÜÖöëÜ¿á ó ÑóíÇÖÜïöó¡í. – 2011. – ヽ 2. – C. 3–35. 

6. ゎだでど 7217-87. ぜñ¢ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ïöíÖÑíëö. ぜíüóÖ▲ ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ çëíàí0àóñï　. がçóÇíöñ¿ó 
íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ぜñöÜÑ▲ óïä▲öíÖóú. ご£½ñÖñÖóñ ヽ 2 (äëÜöÜ¡Ü¿ ヽ 19 Üö 24.05.2001). 

7. A Nonlinear Least-Squares Approach for Identification of the Induction Motor Parameters / Kaiyu Wang, John 
Chiasson, Marc Bodson, Leon M. Tolbert // Proceeding of 43rd IEEE Conference on Decision and Control, December 
14–17, 2004, pp. 3856–3861. 

8. づÜÑá¡óÖ が. ご., づÜ½íüóêóÖ ù. ゑ. だîñÖ¡í ~ââñ¡öóçÖÜïöó ½ñöÜÑí óÑñÖöóâó¡íîóó ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê 
äíëí½ñöëÜç íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇíöñ¿ñú äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÜëíçÖñÖóú ßí¿íÖïí ½ÜàÖÜïöñú // ゑ：ïÖó¡ とがぢば. げß. 
ÖíÜ¡. äëíîá とがぢば ：½. ぜ. だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ. – とëñ½ñÖôÜ¡, 2008. – ゑóä. 6(53), ô. 2. – で. 35–39. 
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でごぞどぎげ だぢどごぜんずぽぞごび とぎづばゑんぞぽ げ ぞぎずやぞやざぞだù ぱばぞとぴやめù んとどごゑんぴやゆ 

で. ん. でñëÇ：．Ö¡Ü, ¡.ö.Ö., ÑÜî., だ. ん. げíÑÜëÜ¢Ö．ç, ½íÇ：ïöë. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: saue@kdu.edu.ua  
 

ゑïöÜä. とÜ½ä¿ñ¡ïÖñ çóë：üñÖÖ　 äëÜß¿ñ½ó £íßñ£äñôñÖÖ　 Öó£á¡Ü； ôÜö¿óçÜïö： ÑÜ äíëí½ñöëóôÖóê ： ¡ÜÜëÑóÖíöÖóê 
£ßÜëñÖá, í öí¡Ü¢ ä：ÑçóàñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖÜ； öí ïöíöóôÖÜ； öÜôÖÜïö： Ñ¿　 çóïÜ¡ÜöÜôÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ： 
£½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ½Ü¢ñ ßÜöó Üöëó½íÖÜ ç ¡¿íï： ïóïöñ½, ïö：ú¡óê äëó ÖñÜß½ñ¢ñÖÜ½Ü £ß：¿áüñÖÖ： ¡Üñâ：î：．Ööí 
ä：Ñïó¿ñÖÖ　 [1, 2]. でñëñÑ ç：ÑÜ½óê ½ñöÜÑ：ç ïóÖöñ£Ü çóïÜ¡ÜöÜôÖóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 çí¢¿óçñ ½：ïîñ £íú½í0öá 
£íÑíô： íÖí¿：öóôÖÜÇÜ ¡ÜÖïöëÜ0çíÖÖ　 Üäöó½í¿áÖóê ëñÇÜ¿　öÜë：ç (んとづ) £í ½：Ö：½Ü½Ü½ ：ÖöñÇëí¿áÖóê âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç 
　¡Üïö： Öí ÜïÖÜç： ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖÜÇÜ äëóÖîóäÜ ïó½ñöë：； [2]. だïöíÖÖ：½ ôíïÜ½ £ÖíôÖí ÜçíÇí äëóÑ：¿　．öáï　 
çÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ0 ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖó½ó ¡Ü½ä¿ñ¡ïí½ó ü¿　êÜ½ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ：ÖâÜë½íî：； Öñ 
ö：¿á¡ó äëÜ ¡ÜÜëÑóÖíöó Üß'．¡öí Üäëíç¿：ÖÖ　, í ú äëÜ ；ê äÜê：ÑÖ： öí ：ÖöñÇëí¿ó ÑëÜßÜçÜ； ëÜ£½：ëÖÜïö： [3, 4]. ぢëÜöñ Ü 
ç：ÑÜ½óê ¿：öñëíöÜëÖóê Ñ¢ñëñ¿íê ç：ÑïÜöÖ　 ：ÖâÜë½íî：　 äëÜ ïäÜïÜßó çó£ÖíôñÖÖ　 âÜÖ¡î：ÜÖí¿：ç 　¡Üïö：, ½：Ö：½：£íî：　 　¡óê 
£Ñ：úïÖ0．öáï　 ëÜ£ëóçÖó½ó ¡ñëÜçíÖÖ　½ó ç ¡Üç£ÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ： ÇíëíÖöÜ． ÇëíÖóôÖ： ÑóÖí½：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ïóïöñ½, 
àÜ ïóÖöñ£Ü0öáï　.  

ぜñöí ëÜßÜöó. ゑó£ÖíôñÖÖ　 âÜÖ¡î：ÜÖí¿Ü 　¡Üïö： Ñ¿　 ïóïöñ½ ëÜ£ëóçÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £ ÑëÜßÖÜçó½：ëÖÜ0 
Ç：äñëä¿ÜàóÖÜ0 äñëñ½ó¡íÖá. 

ぜíöñë：í¿ó öí ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. づÜ£Ç¿　Öñ½Ü £ßÜëñÖóú ëÜê Ü£íÇí¿áÖñÖÜÇÜ ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ Üß'．¡öí 3-ÇÜ 
äÜë　Ñ¡Ü 

1 11 1 12 2 13 3

2 21 1 22 2 23 3

3 31 1 32 2 33 3 3

p a a a ;
p a a a ;
p a a a m U.

      

      

       

 (1) 

とñëÜçíÖÖ　 Üß’．¡öÜ½ (1) ßÜÑñ½Ü üÜ¡íöó Ü çóÇ¿　Ñ： [2] 
2

13 1 23 1 33 1U sign V V p V p          ,   (2) 

Ññ V – ¡Üñâ：î：．Ööó âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí, ÑëÜßÖ： äÜê：ÑÖ： 1p  öí 2
1p   Üßôóï¿00öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 âÜë½Ü¿ó 

ゎë0Öçí¿áÑí-ずñöÖ：¡Üçí 

   
   

1

1 1
0

11 1
1 1

N i

N i

ip lim t T
i i Nh




 

                
 ; (3) 

   
   

12
1 12

0

2 11 1
1 2 1

N i

N i

ip lim t T
i i Nh




 

                
 , (4) 

Ññ N – Üßï　Ç çóßÜë¡ó, ど – ：Ööñëçí¿ Ñóï¡ëñöó£íî：； ïóÇÖí¿Ü,  ...  – Çí½½í-âÜÖ¡î：　 (ゎ-âÜÖ¡î：　) ç：ÑäÜç：ÑÖÜÇÜ 
íëÇÜ½ñÖöÜ, h – ¡ëÜ¡ çóßÜë¡ó. 

ぞñçí¢¡Ü ßíôóöó, àÜ ä：ÑïöíÖÜç¡Ü0 äÜê：ÑÖóê (3) öí (4) ç ¡ñëÜçíÖÖ　 (2) öí äñëñê：Ñ Öí ÜïÖÜç： äëóÖîóäÜ 
«¡ÜëÜö¡Ü； äí½’　ö：» ÑÜ ïÜ½ £ ¡：ÖîñçÜ0 ¡：¿á¡：ïö0 ï¡¿íÑÜçóê ½Ü¢Öí Üöëó½íöó ÖíïöÜäÖñ ¡ñëÜçíÖÖ　: 

   
       

   
1 1

23 33
13 1 1 1

0 0

1 2 1
1 1

1 1 1 2 1

N Ni i

i i

V Vi iU sign V t T t T
i i N i i Nh h

 

 
 

                                       
  .(5) 

 
が¿　 £ëÜôÖÜïö： äÜÑí¿áüÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 äÜ£Öíôó½Ü 

       
   

 
   1 1 1 1

1 2 12
1 1 1 2 1

ij t ; j i t T ; ; .
i iN i i i i

                                        
 (6) 

とñëÜçíÖÖ　 (5) äëñÑïöíçó½Ü ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½ 

     

     

1
33 23 33 23

13 1 1
1

1
23 33

13 1 1
1

2
1

2
1

N i

i

N i

i

V V V V
U sign V j j i

i ih h h h

V V
sign V ' j j i ,

i ih h



   




 


                        
       

       
           

      





 (7) 

Ññ 33 23
13 13

V V
V ' V

h h 
   . 

ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ çóëí£Ü (5) ¡¿íï ¡çíÑëíöóôÖóê âÜÖ¡î：ú, ç 　¡óê çó£Öíôí．öáï　 âÜÖ¡î：　 ず　äÜÖÜçí, äÜçóÖñÖ ßÜöó 
ëÜ£üóëñÖóú Öí ¡çíÑëíöóôÖ： âÜÖ¡î：； £ äñëñÑ：ïöÜë：．0.  

ば öí¡Ü½Ü çóäíÑ¡Ü âÜÖ¡î：0 ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 Üß’．¡öí ¡ñëÜçíÖÖ　 (1) ßÜÑñ½Ü üÜ¡íöó Ü çóÇ¿　Ñ： 
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2 1

23 33
13 1 12

1 10

21 1
N i

ik i k n
i ,k i

V VV V . V ' j j i d
i iK h h

  

 
 

       
               

      
  . (8) 

ぢëóú½í0ôó ÑÜ ÜçíÇó ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá £íßñ£äñôñÖÖ　 ¡çíÑëíöóôÖÜïö： âÜÖ¡î：； (8) öí çëíêÜçÜ0ôó, àÜ ÜïöíÖÖ：½ 

ÑÜÑíÖ¡Ü½ ç í¿ÇÜëóö½： ¡ñëÜçíÖÖ　 ． 2
1p   ç 　¡Üïö： n


  äëóú½ñ½Ü 2

1p  , 

2
1n p


   . (9) 

どÜÑ： £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ äÜê：ÑÖÜ； (3) öí äÜ£ÖíôñÖá (6) âÜÖ¡î：　 ず　äÜÖÜçí (8) äëóú½ñ çóÇ¿　Ñ: 

     

     

2 1
23 33

13 1 12
1 10

1

1 12
1

21 1

21 1

N i
ij i j

i , j i

N i

i

V V
V V . V ' j j i

i iK h h

d j j i .
ih

 

 
 






       
               

      
   

       
  

 


 (10) 

やÖöñÇëÜçíÖÖ　 ÑëÜÇÜÇÜ ÑÜÑíÖ¡Ü âÜÖ¡î：； (10) Ñí． ÖíïöÜäÖóú ëñ£Ü¿áöíö 

           

           

2 1
2 23 33

13 1 1 13 4 4
1 1

1 1 1
213 23 33

1 1 12 3 3
1 1 1

21 1

2 2 2
1 1 1

N i
ik i k

i ,k i

N N Ni i i

i i i

V V
V V j j V ' j j j i

i ih K h K h K

V ' V V
j i j j i

i i i ih K h K h K



  
 

  

  
  

      
               

    
            

                  
        

 

   .
 (11) 

ゑ Üöëó½íÖÜ½Ü çóëí£： ½Ü¢Öí çóÑ：¿óöó 3 ï¡¿íÑÜç：: 
1. ぎÖñëÇ：0, 　¡Ü ½í． Üß’．¡ö Ü ÑíÖóú j-óú ½Ü½ñÖö ôíïÜ: 

           2 2 2
11 1 12 1 2 22 2 13 13

12V j V j V j j V j V ' j
h K

          (12) 

2. ぎÖñëÇ：0, 　¡Ü ½íç Üß’．¡ö ç (i-j)-óú ½Ü½ñÖö ôíïÜ: 

       
1 1

223 33
13 3

1 1

2 2
1 1

N Ni i

i i

V VV i j j i
i i ih K h K

 

 
 

         
            

      
  . (13) 

3. ぎÖñëÇ：0, 　¡í ßÜ¿í Üöëó½íÖí ç (i-j)-óú ½Ü½ñÖö ôíïÜ öí äñëñÑí¿íï　 ç j-óú ½Ü½ñÖö ôíïÜ: 

         
1 1

23 33 13
1 14 4 2

1 1

2 2
1 1

N Ni i

i i

V V V 'V j j j j i j
i i ih K h K h K

 

  
 

          
                           

  . (14) 

ぞí ëóï. 1 ÖíçñÑñÖ： £í¿ñ¢ÖÜïö： âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí (14) £ ë：£Öó½ó Üßï　Çí½ó çóßÜë¡ó (10, 25, 50) öí çóßÜë¡Ü0 
Öñï¡：ÖôñÖÜÇÜ Üßï　ÇÜ. んÖí¿：£ Üöëó½íÖóê £í¿ñ¢ÖÜïöñú ç¡í£Ü． Öí öñ, àÜ äëó ä：ÑçóàñÖÖ： Üßï　ÇÜ çóßÜë¡ó âÜÖ¡î：　 
ず　äÜÖÜçí Öíß¿ó¢í．öáï　 ÑÜ ñöí¿ÜÖÖÜ； âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí, ç 　¡Üïö： 　¡Ü； äëóúÖ　öÜ âÜÖ¡î：0 £ Öñï¡：ÖôñÖó½ Üßï　ÇÜ½ 
çóßÜë¡ó.  

ぞñÜßê：ÑÖÜ ç：Ñ½：öóöó ëÜ£ß：¢Ö：ïöá ½：¢ ïóïöñ½í½ó £ ¡：Öîñçó½ ： Öñï¡：ÖôñÖó½ Üßï　Çí½ó çóßÜë¡ó. ぢëó ¡：ÖîñçÜ½Ü 
Üßï　£： çóßÜë¡ó íäëÜ¡ïó½ÜçíÖñ £ÖíôñÖÖ　 ÑëÜßÖÜ； äÜê：ÑÖÜ； ßÜÑñ çóàñ £í öÜôÖñ £ÖíôñÖÖ　 ÑëÜßÖÜ； äÜê：ÑÖÜ； ： öí¡ó½ 
ôóÖÜ½ ïöçÜë00öáï　 Ü½Üçó Ñ¿　 ëÜ£ï：0çíÖÖ　 ß：¿áü çñ¿ó¡óê £ÖíôñÖá ÖíÑ¿óü¡ÜçÜ； ñÖñëÇ：；, àÜ £íäíïí．öáï　 Öí 
öëí．¡öÜë：　ê £ßÜëñÖÜÇÜ ëÜêÜ. 

づóï. 2 ：¿0ïöëÜ． çä¿óç ïöÜäñÖ0 ÜäñëíöÜëí ÑëÜßÖÜÇÜ ÑóâñëñÖî：0çíÖÖ　 (0.25, 0.5, 0.75). んÖí¿：£ Çëíâ：¡Ü ç¡í£Ü． 
Öí öñ, àÜ £： £ß：¿áüñÖÖ　½ äÜ¡í£Öó¡í ïöÜäñÖ　 ÜäñëíöÜëí ÑóâñëñÖî：0çíÖÖ　 £ß：¿áüÜ．öáï　 £ÖíôñÖÖ　 ñÖñëÇ：；, 　¡í 
½Ü¢ñ ëÜ£ï：0çíöóïá ïóïöñ½Ü0 ßñ£ çöëíöó ïö：ú¡Üïö：. 

げÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí ßÜÑñ½Ü çó£Öíôíöó £ Ü½Üçó £ßñëñ¢ñÖÖ　 ñÖñëÇ：；, 　¡í £íäíïñÖí Öí 
öëí．¡öÜë：　ê ç：¿áÖÜÇÜ £ßÜëñÖÜÇÜ ëÜêÜ. ぜíöñ½íöóôÖÜ î0 Ü½ÜçÜ ½Ü¢Öí £Üßëí£óöó, äëóú½í0ôó ÑÜ ÜçíÇó, àÜ 
âÜÖ¡î：　 ず　äÜÖÜçí ． ï¡¿íÑÖÜ0 âÜÖ¡î：．0 ßíÇíöáÜê £½：ÖÖóê 

1
0

n

i
i i

V p



 

 . (15) 

どí¡óú ä：Ñê：Ñ çó£ÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç ç：ÑäÜç：Ñí． ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜ½Ü ç [2] ： ÑÜ£çÜ¿　． £Öíúöó ¡Üñâ：î：．Ööó Ü ¡Ü¢Öóú 
j-öóú ½Ü½ñÖö ôíïÜ. げÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí äëó ï¡¿íÑÜçóê, àÜ çó£Öíôí0öá äñëñÑ：ïöÜë：0 
ïóïöñ½ó, ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 ôñëñ£ £ÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 äÜöÜôÖóê £ÖíôñÖá ñÖñëÇ：；, üíÇÜ½ 
Ñóï¡ëñöó£íî：； öí ¡Üñâ：î：．ÖöÜ½ ä：Ñïó¿ñÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜëí 

 

     

23 33 13
11 4 4 2

1
23 33

11 3 3
1

2 2

2 2
1 1

j j i

Ni ij i

i

V V V '
V ;

i i ih K h K h K

V V
V .

i i ih K h K


  




 


       
       

     
         

         
      


 (16) 
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づóïÜÖÜ¡ – 1 ぱÜÖ¡：； ず　äÜÖÜçí £ äñëñÑ：ïöÜë：．0 Ñ¿　 

ë：£Öóê £ÖíôñÖá Üßï　ÇÜ çóßÜë¡ó 

 
づóïÜÖÜ¡ – 2 ぱÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí Ñ¿　 ë：£Öóê £ÖíôñÖá 

äÜ¡í£Öó¡í ÜäñëíöÜëí ÑóâñëñÖî：0çíÖÖ　 
 

 
げ ÜëíêÜçíÖÖ　½ çóëí£Ü (16) âÜÖ¡î：ÜÖí¿ 　¡Üïö：, àÜ ½：Ö：½：£Ü．öáï　 Öí öëí．¡öÜë：　ê £ßÜëñÖÜÇÜ ëÜêÜ (1), ½Ü¢Öí 

£íäóïíöó Ü çóÇ¿　Ñ：: 

     
1

13 1 11 1
10

1
N i

i
I K ' V ' j V ' j i dt

 


      , (17) 

àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ ïóÖöñ£Ü ëÜ£ëóçÖóê ¡ñëÜçíÖá ：£ ÑëÜßÖÜçó½：ëÖó½ó ¡Üç£Öó½ó ëñ¢ó½í½ó 1 äÜë　Ñ¡Ü íßÜ  

     
31 3

13 1 11 1
10

2 1
3

N i

i
I K ' V ' j V ' j i c U dt

 



 
        
 

 , (18) 

½：Ö：½：£íî：　 　¡ÜÇÜ £Ñ：úïÖ0．öáï　 ëÜ£ëóçÖó½ó ¡ñëÜçíÖÖ　½ó ÑëÜßÖÜçó½：ëÖó½ó ¡Üç£Öó½ó ëñ¢ó½í½ó 2 äÜë　Ñ¡Ü. 
ゑóïÖÜç¡ó. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ÜëíêÜçíÖÖ　 äñëñÑ：ïöÜë：； ïóïöñ½ó äëó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü âÜÖ¡î：； ず　äÜÖÜçí Öí ¡Ü¢ÖÜ½Ü 

¡ëÜî： ¡ñëÜçíÖÖ　 Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá ëñí¿：£Üçíöó ëÜ£ëóçÖ： ¡ñëÜçíÖÖ　 £ ¡Üç£Öó½ó ëñ¢ó½í½ó çóïÜ¡óê äÜë　Ñ¡：ç, àÜ 
ÜÑÖÜ£ÖíôÖÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½ñÖüñÖÖ　 ¡Ü¿óçíÖá ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, ä：ÑçóàÜ． ÖíÑ：úÖ：ïöá 
öí ïöëÜ¡ ï¿Ü¢ßó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. ゑóßÜëÜ½ ç：ÑäÜç：ÑÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 Üßï　ÇÜ çóßÜë¡ó öí äÜ¡í£Öó¡í   ½Ü¢Öí 
£íßñ£äñôóöó £íÑíÖÜ üçóÑ¡ÜÑ：0 ïóïöñ½ó ßñ£ çöëíöó Öñ0 ïö：ú¡Üïö：. 
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Äぱぱぎとどごゑぞだでどぽ でごでどぎぜぼ ばぢづんゑずぎぞごé  
とんゑごどんぴごだぞぞぼぜご ぢづだぴぎででんぜご ゑ ぞんでだでぞだぜ とだぜぢずぎとでぎ  

ん. ん. でñëÑ0¡, íïï., ど. ゑ. とÜëñÖá¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39614, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: serduk@link.pl.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぱÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖóñ ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç (ぞと) çÜÑÜ- ó öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 Öí¿óôóñ½ 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç. ばï¿Üçó　½ó ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóó 　ç¿　0öï　 ó£½ñÖñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ 
ó¿ó ¢óÑ¡Üïöó, ïöñäñÖó í~ëíîóó äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó, ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ äÜöëñßóöñ¿　 ó ö. Ñ. [1]. づí£çóöóñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 
äëÜîñïïÜç ç ぞと äëóçÜÑóö ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá Öí öëíÖïäÜëöóëÜçíÖóñ ¢óÑ¡Üïöó, äÜç▲üñÖÖÜ½Ü 
~ëÜ£óúÖÜ½Ü ó£ÖÜïÜ ÖíïÜïÖÜÇÜ ó ÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, £Öíôóöñ¿áÖ▲½ äñëñäíÑí½ Ñíç¿ñÖó　, Üßëí£ÜçíÖó0 
çÜ£ÑÜüÖ▲ê äëÜßÜ¡ ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ó ö.ä. [1−3]. 

が¿　 ëñüñÖó　 £íÑíôó äÜç▲üñÖó　 ~ââñ¡öóçÖÜïöó ëíßÜö▲ ぞと çÜÑÜ- ó öñä¿ÜïÖíß¢ñÖó　 íçöÜëí½ó äëñÑ¿Ü¢ñÖí 
ïöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó (でんば とぢ), äÜ£çÜ¿　0àí　 
½óÖó½ó£óëÜçíöá ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ñ äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ Öí¿óôóñ½ ¡íçóöíîóó, ëñ¡ÜäñëóëÜçíöá 
~ÖñëÇó0 äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó, ïÖó£óöá ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ú ó£ÖÜï ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 [4]. ゑ öíß¿. 1 äëóçñÑñÖ▲ ¡íäóöí¿áÖ▲ñ 
£íöëíö▲ Öí ëñí¿ó£íîó0 でんば とぢ. 
 どíß¿óîí 1 – とíäóöí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ Öí ëñí¿ó£íîó0 でんば とぢ 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だäëñÑñ¿ñÖóñ öñêÖó¡Ü-
~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú (どÄぢ) ~ââñ¡öóçÖÜïöó 
óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó ç 
ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. 
Ä¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö çÖñÑëñÖó　 でんば とぢ 
ßí£óëÜñöï　 Öí öëñê ïÜïöíç¿　0àóê: 

ef3ef2ef1ef でででで  , 
ÇÑñ ef1で  – ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö ïÖó¢ñÖó　 
ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó, 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ê Öí¿óôóñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 
äëÜîñïïÜç, ÇëÖ; ef2で  – ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö 
ëñ¡Üäñëíîóó ~ÖñëÇóó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó, ÇëÖ; ef3で  
– ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö ïÖó¢ñÖó　 ó£ÖÜïí 
ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó Ü½ñÖáüñÖó　 íçíëóúÖÜïöó ぞと, ÇëÖ. 

ぢÜöñëó ½ÜàÖÜïöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ Öí¿óôóñ½ 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ: 

QpN kavkav   ,     (1) 

ÇÑñ 22 kavp  – äÜöñëó Ñíç¿ñÖó　 Öí ¡íçóöíîó0 ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ, ぢí;   222 1 potdd   – ¡Ü~ââóîóñÖö 

½ñïöÖÜÇÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ïÜ¢ñÖó　 äÜöÜ¡í;   22
pot dd,,  10430570

  

– ¡Ü~ââóîóñÖö ï¢íöó　 äÜöÜ¡í;  

d  – Ñóí½ñöë öëÜßÜäëÜçÜÑí äñëñÑ ïÜ¢ñÖóñ½, ½; 3 6 kavpot Vdd   – Ñóí½ñöë äÜöÜ¡í ç Ü£¡Üú ôíïöó, ½; kavV  – 
Üßéñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲, ½3. 

んÖí¿ó£ [5] äÜ¡í£í¿, ôöÜ Üßéñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê ¡íçñëÖ £íçóïóö Üö ½ñÖ　0àñÇÜï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï Çëíâó¡Ü½ 
çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ ぞと, ó äëó ëí£çóöÜú ¡íçóöíîóó ñÇÜ ÜïëñÑÖñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ ½Ü¢ñö ïÜïöíç¿　öá 

Q,Vkav 250 . ぢëó½ñ½, ôöÜ ïöñäñÖá ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóó ÖÜïóö Öíôí¿áÖ▲ú êíëí¡öñë. どÜÇÑí Ñ¿　 ぞと ï 
äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 1880,Qmax   ½3/ï äÜöñëó ~ÖñëÇóó ó £íöëíö▲, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ Öí¿óôóñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 
äëÜîñïïÜç, ç ïÜö¡ó ïÜïöíç　ö 1021364,W kav   ¡ゑöô ó 081023,C kav   ÇëÖ, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ (öíß¿. 2). どí¡ ¡í¡ 
 でんば とぢ äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿ÖÜïöá0 ÜïöëíÖóöá äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó Öí ¡íçóöíîó0, öÜ: 

79373422 ,TCで rpkavef1    ÇëÖ, 
ÇÑñ rpT  – ëíïôñöÖ▲ú äñëóÜÑ çëñ½ñÖó, ëíçÖ▲ú ¡í¿ñÖÑíëÖÜ½Ü ÇÜÑÜ. 

どíß¿óîí 2 – ぢíëí½ñöë▲ ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ ëñ¢ó½í 
づñ¢ó½ ëíßÜö▲ ぞと ぢíëí½ñöë▲ 

¡íçóöíîóó 
ぢÜöñëó ç ぞと, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ ¡íçóöíîóñú 

ゑëñ½　 t , ô づíïêÜÑ ぞと 
Q , ½3/ï 

だßéñ½ ¡íçñëÖ 
kavV , ½3 

ぢÜöñëó ½ÜàÖÜïöó 
kavN , ¡ゑö 

ぢÜöñëó ~ÖñëÇóó 
kavW  ¡ゑöô 

げíöëíö▲ kavC , 
ÇëÖ 

23.00 – 7.00 maxQ,Q 50  Q,Vkav 140  58773,N kav   109515,Wkav   33386,Ckav   
7.00 – 9.00 

18.00 – 23.00 maxQQ   Q,Vkav 050  68160 ,N kav   131546,Wkav   6409,Ckav   

9.00 – 18.00 maxQ,Q 750  Q,Vkav 080  85837 ,N kav   862302,Wkav   15227,Ckav   
ごöÜÇÜ £í ïÜö¡ó 1021364,W kav   081023,C kav   

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 でöÜó½Üïöá, 
ÇëÖ 

でñäíëíöÜë Flamcovent 400 F 115141,58 
ゑÜ£ÑÜêÜïßÜëÖó¡ V500 11B ZINC 9125 
がíöôó¡ Ñíç¿ñÖó　 1635,93 
でóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲½ 
¡¿íäíÖÜ½ ZET 210 ï äëÜÇëí½½Ö▲½ 
ÜßñïäñôñÖóñ½ 

3972,5 

ぷóßñëÖí　 £íÑçó¢¡í ï Äぢ  6600 
ゑÜ£ÑÜüÖí　 öÜëßóÖí-ÇñÖñëíöÜë  
ゑ-2,3-130 

9434 

ばïöëÜúïöçÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó　 ï ~ÖñëÇÜïñöá0 
DKG-117 

1552,77 

とíßñ¿á ½ÜÖöí¢Ö▲ú (100 ½) 1000 
とíßñ¿á ïó¿ÜçÜú (50 ½) 1500 
でöÜó½Üïöá ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, kで  149961,78 
どëíÖïäÜëöÖ▲ñ, ½ÜÖöí¢Ö▲ñ ó Öí¿íÑÜôÖ▲ñ 
ëíïêÜÑ▲, kTMN C,で 0750  

11247,13 

でÜ½½íëÖ▲ñ ¡íäóöí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲, kで  161208,91 
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ぜÜàÖÜïöá ëñ¡Üäñëíîóó ~ÖñëÇóó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ç▲ëí¢ñÖóñ½: 

 
tg

kavtyr
kav

Qp
N


 , (2) 

ÇÑñ tyrp  – Ñíç¿ñÖóñ Öí çêÜÑñ çÜ£ÑÜüÖÜú öÜëßóÖ▲, ぢí; kavQ  – ëíïêÜÑ äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó, ½3/ï; tg  – とぢが 
ïóïöñ½▲ çÜ£ÑÜüÖí　 öÜëßóÖí−ÇñÖñëíöÜë. 

ぞí ÜïÖÜçíÖóó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ ïñäíëíöÜëí ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜ¿ÖÜÇÜ ÜöçÜÑí äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó ó£ 
äÜöÜ¡í ¢óÑ¡Üïöó ( kavkav VQ  ) ëíßÜôññ Ñíç¿ñÖóñ Öí çêÜÑñ çÜ£ÑÜüÖÜú öÜëßóÖ▲ ïÜïöíçóö 180000tyrp  ぢí. 
Ä¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö ëñ¡Üäñëíîóó ~ÖñëÇóó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó 537290,TCで rpkavef2    ÇëÖ. 

どíß¿óîí 3 –ぢíëí½ñöë▲ でんば とぢ 
づñ¢ó½ ëíßÜö▲ ぢíëí½ñöë▲ ëñ¡Üäñëíîóó ~ÖñëÇóó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó 

ゑëñ½　 t , ô 
とぢが ïóïöñ½▲ çÜ£ÑÜüÖí　 

öÜëßóÖí-ÇñÖñëíöÜë tg  
ぜÜàÖÜïöá 

kavN , ¡ゑö 
ÄÖñëÇó　 kavW  

¡ゑöô 
でöÜó½Üïöá 

kavC , ÇëÖ 

23.00 – 7.00 0,5 0151,N kav   1067,Wkav   335,Ckav   
7.00 – 9.00, 18.00 – 23.00 0,6 1171,N kav   0510,Wkav   547,Ckav   

9.00 – 18.00 0,55 1841,N kav   4759,Wkav   117,Ckav   
ごöÜÇÜ £í ïÜö¡ó 63126,W kav   9719,C kav   

 

とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëóçÜÑ　ö ¡ £Öíôóöñ¿áÖÜ½Ü ïÖó¢ñÖó0 ïëÜ¡í ï¿Ü¢ß▲ ó ÜêÜÑüñÖó0 ~ÖñëÇñöóôñï¡óê 
êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. ぢëó Öíôí¿áÖÜú ïöñäñÖó ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ïëÜ¡ 
ï¿Ü¢ß▲ ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ïÜ¡ëíöóöï　 ç 8−10 ëí£, í £ÖíôñÖóñ とぢが ïÖó£óöï　 Öí 10–12 % [1]. どÜÇÑí, 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö ïÖó¢ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ ó£ÖÜïí ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 (öíß¿. 4) ïÜïöíçóö 

344003 efC  ÇëÖ. 
どíß¿óîí 4 – げíöëíö▲ ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö ïÖó¢ñÖó　 ó£ÖÜïí ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 

げíöëíö▲ Öí ëñ½ÜÖö, ÇëÖ 
ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ßñ£ でんば とぢ (ï¡ÜëÜïöá 

¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ ó£ÖÜïí 0,6) 
äëó でんば とぢ (ï¡ÜëÜïöá 

¡íçóöíîóÜÖÖÜÇÜ ó£ÖÜïí 0,2) 
Ä¡ÜÖÜ½óôñï¡óú 

~ââñ¡ö, ÇëÖ 

ぞíïÜï 29000 5800 2320013 _efC  

どëÜßÜäëÜçÜÑ 8000 1600 640023 _efC  

げíäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àí　 íë½íöÜëí 6000 1200 480033 _efC  

ごöÜÇÜ 43000kavC  5600kavC  
344003 efC  

 

どñ¡Üàóñ £íöëíö▲ ekcC  äëó  çÖñÑëñÖóó でんば とぢ ç¡¿0ôí0ö Üöôóï¿ñÖó　 Öí í½Üëöó£íîó0 AC , ëíïêÜÑ▲ Öí Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ó 
ëñ½ÜÖö kR で,C 020 , âÜÖÑ £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ FZC , ïöÜó½Üïöá äÜöëñß¿　ñ½Üú ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ENC  [6]: 

ENFZRAekc CCCCC  , ÇëÖ. 
が¿　 ëíïï½íöëóçíñ½ÜÇÜ ï¿Üôí　  ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ñ £íöëíö▲, ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö ó ïëÜ¡ Ü¡Üäíñ½Üïöó 

でんば とぢ ïÜïöíçó¿ó 1353658,Cekc   ÇëÖ, 32415113,でef   ÇëÖ ó 50,T   ÇÜÑí ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 
ゑ▲çÜÑ▲. がÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ äëó íÖí¿ó£ñ öñêÖó¡Ü-~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú äëñÑ¿íÇíñ½Üú ïóïöñ½▲ 

íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá öëó ïÜïöíç¿　0àóñ: ~ââñ¡ö 
Üö ïÖó¢ñÖó　 ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ê Öí¿óôóñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç, 
~ââñ¡ö Üö ëñ¡Üäñëíîóó ~ÖñëÇóó äíëÜÇí£ÜçÜú ï½ñïó, ~ââñ¡ö Üö ïÖó¢ñÖó　 ó£ÖÜïí ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó Ü½ñÖáüñÖó　 
íçíëóúÖÜïöó ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí.  

ぢÜ¿ÜôñÖÜ, ôöÜ äëó ¡íäóöí¿áÖ▲ê ó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê £íöëíöíê Öí ïóïöñ½Ü íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ, ïÜïöíç¿　0àóê 214867,04 ÇëÖ, ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö ó 
ïëÜ¡ Ü¡Üäíñ½Üïöó ïóïöñ½▲ ïÜïöíçó¿ 415113,32 ÇëÖ ó 0,5 ÇÜÑí ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ôöÜ äÜÑöçñë¢Ñíñö 
îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá äëñÑ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú äÜ ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó ó ÖíÑñ¢ÖÜïöó 
~¿ñ¡öëÜÇóÑëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 
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/ 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. 45−48. 

3. ゑ¿ó　Öóñ ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ëñ¢ó½Üç ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí Öí äíëí½ñöë▲ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç  
/ ん.ん. でñëÑ0¡, ご.だ. とÜ£¿ñÖ¡Ü, ど.ゑ. とÜëñÖá¡Üçí // ゑ：ïÖó¡ とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ  
：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ. – とëñ½ñÖôÜ¡. – 2010. – ヽ 63. – ぶ. 2. – で. 55−58. 

4. でóïöñ½í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ÖíïÜïÖ▲½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ ï ÜôñöÜ½ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç 
öëÜßÜäëÜçÜÑñ / ん.ん. でñëÑ0¡, ど.ゑ. とÜëñÖá¡Üçí // ぞíÜ¡Üç： äëíî： がÜÖñîá¡ÜÇÜ Öíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ 
ÜÖ：çñëïóöñöÜ «ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡í ： ñÖñëÇñöó¡í». – がÜÖñîá¡: がÜÖぞどば, 2011. – ゑóä. 11 (186). – で. 336–343. 

5. 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.: がÖñäëÜäñöëÜçï¡óú âó¿óí¿ ごÖïöóöÜöí ½ñêíÖó¡ó 
んぞ ばででづ, 1976. – どÜ½ 1. – で. 71−80. 

6. とÜ£ÖñîÜç ゐ.ゑ. づíïôñö▲ ~¡ÜÖÜ½óó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. – ぜÖ.: ゐñ¿íëÜïá, 1983. – 80 ï. 
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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 ぢぎづぎびやがぞごび ぢづだぴぎでやゑ ゑ ぎずぎとどづだぜぎづぎぐや 
がやずぽぞごぴや ぷんびどご ぜぎどだがだぜ げぜやぞぞごび でどんぞば 

ゑ. ぱ. でóçÜ¡Üßó¿ñÖ¡Ü, Ñ.ö.Ö., äëÜâ., で. ゑ. ゑíïó¿ñîá, ¡.ö.Ö., ÑÜî.  
がÜÖñîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
çÜ¿. んëöñ½í, 58, ½. がÜÖñîá¡, 83001, ば¡ëí；Öí, svyat.vasilets@gmail.com 
 

ゑïöÜä. ぞí ïáÜÇÜÑÖ：üÖ：ú ÑñÖá ：ïÖÜ0öá äëó¡¿íÑÖ： äëÜÇëí½ó íÖí¿：£Ü äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç Ü £íÇí¿áÖÜäëÜ½óï¿Ü-
çóê ñÖñëÇÜïóïöñ½íê (SimPowerSystems Ü MATLAB, «SimPow», どとげ (ぜぎや),  PowerNetTM (がÜÖぞどば) öí ：Ö.). ゑÜÑ-
ÖÜôíï Öñç：ÑÜ½Ü äëÜ Öí　çÖ：ïöá äÜçÖÜî：ÖÖÜÇÜ äëÜÇëí½ÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç ç 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢： Ñ：¿áÖóî： üíêöó, àÜ ． í¡öÜí¿áÖó½, Üï¡：¿á¡ó ÑÜ£çÜ¿　． Öí ñöíä： äëÜñ¡öÜçíÖÖ　 Üßëíöó Üäöó½í¿áÖ：, £ 
öÜô¡ó £ÜëÜ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： öí çíëöÜïö：, ¡ÜÖâ：ÇÜëíî：0 ½ñëñ¢： öí äíëí½ñöëó ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　, ïäëÜ-
ÇÖÜ£Üçíöó ïöíÖ Üß¿íÑÖíÖÖ　 äëó ½Ü¢¿óçóê íçíë：úÖóê ëñ¢ó½íê öí êíëí¡öñë âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 íäíëíö：ç £íêóïöÜ.  

でñëñÑ ç：ÑÜ½óê ä：ÑêÜÑ：ç ÑÜ ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ïöíÖÜ ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇñöóôÖóê ïóïöñ½ [1] Öíúß：¿áü 
£ëÜôÖó½ó äëó äëÜÇëí½ÜçíÖÖ： ． öÜäÜ¿ÜÇ：ôÖ： ½ñöÜÑó [2–4], àÜ äñëñÑßíôí0öá âÜë½ÜçíÖÖ　 öÜäÜ¿ÜÇ：ôÖóê öí ¡Ü½äÜ-
ÖñÖöÖóê ë：çÖ　Öá ïêñ½ó. ぜñöÜÑ £½：ÖÖóê ïöíÖÜ, ¡Ü¿ó ÑóâñëñÖî：úÖ： ë：çÖ　ÖÖ　 ïóïöñ½ó ÑÜç：¿áÖÜ； öÜäÜ¿ÜÇ：； âÜë½Ü-
0öáï　 ç：ÑÖÜïÖÜ ïöëÜ½：ç ：ÖÑÜ¡öóçÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç öí ÖíäëÜÇ ．½Ö：ïÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç, ． Öíúß：¿áü äëóúÖ　öÖó½ Ñ¿　 íÖí-
¿：£Ü äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê ïóïöñ½íê Ñ：¿áÖóîá üíêö, Üï¡：¿á¡ó ÖñÜßê：ÑÖÜ ßëíöó ÑÜ ÜçíÇó ¡Ü¿í £íêó-
ïÖóê íäíëíö：ç, £Ü¡ëñ½í, íäíëíö：ç £íêóïöÜ ç：Ñ çóöÜ¡：ç ïöëÜ½Ü Öí £ñ½¿0 [5]. ぢ：Ñ ôíï ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖóê 
ÑçóÇÜÖ：ç  ÑÜî：¿áÖÜ ¡ÜëóïöÜçíöóï　 ç：ÑÜ½ó½ó ½íöñ½íöóôÖó½ó ½ÜÑñ¿　½ó [6]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だß‾ëÜÖöÜçíÖÖ　 ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： üíêöÖÜ； Ñ：¿áÖóôÖÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½ñëñ¢： öí ëÜ£ëÜß¡í Öí ；； 
ÜïÖÜç： äëó¡¿íÑÖÜ； äëÜÇëí½ó Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äëó ¡Ü½Üöíî：　ê öí £½：Ö： ëñ¢ó½Öóê äíëí½ñö-
ë：ç íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Ç：ëÖóôóê ½íüóÖ.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢëóú½ñ½Ü ÖíïöÜäÖ： äëóäÜàñÖÖ　: ïó¿Üç： ¡íßñ¿： Ñ：¿áÖóôÖÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñ-
ëñ¢： ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　 　¡ ñ¿ñ½ñÖöó ：£ £ÜïñëñÑ¢ñÖó½ó äíëí½ñöëí½ó; ÑçóÇÜÖó Öí ïêñ½： £í½：àñÖÖ　 äÜÑí0öáï　 öëóâí-
£Öó½ó ¡ñëÜçíÖó½ó ÖíäëÜÇÜ0 Ñ¢ñëñ¿í½ó ïöëÜ½Ü; ¡Ü½Üöíî：　½ ç：ÑäÜç：Ñí． ïöÜä：Öôíöí £½：Öí çñ¿óôóÖ í¡öóçÖÜÇÜ 
ÜäÜëÜ ¡Ü½Üöíî：úÖóê íäíëíö：ç äëó Öñ£½：ÖÖ：ú ïêñ½： £í½：àñÖÖ　 ïóïöñ½ó.  

が¿　 ç：ÑÜ½Ü； ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ïóïöñ½ó £í äëóúÖ　öóê äëóäÜàñÖá ï¡¿íÑí．öáï　 ½íöëóî　 ÇÜ¿ÜçÖóê äñëñöóÖ：ç [2]: 
 

  xC  xR  xL  I  yI  
 yU  2F = 0  3F  4F  5F  6F  
 U  7F = 0  8F  9F  10F  11F  

1F pC  12F  13F  14F  15F  16F  
   pR  17F = 0  18F  19F  20F  21F  
 pL  22F = 0  23F = 0  24F  25F = 0  26F = 0  

  (1) 

でöíÖ ëñ£óïöóçÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ÜäóïÜ． ïóïöñ½í ë：çÖ　Öá: 
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£ç：Ñ¡ó, çëíêÜçÜ0ôó £í¡ÜÖ だ½í, ½í．½Ü ë：çÖ　ÖÖ　 ëñ£óïöóçÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç: 

ÜóÖóëñ£ びゑXBXBI 321  ,                                                                     (3) 
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ÜÜÜó IUX ][  – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ çñ¡öÜëó ïöëÜ½：ç ëñ£óïöó-

çÖóê ëñßñë öí êÜëÑ, £½：ÖÖóê ïöíÖÜ RLC–¡Ü¿í, Öñ£í¿ñ¢Öóê öí ¡ñëÜçíÖóê Ñ¢ñëñ¿ ¢óç¿ñÖÖ　. 
づ：çÖ　ÖÖ　 ïöíÖÜ ïóïöñ½ó, ï¡¿íÑñÖ： £Ç：ÑÖÜ ½íöëóî： ÇÜ¿ÜçÖóê äñëñöóÖ：ç, ½í0öá çóÇ¿　Ñ: 
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Ññ 
xx LxL I

dt
dLU  ;  

xp LpL IF
dt
dLU 24 ; 

pp CpC U
dt
dCI  ;  

px C
T

xC UF
dt
dCI 12 . 

げ (4) ü¿　êÜ½ äñëñöçÜëñÖá ½Ü¢Öí Üöëó½íöó ÑóâñëñÖî：úÖñ ë：çÖ　ÖÖ　 ïöíÖÜ RLC ïóïöñ½ó: 

ÜóÖó XAXAXAX
dt
d

321  ,                                                                 (5) 
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がóâñëñÖî：úÖñ ë：çÖ　ÖÖ　 ïöíÖÜ ÑçóÇÜÖí Ü ½íöëóôÖ：ú âÜë½： ½í． çóÇ¿　Ñ: 

 abcabcabc UMSIMMMMMI
dt
d

653124  ,                                                     (6) 

Ññ T
rcrbrascsbsaabc iiiiiiI ][   – çñ¡öÜë âí£Öóê ïöëÜ½：ç ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí ÑçóÇÜÖí öí ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 

ëÜöÜëí; T
scsbsaabc uuuU ][  – çñ¡öÜë âí£Öóê ÖíäëÜÇ Öí ïöíöÜë：; TsssS ]00[ 543 ; 

3/)]()([3 rbrcrsbscm iiLiiLs  ; )(4 rarsam iLiLs  ; JMiiiiiiLs crcrbsascsbram /)}(2/)]()([3{5  ; 

1M – 3M  − ½íöëóî：, àÜ çó£Öíôí0öáï　 äíëí½ñöëí½ó ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí; 4M – 6M  − ½íöëóôÖ： ¡ÜÖïöíÖöó. 

ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢： Ñ：¿áÖóî： üíêöó ÜäóïÜ． ïóïöñ½í ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá Ü ½íöëóôÖ：ú âÜ-
ë½：, àÜ ç¡¿0ôí． £í¿ñ¢Ö：ïöá (5) öí ë：çÖ　ÖÖ　 öóäÜ (6) Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. が¿　 ；ê ôóïñ¿áÖÜÇÜ 
ëÜ£ç’　£íÖÖ　 íçöÜëí½ó ëÜ£ëÜß¿　．öáï　 äëó¡¿íÑÖí äëÜÇëí½í MinePowerNet. ぞíäëó¡¿íÑ, Ñ¿　 ïóïöñ½ó (ëóï. 1,í), àÜ 
ï¡¿íÑí．öáï　 £ ä：ÑïöíÖî：； ばどぢ1 (とどぢゑ-1000/6-1,2), ¡íßñ¿　 と1 (とゎÄぷ 3ê25, 50½) öí ÑçóÇÜÖí ぜ1  
(Äがとだぱゑ315LA4, 200 ¡ゑö, äëó £íäÜï¡Ü: ½Ü½ñÖö - «ë：£íÖÖ　», £K = 0,1 ç.Ü.), ½ÜÑñ¿0çíçï　 äÜï¡ ÑçóÇÜÖí, £½：Öí 
£íçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑÜ 0,95 ç.Ü. Ü ½Ü½ñÖö 1,5 ï öí çóß：Ç ä：ï¿　 ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ç：Ñ ばどぢ1 Ü 2ï (ëóï. 1,ß). がóâñëñÖî：úÖ： ë：ç-
Ö　ÖÖ　 ：ÖöñÇëÜçí¿óï　 ½ñöÜÑÜ½ ゎ：ëí 3-ÇÜ äÜë　Ñ¡Ü £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ çñ¡öÜëí ぞÜëÑï：¡í [3] äëó £½：ÖÖÜ½Ü ¡ëÜî：, 　¡óú 
Öñ äñëñçóàÜçíç 1∙10-4ï. 

ゑóïÖÜç¡ó. だß‾ëÜÖöÜçíÖí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½ñöÜÑÜ £½：ÖÖóê ïöíÖÜ ÑÜ£çÜ¿　． ÑÜï¿：Ñ¢Üçí-
öó äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ç Ñ：¿áÖóôÖ：ú ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢： üíêöó äëó ¡Ü½Üöíî：　ê öí £½：Ö： ëñ¢ó½Öóê äíëí½ñöë：ç ÑçóÇÜ-
Ö：ç. ゆ； ëñí¿：£íî：　 Ü çóÇ¿　Ñ： äëó¡¿íÑÖÜ； äëÜÇëí½ó ÑÜ£çÜ¿　． ïäëÜïöóöó äëÜîñÑÜëÜ £íÑíçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó öí äíëí½ñ-
öë：ç ïóïöñ½ó £íçÑ　¡ó çó¡ÜëóïöíÖÖ0 ñ¿ñ½ñÖö：ç, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí0öá öóäÜçó½ çóÑí½ ëÜÑÖó¡ÜçÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　, íçöÜ-
½íöó£Üçíöó äëÜîñïó âÜë½ÜçíÖÖ　 £íÇí¿áÖÜ； ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ½ñëñ¢： £： ïêñ½ £í½：àñÖÖ　 Ü¡ëñ½óê öóäÜçóê ñ¿ñ½ñ-
Öö：ç, äÜßÜÑÜçó Ññëñçí Çëíâí öí úÜÇÜ ÑÜäÜçÖñÖÖ　, âÜë½ÜçíÖÖ　 ½íöëóî： ÇÜ¿ÜçÖóê äñëñöóÖ：ç. ぜíöëóôÖóú ä：Ñê：Ñ ÑÜ 
âÜë½ÜçíÖÖ　 ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá ïöíÖÜ äÜ¿ñÇüÜ． äëÜÇëí½ÖÜ ëñí¿：£íî：0 ½ÜÑñ¿：, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ¢Üëïö¡Ü ïö：ú-
¡ÜÇÜ ½ñöÜÑí ゎ：ëí ：£ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ çñ¡öÜëí ぞÜëÑï：¡í ÑÜ£çÜ¿　． ñâñ¡öóçÖÜ ：ÖöñÇëÜçíöó ÑóâñëñÖî：úÖ： ë：çÖ　ÖÖ　. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í (í) Ñ：¿áÖóôÖÜ； ½ñëñ¢：, àÜ ëÜ£Ç¿　Ñí．öáï　, öí Üöëó½íÖ： ç ëñ£Ü¿áöíö：  
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 Ñ：íÇëí½ó (ß) äÜï¡Ü öí £½：Öó ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí ぜ1 

í) ß) 
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ぢだとづんべぎぞぞé がごぞんぜやぶぞごび びんづんとどぎづごでどごと ゑぎとどだづぞだ-とぎづだゑんぞだゎだ 
んでごぞびづだぞぞだゎだ ぎずぎとどづだぢづごゑだがば げん  がだぢだぜだゎだù  

ゎぎぞぎどごぶぞだゎだ んずゎだづごどぜば  
ゐ. や. ぢëóú½í¡, ¡.ö.Ö., ÑÜî.,  ぞ. ゑ.  ゎíë¡Üçóô, ½íÇ：ïöë.,  ù. で. ゎí½íÖ, ½íÇ：ïöë. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó “とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö” 
çÜ¿. ぢÜ¿：öñêÖ：ôÖí, 37, 03056, ½. とó；ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: bp-08@ukr.net,  hamann_yuriy@ukr.net  

ゑïöÜä. と¿íïóôÖí äÜßÜÑÜçí ïóïöñ½ çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖó½ó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí½ó (んぎぢ) 
‾ëÜÖöÜ．öáï　 Öí ¡ÜÖîñäî：； Ññ¡Ü½äÜ£óî：； ÑçÜçó½：ëÖÜ； Öñ¿：Ö：úÖÜ； ½ÜÑñ¿： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (んが) Öí Ñç： 
ôíïöóÖó, àÜ ÑÜï　Çí．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äë　½ÜÇÜ ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ　 çÖÜöë：üÖ：ê Öñ¿：Ö：úÖóê £ç’　£¡：ç Üß’．¡öí 
¡ñëÜçíÖÖ　. がí¿： Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； ：£ îóê ôíïöóÖ ½ÜÑñ¿： ÑçóÇÜÖí çó¡ÜÖÜ．öáï　 äÜßÜÑÜçí íçöÜÖÜ½ÖÜ； ïóïöñ½ó 
íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 (でんづ) – でんづ üçóÑ¡Üïö： ôó äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 çí¿í ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ öí でんづ 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí んが ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. ぢëó îáÜ½Ü £í£ÖíôñÖ： でんづ ôíïöÜ ßÜÑÜ0öáï　 £í äëóÖîóäÜ½ 
ä：ÑäÜë　Ñ¡ÜçíÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 £ äëÜäÜëî：úÖÜ-：ÖöñÇëí¿áÖó½ó (ぢや) ëñÇÜ¿　öÜëí½ó  £½：ÖÖóê ïöíÖÜ, àÜ ½í0öá öí¡： 
ïöíÖÑíëöÖ： Öí¿íüöÜçíÖÖ　, 　¡ ½ÜÑÜ¿áÖóú Üäöó½Ü½ (ぜだ) öí ïó½ñöëóôÖóú Üäöó½Ü½ (でだ) [1]. ぢëÜöñ öí¡：  
Öí¿íüöÜçíÖÖ　 ëñÇÜ¿　öÜë：ç Öñ £íç¢Ñó £íßñ£äñôÜ0öá äÜöë：ßÖÜ 　¡：ïöá ¡ñëÜçíÖÖ　, ÜïÜß¿óçÜ £í äÜöëñßó ÑÜïóöá 
çóïÜ¡Ü； öÜôÖÜïö： ïöíß：¿：£íî：； üçóÑ¡Üïö： ç Ü½Üçíê ë：£¡óê öí £ÖíôÖóê £½：Ö  ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí.  

どí¡ó½ ôóÖÜ½, £í£ÖíôñÖ： çóàñ ÜßïöíçóÖó £Ü½Üç¿00öá ：ïöÜöÖÜ í¡öÜí¿áÖ：ïöá £íÑíô： äÜ¿：äüñÖÖ　 ÑóÖí½：ôÖóê 
êíëí¡öñëóïöó¡  んぎぢ äëó ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ： £ßÜëñÖÖ　. が¿　 ëÜ£ç’　£íÖÖ　 î：．； £íÑíô： Ü ïöíöö： £íïöÜïÜçíÖÜ ÇñÖñöóôÖóú 
í¿ÇÜëóö½ (ゎん), 　¡óú Öí ïáÜÇÜÑÖ： Ü ç：ÑäÜç：ÑÖóê ¿：öñëíöÜëÖóê Ñ¢ñëñ¿íê ç：ÑÖÜï　öá ÑÜ Öíú¡ëíàóê ½ñöÜÑ：ç 
äíëí½ñöëóôÖÜ； Üäöó½：£íî：； ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 [2]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢÜ¡ëíàñÖÖ　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ゎん ÑóÖí½：ôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 
(でんと) んぎぢ äëó ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ： £½：Ö  ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½ó çñ¡öÜëÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 んぎぢ [1] 
£Üßëí¢ñÖí  Öí  ëóï. 1,   Ññ  でぢ – ïó¿Üçóú   äñëñöçÜë0çíô;  がぷ – Ñíçíô  üçóÑ¡Üïö：;  ぢと1,   ぢと2 – äñëñöçÜë0çíô：  









 

¡ÜÜëÑóÖíö; だぢづ – Üî：Ö0çíô äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí; ぱぢ – âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖóú äñëñöçÜë0çíô; ゐとげ – ß¿Ü¡ 
¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ　 £ç’　£¡：ç; づぷ, づぢ, づでq, づでd – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ëñÇÜ¿　öÜëó üçóÑ¡Üïö：  , ½ÜÑÜ¿　 çñ¡öÜëí 
äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí r , ïöëÜ½：ç qI  öí dI  (äëÜñ¡î：ú çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí Öí Üï： d  öí q  ïóïöñ½ó 

ÜßñëöÜçóê ¡ÜÜëÑóÖíö   ,d q , àÜ £Üë：．ÖöÜçíÖí £í çñ¡öÜëÜ½ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ëÜöÜëí r ). 
ば Öíü：ú £íÑíô： ゎん çó£Öíôí． Üäöó½í¿áÖ： £ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç でんと £í ¡ëóöñë：．½ min  , Ññ  î：¿áÜçí 

âÜÖ¡î：　 Üßôóï¿0．öáï　 　¡ 

 2 2
0
To e u dt    ,      (1) 

Ññ    – çíÇÜç： ¡Üñâ：î：．Ööó; e,u  – äÜ½ó¿¡í ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öí ¡ñëÜ0ôí Ñ：　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; oT  – äñë：ÜÑ Üäöó½：£íî：；. 
ぢñëñÑ Üäöó½：£íî：．0 Öí¿íüöÜçíÖÖ　 ぢや-ëñÇÜ¿　öÜë：ç でんと ßÜ¿Ü  ïöíÖÑíëöÖó½ó: ëñÇÜ¿　öÜëó r ,  dI  öí qI  ßÜ¿ó 
Öí¿íüöÜçíÖ： Öí ぜだ, í ëñÇÜ¿　öÜë   – Öí でだ. ゑñ¡öÜë äíëí½ñöë：ç Üäöó½：£íî：； âÜë½Üçíçï　 £ ¡Üñâ：î：．Öö：ç  
ぢや-ëñÇÜ¿　öÜë：ç   öí qI . やÖïöëÜ½ñÖöí¿áÖó½ ïñëñÑÜçóàñ½ ßÜç Matlab, Ññ £íÑíÖÜ: ëÜ£½：ë äÜäÜ¿　î：； – 10 ÜïÜßóÖ; 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó üçóÑ¡Üïö： 
ç んぎぢ   

–0.6   

–0.4 

–0.2 

öÜôÖ：ïöá Üäöó½：£íî：； – -710 ; ½í¡ïó½í¿áÖí ¡：¿á¡：ïöá ÇñÖñëíî：ú (äÜ¡Ü¿：Öá) – 10.  
ぢëó ôóïñ¿áÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　ê çó¡ÜëóïöÜçÜçí¿óï　 ÑíÖ： öóäÜçÜÇÜ ôÜöóëóäÜ¿0ïÖÜÇÜ んが äÜöÜ¢Ö：ïö0 1,5 ¡ゑö £ 

ÖÜ½：Öí¿áÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½ 10 ぞ∙½. が¿　 Üî：Ö0çíÖÖ　 　¡Üïö： Üäöó½：£ÜçíÖÜ； でんと ç ¿：Ö：úÖ：ú £ÜÖ： ；； ëÜßÜöó ßÜ¿ó 
Üöëó½íÖ： ëñí¡î：； ïóïöñ½ó Öí ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖóú Öí¡óÑ ½Ü½ñÖöí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí ç：Ñ ÖÜ¿　 ÑÜ 1 ぞ∙½. ぞí  
ëóï. 2 äëñÑïöíç¿ñÖ： äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí, í Öí ëóï. 3  –  äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó  ½Ü½ñÖöÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； 
çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí, Ññ ïÜî：¿áÖ： ¡ëóç： ç：ÑäÜç：Ñí0öá Üäöó½：£ÜçíÖ：ú ïóïöñ½：, í äÜÖ¡öóëÖ： ¡ëóç： – 
ÖñÜäöó½：£ÜçíÖ：ú ïóïöñ½：.  

んÖí¿：£Ü0ôó ëóï. 2, ½Ü¢Öí  £í£Öíôóöó,  àÜ  ½í¡ïó½í¿áÖñ  ÑóÖí½：ôÖñ  ç：Ñêó¿ñÖÖ　  üçóÑ¡Üïö：  Ñ¿　  ïöíÖÑíëöÖÜ  
 

 

Öí¿íüöÜçíÖÜ； ïóïöñ½ó ÑÜë：çÖ0． 0,75 ëíÑ ï   , í Ñ¿　 Üäöó½：£ÜçíÖÜ； – 0,31o ëíÑ ï   . ぢëó îáÜ½Ü ôíï 
¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ　 ïóïöñ½Ü0 £ßÜëñÖÖ　, àÜ çó£Öíôí．öáï　 ½Ü½ñÖöÜ½ ôíïÜ çêÜÑ¢ñÖÖ　 ¡ëóçÜ； üçóÑ¡Üïö： Ü £ÜÖÜ ±5 % 
ç：Ñ ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ ç：Ñêó¿ñÖÖ　, Ü äñëüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ï¡¿íÑí．  0,0284¡t c ; í Ü ÑëÜÇÜ½Ü – 

0,0137¡ot c . づóï. 3 ÑÜ£çÜ¿　． ç：Ñ½：öóöó, àÜ ½Ü½ñÖöÖí ï¡¿íÑÜçí çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí, í £Öíôóöá ： 
äëÜäÜëî：úÖóú ；ú ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí  ç Üäöó½：£ÜçíÖ：ú ïóïöñ½： £ëÜïöí． £ÖíôÖÜ üçóÑüñ, Ö：¢ Ü 
ïöíÖÑíëöÖÜ Öí¿íüöÜçíÖ：ú ïóïöñ½： äëó äëí¡öóôÖÜ ÜÑÖí¡Üçóê ½í¡ïó½í¿áÖóê £ÖíôñÖÖ　ê ïöëÜ½Ü.  どí¡ó½ ôóÖÜ½, 
ßíôó½Ü, àÜ ç Üäöó½：£ÜçíÖ：ú でんと んぎぢ ：ïöÜöÖÜ äÜ¿：äüñÖÜ äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ äëó 
¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ： Öí¡óÑÜ ½Ü½ñÖöí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí. 

づóï. 3 ÑÜ£çÜ¿　． £íÜçí¢óöó àñ ÜÑÖÜ çí¢¿óçÜ ÜßïöíçóÖÜ. é¡àÜ äÜë：çÖ　öó öëóçí¿Üïö： äñëñçóàñÖÖ　 ïöëÜ½Ü½ 

qI  ïçÜÇÜ Üïöí¿ñÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　, öÜ  Öñçí¢¡Ü äÜßíôóöó, àÜ ç Üäöó½：£ÜçíÖ：ú ïóïöñ½： ÑíÖí öëóçí¿：ïöá ． ½ñÖüÜ0.  げí 

ÜÑÖí¡Üçóê ½í¡ïó½í¿áÖóê £ÖíôñÖÖ　ê ïöëÜ½Ü îñ ïç：Ñôóöá äëÜ  £½ñÖüñÖÖ　 äëÜäÜëî：úÖóê 2
qI  çöëíö äÜöÜ¢ÖÜïö： ç 

んが ä：Ñ ôíï äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç. ゐÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÜ ôóïñ¿áÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　  ñÖñëÇñöóôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú んぎぢ. 
づñ£Ü¿áöíöó äÜ¡í£í¿ó, àÜ äëó ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ： äñë：ÜÑóôÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　  äë　½Ü¡ÜöÖÜ； âÜë½ó, 　¡ñ £½：Ö0çí¿Üï　 
ç：Ñ 0,1  ÑÜ 0,9  ÖÜ½：Öí¿Ü £ ôíïöÜöÜ0 5 ゎî , ñÖñëÇÜçóöëíöó  ç Üäöó½：£ÜçíÖÜ½Ü んぎぢ £½ñÖüó¿óï　 Öí 2,5 %  Ü 
äÜë：çÖ　ÖÖ： £ öí¡ó½ó Ñ¿　 ïöíÖÑíëöÖÜ Öí¿íüöÜçíÖÜÇÜ äëóçÜÑÜ. 

ゑóïÖÜç¡ó. げíçÑ　¡ó ÇñÖñöóôÖ：ú Üäöó½：£íî：； £½：ÖñÖÜ ¡Üñâ：î：．Ööó ëñÇÜ¿　öÜë：ç üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÖÜ； 
ï¡¿íÑÜçÜ； ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí Ü çñ¡öÜëÖÜ-¡ñëÜçíÖÜ½Ü んぎぢ, àÜ ：ïöÜöÖÜ  äÜ¿：äüó¿Ü äÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： äñëñê：ÑÖÜÇÜ 
äëÜîñïÜ äëó Ñ：；  £ßÜëñÖÖ　. げÜ¡ëñ½í,  äëó ïöëóß¡ÜäÜÑ：ßÖÜ½Ü Öí¡óÑ： ½Ü½ñÖöí  ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí 
½í¡ïó½í¿áÖñ ç：Ñêó¿ñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： £½ñÖüó¿Üïá Ü 2,4 ëí£ó, í ôíï äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ  – Ü 2,1 ëí£ó. どí¡Ü¢ 
£½ñÖüñÖÜ ñÖñëÇÜçóöëíöó  ç んぎぢ Öí 2,5 %  äëó ¡Ü½äñÖïÜçíÖÖ： äñë：ÜÑóôÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　  
äë　½Ü¡ÜöÖÜ； âÜë½ó.  

 
ずやどぎづんどばづん 
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3. ゎñÖñöóôñï¡óñ í¿ÇÜëóö½▲: Üô. äÜïÜß. Ñ¿　 ïöÜÑ. ç▲ïü. Üô. £íçñÑ. / ず.ん ゎ¿íÑ¡Üç., ゑ.ゑ. とÜëñúôó¡,  
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づóïÜÖÜ¡ 3 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ½Ü½ñÖöÖÜ； 
ï¡¿íÑÜçÜ； çñ¡öÜëí ïöëÜ½Ü ïöíöÜëí ÑçóÇÜÖí 
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ぜんどぎぜんどごぶぞん ぜだがぎずぽ ぢんづんぜぎどづごぶぞだゎだ ぎずぎとどづだがゑごゎばぞん 
ゑ. と. どóö0¡, ¡.ö.Ö., ÑÜî., で. ゑ. と：¡Üç¡í, ïöÜÑ. 
とëóçÜë：£á¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
çÜ¿. XXII äíëö£’；£ÑÜ, 11, 50027, とëóçóú づ：Ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: dinalt2006@gmail.com 
 

ゑïöÜä. だïÖÜçÖó½ ïäÜ¢óçíôñ½ ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç äëÜ½óï¿ÜçÜïö： ． ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ. ぞí úÜÇÜ ÑÜ¿0 äëóäíÑí． ß¿ó£á-
¡Ü 65 % çï：．； ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, àÜ ïäÜ¢óçí．öáï　 äëÜ½óï¿Üçó½ó ÜïöíÖÜç¡í½ó. ぞíúß：¿áü ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖó½ öóäÜ½ 
ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí, àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ç äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, ． íïóÖêëÜÖÖóú ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½ ëÜöÜ-
ëÜ½ 　¡ Öíúß：¿áü äëÜïöí, ÖíÑ：úÖí ú ç：ÑÖÜïÖÜ ÖñÑÜëÜÇí ñ¿ñ¡öëóôÖí ½íüóÖí. 

だÑÖó½ £ ÖÜçóê Öíäë　½：ç ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　 ç ïÜôíïÖÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ： ． ëÜ£ëÜß¡í ú äëí¡öóôÖñ çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 
äíëí½ñöëóôÖóê ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ：ç, 　¡： ½Ü¢Üöá ßÜöó ïöçÜëñÖ： Öí ßí£： öëíÑóî：úÖóê íïóÖêëÜÖÖóê ½íüóÖ ： ½í0öá äÜ-
¡ëíàñÖ： ñÖñëÇñöóôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í öñÜëñöóôÖÜ； ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： üñïöóâí£ÖÜÇÜ, £í ¡：¿á¡：ïö0 Öñ£í¿ñ¢Öóê ïöíöÜëÖóê 
Üß½ÜöÜ¡, äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ば ïñëñÑóÖ： ü：ïöÑñï　öóê ëÜ¡：ç ぞ. ゑ. é¿ÜçñÇí £íäëÜäÜÖÜçíç üñïöóâí£Öóú, 
äÜ ôóï¿Ü Öñ£í¿ñ¢Öóê Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí, äíëí½ñöëóôÖóú ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ (ぢぎが) £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü. ぢëÜäÜÖÜçí¿Üï　 
ïöçÜëóöó ïöíöÜë ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £ öí¡ó½ ëÜ£½：àñÖÖ　½ ¡ÜöÜüñôÖóê ÇëÜä öëáÜêâí£Öóê Üß½Ü-
öÜ¡ ç äí£íê ½íÇÖ：öÜäëÜçÜÑÜ, ç£í．½Öó½ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　½ ¡ÜöÜüñôÖóê ÇëÜä ÜÑÖÜ：½ñÖÖóê âí£ öëáÜê ë：£Öóê Üß½ÜöÜ¡ ： 
öí¡ó½ çóßÜëÜ½ ；ê äÜöÜ¢ÖÜïö：, 　¡ñ ÑÜ£çÜ¿　¿Ü ß £Ñ：úïÖ0çíöó äñëñöçÜëñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； ç ½ñêíÖ：ôÖÜ ç ëñ¢ó-
½：, ß¿ó£á¡Ü½Ü ÑÜ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ, ç üóëÜ¡Ü½Ü üçóÑ¡：ïÖÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ：, àÜ, ç ïçÜ0 ôñëÇÜ, äëó£çÜÑó¿Ü ß ÑÜ ä：ÑçóàñÖ-
Ö　 ñÖñëÇñöóôÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ： £íßñ£äñôÜçí¿Ü ß ½Ü¢¿óç：ïöá äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ôíï-
öÜöó ÜßñëöíÖÖ　 ëÜöÜëí ßñ£ £½：Öó ôíïöÜöó ïöëÜ½Ü. 

ぢëóÖîóäÜçí ïêñ½í £’．ÑÖíÖÖ　 ïöíöÜëÖóê Üß½ÜöÜ¡ ぢぎが äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢëóÖîóäÜçí ïêñ½í £’．ÑÖíÖÖ　 ïöíöÜëÖóê Üß½ÜöÜ¡ ぢぎが 

ぢぎが, £í £í　çí½ó ëÜ£ëÜßÖó¡：ç [1, 2], ½í． ÖíïöÜäÖ： äñëñçíÇó äñëñÑ öëíÑóî：úÖó½ んが:  
1. ぢぎが ëñÇÜ¿0．öáï　 äëó Öñ£½：ÖÖ：ú ôíïöÜö： ïöëÜ½Ü ü¿　êÜ½ ä¿íçÖÜ； £½：Öó çñ¿óôóÖó ÖíäëÜÇó Ü çïáÜ½Ü üçóÑ¡：ï-

ÖÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ：. 
2. ぜñêíÖ：ôÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ïö：ú¡í, äÜï¡Üçóú ½Ü½ñÖö ½í¡ïó½í¿áÖ：ú ： ç 2–3 ëí£ó ß：¿áüñ, Ö：¢ Ü んが. 
3. ぢëó ÖñÖÜ½：Öí¿áÖÜ½Ü ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： ñÖñëÇñöóôÖóú ととが äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí öëÜêó £Öó¢Ü．öáï　  

Öí ç：Ñ½：ÖÜ ç：Ñ んが. 
4. げÖó¢ñÖí ¡ëíöÖ：ïöá äÜï¡Üçóê ïöëÜ½：ç £ 7 ÑÜ 3,5. 
5. ぜíïÜÇíßíëóöÖ： äÜ¡í£Öó¡ó £Öó¢ñÖ： Öí 15–25 % äëó £ßñëñ¢ñÖÖ： äÜïíÑÜôÖóê ½：ïîá ÑçóÇÜÖí íÖí¿ÜÇ：ôÖÜ； äÜöÜ¢-

ÖÜïö： ： äëó£ÖíôñÖÖ　. 
だÑÖí¡ ç ÖíÜ¡Üç：ú ¿：öñëíöÜë： äÜçÖ：ïö0 ç：ÑïÜöÖ： öñÜëñöóôÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ぢぎが, àÜ ç äñçÖ：ú ½：ë： £Öó¢Ü． ë：çñÖá 

ÑÜç：ëó ÑÜ £í　ç çóëÜßÖó¡：ç. 
が¿　 ëÜ£ëÜß¡ó öñÜëñöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ぢぎが £í ïêñ½Ü0 ëóï. 1 ï¡Üëóïöí．½Üï　 öñÜë：．0 Ü£íÇí¿áÖñÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ô-

ÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí [3]. 
だïÖÜçÖÜ0 ¡ÜÖïöëÜ¡î：úÖÜ0 ÜïÜß¿óç：ïö0 ぢぎが ． Öí　çÖ：ïöá ÑÜÑíö¡ÜçÜ； Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí, £½：àñÖÜ； ç：ÑÖÜïÖÜ Üï-

ÖÜçÖÜ； Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí Öí äÜïö：úÖóú ¡Üö く. 
ぜíöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ぢぎが 　¡ ßíÇíöÜÜß½ÜöÜôÖÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ï¡¿íÑí．öáï　 £ ë：çÖ　ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； 

ë：çÖÜçíÇó Ñ¿　 çï：ê ¡ÜÖöÜë：ç ： ë：çÖ　ÖÖ　 ëÜêÜ ëÜöÜëí. 
ぢëñÑïöíçó½Ü ぢぎが 　¡ ïóïöñ½Ü ½íÇÖ：öÖÜ£ç’　£íÖóê Üß½ÜöÜ¡, ëÜ£öíüÜçíÖóê Öí ïöíöÜë： ú ëÜöÜë：. づ：çÖ　ÖÖ　 ñ¿ñ¡ö-

ëóôÖÜ； ë：çÖÜçíÇó ÑÜç：¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ½Ü¢ñ ßÜöó £íäóïíÖÜ Ü çóÇ¿　Ñ： [4]: 

,k
k k k

d
U I R

dt


   (1)
 

Ññ ょk – äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 k-ÇÜ ¡ÜÖöÜëÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó. 
ぢÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 Üß½Üö¡ó ôóïñ¿áÖÜ ÑÜë：çÖ0． ïÜ½： äÜöÜ¡：ç, àÜ ïöçÜë00öáï　  　¡ ç¿íïÖó½ ïöëÜ½Ü½ Üß½Üö¡ó, 

öí¡ ： ïöëÜ½í½ó ：Öüóê Üß½ÜöÜ¡, ：ÖÑÜ¡öóçÖÜ äÜç'　£íÖóê £ ÜïÖÜçÖÜ0 Üß½Üö¡Ü0, öÜßöÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 ßÜÑá-　¡Ü； âí-
£ó ぢぎが çó£Öíôí．öáï　 çñ¿óôóÖÜ0 ç¿íïÖÜ； ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： Üß½Üö¡ó ： ç£í．½ÖÜ； ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： £ Üï：½í ：Öüó½ó Üß½Üö¡í-
½ó: 
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ぞíäëó¡¿íÑ, äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 âí£ó ïöíöÜëí ん äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí ½Ü¢Öí äëñÑïöíçóöó ç ÖíïöÜäÖÜ-
½Ü çóÇ¿　Ñ：: 

.ZAZYAYXAXcAcbAbaAaCACBABAAA iMiMiMiMiMiMiMiMiL   (3) 

ぞíúß：¿áü ï¡¿íÑÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½ äëó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ, àÜ Üßñëöí0öáï　, çó　ç¿　．öáï　 öñ, àÜ ç£í-
．½Öñ äëÜïöÜëÜçñ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 Üß½ÜöÜ¡ ëÜöÜëí ú ïöíöÜëí £½：Ö0．öáï　, çÖíï¿：ÑÜ¡ ôÜÇÜ £½：Ö0．öáï　 ú çñ¿óôóÖí ç£í．-
½ÖÜ； ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ½：¢ îó½ó Üß½Üö¡í½ó. 

ぜíöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ぢぎが ï¡¿íÑíöó½ñöáï　 £ ÜÑóÖíÑî　öó £çóôíúÖóê ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá – Ññç’　öó ë：çÖ　Öá 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ë：çÖÜçíÇó ç：ÑÖÜïÖÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖá Üß½ÜöÜ¡ öí ÑçÜê ë：çÖ　Öá ëÜêÜ ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó. ぴñ Öñ¿：Ö：úÖí 
ïóïöñ½í ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá, àÜ Öñ ½Ü¢ñ ßÜöó äëñÑïöíç¿ñÖí Ü ¡íÖÜÖ：ôÖ：ú âÜë½：. ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ, öí¡í ïóïöñ½í ë：ç-
Ö　Öá Öñ ½Ü¢ñ ßÜöó ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ çó¡ÜëóïöíÖí Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ぢぎが. 

が¿　 çóë：üñÖÖ　 ë：çÖ　Öá ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ぢぎが £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ í¿ÇÜëóö½, 　¡óú äñëñÑßíôí． çóë：üñÖÖ　 ÑÜÑíö-
¡ÜçÜ； でずんづ, àÜ äÜç’　£Ü． ½：¢ ïÜßÜ0 äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖÖ　 öí ïöëÜ½ó Ü¡ëñ½óê ¡ÜÖöÜë：ç Öí ¡Ü¢ÖÜ½Ü ¡ëÜî： ôóïñ¿áÖÜÇÜ 
：ÖöñÇëÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ó ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá.  

が¿　 ôóïñ¿áÖÜÇÜ çóë：üñÖÖ　 ë：çÖ　Öá ぢぎが ßÜ¿Ü ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á ぢぎが Ü äëÜÇëí½： Matlab, 　¡í £Ü-
ßëí¢ñÖí Öí ëóï. 2,í. だöëó½íÖ： ôíïÜç： Ñ：íÇëí½ó ïöëÜ½：ç ïöíöÜëÖóê ： ëÜöÜëÖóê Üß½ÜöÜ¡, ¡ÜöÜ äÜçÜëÜöÜ ëÜöÜëí, ñ¿ñ¡-
öëÜ½íÇÖ：öÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ： ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： ぢぎが, ëÜ£ëíêÜçíÖ： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ； ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿：, 
äëóçñÑñÖ： Öí ëóï. 2,ß. 

  
í) ïöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í ½ÜÑñ¿： ぢぎが Ü Matlab/Simulink ß) ôíïÜç： Ñ：íÇëí½ó äÜï¡Üçóê ëñ¢ó½：ç ぢぎが 

づóïÜÖÜ¡ 2 – がÜ ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ぢぎが Ü Matlab/Simulink 
ぱÜë½í ½ñêíÖ：ôÖÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó ぢぎが Ñ：úïÖÜ ½í． âÜë½Ü, ß¿ó£á¡Ü ÑÜ ñ¡ï¡íçíöÜëÖÜ；. ぢÜï¡Üç： ú äñëñçíÖöí¢Ü-

çí¿áÖ： ç¿íïöóçÜïö： ぢぎが äñëñçñëüÜ0öá íÖí¿ÜÇ：ôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó öëíÑóî：úÖÜÇÜ んが.  
ぢëÜçñÑñÖ： Öí ½íöñ½íöóôÖ：ú ½ÜÑñ¿： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£Ü0öá çóïÜ¡Ü äíëí½ñöëóôÖÜ ôÜö¿óç：ïöá ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ½ÜÑñ-

¿：. どí¡Ü¢ ÖñÜßê：ÑÖ： ÑÜÑíö¡Üç： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çä¿óçÜ Öí Üßôóï¿0çí¿áÖ： äëÜîñïó öóäÜ ú äíëí½ñöë：ç ½ñöÜÑ：ç ôóïñ¿á-
ÖÜÇÜ ：ÖöñÇëÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ ÑóâñëñÖî：í¿áÖóê ë：çÖ　Öá. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑóë：üñÖÜ £íçÑíÖÖ　 ëÜ£ëÜß¡ó öñÜëñöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： äíëí½ñöëóôÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí Öí ßí£： öñÜë：； Ü£í-
Çí¿áÖñÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí. だöëó½íÖí ïóïöñ½í ÑóâñëñÖî：í¿áÖóê ë：çÖ　Öá ぢぎが £ ÑçÜ½í ÖíßÜ-
ëí½ó Üß½ÜöÜ¡ Öí ïöíöÜë：, £íäóïíÖí ç：ÑÖÜïÖÜ äÜöÜ¡Ü£ôñä¿ñÖá Ü¡ëñ½óê Üß½ÜöÜ¡. げíäëÜäÜÖÜçíÖóú ： ëñí¿：£ÜçíÖóú í¿-
ÇÜëóö½ çóë：üñÖÖ　 ë：çÖ　Öá ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ぢぎが. ぢëóçñÑñÖ： ëñ£Ü¿áöíöó ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëñ¢ó½：ç 
£íäÜï¡Ü ぢぎが. 
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ずんゐだづんどだづぞぼざ でどぎぞが ぢだ ごででずぎがだゑんぞごù Äずぎとどづだぜぎびんぞごぶぎでとごび 
でごでどぎぜ で がゑごゎんどぎずéぜご ぢぎづぎぜぎぞぞだゎだ どだとん 

ん. ゑ. どÜëÜäÜç, ¡.ö.Ö., ïö.äëñä., で. ん.  ゐíëíÖÜç, ïöÜÑ., と. ん. ぶñëÖ　ñç, ïöÜÑ., ぜ. ん. ゎÜ½ñÖ0¡, ïöÜÑ. 
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ば¡ëíóÖ▲ «とóñçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
äëÜïä. ぢÜßñÑ▲, 37, 03056, Ç. とóñç, ば¡ëíóÖí, E-mail: askpify@ukr.net  

 ゑçñÑñÖóñ. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ç äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó üóëÜ¡Ü óïäÜ¿á£Ü0öï　 ½íüóÖ▲ äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, 
äóöíñ½▲ñ Üö äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ï üóëÜöÖÜ-ó½äÜ¿áïÖÜú ½ÜÑÜ¿　îóñú (ぷごぜ). ぞíóßÜ¿áüññ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ 
äÜ¿Üôó¿ó íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó ï ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö▲½ ëÜöÜëÜ½, Üö¿óôí0àóñï　 äÜç▲üñÖÖÜú ÖíÑñ¢ÖÜïöá0 ó 
äëÜïöÜöÜú ç ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó ï¡ÜëÜïöó. ゑ ï¿Üôíñ, ñï¿ó öëñßÜñöï　 ç▲ïÜ¡í　 öÜôÖÜïöá ÜöëíßÜö¡ó ï¡ÜëÜïöó, üóëÜ¡óú 
Ñóíäí£ÜÖ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ó êÜëÜüññ ß▲ïöëÜÑñúïöçóñ, ÖíêÜÑ　ö äëó½ñÖñÖóñ ïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó ï 
äÜïöÜ　ÖÖ▲½ó ½íÇÖóöí½ó, ï Ñíöôó¡í½ó ÜßëíöÖÜú ïç　£ó äÜ äÜ¿Ü¢ñÖó0. でÜÜöçñöïöçñÖÖÜ äëó äÜÑÇÜöÜç¡ñ 
óÖ¢ñÖñëÜç äÜ ïäñîóí¿áÖÜïöó «Ä¿ñ¡öëÜ½ñêíÖó¡í» çÜ£Öó¡íñö ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ïÜ£ÑíÖó　 ¿íßÜëíöÜëÖ▲ê ïöñÖÑÜç, 
¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿ó¿ó ß▲ óïï¿ñÑÜçíöá ïöíöóôñï¡óñ ó ÑóÖí½óôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ï 
ç▲üñÜ¡í£íÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó.   ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲ê çÜ£½Ü¢ÖÜïöñú ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí äÜ óïï¿ñÑÜçíÖó0 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ï ÑçóÇíöñ¿　½ó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, äóöíñ½▲ê Üö äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ï ぷごぜ.  ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. が¿　 ó£ÜôñÖó　 ½ñêíÖóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ëí£¿óôÖ▲ê öóäÜç 
~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú, äëó½ñÖ　ñ½▲ê ç äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó, ëí£ëíßÜöíÖÜ £Öíôóöñ¿áÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ëí£ÖÜÜßëí£Ö▲ê 
¿íßÜëíöÜëÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç. ぢëó ~öÜ½ óïäÜ¿á£Ü0öï　 ¡í¡ äëÜïöñúüóñ ïöñÖÑ▲ ï ÑçóÇíöñ¿　½ó äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ç 
¡ÜöÜë▲ê óïäÜ¿á£Üñöï　 íÖí¿ÜÇÜçí　 ó£½ñëóöñ¿áÖí　 öñêÖó¡í, öí¡ ó ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ¡Ü½äá0öñëó£óëÜçíÖÖ▲ñ 
¡Ü½ä¿ñ¡ï▲ äÜ óïï¿ñÑÜçíÖó0 êíëí¡öñëóïöó¡ ÑçóÇíöñ¿ñú äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í ó íïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ [1–4].  ゑ▲üñÜ¡í£íÖÖ▲ú ¿íßÜëíöÜëÖ▲ú ïöñÖÑ äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　 ó£ÜôñÖó　 ïöÜÑñÖöí½ó ïäÜïÜßÜç Üäëíç¿ñÖó　 ó 
ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, äóöíñ½▲ê Üö äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ôíïöÜö▲ ï ぷごぜ. ゑÖñüÖóú 
çóÑ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí äëñÑïöíç¿ñÖ Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ゑÖñüÖóú çóÑ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí  

 でöñÖÑ ïÜïöÜóö ó£ ÑçÜê ÜïÖÜçÖ▲ê ¡Ü½äÜÖñÖöÜç, í ó½ñÖÖÜ äíÖñ¿ó Üäëíç¿ñÖó　 ó ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ 
ç£íó½Üïç　£íÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í: íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ï ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö▲½ ëÜöÜëÜ½ ó 
ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ï äÜïöÜ　ÖÖ▲½ó ½íÇÖóöí½ó. ぞí çí¿Ü íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 
ÜïöÜúôóçÜú ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲ Öí Öó£¡óê ï¡ÜëÜïö　ê óïäÜ¿á£ÜçíÖ îó¿óÖÑëóôñï¡óú ëñÑÜ¡öÜë Transtehno ï 
¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ ëñÑÜ¡îóó 1:3. ゑí¿▲ óïï¿ñÑÜñ½▲ê ½íüóÖ ïÜñÑóÖñÖ▲ ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ëñ½ñÖÖÜú äñëñÑíôñú, ôöÜ 
äÜ£çÜ¿　ñö óïï¿ñÑÜçíöá êíëí¡öñëóïöó¡ó ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½▲ ï ÜôñöÜ½ ç¿ó　Öó　 ÜäëÜÇÜú ïç　£ó. ゑ 
¡íôñïöçñ Ñíöôó¡í ÜßëíöÖÜú ïç　£ó äÜ ï¡ÜëÜïöó óïäÜ¿á£Üñöï　 âÜöÜó½äÜ¿áïÖ▲ú Ñíöôó¡ äÜçÜëÜöí (~Ö¡ÜÑñë), 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ú Öí çí¿Ü ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. 
 ぢíÖñ¿á Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　½ó ïÜÑñë¢óö ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿á TSTA-20C Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 
ïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½, äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ E82EV152K4C Lenze Ñ¿　 ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï¡ÜëÜïöó 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, í öí¡¢ñ ó£½ñëóöñ¿áÖ▲ñ äëóßÜë▲ どづぜ202 だゑぎぞ ï ÜÖóçñëïí¿áÖ▲½ó íÖí¿ÜÇÜç▲½ó 
çêÜÑí½ó 
 ばäëíç¿ñÖóñ ï¡ÜëÜïöá0 çëíàñÖó　 ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 çÖñüÖñÇÜ öÜ½ß¿ñëí, 
äÜÑí0àñÇÜ ¡Ü½íÖÑÜ Öí ëí£ëñüñÖóñ ëíßÜö▲, äÜöñÖîóÜ½ñöëí, äÜÑ¡¿0ôñÖÖÜÇÜ ¡ íÖí¿ÜÇÜçÜ½Ü çêÜÑÜ 
ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿　 Ñ¿　 £íÑíÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 Üäëíç¿ñÖó　, í öí¡¢ñ ï¡ë▲öÜÇÜ öÜ½ß¿ñëí Ñ¿　 äñëñ¡¿0ôñÖó　 
ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ïóïöñ½▲. 
 ばäëíç¿ñÖóñ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ ôíïöÜö▲  Lenze ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 öÜ½ß¿ñëí ëí£ëñüñÖó　 ëíßÜö▲ ó 
¡ÖÜäÜ¡ Üäëíç¿ñÖó　 SB1, SB2, Üßñïäñôóçí0àóê ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ï¡ÜëÜïöó ÑçóÇíöñ¿　 ç ëñ¢ó½ñ «½ÜöÜë-
äÜöñÖîóÜ½ñöëí». ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ  äëó Öí¢íöóó ¡ÖÜä¡ó SB1 ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ÖíôóÖíñö 
Üçñ¿óôóçíöáï　 ó ïöíßó¿ó£óëÜñöï　 Öí £íÑíÖÖÜ½ ÜëÜçÖñ äëó ÜöäÜï¡íÖóó ¡ÖÜä¡ó. ぢëó Öí¢íöóó ¡ÖÜä¡ó  SB2 
ï¡ÜëÜïöá íÖí¿ÜÇóôÖ▲½ Üßëí£Ü½ Ü½ñÖáüíñöï　. 
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 が¿　 ÜöÜßëí¢ñÖó　 öñ¡Üàóê äíëí½ñöëÜç ëíßÜö▲ ç£íó½Üïç　£íÖÖÜú ïóïöñ½▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí óïäÜ¿á£Ü0öï　 
äÜ¿áö▲ óÖÑó¡íîóó ÑíÖÖ▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú ó ó£½ñëóöñ¿áÖ▲ñ äëóßÜë▲ どづぜ202 だゑぎぞ. と çêÜÑí½ äëóßÜëÜç 
äÜÑ¡¿0ôñÖ▲ íÖí¿ÜÇÜç▲ñ ç▲êÜÑ▲ ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ó äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ (ÖíÇëÜ£¡í ó âí¡öóôñï¡í　 
ï¡ÜëÜïöá ï TSTA-20C, öÜ¡ ÑçóÇíöñ¿　 ï E82EV152K4C). 
 ぢëó óïï¿ñÑÜçíÖóó ïöíöóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï ïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½ ÖíÇëÜ£¡í 
âÜë½óëÜñöï　 £í ïôñö ó£½ñÖñÖó　 ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. どÜ¡ ïöíöÜëí ïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ 
âí¡öóôñï¡ó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ëí£ÖÜïöá0 ïóÖêëÜÖÖ▲ê ï¡ÜëÜïöñú çëíàñÖó　 óïï¿ñÑÜñ½ÜÇÜ ó ÖíÇëÜ£ÜôÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿ñú. 
 ぢëó óïï¿ñÑÜçíÖóó ïöíöóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ï íïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½ ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿á, 
Üäëíç¿　0àóú ïóÖêëÜÖÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½ äñëñçÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ äë　½ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½Ü½ñÖöÜ½ ï äÜ½Üàá0 
öÜ½ß¿ñëí. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ïñëçÜïóïöñ½í âÜë½óëÜñö íßïÜ¿0öÖÜ ½　Ç¡Ü0 êíëí¡öñëóïöó¡Ü, ó ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 
ïóïöñ½▲ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 £íÑíÖóñ½ äÜ ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　. 
 ぞí¿óôóñ Ü ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿　 óÖöñëâñúïí RS232, Üßñïäñôóçí0àñÇÜ äñëñÑíôÜ ÑíÖÖ▲ê äÜ äëÜöÜ¡Ü¿Ü 
Modbus RTU, äëóçÜÑóö ¡ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ïÖ　öó　 Öñ öÜ¿á¡Ü ïöíöóôñï¡óê, ÖÜ öí¡¢ñ ó ÑóÖí½óôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ 
óïï¿ñÑÜñ½▲ê ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½. ぢëó ~öÜ½ ïöÜÑñÖö▲ äÜ¿Üôí0ö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïï¿ñÑÜçíöá ç¿ó　Öóñ 
¡Ü~ââóîóñÖöÜç ぢご–ëñÇÜ¿　öÜëí ï¡ÜëÜïöó ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿　, ïÖ　öá ¡ëóç▲ñ äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç äëó äÜï¡ñ 
ó ó£½ñÖñÖóó ÖíÇëÜ£¡ó.  
 だÑÖÜú ó£ ÜïÜßñÖÖÜïöñú óïäÜ¿á£Üñ½ÜÇÜ ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿　 　ç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá £íäÜï¡í íçöÜ½íöóôñï¡Üú 
ÖíïöëÜú¡ó Ñ¿　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ¡ÜÖöÜëí ïöíßó¿ó£íîóó ï¡ÜëÜïöó. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ïöÜÑñÖö▲ ½ÜÇÜö ïëíçÖóöá 
¡íôñïöçÜ äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç äëó äíëí½ñöëíê ぢご–ëñÇÜ¿　öÜëí ï¡ÜëÜïöó, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê äëó öñÜëñöóôñï¡óê 
ëíïôñöíê, ç▲ßëíÖÖ▲ê ~½äóëóôñï¡ó½ äÜöñ½,  í öí¡¢ñ äÜï¿ñ äëÜîñÑÜë▲ íçöÜ½íöóôñï¡Üú ÖíïöëÜú¡ó. ゑ ¡íôñïöçñ 
ïëñÑïöçí çó£Üí¿ó£íîóó ÑóÖí½óôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ äëó äÜï¡ñ ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó óïäÜ¿á£Üñöï　 äëÜÇëí½½ÖÜñ 
ÜßñïäñôñÖóñ TED Servo Software. 
 どí¡¢ñ Üö¿óôóöñ¿áÖ▲½ çí¢Ö▲½ ¡íôñïöçÜ½ ïÜ£ÑíÖÖÜÇÜ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí 　ç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
óïï¿ñÑÜçíÖó　 êíëí¡öñëóïöó¡ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 Öí «äÜ¿£Üàóê» ï¡ÜëÜïö　ê çëíàñÖó　 ó ç ëñ¢ó½ñ ÜÑñë¢íÖó　 
Ñ¿　 ÖíÇ¿　ÑÖÜ Ññ½ÜÖïöëíîóó äëñó½Üàñïöç ïñëçÜïóïöñ½ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï öëíÑóîóÜÖÖÜú ïóïöñ½Üú 
«äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ – íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á». 
 ゑ▲çÜÑ▲. づí£ëíßÜöíÖÖ▲ú ¿íßÜëíöÜëÖ▲ú ïöñÖÑ äÜ£çÜ¿　ñö ïöÜÑñÖöí½ äÜ¿Üôíöá êíëí¡öñëóïöó¡ó ÖíóßÜ¿ññ 
ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲ê ïóïöñ½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í. ぢëó ~öÜ½ ïñëçÜäëñÜßëí£Üçíöñ¿á ½Ü¢ñö ß▲öá 
äñëñçñÑñÖ ¡í¡ ç ëñ¢ó½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ï¡ÜëÜïöó, öí¡ ó ç ëñ¢ó½ äë　½ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½Ü½ñÖöÜ½. ぢÜ½ó½Ü 
ïöíöóôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ çÜ£½Ü¢ÖÜ ïÖ　öóñ ó ÑóÖí½óôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ïóïöñ½▲ ï ïóÖêëÜÖÖ▲½ 
ÑçóÇíöñ¿ñ½, í öí¡¢ñ óïï¿ñÑÜçíÖóñ óê ó£½ñÖñÖó　 äëó ¡Üëëñ¡îóó äíëí½ñöëÜç ぢご–ëñÇÜ¿　öÜëí ï¡ÜëÜïöó. ゑ 
Ñí¿áÖñúüñ½ ä¿íÖóëÜñöï　 ÜëÇíÖó£íîó　 äñëñÑíôó ÑíÖÖ▲ê Öí ¡Ü½äá0öñë ó Üö äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ 
E82EV152K4C Lenze Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÑóÖí½óôñï¡óê êíëí¡öñëóïöó¡ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï íïóÖêëÜÖÖ▲½ 
ÑçóÇíöñ¿ñ½. 
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ゑ. ゑ. ぶñÖôñçÜú, íïï. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, haostime@gmail.com 

ゑçñÑñÖóñ. ぢÜç▲üñÖóñ öëñßÜçíÖóú ¡ öÜôÖÜïöó ëíßÜö▲ äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡, óïäÜ¿á£Ü0àóê íïóÖêëÜÖ-
ÖÜ0 ½íüóÖÜ äëó ñ½¡ÜïöÖÜ½ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóó, ÜßÜï¿Üç¿óçíñö, ç ôíïöÖÜïöó, ÖñÜßêÜÑó½Üïöá äë　½ÜÇÜ íÖí¿óöóôñ-
ï¡ÜÇÜ Üôñöí ç¿ó　Öó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó Öí êíëí¡öñëóïöó¡ó ½íüóÖ▲. ÄöÜ äëñÑïöíç¿　ñöï　 ÜïÜßñÖÖÜ ïäëíçñÑ¿óç▲½ ç 
ïçñöñ íÖí¿ó£í ç¿ó　Öó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó Öí ½ñêíÖóôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí äëó ïí½ÜçÜ£-
ßÜ¢ÑñÖóó. ぜñ¢ÑÜ öñ½, ó£çñïöÖ▲ñ ½ñöÜÑ▲ ëíïôñöí ïöíîóÜÖíëÖ▲ê ëñ¢ó½Üç íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜë-
Ö▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ Üß▲ôÖÜ ÜÇëíÖóôóçí0öï　 ¡ÜïçñÖÖ▲½ ÜôñöÜ½ äÜöñëá ç ïöí¿ó ½íüóÖ▲. 

で¿ñÑÜñö öí¡¢ñ Üö½ñöóöá ÜÑÖÜ Üßàññ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ, êíëí¡öñëÖÜñ Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó ¿0ßÜÇÜ çíëóíÖöí 
ÇñÖñëóëÜ0àñú ÜïöíÖÜç¡ó ï íïóÖêëÜÖÖ▲½ ÇñÖñëíöÜëÜ½ – ~öÜ ëí£ëíßÜö¡í çÜäëÜïÜç ÑÜäÜïöó½Üú ÖíÇëÜ£ÜôÖÜú 
ïäÜïÜßÖÜïöó ÇñÖñëíöÜëí. ぢëóôóÖí ~öÜÇÜ ¡ëÜñöï　 ç ï¿ñÑÜ0àñ½: öí¡ ¡í¡ ç äëÜîñïïñ ëíßÜö▲ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÇñÖñëíöÜëí äëñÑäÜ¿íÇíñöï　 ïÜàñïöçñÖÖÜñ Öíï▲àñÖóñ ïöí¿ó, öÜ ÜïÖÜçÖ▲½ äëÜß¿ñ½Ö▲½ çÜäëÜïÜ½ 　ç¿　ñöï　 
ïÜàñïöçñÖÖÜñ Üçñ¿óôñÖóñ äÜöñëá ç ïöí¿ó ç ëñ£Ü¿áöíöñ ñ、 Öíï▲àñÖó　. 

とí¡ äëíçó¿Ü, äñëñÇëÜ£ÜôÖÜ0 ïäÜïÜßÖÜïöá íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí (んゎ)  ÜäëñÑñ¿　0ö  ¿óßÜ ßñ£ Üôñöí äÜöñëá 
ç ïöí¿ó, ¿óßÜ Öí ÜïÖÜçñ ó£çñïöÖ▲ê £íçóïó½Üïöñú. ぢëó íÖí¿ó£ñ ïëñÑÖóê ó ¡ëÜäÖ▲ê ½íüóÖ ÑÜäÜàñÖóñ Üß 
ÜöïÜöïöçóó äÜöñëá ç ïöí¿ó Öñ Ü¡í£▲çíñö ïÜàñïöçñÖÖÜÇÜ ç¿ó　Öó　 Öí öÜôÖÜïöá ëíïôñöí [1]. ぢÜ ½ñëñ ïÖó¢ñÖó　 
½ÜàÖÜïöó, ÜöÖÜïóöñ¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 í¡öóçÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú öÜ¡í êÜ¿ÜïöÜÇÜ êÜÑí ó äÜöñëá ç ïöí¿ó çÜ£ëíïöí0ö, 
ôöÜ ï¡í£▲çíñöï　 Öí öÜôÖÜïöó ëíïôñöí ÖíÇëÜ£ÜôÖÜú ïäÜïÜßÖÜïöó. ぞí äíëí½ñöë▲ íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ (んぜ) ç 
ïöíöóôñï¡óê ó ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲ ÜïÜßñÖÖÜñ ç¿ó　Öóñ Ü¡í£▲çíñö Öíï▲àñÖóñ ½íÇÖóöÖÜú ïóïöñ½▲, öÜ 
ñïöá Öñ¿óÖñúÖí　 £íçóïó½Üïöá ½íÇÖóöÖÜÇÜ äÜöÜ¡í Üö ñÇÜ ïÜ£Ñí0àñú ½íÇÖóöÜÑçó¢Üàñú ïó¿▲. 

が¿　 Üôñöí ç¿ó　Öó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó, ç ôíïöÖÜïöó, çóêëñç▲ê öÜ¡Üç Öí. äñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óê 
½íüóÖíê – äëñÑ¿íÇí¿óïá ëí£¿óôÖ▲ñ ïäÜïÜß▲. どí¡, Öíäëó½ñë, とÜä▲¿Üç ご. ぢ. [2] äëóçÜÑóö ½ÜÑñ¿á íïóÖêëÜÖÖÜú 
½íüóÖ▲ ï ôñö▲ëá½　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö▲½ó Üß½Üö¡í½ó (äÜ Ñçñ Öí ïöíöÜëñ ó ëÜöÜëñ), ¡ÜöÜë▲ñ 
ó½óöóëÜ0ö ç¿ó　Öóñ çóêëñç▲ê öÜ¡Üç ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí. ぞñÑÜïöíö¡í½ó ½ñöÜÑí 　ç¿　ñöï　 äÜç▲üñÖÖÜñ ôóï¿Ü Ñóâ-
âñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ó öÜ, ôöÜ ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äíëí½ñöëÜç ÑÜßíçÜôÖ▲ê ¡ÜÖöÜëÜç öëñßÜñö ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ-
ÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó¿ó ëñüñÖó　 äÜ¿ñçÜú £íÑíôó.  

ゑ ëíßÜöñ [3] ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ½íÇÖóöÜäëÜçÜÑñ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 Üôóö▲çí0öï　 ççñÑñÖó-
ñ½ ç ïêñ½Ü £í½ñàñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ óÖ-
öñÇëí¿áÖ▲ê ¡ÜÖöÜëÜç çóêëñç▲ê öÜ¡Üç, 
äëñÑïöíç¿　ñ½▲ê ~¡çóçí¿ñÖöÖ▲½ó ÜÑÖÜçóö¡Üç▲-
½ó Üß½Üö¡í½ó, ó½ñ0àó½ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ 
í¡öóçÖ▲ñ ó óÖÑÜ¡öóçÖ▲ñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 (äÜ 
ÜÑÖÜú çñöçó Ñ¿　 ïöíöÜëí ó ëÜöÜëí ç ïêñ½ñ £í½ñ-
àñÖó　 äíëí¿ñ¿áÖÜ ïÜäëÜöóç¿ñÖó0 ç£íó½ÖÜú óÖ-
ÑÜ¡îóó). どí¡Üú äÜÑêÜÑ óïäÜ¿á£Üñöï　 äëó äñëñ-
êÜÑñ Üö ÜëíçÖñÖóú ç ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖ▲ê çñ¿óôóÖíê ¡ 
ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲½ ÜëíçÖñÖó　½ ç âí£Üç▲ê (ん, 
ゑ, で) ó¿ó ç äëñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê, ¡ÜÜëÑóÖíöíê g, 
く. ばëíçÖñÖó　 äëó½ñÖó½▲ Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ¡í¡ 
ïöíöóôñï¡óê, öí¡ ó ÑóÖí½óôñï¡óê ëñ¢ó½Üç 
ëíßÜö▲ ½íüóÖ.  

ゑ ÖíïöÜ　àñú ëíßÜöñ äëñÑ¿íÇíñöï　 ÖÜçí　 ½ñ-
öÜÑó¡í Üôñöí ç¿ó　Öó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó Öí äñëñêÜÑ-
Ö▲ñ äëÜîñïï▲. ゑäñëç▲ñ äëñÑ¿íÇíñöï　 ½ñöÜÑó¡í 
Üôñöí ÜÇ¿í ½íÇÖóöÖÜÇÜ £íäí£Ñ▲çíÖó　 ç んぜ. ぢÜÑ-
êÜÑ ¡ ÜôñöÜ äÜöñëá ç ïöí¿ó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äÜöñ½ 
ççñÑñÖó　 ç ïóïöñ½Ü ÜëíçÖñÖóú ぢíë¡í – ゎÜëñçí 
ÜÇ¿í äÜöñëá. ÄöÜ äÜ£çÜ¿　ñö Öñ Üçñ¿óôóçíöá Üß-
àññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú 
ïóïöñ½▲.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ç¿ó　Öó　 Öíï▲-
àñÖó　 ó ÜÇ¿í ½íÇÖóöÖÜÇÜ £íäí£Ñ▲çíÖó　 Öí äíëí-
½ñöë▲ んゎ ó ëí£ëíßÜö¡í ÑóÖí½óôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó 
んゎ, Üôóö▲çí0àñú Öí£çíÖÖ▲ñ âí¡öÜë▲. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëó 
½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó óïï¿ñÑÜçí¿ï　 íïóÖêëÜÖÖ▲ú Ñçó-
Çíöñ¿á 4ん80ん4ば3 (PÖ=1,1 ¡ゑö, nÖ=1500 Üß/½óÖ, 

 
í) 

 
ß) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó んゎ äëó ïí½Ü-
çÜ£ßÜ¢ÑñÖóó í) ó ÖíßëÜïñ ÖíÇëÜ£¡ó ß)  

ï ÜôñöÜ½ äÜöñëá ç ïöí¿ó (2) ó ßñ£ (1) 
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Ö=0,75). とí¡ äÜ¡í£íÖÜ ç [2], £ÖíôñÖó　 ÜÇ¿í  ½íÇÖóöÖÜÇÜ £íäí£Ñ▲çíÖó　 け ÖíêÜÑ　öï　 ç äëñÑñ¿íê 1,5°– 10°. ぜñÖá-
üóñ £ÖíôñÖó　 け ïÜÜöçñöïöçÜ0ö ¡ëÜäÖ▲½ ½íüóÖí½ (ÇóÑëÜ- ó öÜëßÜÇñÖñëíöÜë▲), í ßÜ¿áüóñ – ½íüóÖí½ ïëñÑÖñú ó 
½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó (äÜë　Ñ¡í 1–10 ¡ゑö): だöï0Ñí ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ Ü öÜ½, ôöÜ Üôñö ÜÇ¿í ½íÇÖóöÖÜÇÜ £íäí£Ñ▲-
çíÖó　 îñ¿ñïÜÜßëí£ñÖ ç ½íüóÖíê ïëñÑÖñú ó ½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó ççóÑÜ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ßÜ¿áüÜÇÜ £ÖíôñÖó　 äÜöñëá ç 
ïöí¿ó. 

ぞí ëóï. 1,í äÜ¡í£íÖÜ ó£½ñÖñÖóñ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äëó ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóó んゎ ßñ£ ÖíÇëÜ£¡ó. づíïôñö ïÑñ-
¿íÖ äëó で=75 ½¡ぱ ó ÜÑóÖí¡Üç▲ê Öíôí¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê ぎÜïö = 0,3 ゑ. とëóçí　 2 äÜ¿ÜôñÖí ßñ£ Üôñöí äÜöñëá ç ïöí-
¿ó, í ¡ëóçí　 1 – ï ÜôñöÜ½ äÜöñëá (け=3°). づñ£Ü¿áöíö▲ ïçóÑñöñ¿áïöçÜ0ö Ü öÜ½, ôöÜ äëñÖñßëñ¢ñÖóñ äÜöñë　½ó ç ïöí-
¿ó äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 öÜôÖÜïöó ëíïôñöí. で ëÜïöÜ½ ÜÑñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ç ïöí¿ó Üçñ¿óôóçíñöï　 çëñ½　 ïí½ÜçÜ£ßÜ-
¢ÑñÖó　. どí¡Üñ äÜçñÑñÖóñ んゎ ½Ü¢ÖÜ Üßé　ïÖóöá âó£óôñï¡ó½ äëÜîñïïÜ½ Öí½íÇÖóôóçíÖó　 âñëëÜ½íÇÖñöó¡í. ぞí 
ïöíÑóó Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ó½ññö ½ñïöÜ äÜçÜëÜö ½íÇÖóöÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ÑÜ½ñÖí ç Öíäëíç¿ñÖóó äÜ¿　. ぢëó ~öÜ½ 
½íÇÖóöÖ▲ñ ½Ü½ñÖö▲ ~¿ñ¡öëÜÖÜç ç äëñÑñ¿íê ÑÜ½ñÖí äÜçÜëíôóçí0öï　 ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ. Äöó äëÜîñïï▲ 　ç¿　0öï　 
ÖñÜßëíöó½▲½ó ó ïÜ£Ñí0ö £íäí£Ñ▲çíÖóñ, ôöÜ ó ï¿Ü¢óö äëóôóÖÜú äÜ　ç¿ñÖó　 Çóïöñëñ£óïí. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, äÜöñëó ç ïöí¿ó Ü¡í£▲çí0ö ÖñÇíöóçÖÜñ ç¿ó　Öóñ Öí äëÜîñïï ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ. で¿ñÑÜñö 
Üö½ñöóöá, ôöÜ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ çÜ£½Ü¢ÖÜ öÜ¿á¡Ü ç ï¿Üôíñ, ñï¿ó Öíôí¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ êÜö　 ß▲ 
ÜÑÖÜÇÜ ó£ Öñó£çñïöÖ▲ê (öÜ¡í, Öíäë　¢ñÖó　, äÜöÜ¡Üïîñä¿ñÖó　) Üö¿óôÖÜ Üö ÖÜ¿　. 

でÜàñïöçñÖÖÜ ½ñÖáüññ ç¿ó　Öóñ Öí Öíäë　¢ñÖóñ ó öÜ¡ó んゎ Ü¡í£▲çí0ö äÜöñëó ç ïöí¿ó äëó ÖíßëÜïñ ÖíÇëÜ£¡ó 
(ëóï. 1,ß). とëóçí　 1, ëíïïôóöíÖÖí　 ï ÜôñöÜ½ äÜöñëá ç ïöí¿ó, ëíïäÜ¿íÇíñöï　 Öñï¡Ü¿á¡Ü Öó¢ñ ¡ëóçÜú 2, ¡ÜöÜëí　 
äÜ¿ÜôñÖí ßñ£ Üôñöí äÜöñëá. ぢíëí½ñöë▲ ÖíÇëÜ£¡ó ó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó½ñ¿ó £ÖíôñÖó　 rH = 50 だ½;  
LH =0,01 ゎÖ; で=75 ½¡ぱ. 

づíïôñö▲ äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ Üôñö äÜöñëá ç ïöí¿ó äÜ£çÜ¿　ñö ßÜ¿ññ öÜôÖÜ ÜîñÖóöá Öñ öÜ¿á¡Ü ÑóÖí½ó¡Ü ÇñÖñëíöÜëÖÜ-
ÇÜ ëñ¢ó½í, ÖÜ ó ÑçóÇíöñ¿áÖÜÇÜ (ëóï. 3). とí¡ ó ç ï¿Üôíñ ï ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ んゎ, çëñ½　 äÜï¡í んが, ¡ÜöÜëÜñ ß▲¿Ü 
ëíïïôóöíÖÜ ï ÜôñöÜ½ äÜöñëá ç ïöí¿ó, Ü¡í£í¿Üïá Öñï¡Ü¿á¡Ü ßÜ¿áüñ çëñ½ñÖó, ëíïïôóöíÖÖÜÇÜ ßñ£ Üôñöí äÜöñëá. ぎï-
öñïöçñÖÖÜ, ôöÜ ~öÜ ëíïêÜ¢ÑñÖóñ £íçóïóö Üö äíëí½ñöëÜç ½íüóÖ▲ ó ßÜÑñö çÜ£ëíïöíöá äÜ ½ñëñ Üçñ¿óôñÖó　 ÜöÖÜïó-
öñ¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 äÜöñëá ç ïöí¿ó. 

ぶöÜ ¡íïíñöï　 ÜïöíÖÜçóçüóêï　 ëñ¢ó½Üç, öÜ Öí ëóï. 3 äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲ ëíïôñöí çÖñüÖñú êíëí¡öñëó-
ïöó¡ó んゎ äëó で=75 ½¡ぱ, LH =0.  

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñêÜÑÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó んゎ 
äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó ÑçóÇíöñ¿áÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó 

 ï ÜôñöÜ½ äÜöñëá ç ïöí¿ó (2) ó ßñ£ (1) 
0 0.44 0.88 1.32 1.76 2.2

0

0.32

0.64

0.96

1.28

1.6

U*,
ÜöÖ. ñÑ

PÇ
*,

ÜöÖ. ñÑ

1
2

3

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – げíçóïó½Üïöá çÖñüÖóê êíëí¡öñëó-

ïöó¡ ½ÜÑñ¿áÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí Üö ëí£¿óôÖ▲ê £ÖíôñÖóú 
ÜÇ¿í ïÑçóÇí: 

1 – け=7°; 2 – け=3°; 3 – け=0° 
 

ご£ äëóçñÑñÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ ï¿ñÑÜñö, ôöÜ ç ï¿Üôíñ んゎ ½í¿Üú ½ÜàÖÜïöó ÖñÜôñö äÜöñëá ç ïöí¿ó äëóçÜÑóö ¡ 
£Öíôóöñ¿áÖ▲½ äÜÇëñüÖÜïö　½ ó, ç ëñ£Ü¿áöíöñ, ¡ ¿Ü¢ÖÜú óÖâÜë½íîóó ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ çÜ£½Ü¢ÖÜ äÜÑ¡¿0ôíñ½Üú ¡ ç▲-
êÜÑÜ ÇñÖñëíöÜëí ½í¡ïó½í¿áÖÜú ÖíÇëÜ£¡ó ó ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí ïöÜäñÖñú ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç. 
ぢëñÖñßëñ¢ñÖóñ äÜöñë　½ó ç ïöí¿ó äëóçÜÑóö ¡ öÜ½Ü, ôöÜ çÖñüÖ　　 êíëí¡öñëóïöó¡í (¡ëóçí　 3) ëíïäÜ¿íÇíñöï　 ç▲üñ 
êíëí¡öñëóïöó¡ó, äÜ¿ÜôñÖÖÜú ï ÜôñöÜ½ ~öóê äÜöñëá (¡ëóç▲ñ 1, 2); äÜÇëñüÖÜïöá ëíïôñöí äëó ~öÜ½ çÜ£ëíïöíñö. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëóçñÑñÖÖ▲ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ¡í£▲çí0ö, ôöÜ ç öñê äëí¡öóôñï¡óê ï¿Üôí　ê, ¡ÜÇÑí óïäÜ¿á£Üñöï　 ¡ÜÖ-
ÑñÖïíöÜëÖÜñ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ï äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ ÖíÇëÜ£ÜôÖ▲ê ïÜäëÜöóç¿ñÖóú, äëñÖñß-
ëñ¢ñÖóñ äÜöñë　½ó ç ïöí¿ó äëó íÖí¿ó£ñ ëñ¢ó½í ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ ïÜàñïöçñÖÖ▲½ äÜÇëñüÖÜïö　½ äëó ÜäëñÑñ¿ñ-
Öóó ½í¡ïó½í¿áÖÜú ÖíÇëÜ£ÜôÖÜú ïäÜïÜßÖÜïöó. 
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ÜïÜß¿óçÜ £í ëñí¡öóçÖÜ0 ï¡¿íÑÜçÜ0 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá £íïöÜïÜçíÖÖ　 ÑÜäÜ½：¢Öóê ½：ë íßÜ 
äëóïöëÜ；ç, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡óê £íßñ£äñôÜ．öáï　 £íäÜï¡ ÑçóÇÜÖ：ç ïä：çïöíçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 
¡ñëÜçíÖÜÇÜ äÜï¡Ü ÑÜ£çÜ¿　． ïÜöö．çÜ £½ñÖüóöó ÖñÇíöóçÖ： ÑóÖí½：ôÖ： £ßÜëñÖÖ　 　¡ Öí ÇñÖñëíöÜë, öí¡ ： Öí ÑçóÇÜÖ £ 
äëóçÜÑÖó½ ½ñêíÖ：£½Ü½ öí, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, çó¡¿0ôóöó ½Ü¢¿óç： íçíë：úÖ： ïóöÜíî：； ：£ çöëíöÜ0 £ßÜÑ¢ñÖÖ　 んゎ [1]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だî：Ö¡í ñâñ¡öóçÖÜïö： íçöÜÖÜ½ÖÜ； ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 ：£ £íïöÜïÜçíÖÖ　½ äñëñöçÜë0çíôí 
ôíïöÜöó Ü ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げíëí£ çïñ ß：¿áüÜÇÜ ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖÖ　 ÖíßÜçí． ïöíöóôÖóú äñëñöçÜë0çíô 
ôíïöÜöó (ぢぶ), àÜ ï¿ÜÇÜ． ëñÇÜ¿áÜçíÖó½ Ñ¢ñëñ¿Ü½ ñÖñëÇ：； Ñ¿　 ½íüóÖ £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü öí âÜë½Ü． ïöíöÜëÖ： 
ÖíäëÜÇó (ïöëÜ½ó) Ñ¿　 ç¡í£íÖÜ； ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½íüóÖó ：£ £íÑíÖó½ó £ÖíôñÖÖ　½ó ôíïöÜöó öí í½ä¿：öÜÑó ÜïÖÜçÖÜ； 
Çíë½ÜÖ：ôÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； îóê ÖíäëÜÇ (ïöëÜ½：ç). でöÜïÜçÖÜ íçöÜÖÜ½Öóê Ñ¢ñëñ¿ ¢óç¿ñÖÖ　 Öí ßí£： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÇñÖñëíöÜëí Öíúß：¿áü ëíî：ÜÖí¿áÖñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ぢぶ Öí ÜïÖÜç： íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí ÖíäëÜÇó £ üóëÜöÖÜ-
：½äÜ¿áïÖÜ0 ½ÜÑÜ¿　î：．0 (んやぞ-ぷやぜ), Üï¡：¿á¡ó ç：Ö ½í． çí¢¿óçÜ ÜïÜß¿óç：ïöá – ÜßÜç’　£¡Üçñ çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 Öí 
çêÜÑ： んやぞ ．½Ö：ïÖÜÇÜ â：¿áöëí [2]. 

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 ú ç：ÑßÜçí．öáï　 üçóÑ¡í çöëíöí £ßÜÑ¢ñÖÖ　 [3, 4]. 

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 äÜï¡Üç： ïöëÜ½ó (½Ü½ñÖöó). 
どí¡, Öí ëóï. 1, 2 äëóçñÑñÖ： ÑóÖí½：ôÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó äë　½ÜÇÜ öí ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ äÜï¡Ü んが äÜöÜ¢Ö：ïö0 560 ゑö 
ç：Ñ んゎ äÜöÜ¢Ö：ïö0 1,2 ¡ゑö. é¡ çóÑÖÜ £ Çëíâ：¡：ç, Öí　çÖ：ïöá äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡ÜÇÜ 
£Ñ：úïÖ0．öáï　 ä¿íçÖóú äÜï¡ ÑçóÇÜÖí, ÑÜ£çÜ¿　． £ß：¿áüóöó ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖ：ïöá íçöÜÖÜ½ÖÜ； ïóïöñ½ó Öí ßí£： んゎ. 

が¿　 çó　ç¿ñÖÖ　 äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ； £ÑíöÖÜïö： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí £ ．½Ö：ïÖó½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　½ äëó ëÜßÜö： £ 
äñëñöçÜë0çíôñ½ ôíïöÜöó Öí ïäÜ¢óçíô：ç £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ç ëÜßÜö： ßÜ¿ó äëÜçñÑñÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 àÜÑÜ £íäÜï¡Ü 
ÜÑóÖÜôÖÜÇÜ (ñ¡ç：çí¿ñÖöÖÜÇÜ) íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (ëóï. 3, 4). ば ëñ£Ü¿áöíö： ßÜ¿Ü çïöíÖÜç¿ñÖÜ, àÜ çÑí¿óú 
£íäÜï¡ ½Ü¢¿óçóú äëó ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ： äÜöÜ¢ÖÜïöñú Ñ¢ñëñ¿í öí ïäÜ¢óçíôí ñÖñëÇ：； ç：ÑäÜç：ÑÖÜ: 

0,55 0,6.ÀÄ
ÀÃ

P
P    (1) 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぞíäëÜÇí ÑçóÇÜÖí 560 ゑö ßñ£ ぢぶ (U1) ： 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ぢぶ £ í¡öóçÖó½ ぜÖ (U2) öí ぜï=f(の2) 

(U3) ½Ü½ñÖöÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

 

づóïÜÖÜ¡ 2 – とÜöÜç： üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí 560 ゑö ßñ£ 
ぢぶ (の1) ： £íïöÜïÜçíÖÖ　 ぢぶ £ í¡öóçÖó½ ぜÖ (の2) öí 

ぜï=f(の2)  (の3) ½Ü½ñÖöÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ぞíäëÜÇí ÑçóÇÜÖí 750 ゑö £ ぢぶ £ 
ÖÜ½：Öí¿áÖó½ (U1), í¡öóçÖó½ 0,8ぜÖ (U2) öí 

ぜï=f(の2)  (U3) ½Ü½ñÖöÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 

づóïÜÖÜ¡ 4 – とÜöÜç： üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí 750 ゑö £ 
ÖÜ½：Öí¿áÖó½ (の1), í¡öóçÖó½ 0,8ぜÖ (の2) öí 

ぜï=f(の2)  (の3) ½Ü½ñÖöÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 
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だÑÖí¡, 　¡ äëíçó¿Ü, ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 äëíî00öá Öí ëÜ£Çí¿Ü¢ñÖÜ ½ñëñ¢Ü ú Ü çÜ£¿： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 
½Ü¢ñ ßÜöó Ññ¡：¿á¡í ÑçóÇÜÖ：ç. 

ぢëó ëÜßÜö： Öí ëÜ£Çí¿Ü¢ñÖÜ ½ñëñ¢Ü çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 Ñçí öóäó ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　: ÜÑÖÜôíïÖñ öí 
ïöÜäñÖñçñ. げÑñß：¿áüÜÇÜ £Üïöë：ôí．öáï　 ÜÑÖÜôíïÖóú £íäÜï¡ ÑçóÇÜÖ：ç. どí¡, Öí ëóï. 5, 6 £Üßëí¢ñÖÜ ÜÑÖÜôíïÖñ 
ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ct ç¡¿ 7,0  ÑçÜê ÑçóÇÜÖ：ç ÜÑÖí¡ÜçÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： – 290 ゑö, í¿ñ £ ë：£Öó½ó ½Ü½ñÖöí½ó ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　: 
ëñí¡öóçÖóú çñÖöó¿　öÜëÖÜÇÜ öóäÜ Öí çí¿Ü んが2 öí Öí¡óÑ ½Ü½ñÖöÜ Öc MM   í¡öóçÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ Öí çí¿Ü んが1 Ü 

3 í àêt c . 

 

ぢëó ÜÑÖÜôíïÖÜ½Ü ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í £í ÖíäëÜÇÜ0 ï¡¿íÑí． 75 % ： £ÖíêÜÑóöáï　 Öí ½ñ¢： Öó¢ÖáÜ； 
¡ëóöóôÖÜ； ôíïöÜöó ïí½Ü£ßÜÑ¢ñÖÖ　. とë：½ ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç Öí £ÖíôÖñ äíÑ：ÖÖ　 ÖíäëÜÇó ç 
äÜôíö¡Üçóú ½Ü½ñÖö çä¿óçí． öí¡Ü¢ äëÜîñï £íë　ÑÜ £ÖíôÖÜ； ßÜâñëÖÜ； ．½ÖÜïö： ç ぢぶ. だÑÖí¡ £í ëíêÜÖÜ¡ ÜïöíÖÖáÜ； 
(ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ Ñ¢ñëñ¿í ëñí¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：) íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ Öñ çöëíôí． £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ú ä：ï¿　 ；； £íë　ÑÜ 
äÜçñëöí．öáï　 ÑÜ ¡Ü¿óüÖ：ê Ü½Üç £ßÜÑ¢ñÖÖ　 んゎ. ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ïäÜïöñë：Çí．öáï　 £íö　ÇÜçíÖÖ　 äëÜîñïÜ äÜï¡Ü 
ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ：ç, í¿ñ ÇëÜäÜçóú äÜï¡ ççí¢í．öáï　 öí¡ó½, àÜ ç：ÑßÜçï　. 

んÖí¿：£ äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá äëó ïöÜäñÖñçÜ½Ü ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ÑçóÇÜÖ：ç (ëóï. 7, 8) 　¡ £ í¡öóçÖó½, öí¡ ： £ 
ëñí¡öóçÖó½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½ äÜ¡í£íç, àÜ ç îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ÑóÖí½：ôÖí äÜêóß¡í £í ÖíäëÜÇÜ0 äëí¡öóôÖÜ Ü 2 ëí£ó 
½ñÖüí, Ö：¢ äëó ÜÑÖÜôíïÖÜ½Ü ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ：, ： Öñ äñëñçóàÜ． 40 % ç：Ñ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　. 

ゑóïÖÜç¡ó. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ äÜï¡Ü, £Ü¡ëñ½í äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó, ÑÜ£çÜ¿　． £ß：¿áüóöó 
ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖ：ïöá íçöÜÖÜ½Öóê ïóïöñ½ ñ¿ñ¡öëÜ¢óç¿ñÖÖ　 Öí ßí£： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, £ß：¿áüóöó ÜÑç：ô： 
äÜöÜ¢Ö：ïöá Üß¿íÑÖíÖÖ　, àÜ ä：Ñ¡¿0ôí．öáï　 ÑÜ £íöóï¡íô：ç んゎ £： £ßñëñ¢ñÖÖ　½ ¢Üëïö¡Üïö： úÜÇÜ £ÜçÖ：üÖáÜ； 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ： äñëñçíÖöí¢Üçí¿áÖÜ； £ÑíöÖÜïö：. 
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づóïÜÖÜ¡ 5 – ゑóê：ÑÖí ÖíäëÜÇí ÇñÖñëíöÜëí U1 öí 

íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç U2, U3 äëó ÜÑÖÜôíïÖÜ½Ü äÜï¡Ü 

 

づóïÜÖÜ¡ 6 – とÜöÜç： üçóÑ¡Üïö： んが1 (ぜï=ぜÖ) öí 
んが2(ぜï=f(の2) äëó ÜÑÖÜôíïÖÜ½Ü äÜï¡Ü 

 
づóïÜÖÜ¡ 7 – ゑóê：ÑÖí ÖíäëÜÇí ÇñÖñëíöÜëí U1 öí 

íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç U2, U3 äëó ïöÜäñÖñçÜ½Ü äÜï¡Ü 

 

づóïÜÖÜ¡ 8 – とÜöÜç： üçóÑ¡Üïö： んが1 (ぜï=ぜÖ) öí んが2 
(ぜï=f(の2) äëó ïöÜäñÖñçÜ½Ü äÜï¡Ü 
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んゑどだぜんどごげんぴやé ぢづだぴぎでば どぎでどばゑんぞぞé でどづばとどばづ ゐやだずだゎやぶぞごび ぜんどぎづやんずやゑ 
だ. ぜ. びí¿：½Üçïá¡óú, ÑÜî., で. や. ゎíçëó¿0¡, ½íÇ：ïöë. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó “とó；çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú ：ÖïöóöÜö” 
äëÜïä. ぢñëñ½ÜÇó, 37, 03056, ½. とó；ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: o.khalimovskyy@mail.ru 
 

ゑïöÜä. ゑ ÜïöíÖÖ： ëÜ¡ó çïñ ß：¿áüñ £ëÜïöí． í¡öÜí¿áÖ：ïöá £íïöÜïÜçíÖÖ　 ÖÜçóê ÜäöóôÖóê ½ñöÜÑ：ç öñïöÜçíÖÖ　 
ïöëÜ¡öÜë ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç. だïÖÜçÖó½ó çó½ÜÇí½ó ÑÜ äëÜîñïÜ öñïöÜçíÖÖ　 ． ½：Ö：½：£íî：　 ôíïÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 
äëó Ü½Üç： çóïÜ¡Ü； öÜôÖÜïö： äÜ£óî：ÜÖÜçíÖÖ　. どí¡ó½ çó½ÜÇí½ ç：ÑäÜç：Ñí． ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ Öí ÜïÖÜç： 
ä’．£Üñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí [1]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ñ¡ïöëñ½í¿áÖÜ； ïóïöñ½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 (ぎでんと) Ñ¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 
½í¡ïó½Ü½Ü ：ÖöñÖïóçÖÜïö： â¿0ÜëñïîñÖöÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ばïöíÖÜç¡í öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜë ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç äëó£ÖíôñÖí 
Ñ¿　 â¿0ÜëÜ½ñöëóôÖóê çó½：ë0çíÖá, ïäñ¡öëÜ½ñöë：； ½ñöÜÑÜ½ ¿Ü¡í¿：£ÜçíÖÜÇÜ ä¿í£½ÜÖÖÜÇÜ ëñ£ÜÖíÖïÜ öí 
ß：ÜïñÖïÜëÖóê çó½：ë0çíÖá. どñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖí ïêñ½í ÜïöíÖÜç¡ó öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç 
äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 1, Ññ 1 – ¿í£ñë; 2 – âÜ¡ÜïÜ0ô： ¿：Ö£ó; 3 – ¡0çñöí £ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖó½ ëÜ£ôóÖÜ½. 



 
づóïÜÖÜ¡ 1 − どñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖí ïêñ½í ÜïöíÖÜç¡ó öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç 

ゑó½：ë0çíÖÖ　 ç ëñ¢ó½： â¿0ÜëñïîñÖî：； çó¡ÜÖÜ．öáï　 äëó ÜäëÜ½：ÖñÖÖ： £ çó£ÖíôñÖÜ0 ÑÜç¢óÖÜ0 êçó¿： ¿í£ñëÜ½ 
ëÜ£ôóÖÜ ßíëçÖó¡í. やÖöñÖïóçÖ：ïöá â¿0ÜëñïîñÖî：； ëÜ£ôóÖÜ ßíëçÖó¡í ëñ．ïöëÜ．öáï　 ÜäöÜçÜ¿Ü¡ÖÜ½ (4), 　¡ñ 
ä：Ñ’．ÑÖíÖñ ÑÜ ïäñ¡öëÜ½ñöëí (5). とÜö Öíêó¿Ü ¿í£ñëí (l) £½：Ö0．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äëóçÜÑÜ Öí ÜïÖÜç： 
ä’．£Üñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí (7). やÖâÜë½íî：　 £： ïäñ¡öëÜ½ñöëí ÜßëÜß¿　．öáï　 ïäñî：í¿：£ÜçíÖó½ äëÜÇëí½Öó½ 
£íßñ£äñôñÖÖ　½ Öí äñëïÜÖí¿áÖÜ½Ü ¡Ü½ä’0öñë： (6). ぢÜ£óî：ÜÖñë X−Y (8) ÑÜ£çÜ¿　． £½：Ö0çíöó äÜ£óî：0 ¡0çñöó íßÜ 
ïñÖïÜëÖÜÇÜ ô：äí Ñ¿　 äñëçóÖÖÜ； ëñ．ïöëíî：； ïóÇÖí¿Ü â¿0ÜëñïîñÖî：；. げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÜäöÜäíëó (10) çó£Öíôí．öáï　 
öÜô¡í ç：Ñ¿：¡Ü, ç：ÑÖÜïÖÜ 　¡Ü； ç：ÑëíêÜçÜ．öáï　 ¡Üö äÜçÜëÜöÜ l. だäöÜäíëó (9, 10) çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 öí¡Ü¢ 　¡ 
â：¡ïíöÜëó ÇëíÖóôÖÜÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ぎでんと Ñ¿　 öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê 
½íöñë：í¿：ç äëñÑïöíç¿ñÖí Öí ëóï. 2. 

£ßU

££U

£U 

âU

¿i âi

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ぎでんと Ñ¿　 öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜëó ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç 

でóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　, £½：Ö00ôó ¡Üö äíÑ：ÖÖ　 ¿í£ñëÖÜÇÜ äëÜ½ñÖ　 (l), £ÖíêÜÑóöá äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ¿í£ñëí, äëó 　¡Ü½Ü 
：ÖöñÖïóçÖ：ïöá â¿0ÜëñïîñÖöÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ßÜÑñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ0. ゑ：Ñäëíî0çíÖÖ　 ïóÇÖí¿Ü £íçÑíÖÖ　 ¡Üöí äíÑ：ÖÖ　 
¿í£ñëÖÜÇÜ äëÜ½ñÖ　 çó¡ÜÖÜ．öáï　 ä：Ñïóïöñ½Ü0 ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÖ　½ [1]. ぞí çí¿Ü ä’．£Üñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 
(ぢが) çïöíÖÜç¿ñÖÜ ñÖ¡ÜÑñë, 　¡óú çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 　¡ Ñíöôó¡ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. だß’．¡ö ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 (だが) 
ÜäëÜ½：Ö0．öáï　 ¿í£ñëÖó½ äëÜ½ñÖñ½ i¿. ぱÜöÜÑ：ÜÑ (ぱが) ëñ．ïöëÜ． ：ÖöñÖïóçÖ：ïöá â¿0ÜëñïîñÖöÖÜÇÜ ïç：ö¿í iâ ： 
äñëñÑí． úÜÇÜ Öí ¡ÜÖöëÜ¿ñë Ü çóÇ¿　Ñ： íÖí¿ÜÇÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü Uâ, Ññ äëÜçÜÑóöáï　 ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ ： âÜë½Ü．öáï　 ïóÇÖí¿ 
£íçÑíÖÖ　. とñëÜçíÖÖ　 äëÜîñïÜ½ öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜë ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç öí ç：£Üí¿：£íî：　 ëñ£Ü¿áöíöÜ 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá £Ñ：úïÖ0．öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äñëïÜÖí¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä’0öñëí (ぢと) ôñëñ£ íÑíäöñë USB-UART.  

が¿　 ¡ñëÜçíÖÖ　 ïóïöñ½Ü0 çóßóëí．öáï　 îóâëÜçóú ïóÇÖí¿áÖóú ¡ÜÖöëÜ¿ñë dsPIC30F4011, ¡Ü½äíÖ：； “Microchip 
Technology Inc” [2]. ば ¡ÜÖöëÜ¿ñë： ëñí¿：£ÜçíÖóú ：Ööñëâñúï £ç’　£¡Ü £ ñÖ¡ÜÑñëÜ½, 　¡óú ½：ïöóöá ¿ÜÇ：¡Ü Ññ¡ÜÑÜçíÖÖ　 
ú ：Ööñëäëñöíî：； ïóÇÖí¿：ç öí 16-ß：öÖóú ëñçñëïóçÖóú ¿：ôó¿áÖó¡ Ñ¿　 ä：ÑëíêÜÖ¡Ü ¡：¿á¡Üïö： ：½äÜ¿áï：ç.  

ゑóïÖÜç¡ó. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ó öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜë ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç £ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ Öí ÜïÖÜç： 
ä’．£Üñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ÖíôÖÜ äÜ¿ñÇüóöá äëÜîñï ñ¡ïä¿Üíöíî：； ÜïöíÖÜç¡ó öí ÑÜ£çÜ¿óöá çó¡ÜÖÜçíöó 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ç íçöÜ½íöóôÖÜ½Ü ëñ¢ó½：. 
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1. びí¿：½Üçïá¡óú だ.ぜ., ゎíçëó¿0¡ で.や. ぢëñîñ£：úÖí ïóïöñ½í äÜ£óî：0çíÖÖ　 äëÜ½ñÖ　 ¿í£ñëí ÜïöíÖÜç¡ó 
öñïöÜçíÖÖ　 ïöëÜ¡öÜë ß：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ½íöñë：í¿：ç // ぎ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖ： öí ¡Ü½ä’0öñëÖ： ïóïöñ½ó. − どñ½íö. çóä. 
«ぢëÜß¿ñ½ó íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. どñÜë：　 ： äëí¡öó¡í». – ヽ 03 (79). – だÑñïí. – で. 246−247. 
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とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
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ゑçñÑñÖóñ. ぢëó½ñÖñÖóñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç Ñ¿　 ½ÜÑñëÖó£íîóó ¡ëíÖÜçÜÇÜ 

ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Üßñïäñôóçíñö [1–3]: 
– ïÜàñïöçñÖÖÜñ Ü¿ÜôüñÖóñ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí (äÜç▲üñÖóñ öÜôÖÜïöó äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖó　 ÇëÜ£Üç, 

ÜïöëíÖ　0öï　 äñëñ¡Üï▲, çÜ£Öó¡í0àóñ äëó äñëñ½ñàñÖóó ½ñöí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóó ½Üïöí äÜ ëñ¿áïÜç▲½ äÜö　½ £í ïôñö 
ïóÖêëÜÖó£íîóó çëíàñÖó　 çñÑÜàóê ¡Ü¿ñï öñ¿ñ¢ñ¡ ½Üïöí, ½óÖó½ó£óëÜ0öï　 ¡Ü¿ñßíÖó　 äÜÑçñüñÖÖÜÇÜ ÇëÜ£í); 

– ëíÑó¡í¿áÖÜñ ïÖó¢ñÖóñ £íöëíö Öí ëñ½ÜÖö ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 äÜöñ½ ÜÇëíÖóôñÖó　 ÜÑíëÖ▲ê ½Ü½ñÖöÜç ó 
çóßëíîóÜÖÖ▲ê ÖíÇëÜ£Ü¡ äëó äÜï¡íê ó ëñçñëïíê, äÜç▲üñÖóñ ä¿íçÖÜïöó Ñçó¢ñÖó　 äëó ëí£ÇÜÖñ ó öÜë½Ü¢ñÖóó; 

– ~¡ÜÖÜ½ó0 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, ÜïÜßñÖÖÜ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ñÑóÖÜú üóÖ▲ äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í Ñ¿　 ÇëÜää▲ 
ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê äëóçÜÑÜç äÜÑéñ½Ö▲ê ¿ñßñÑÜ¡ ó ½ñêíÖó£½Üç äñëñ½ñàñÖó　. 
 だïÜßñÖÖÜ ÜïöëÜ ïöÜóö çÜäëÜï äëó ½ÜÑñëÖó£íîóó ¡ëíÖÜçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ÇóÑëÜ~¿ñ¡öëÜïöíÖîóú 
がÖñäëÜçï¡ÜÇÜ ¡íï¡íÑí, ÜïÖíàñÖÖÜÇÜ ½Üëí¿áÖÜ ó âó£óôñï¡ó Üïöíëñçüó½ó ïóïöñ½í½ó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí [4]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ öëñßÜçíÖóú, äëñÑé　ç¿　ñ½▲ê ¡ ¡ëíÖÜçÜ½Ü ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½Ü½Ü ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ, 
äëñÑÖí£ÖíôñÖÖÜ½Ü Ñ¿　 ëíßÜö▲ ç ïÜïöíçñ çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 
ÇóÑëÜ~¿ñ¡öëÜïöíÖîóó ï ÜôñöÜ½ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖ▲ê ó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê ÜïÜßñÖÖÜïöñú £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. だïÖÜçÖÜú £íÑíôñú ÑçÜêÑçóÇíöñ¿áÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½ñêíÖó£½í 
äÜÑéñ½í 　ç¿　ñöï　 ÜßñïäñôñÖóñ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 ßíëíßíÖÜç ¿ñßñÑÜ¡ äëó äÜÑéñ½ñ ó ÜïöíÖÜç¡ñ £íöçÜëí 
ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲. ゑ öñôñÖóñ Ñ¿óöñ¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó£½ñÖ　0öï　 âó£ó¡Ü-êó½óôñï¡óñ ïçÜúïöçí 
Üä¿ÜöÖóöñ¿áÖÜÇÜ ½íöñëóí¿í ½ñ¢ÑÜ £íöçÜëÜ½ ó ÜïÖÜçíÖóñ½ ¡íë½íÖí ä¿ÜöóÖ▲, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ ~ââñ¡öÜ 
«äëó¿óäíÖó　». とëÜ½ñ öÜÇÜ, ïÜ çëñ½ñÖñ½ ½ñöí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îó　 Üßëíïöíñö ëí¡ÜüÖ　¡Ü½, £íïÜë　0öï　 ó 
¡ÜëëÜÑóëÜ0ö Öíäëíç¿　0àóñ £íöçÜëí, çÜ£ëíïöí0ö ïó¿▲ öëñÖó　 ½ñ¢ÑÜ ¡Ü¿ñïí½ó ó Öíäëíç¿　0àó½ó, í öí¡¢ñ ïó¿▲ 
öëñÖó　 ç äÜÑüóäÖó¡íê. どí¡óñ Üï¿Üçó　 ~¡ïä¿Üíöíîóó  äëóçÜÑ　ö ¡ öÜ½Ü, ôöÜ ç Öíôí¿áÖ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó äëó 
äÜÑéñ½ñ £íöçÜëí ½Ü½ñÖö ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ½Ü¢ñö ç 3−4 ëí£í äëñç▲üíöá ÖÜ½óÖí¿áÖÜñ £ÖíôñÖóñ [4]. 

ぢÜÑéñ½ £íöçÜëí ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ï¿Ü¢Ö▲½ó ÑóÖí½óôñï¡ó½ó äëÜîñïïí½ó ç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ïóïöñ½ñ, ôöÜ 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ £Öíôóöñ¿áÖ▲½ó ½íïïÜÇíßíëóöÖ▲½ó äÜ¡í£íöñ¿　½ó ½ñöí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóó, Öí¿óôóñ½ ÑÜïöíöÜôÖÜ 
äëÜö　¢ñÖÖÜú ó ï¿Ü¢ÖÜú ½ñêíÖóôñï¡Üú äñëñÑíôó, ïöÜêíïöóôñï¡ó½ êíëí¡öñëÜ½ ïó¿ ó  ½Ü½ñÖöÜç ïÜäëÜöóç¿ñÖóú äëó 
Ñçó¢ñÖóó £íöçÜëí äÜ Öíäëíç¿　0àó½ ¡íë½íÖí. ÄöÜ äëóçÜÑóö ¡ ÖñëíçÖÜ½ñëÖÜ½Ü ëíïäëñÑñ¿ñÖó0 ÖíÇëÜ£Ü¡ ½ñ¢ÑÜ 
äëóçÜÑí½ó äÜÑéñ½Ö▲ê ¿ñßñÑÜ¡ ó, ¡í¡ ï¿ñÑïöçóñ, ¡ ïÜàñïöçñÖÖÜ½Ü  äñëñ¡ÜïÜ ½ñöí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóó ó£-£í çÜ£Öó¡í0àóê 
äëó ~öÜ½ ëí£¿óôóú ç í½ä¿óöÜÑÖ▲ê, ôíïöÜöÖ▲ê ó âí£Üç▲ê êíëí¡öñëóïöó¡íê ÜäëÜÇóê ÑñâÜë½íîóú ¡íÖíöÜç [5].  

で ÜôñöÜ½ ç▲üñó£¿Ü¢ñÖÖ▲ê ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖ▲ê ó ~¡ïä¿ÜíöíîóÜÖÖ▲ê ÜïÜßñÖÖÜïöñú Üßéñ¡öí, ïöíÖÜçóöï　 
ÜôñçóÑÖÜú Öñîñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá ïóÖêëÜÖó£íîóó çëíàñÖó　 ßíëíßíÖÜç ¿ñßñÑÜ¡, äÜï¡Ü¿á¡Ü ïóÖâí£ÖÜñ çëíàñÖóñ 
~öóê ~¿ñ½ñÖöÜç öëíÖï½óïïóó Öñ ÇíëíÖöóëÜñö ÜöïÜöïöçóñ «äñëñ¡ÜïÜç» ½ñöí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóó £íöçÜëí. ÄöÜ 
Ü£Öíôíñö, ôöÜ ç ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ äëó½ñÖñÖóñ ïöíÖÑíëöÖ▲ê öñêÖóôñï¡óê ëñüñÖóú Öí ßí£ñ äëñÑ¿íÇíñ½▲ê Öí ë▲Ö¡ñ 
ïóïöñ½ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ çëíàñÖó　 Üö ¡Ü½äíÖóú “Lenz”, “Mutsubisu”  ó ö.Ñ. Öñ~ââñ¡öóçÖÜ. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ¡ëíÖÜç▲ú ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ, äëñÑÖí£ÖíôñÖÖ▲ú Ñ¿　 ëíßÜö▲ ç ïÜïöíçñ 
çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ÇóÑëÜ~¿ñ¡öëÜïöíÖîóó, ÑÜ¿¢ñÖ ÜÑÜç¿ñöçÜë　öá ï¿ñÑÜ0àó½  
öëñßÜçíÖó　½: 

– ÜßñïäñôñÖóñ ïóïöñ½▲ ¡ÜÖöëÜ¿　 ÜÇ¿í Öí¡¿ÜÖí £íöçÜëí (äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ ÜïÖÜçíÖó0 ¡íë½íÖí); 
– Öí¿óôóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿　 Üïó¿óú ç ¡í¢ÑÜ½ ó£ ÑçÜê ÇëÜ£Ü£íêçíöÖ▲ê ÜïöëÜúïöç; 
– ¡ÜÖöëÜ¿á çóßëíîóÜÖÖ▲ê ó öñä¿Üç▲ê ÖíÇëÜ£Ü¡ äÜï¡Üç▲ê ëñ¢ó½Üç; 
– âÜë½óëÜçíÖóñ ëñ¢ó½Üç öëÜÇíÖó　, äÜï¡í ó äñëñ½ñàñÖó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï £íÑíÖÖ▲½ó í¿ÇÜëóö½í½ó 

âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　. 
ゑ▲çÜÑ▲. ゑ▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ú íÖí¿ó£ ÑÜ¡í£í¿ ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ëí£ëíßÜö¡ó ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖÜú ïóïöñ½▲ ôíïöÜöÖÜ-

ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£íçíëóúÖ▲ê ó ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖ▲ê ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ 
ÑçÜêÑçóÇíöñ¿áÖÜÇÜ Äぢ ½ñêíÖó£½í äÜÑéñ½í £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲. ぢëó ~öÜ½ ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 ¡ëíÖÜçÜÇÜ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ÜïÖíàñÖí ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ½ Ñíöôó¡Üç Ñ¿　 ¡ÜÖöëÜ¿　 ÜÇ¿í Öí¡¿ÜÖí £íöçÜëí, Üïó¿óú ç 
¡íÖíöíê ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ äëÜÇëí½½óëÜñ½▲½ ¿ÜÇóôñï¡ó½ ÜïöëÜúïöçÜ½. 
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– とëñ½ñÖôÜ¡: とがば,  2010. – ゑóä. 4/2010 (63), ôíïö. 2. – で. 56−58. 
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んずゎだづごどぜ ばぢづんゑずやぞぞé がゑだがゑごゎばぞぞごぜ ぎずぎとどづだぢづごゑだがだぜ げんどゑだづば 
げずごゑぞだゆ ゎづぎゐずや げ ゑごとだづごでどんぞぞéぜ ぢずと «VIPA»* 

だ. ん. びëñßöÜçí, íï., だ. ù. ずñàÜ¡, ½íÇ：ïöë., ゑ.ゑ. ぢüñÖóüÖóú, ½íÇ：ïöë.  
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: gai@kdu.edu.ua 

 
ゑïöÜä. ぷóëÜ¡í ÇëÜäí ½ñêíÖ：£½：ç äÜöëñßÜ． ïóÖêëÜÖ：£íî：； öí ç£í．½ÜÜ£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 ëÜßÜöó ¿íÖÜ¡ ïóïöñ½ó. げÖíôÖí 

¡：¿á¡：ïöá öí¡óê ½ñêíÖ：£½：ç ． ½Üëí¿áÖÜ £íïöíë：¿Ü0 öí äÜöëñßÜ． ½ÜÑñëÖ：£íî：；. だÑÖó½ ：£ öí¡óê ½ñêíÖ：£½：ç ． 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿：, àÜ äÜöëñßÜ． £íßñ£äñôñÖÖ　 ë：çÖÜ½：ëÖÜÇÜ ä：Ñ：ú½íÖÖ　/çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 Üß’．¡öÜ 
¡ñëÜçíÖÖ　 äÜ Öíäëíç¿　0ôó½. だïÜß¿óçÜïö： ¡：Öñ½íöóôÖóê ïêñ½ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü ç¡í£Ü0öá Öí ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá 
ëñí¿：£íî：； ïäñî：í¿áÖÜ； ïöëÜ¡öÜëó ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　, àÜ £íßñ£äñôÜ． ïóÖêëÜÖÖ：ïöá ëÜßÜöó äëóç：ÑÖóê ÑçóÇÜÖ：ç öí 
¡Ü½äñÖïÜ． ½ñêíÖ：ôÖ： ÜïÜß¿óçÜïö： çï：．； ïóïöñ½ó. だïÜß¿óçÜ； ÜçíÇó äÜöëñßÜ． ëÜ£ëÜß¡í ç：ÑäÜç：ÑÖóê í¿ÇÜëóö½：ç 
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü [2].     

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¿ñÖÖ　 í¿ÇÜëóö½：ç ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿：. 
ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 Ñóïîóä¿：Ö «んçöÜ½íöó£íî：　 öóäÜçóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê 

äëÜîñï：ç» öí «んçöÜ½íöó£ÜçíÖóú ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ öóäÜçóê äëÜ½óï¿Üçóê ½ñêíÖ：£½：ç» ïÜôíïÖó½ Üß¿íÑÖíÖÖ　½ öí £ 
½ñöÜ0 ïäëó　ÖÖ　 ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖó½ ëÜ£ëÜß¡í½ £ ½ÜÑñëÖ：£íî：； ½Üëí¿áÖÜ £íïöíë：¿óê ïóïöñ½ ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ öí 
Ü£ÇÜÑ¢ñÖÜÇÜ ÜßñëöíÖÖ　 íçöÜëí½ó ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ ¿íßÜëíöÜëÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï, âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í 　¡ÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖí Öí 
ëóï. 1, 　¡óú, Ü ïçÜ0 ôñëÇÜ, ï¡¿íÑí．öáï　 £ öëáÜê ÜïÖÜçÖóê ôíïöóÖ: 

–  ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 (でと) – äëÜÇëí½ÜçíÖóú ¿ÜÇ：ôÖóú ¡ÜÖöëÜ¿ñë (ぢずと) â：ë½ó VIPA öí Ñíöôó¡：ç ¡ÜÖöëÜ¿0 
ÜïÖÜçÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ (：Ö¡ëñ½ñÖöÖ： ñÖ¡ÜÑñëó, ：ÖÑÜ¡öóçÖ： Ñíöôó¡ó äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 öí Ü¿áöëí£çÜ¡Üç： 
Ñíöôó¡ó äñëñ½：àñÖÖ　, Ñíöôó¡ Öíêó¿Ü); 
–  â：£óôÖóê ½ÜÑñ¿ñú öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½ñêíÖ：£½：ç Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； äëÜîñï：ç ä：Ñ：ú½íÖÖ　/çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； 
Çëñß¿： öí äëÜîñïÜ çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 öëÜß £： ï¡¿ÜçÜ¿Ü¡Öí; 
–  Öñ£í¿ñ¢Öóê ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖóê íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç £ ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖó½ ëÜöÜëÜ½ (MS6324 â：ë½ó 
TRANSTECNO) öí äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó (ぢぶ) Lenze 8200 Vector öí SMD.  

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ 

 
が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 ÇÖÜô¡Üïö： öí ßíÇíöÜâÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖÜïö： íäíëíöÖí ôíïöóÖí ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 äëñÑïöíç¿ñÖí 

äëÜÇëí½ÜçíÖó½ ¿ÜÇ：ôÖó½ ¡ÜÖöëÜ¿ñëÜ½ ïñë：； VIPA 200V, 　¡óú ï¡¿íÑí．öáï　 £ ½ÜÑÜ¿　 äëÜîñïÜëí CPU214  
(214-2BS32), Ñóï¡ëñöÖóê ½ÜÑÜ¿：ç 8 DI (221-1BF30) ECO öí 8 DO (221-1BF30), ½ÜÑÜ¿　 ¿：ôó¿áÖó¡í 2 (4) ¡íÖí¿Ü 1MHz 
250-1BA00, íÖí¿ÜÇÜçóê ½ÜÑÜ¿：ç 4 AI (231-1BD53) öí 4 AO (232-1BD51), Üß’．ÑÖÜ0ôÜ； ä¿íöó ¡ë：ä¿ñÖÖ　 ½ÜÑÜ¿：ç (290-
0AA80).

ぢëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 ¡ÜÖöëÜ¿ñëÜ £Ñ：úïÖ0．öáï　 ôñëñ£ ¡íßñ¿á £ç’　£¡Ü PC/PLC Green Cable (950-0KB00) £ 
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çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ äëÜÇëí½ÖÜÇÜ £íßñ£äñôñÖÖ　 VIPA WinPLC7 íßÜ SIMATIC STEP 7. 
ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ëÜßÜöÜ0 â：£óôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ä：Ñ：ú½íÖÖ　/çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 £íöçÜëÜ 

£¿óçÖÜ； Çëñß¿： ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ í¿ÇÜëóö½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ëÜßÜöÜ0 ÑçÜÑçóÇÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (ëóï. 2). 

0Ö 

2 maxんが 

0Ö 

2んが

0Ö 

1 maxんが 

2んが1んが

0Ö  0Ö 

1んが

0Ö 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ん¿ÇÜëóö½ Üäëíç¿：ÖÖ　 ÑçÜÑçóÇÜÖÖó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿： 

 

ぢ：ï¿　 äÜôíö¡Ü ëÜêÜ £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿： ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜôóÖí． ÜäóöÜçíÖÖ　 Ñíöôó¡í Öíêó¿Ü ëÜßÜôÜÇÜ 
ÜëÇíÖí. ぢñëñç：ë　．öáï　 ïóïöñ½í Üäëíç¿：ÖÖ　 ÜäóöÜçíÖÖ　 Ñíöôó¡Ü Öíêó¿Ü öí ë：çÖ：ïöá ¡Üöí Öíêó¿Ü ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ 
(づだ) ÖÜ¿0, 　¡àÜ 0í  , öÜ îñ ç¡í£Ü．, àÜ äñëñ¡：ï ç：ÑïÜöÖ：ú. ぢëó Öí　çÖÜïö： äñëñ¡ÜïÜ £ÖíôñÖÖ　 ¡Üöí Öíêó¿Ü  
づだ í ßÜÑñ ÑÜÑíöÖ：½ ôó ç：Ñ’．½Öó½ Ü £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ïöÜëÜÖó Öíêó¿Ü. é¡àÜ 0í  , öÜ ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 
£Ñ：úïÖ0． £ß：¿áüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： んが2 ôñëñ£ ぢぶ2 Ñ¿　 ¡Ü½äñÖïíî：； äñëñ¡ÜïÜ づだ. とÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá äñëüÜÇÜ んが 
のんが1 £í¿óüí．öáï　 Öñ£½：ÖÖÜ0. げß：¿áüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： のんが2 ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑÜ öóê ä：ë, äÜ¡ó ¡Üö Öíêó¿Ü づだ í  Öñ 
ßÜÑñ ë：çÖó½ ÖÜ¿0 0í  .  

ば çóäíÑ¡Ü, ¡Ü¿ó のんが2 =の2max, í äñëñ¡：ï Öñ ¡Ü½äñÖïÜçíÖóú ( 0í  ), ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ôñëñ£ ぢぶ1 £½ñÖüÜ． 
üçóÑ¡：ïöá のんが1 ÑÜ öóê ä：ë, ÑÜ¡ó í  Öñ ßÜÑñ ÑÜë：çÖ0çíöó ÖÜ¿0 ( 0í  ). é¡àÜ のんが2 ≠の2max, öÜ ïóïöñ½í Üäëíç¿：ÖÖ　 
£Ñ：úïÖ0． £ß：¿áüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： んが1 ôñëñ£ ぢぶ1 Ñ¿　 £½ñÖüñÖÖ　 Öíêó¿Ü づだ. とÜöÜçí üçóÑ¡：ïöá ÑëÜÇÜÇÜ んが のんが1 
£í¿óüí．öáï　 Öñ£½：ÖÖÜ0. げß：¿áüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： んが1 ç：ÑßÜçí．öáï　 ÑÜ öóê ä：ë, ÑÜ¡ó ¡Üö Öíêó¿Ü づだ Öñ ßÜÑñ 
ë：çÖó½ ÖÜ¿0. ば çóäíÑ¡Ü, ¡Ü¿ó üçóÑ¡：ïöá んが1 ÑÜë：çÖ0． ½í¡ïó½í¿áÖ：ú üçóÑ¡Üïö： ÑçóÇÜÖí, í äñëñ¡：ï Öñ 
ï¡Ü½äñÖïÜçíÖóú, ïóïöñ½í Üäëíç¿：ÖÖ　 ôñëñ£ ぢぶ2 £½ñÖüÜ． üçóÑ¡：ïöá んが2 ÑÜ öóê ä：ë, ÑÜ¡ó ¡Üö Öíêó¿Ü Öñ ßÜÑñ 
ë：çÖó½ ÖÜ¿0. げß：¿áüñÖÖ　 ôó £½ñÖüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ç：ÑäÜç：ÑÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ç：ÑßÜçí．öáï　 ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ；ê 
£íçíÖöí¢ñÖÜïö： ç ÑíÖóú ½Ü½ñÖö ôíïÜ. だäóöÜçíÖÖ　 Ñíöôó¡í ë：çÖ　 Öíêó¿Ü づだ äëÜçÜÑóöáï　 äÜïö：úÖÜ ä：Ñ ôíï 
äëÜîñïÜ ëÜêÜ, öí öí¡ó½ ôóÖÜ½ ç：ÑßÜçí．öáï　 ¡ÜÖöëÜ¿á äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 づだ ： £íäÜß：ÇíÖÖ　 çóÖó¡ÖñÖÖ　 £í¡¿óÖ0çíÖÖ　 
£íöçÜëÜ ä：Ñ ôíï ëÜßÜöó. 

ゑóïÖÜçÜ¡. づÜ£ëÜß¿ñÖÜ í¿ÇÜëóö½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ÑçÜÑçóÇÜÖÖó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿：, àÜ 
£íßñ£äñôÜ． ÖñÜßê：ÑÖ： 　¡：ïÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó ëÜßÜöó ½ñêíÖ：£½Ü £í ëíêÜÖÜ¡ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïÜôíïÖóê £íïÜß：ç 
íçöÜ½íöó£íî：；. ゑ ¡Ü½ä¿ñ¡ï： ïöçÜëñÖí ïóïöñ½í ÑÜ£çÜ¿　． äëÜçÜÑóöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖóê 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç öí ÖíÑí． ½Ü¢¿óç：ïöá çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Üöëó½íÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç Ñ¿　 Öí¿íÇÜÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ó Öí çï：ê 
ñöíäíê äëÜñ¡öÜçíÖÖ　.  

 
ずやどぎづんどばづん 

1. どñëñêÜç ゑ.ぜ. でóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç. – でぢß.: ん¡íÑñ½ó　, 2005. – 299 ï. 
2. びëñßöÜçí だ.ん., ゎ¿íÑ▲ëá ん.ご. ぜÜÑñëÖó£íîó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äÜÑáñ½í £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲ ç 
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でごでどぎぜん ゑごげばんずごげんぴごご どぎびぞだずだゎごぶぎでとだゎだ ぢづだぴぎででん ぢだがぺぎぜん 
げんどゑだづん でずごゑぞだざ ぢずだどごぞぼ 

だ. ん. びëñßöÜça, íïï., ん. だ. ぶí¿ñÖ¡Ü ïöÜÑ.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, ñ-mail: 34092@ukr.net 
 

ゑñÑñÖóñ. でóïöñ½▲ ïßÜëí ÑíÖÖ▲ê ó ÜäñëíöóçÖÜ-Ñóïäñöôñëï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) 　ç¿　ñöï　 ÖñÜöéñ½¿ñ½Üú ôíïöá0 ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê んでば どぢ. とí¡ äëíçó¿Ü, ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ SCADA-ïóïöñ½▲ 
ÜëóñÖöóëÜçíÖ▲ Öí üóëÜ¡Üñ äëó½ñÖñÖóñ ïëñÑïöç ½Ü¿áöó½ñÑóí. ぢÜ½ó½Ü çó£Üí¿ó£íîóó äëÜîñïïí äëÜó£çÜÑïöçí, 
Ñóïäñöôñëï¡óñ ïóïöñ½▲ äÜ£çÜ¿　0ö Öí¡íä¿óçíöá, Üßëíßíö▲çíöá, äñëñÑíçíöá, êëíÖóöá óÖâÜë½íîó0, ÜäÜçñàíöá 
ÜäñëíöóçÖ▲ú äñëïÜÖí¿ Üß íçíëóúÖ▲ê ó ¡ëóöóôñï¡óê ïóöÜíîó　ê. と öëÜÑÖÜïö　½ ÜïçÜñÖó　 ÖÜçÜú óÖâÜë½íîóÜÖÖÜú 
öñêÖÜ¿ÜÇóó ï¿ñÑÜñö ÜöÖñïöó ¡í¡ Öñêçíö¡Ü ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ê ïäñîóí¿óïöÜç, öí¡ ó ÜöïÜöïöçóñ óïôñëä▲çí0àñú 
óÖâÜë½íîóó Ü äëóÖîóäíê  äÜïöëÜñÖó　 ó ëí£ëíßÜö¡ó ëí£¿óôÖ▲ê SCADA-ïóïöñ½. ぞí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá Öí ë▲Ö¡ñ 
öëÜÑí çÜ£Öó¡ £Öíôóöñ¿áÖ▲ú ïäëÜï Öí ïäñîóí¿óïöÜç äÜ çÜäëÜïí½ çó£Üí¿ó£íîóó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ç 
ëí£¿óôÖ▲ê Üß¿íïö　ê äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó. ぢÜÑÇÜöÜç¡í ó äÜç▲üñÖóñ ¡çí¿óâó¡íîóó ßÜÑÜàóê ïäñîóí¿óïöÜç äÜ 
~¡ïä¿Üíöíîóó ó ëí£ëíßÜö¡ñ ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 Öí ßí£ñ SCADA-ïóïöñ½ äëÜó£çÜÑóöï　 Öí ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖ▲ê ¡Üëïíê, 
ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖ▲ê ëí£ëíßÜöôó¡í½ó-äëÜó£çÜÑóöñ¿　½ó. ぞñï½Üöë　 Öí öÜ, ôöÜ ç ÜôñßÖ▲ú äëÜîñïï ë　Ñí öñêÖóôñï¡óê çÜ£Üç 
ççñÑñÖí Ñóïîóä¿óÖí, ïç　£íÖÖí　 ï ó£ÜôñÖóñ½  SCADA-ïóïöñ½, Öíß¿0Ñíñöï　 Ññâóîóö äÜ¿ÖÜîñÖÖÜÇÜ ½ñöÜÑóôñï¡ÜÇÜ 
ÜßñïäñôñÖó　 ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ¿óöñëíöÜë▲ [1]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ïóïöñ½▲ çó£Üí¿ó£íîóó  öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí äÜÑéñ½í £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲ 
ó äÜÑÇÜöÜç¡í ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ ½ñöÜÑóôñï¡ÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 Ñ¿　 ÜöëíßÜö¡ó ½ñöÜÑÜç äÜïöëÜñÖó　 ïóïöñ½ 
çó£Üí¿ó£íîóó.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. SCADA-ïóïöñ½í Zenon 　ç¿　ñöï　 ÜïÖÜçÖ▲½ äëÜÑÜ¡öÜ½ íçïöëóúï¡Üú 
¡Ü½äíÖóó COPA-DATA GmbH.  ゐ¿íÇÜÑíë　 äÜïöÜ　ÖÖÜú ½ÜÑñëÖó£íîóó, ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó0 ó çÖñÑëñÖó0 ÖÜçñúüóê 
öñêÖÜ¿ÜÇóú, Zenon £íÖó½íñö ¿óÑóëÜ0àóñ äÜ£óîóó Öí ë▲Ö¡ñ HMI/SCADA-ïóïöñ½ ó äÜ£çÜ¿　ñö ÜïÜàñïöç¿　öá ÜÑÜßÖÜñ 
ó ÖíÇ¿　ÑÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ, ôñö¡Üñ ç£íó½ÜÑñúïöçóñ çïñê óÖ¢ñÖñëÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç, íçöÜ½íöóôñï¡Ü0 íÑíäöíîó0, 
óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿ó£íîó0 ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ äÜÑïóïöñ½. でóïöñ½í ßí£óëÜñöï　 Öí ïöíÖÑíëöÖ▲ê Üö¡ë▲ö▲ê öñêÖÜ¿ÜÇó　ê ó 
äëñÑ¿íÇíñö ÜÇëÜ½Ö▲ú ÖíßÜë äëÜïö▲ê ç óïäÜ¿á£ÜçíÖóó Çëíâóôñï¡óê âÜÖ¡îóú. Zenon-ñÑóÖïöçñÖÖí　 HMI/SCADA 
äëÜÇëí½½í, äÜÑÑñë¢óçí0àí　 çïñ ÜäñëíîóÜÖÖ▲ñ ïóïöñ½▲ ¡Ü½äíÖóó Microsoft. ぢëÜñ¡ö▲ Ñ¿　 Windows CE ó Windows 
ME/NT/2000/XP/Vista/7 ½ÜÇÜö ß▲öá ïÜ£ÑíÖ▲ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ñÑóÖïöçñÖÖÜÇÜ öñêÖóôñï¡ÜÇÜ óÖïöëÜ½ñÖöí-づñÑí¡öÜëí 
(Editor). がíÖÖí　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üö¡ë▲çíñö îñ¿▲ú ë　Ñ äëñó½Üàñïöç: 

–  Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ÖÜç▲ê äëÜñ¡öÜç Öñ öëñßÜñöï　 äëÜêÜÑóöá ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ ÜßÜôñÖóñ, äÜï¡Ü¿á¡Ü çïñ çëñ½　 
óïäÜ¿á£Üñöï　 ÜÑóÖ ó öÜö ¢ñ óÖïöëÜ½ñÖö; 

– ÖñÜÇëíÖóôñÖÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó öñïöóëÜçíÖó　 ó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 CE-äëÜñ¡öÜç;  
– íçöÜ½íöóôñï¡í　 ¡ÜÖçñëöíîó　 äëÜñ¡öÜç Ñ¿　 ëí£Ö▲ê ÜäñëíîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½ [2]. 
ぢëÜñ¡ö çó£Üí¿ó£íîóó ëí£ëíßíö▲çíñöï　 Ñ¿　 ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ó½óöíîóÜÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó ½ñêíÖó£½í äÜÑéñ½í 

£íöçÜëí ï¿óçÖÜú Ñí½ß▲. ゑÖñüÖóú çóÑ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí äëñÑïöíç¿ñÖ Öí ëóï. 1. 

  
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜÜÑñ¿á ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí: 

 1 – ÖñïÜàí　 ëí½í; 2 – äÜÑéñ½Ö▲ñ ¿ñßñÑ¡ó; 3 – âó¡ïóëÜçíÖÖ▲ñ ß¿Ü¡ó; 4 – £íöçÜë; 5 – Öíäëíç¿　0àóñ ¡íë½íÖí;    6 – 
íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó; 7 – ôñëç　ôÖ▲ñ ëñÑÜ¡öÜë▲; 8 – ß¿Ü¡ óÖÑÜ¡öóçÖ▲ê Ñíöôó¡Üç;  9 – Ü¿áöëí£çÜ¡Üç▲ñ Ñíöôó¡ó 

äñëñ½ñàñÖó　 
 



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 
 
 

 

 
 187 

ずíßÜëíöÜëÖ▲ú ïöñÖÑ äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ¡Ü½ä¿ñ¡ï Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ëíßÜö▲ ç£íó½Ü£íçóïó½▲ê 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ïëñÑïöç íçöÜ½íöó£íîóó, ç ôíïöÖÜïöó, ç Üï¿Üçó　ê 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ¡ëíÖÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí (Äぢ) £íöçÜëí ï¿óçÖÜú ä¿ÜöóÖ▲. だïÖÜçíÖóñ½ ïöñÖÑí 　ç¿　ñöï　 
½ñöí¿¿óôñï¡í　 ÖñïÜàí　 ëí½í (1), Öí ¡ÜöÜëÜú ï½ÜÖöóëÜçíÖ▲ ~¿ñ½ñÖö▲ ¡óÖñ½íöóôñï¡Üú îñäó, äëóçÜÑÖ▲ñ 
íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó (んが) öóäí MS6324 (6) ï ôñëç　ôÖ▲½ó ëñÑÜ¡öÜëí½ó で½030u25 (7) ó ~Ö¡ÜÑñë▲.  

が¿　 íÖí¿ó£í ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí Öí çí¿▲ íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ ß▲¿ó 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ú öíêÜÇñÖñëíöÜë▲ がぢ-1-26. が¿　 ëñí¿ó£íîóó ïóÖêëÜÖÖÜú ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ó ¡ÜÖöëÜ¿　 
ïÜïöÜ　Öó　 Üßéñ¡öí Üäëíç¿ñÖó　  óïäÜ¿á£Ü0öï　  Ñíöôó¡ó ó äëÜÇëí½½óëÜñ½▲ú ¿ÜÇóôñï¡óú ¡ÜÖöëÜ¿¿ñë (ぢずと) 
ïñëóó VIPA 200V.  でç　£á ぢずと ï äñëïÜÖí¿áÖ▲½  ¡Ü½äá0öñëÜ½, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ÜïöíÖÜç¿ñÖí SCADA-ïóïöñ½í, 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　  äÜïëñÑïöçÜ½ ¡íßñ¿　 ïç　£ó PC / PLC Green Cable (950-0KB00) ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ 
ÜßñïäñôñÖó　 SCADA - ïóïöñ½▲ ZENON 6.55 

で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ äÜÑéñ½ ó ïäÜï¡ £íöçÜëí ÑÜ¿¢ñÖ ÜïÜàñïöç¿　öáï　 ëíçÖÜ½ñëÖÜ ï îñ¿á0 óï¡¿0ôñÖó　 
£í¡¿óÖóçíÖó　 £íöçÜëí. 

ゑ ïç　£ó ï öñ½, ôöÜ ïóïöñ½í ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜú, Çóß¡Üú ó ó½ñöá üóëÜ¡óñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ç 
Üäëíç¿ñÖóó ëíßÜöÜú äëóçÜÑÖ▲ê んが, ß▲¿ó äëó½ñÖñÖ▲ äëñÜßëí£Üçíöñ¿ó ôíïöÜö▲ (ぢぶ) Lenze 8200 Vector, 
¡ÜöÜë▲ñ äÜ£çÜ¿　0ö ëñí¿ó£Üçíöá ¡í¡ ï¡í¿　ëÖÜñ, öí¡ ó çñ¡öÜëÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí½ó. ばäëíç¿ñÖóñ 
íÖí¿ÜÇÜç▲½ó ó îóâëÜç▲½ó çêÜÑí½ó/ç▲çÜÑí½ó ÑÜïöíöÜôÖÜ äëÜïöÜ ëñí¿ó£Üñöï　 äÜöñ½ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê âÜÖ¡îóú SCADA-ïóïöñ½▲ ZENON 6.55. 

づí£ëíßÜöíÖÖ▲ú äëÜñ¡ö çó£Üí¿ó£óëÜñö  £ÖíôñÖó　 Ñíöôó¡Üç ó ïëñÑïöç Üäëíç¿ñÖó　, çêÜÑ　àóê ç ïÜïöíç 
¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí. ぢëó äÜ½Üàó äëÜñ¡öí ½Ü¢ÖÜ Öñ öÜ¿á¡Ü ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óú äëÜîñïï, ÖÜ 
ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ äÜÑíçíöá ïóÇÖí¿▲ Üäëíç¿ñÖó　 Ñ¿　 äÜï¡í ó ÜïöíÖÜçí Äぢ ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí (ëóï. 2). 
 

 
í)                                                                                       ß) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – だ¡Öí ëíßÜôñÇÜ äëÜñ¡öí:  
í) äëñÑïöíç¿ñÖóñ öëñÖÑÜç ¡ÜÖöëÜ¿óëÜñ½▲ê äíëí½ñöëÜç; ß) Ü¡ÖÜ çó£Üí¿ó£íîóó  

 
ゑ▲çÜÑ▲. でÜ£ÑíÖÖí　 ïóïöñ½í çó£Üí¿ó£íîóó  ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí äÜ£çÜ¿　ñö ~ââñ¡öóçÖÜ Üïçíóçíöá 

öñêÖÜ¿ÜÇóó äÜïöëÜñÖó　 SCADA-ïóïöñ½, ó£Üôíöá äëóÖîóä▲ äÜïöëÜñÖó　 んでば どぢ ó Üäëíç¿ñÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ 
ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ½ (äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó ôíïöÜö▲, ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí½ó, Ñíöôó¡í½ó ï¡ÜëÜïöó ó ö.ä.). づí£ëíßÜöíÖÜ 
½ñöÜÑóôñï¡Üñ ÜßñïäñôñÖóñ Ñ¿　 äëÜçñÑñÖó　 ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ äëí¡öó¡Ü½í äÜ Ñóïîóä¿óÖí½ «んçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖÜñ 
äëÜñ¡öóëÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½» ó «んçöÜ½íöó£íîó　 öóäÜç▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äëÜîñïïÜç» Ñ¿　 
ïäñîóí¿áÖÜïöó äÜ Öíäëíç¿ñÖó0 6.050702 – «Ä¿ñ¡öëÜ½ñêíÖó¡í». 
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ごででずぎがだゑんぞごぎ ぢづだぴぎででん ぞんぶんずぽぞだゎだ ゑだげゐばぐがぎぞごé んでごぞびづだぞぞだゎだ 
ゎぎぞぎづんどだづん 

ゑ. ゑ. ぶñÖôñçÜú, íïï. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぞñÜßêÜÑó½Üïöá öñÜëñöóôñï¡ÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　 äëÜîñïïÜç ñ½¡ÜïöÖÜÇÜ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ïç　£íÖí ï öñ½, ôöÜ ~öÜö ëñ¢ó½ 　ç¿　ñöï　 ÖÜë½í¿áÖ▲½ ëíßÜôó½ ëñ¢ó½Ü½, 
Ü¡í£▲çí0àó½ ïÜàñïöçñÖÖÜñ ç¿ó　Öóñ Öí ßñ£ÜäíïÖÜïöá ëíßÜö▲, í öí¡¢ñ Öí äëíçó¿áÖÜñ äëÜöñ¡íÖóñ 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí, ¿óßÜ ÖíÑñ¢ÖÜñ âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖóñ ÜïöëÜúïöç, ïäñîóí¿áÖÜ óïäÜ¿á£Ü0àóê ~öÜö 
ëñ¢ó½ [1]. 

ぞñÜßêÜÑó½Üïöá Üôñöí Öíï▲àñÖó　 ½íÇÖóöÖÜú îñäó Üï¿Ü¢Ö　ñö íÖí¿óöóôñï¡Üñ ëíïï½ÜöëñÖóñ 　ç¿ñÖóú ó 
äÜ¿ÜôñÖóñ çí¢Ö▲ê Ñ¿　 äëí¡öóôñï¡óê îñ¿ñú ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ äëÜîñïïí. 

ぞó¢ñ ëí£çóçíñöï　 ½ñöÜÑ ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú äëÜîñïïí ÜïöíÖÜç¿ñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　, 
ßí£óëÜ0àóúï　 Öí ó£ÜôñÖóó êíëí¡öñëí Üïîó¿¿ÜÇëí½½, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ï äÜ½Üàá0 ½ÜÑñ¿ó äëó íÖí¿ó£ñ Öñ¿ó-
ÖñúÖÜÇÜ ÑóââñëñÖîóí¿áÖÜÇÜ ÜëíçÖñÖó　 ëñ¢ó½í ç ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜú âÜë½ñ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ íÖí¿óöóôñï¡ÜÇÜ 
ç▲ëí¢ñÖó　 Ñ¿　 ¡ëóçÜú Öí½íÇÖóôóçíÖó　. 

ぢëó äëí¡öóôñï¡Üú ëñí¿ó£íîóó öñêÖóôñï¡óê ïóïöñ½ ï んゎ çí¢ÖÜ, ç ôíïöÖÜïöó, Üßñïäñôóöá ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ 
íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ £í £íÑíÖÖ▲ú Üöëñ£Ü¡ çëñ½ñÖó ó ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ÜïöíÖÜçóçüñÇÜï　 ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ëñ¢ó½í. 

ぢëÜß¿ñ½í ÖíÑ¿ñ¢íàñÇÜ ç▲ßÜëí äíëí½ñöëÜç ó äëíçó¿áÖÜÇÜ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 んゎ ÜßÜï¿Üç¿óçíñö í¡öÜí¿áÖÜïöá 
ëí£ëíßÜö¡ó ½ñöÜÑí ïÜçÜ¡ÜäÖÜÇÜ ëíïï½ÜöëñÖó　 ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ ç îñ¿　ê ÜîñÖ¡ó ç¿ó　Öó　 çíëóíîóó 
~¿ñ¡öëóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ÇñÖñëíöÜëí Öí ¡íôñïöçÜ äëÜîñïïí. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だßÜßàñÖÖÜñ ëíïï½ÜöëñÖóñ ¡íôñïöçí äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 Ñ¿　 £ÖíôñÖóú 
¿0ßÜÇÜ äíëí½ñöëí íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲ ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½ ï îñ¿á0 ñÇÜ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ ç▲ßÜëí 
äëó äëÜñ¡öóëÜçíÖóó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. が¿　 óïï¿ñÑÜçíÖóú óïäÜ¿á£Üçí¿íïá ëí£ëíßÜöíÖÖí　 ½íöñ½íöóôñï¡í　 
½ÜÑñ¿á íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ç öëñêâí£ÖÜú ïóïöñ½ñ ¡ÜÜëÑóÖíö. ぢëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó óïï¿ñÑÜçí¿ï　 
íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á 4んびゐ2ぢ100L4 ï äíïäÜëöÖ▲½ó ÑíÖÖ▲½ó: 4P ¡ゑöÖÜ½  , 2p  , 8,7I んÖÜ½  ; 

1420n Üß ½óÖÖÜ½  , cos 0,81ÖÜ½  , 81ÖÜ½    ó äíëí½ñöëí½ó ïêñ½▲ £í½ñàñÖó　 1,351R だ½ , 

1,392R だ½ , 2,131x だ½ , 2,32x だ½ , 86x だ½  .   

で îñ¿á0 ½óÖó½ó£íîóó ôóï¿í äëÜçÜÑó½▲ê Üä▲öÜç äëó óïï¿ñÑÜçíÖó　ê äëó½ñÖ　¿íïá ½ñöÜÑó¡í 
½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ ä¿íÖóëÜçíÖó　 ~¡ïäñëó½ñÖöí äÜ ïêñ½ñ づぴとぢ, ç ÜïÖÜçñ ¡ÜöÜëÜú ¿ñ¢óö ëñÇëñïïóÜÖÖ▲ú íÖí¿ó£, 
ç¡¿0ôí0àóú ½ñöÜÑ Öíó½ñÖáüóê ¡çíÑëíöÜç ó ïöíöóïöóôñï¡Ü0 ÜßëíßÜö¡Ü ÑíÖÖ▲ê. がíÖÖ▲ú ä¿íÖ äÜ£çÜ¿　ñö 
äÜïöëÜóöá ½ÜÑñ¿á, ï ÜÑóÖí¡ÜçÜú öÜôÖÜïöá0 äëñÑï¡í£▲çí0àÜ0 £ÖíôñÖóñ Üö¡¿ó¡í ç öÜô¡íê, ëíçÖÜÜÑí¿ñÖÖ▲ê Üö 
îñÖöëí ä¿íÖí, ó ï ÖíóßÜ¿áüñú öÜôÖÜïöá0 ç öÜô¡íê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ñÇÜ Ü¡ëñïöÖÜïöó. どí¡Üñ ïçÜúïöçÜ ½ÜÑñ¿ó 
äëñÑïöíç¿　ñö ßÜ¿áüÜ0 îñÖÖÜïöá Ñ¿　 öñê ï¿Üôíñç, ¡ÜÑí óïï¿ñÑÜñöï　 âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖóñ Üßéñ¡öí çß¿ó£ó 
ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½í, í öí¡¢ñ ¡ÜÇÑí ½ÜÑñ¿á äëñÑäÜ¿íÇíñöï　 óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 Üäöó½ó£íîóó óïï¿ñÑÜñ½ÜÇÜ 
äëÜîñïïí äëó Üï¿Üçóó, ôöÜ óï¡Ü½▲ú Üäöó½Ü½ ÖíêÜÑóöï　 ÖñÑí¿ñ¡Ü Üö îñÖöëí ä¿íÖí.  

ぜíöñ½íöóôñï¡í　 ÜßëíßÜö¡í äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê äÜ£çÜ¿ó¿í ÜïöíÖÜçóöá ïÜç½ñïöÖÜñ ç¿ó　Öóñ ï¡ÜëÜïöó 
çëíàñÖó　 ëÜöÜëí, çñ¿óôóÖ▲ çÜ£ßÜ¢Ñí0àóê ñ½¡Üïöñú, çñ¿óôóÖ▲ äÜöÜ¡í ÜïöíöÜôÖÜÇÜ Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ó 
çñ¿óôóÖ▲ ÜïöíöÜôÖÜÇÜ £íë　Ñí Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëíê Öí çñ¿óôóÖÜ  ''½ñëöçÜú £ÜÖ▲'' äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　  ó 
çñ¿óôóÖÜ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ. ゑ ¡íôñïöçñ ïäÜïÜßí äÜ¿ÜôñÖó　 äÜ¿óÖÜ½óí¿áÖÜú ½ÜÑñ¿ó ß▲¿Ü äëó½ñÖñÖÜ 
ôñö▲ëñêâí¡öÜëÖÜñ ëÜöíöíßñ¿áÖÜñ ä¿íÖóëÜçíÖóñ çöÜëÜÇÜ äÜë　Ñ¡í (づぴとぢ).  

ぱÜÖ¡îóñú Üö¡¿ó¡í 　ç¿　¿óïá çñ¿óôóÖí “½ñëöçÜú £ÜÖ▲” ó çñ¿óôóÖí ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ.  
がóïäñëïóó çÜïäëÜó£çÜÑó½Üïöó, äëÜçñë¡í ÇóäÜöñ£ çÜïäëÜó£çÜÑó½Üïöó Üä▲öÜç ÜïÜàñïöç¿　¿óïá äÜ ¡ëóöñëó0 

とÜêëñÖí, ëíïïôóö▲çí¿óïá ¡Ü~ââóîóñÖö▲ ëñÇëñïïóú, í óê £Öíôó½Üïöá ÜäëñÑñ¿　¿íïá ï äÜ½Üàá0 ¡ëóöñëó　 
でöá0ÑñÖöí. ぢëÜçñë¡Ü íÑñ¡çíöÖÜïöó íääëÜ¡ïó½óëÜ0àñÇÜ äÜ¿óÖÜ½í Ü¡í£í¿Üïá ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ç▲äÜ¿Öóöá äÜ 
öëíÑóîóÜÖÖÜ½Ü ¡ëóöñëó0 ぱóüñëí, öí¡ ¡í¡ äëó äÜçöÜëÖÜ½ öñêÖóôñï¡Ü½ ëíïôñöñ Üüóß¡í ÜöïÜöïöçÜñö, äÜ~öÜ½Ü 
ïöñäñÖá ëíïïñóçíÖó　 ÜîñÖóçí¿ó ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ çíëóíîóú. 

が¿　 ÜßëíßÜö¡ó ëñ£Ü¿áöíöÜç ~¡ïäñëó½ñÖöí ß▲¿ óïäÜ¿á£ÜçíÖ ¡Ü½ä¿ñ¡ï äëÜÇëí½½ Ñ¿　 Äゑぜ, ç¡¿0ôí0àóú ç 
ïñß　: ëíïôñö▲ çñ¿óôóÖ ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ÜëíçÖñÖóú ëñÇëñïïóó ó ÜîñÖ¡Ü £Öíôó½Üïöó ¡Ü~ââóîóñÖöÜç äÜ ¡ëóöñëó0 
でöá0ÑñÖöí; äëÜçñë¡Ü íÑñ¡çíöÖÜïöó äÜ¿ÜôñÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó äÜ ¡ëóöñëó0 ぱóüñëí Ñ¿　 95% ÜëÜçÖ　 £Öíôó½Üïöó; 
ëíïôñö £ÖíôñÖóú âí¡öÜëÜç, äëó ¡ÜöÜë▲ê Üßñïäñôóçí0öï　 ½í¡ïó½í¿áÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 íääëÜ¡ïó½óëÜ0àñÇÜ 
äÜ¿óÖÜ½í ç Üß¿íïöó çíëáóëÜçíÖó　 âí¡öÜëÜç; ëíïôñö ÑíÖÖ▲ê Ñ¿　 äÜïöëÜñÖó　 äÜçñëêÖÜïöñú Üö¡¿ó¡í äëó 
äÜäíëÖÜ½ ó£½ñÖñÖóó ÑçÜê âí¡öÜëÜç ó âó¡ïóëÜçíÖóó Üïöí¿áÖ▲ê Öí £íÑíçíñ½Ü½ ÜëÜçÖñ; ëíïôñö äÜ ÜëíçÖñÖó　½ 
ëñÇëñïïóó çñ¿óôóÖ çïñê ç▲êÜÑÖ▲ê äíëí½ñöëÜç äëó £íÑíçíñ½▲ê £ÖíôñÖó　ê âí¡öÜëÜç. 

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ëíïôñöÜç ß▲¿ó äÜ¿ÜôñÖ▲ ÜëíçÖñÖó　 ëñÇëñïïóó: 
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 ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á £íçóïó½Üïöó çñ¿óôóÖ▲ ''½ñëöçÜú £ÜÖ▲'' ßñ£ Üôñöí Öñ£Öíôó½▲ê 
¡Ü~ââóîóñÖöÜç: 

2 2
. . 00

t a b c C d e f U½ £ t t Üïö t çÜ£ß t t Üïö t c
              

,    (1) 

ÇÑñ at, bt, ct, dt, et ó ft – ¡Ü~ââóîóñÖö▲ ëñÇëñïïóÜÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó. 
 ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á £íçóïó½Üïöó çñ¿óôóÖ▲ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ, ßñ£ Üôñöí Öñ£Öíôó½▲ê 

¡Ü~ââóîóñÖöÜç äÜ¿ÜôñÖí ç çóÑñ: 
2

0 0 0
U a b C c C d U C e U fÇ U U çÜ£ß U U c çÜ£ß U c U ÜïöçÜ£ß

                
,  (2) 

ÇÑñ aU, bU, cU, dU, eU  ó fU – ¡Ü~ââóîóñÖö▲ ëñÇëñïïóÜÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó. 
ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ½íöñ½íöóôñï¡óñ ½ÜÑñ¿ó 　ç¿　0öï　 íÑñ¡çíöÖ▲½ó. とÜ~ââóîóñÖö▲, ïöÜ　àóñ äñëñÑ âí¡öÜëí½ó, 

ÇÜçÜë　ö Ü £Öíôó½Üïöó çêÜÑÖ▲ê äíëí½ñöëÜç ó ç¿ó　Öóó óê Öí óïï¿ñÑÜñ½▲ñ âí¡öÜë▲, í öí¡¢ñ óê äíëÖÜñ 
ç£íó½ÜÑñúïöçóñ Öí ç▲êÜÑÖÜ0 çñ¿óôóÖÜ. 

どí¡ ¡í¡ ëñÇëñïïóÜÖÖ▲ñ ½ÜÑñ¿ó çöÜëÜÇÜ äÜë　Ñ¡í Ñí0ö ßÜÇíöÜ0 óÖâÜë½íîó0 Ü ç¿ó　Öóó çíëáóëÜñ½▲ê 
âí¡öÜëÜç ó óê äíëÖ▲ê ç£íó½ÜÑñúïöçóú Öí ç▲êÜÑÖÜ0 çñ¿óôóÖÜ, ~öó ½ÜÑñ¿ó ½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá óñ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 
Üäöó½ó£íîóó äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ, äÜ ó Üö▲ï¡íÖó　 öí¡óê £ÖíôñÖóú çíëáóëÜñ½▲ê âí¡öÜëÜç çÖÜöëó 
Ñóíäí£ÜÖí óê çíëáóëÜçíÖó　, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê £ÖíôñÖó　 ¡íôñïöçñÖÖ▲ê ó ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ äëÜîñïïí 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 Ü¡í£▲çí0öï　 ½í¡ïó½í¿áÖ▲½ó ó¿ó ½óÖó½í¿áÖ▲½ó. 

ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ÜëíçÖñÖó　 ëñÇëñïïóó ó íÖí¿ó£ ¡íëö ぢíëñöÜ  äÜ£çÜ¿　0ö ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ ÜîñÖóöá ç¿ó　Öóñ 
çíëáóëÜçíÖó　 ¡í¢ÑÜÇÜ ó£ ó£Üôíñ½▲ê âí¡öÜëÜç Öí äëÜîñïï ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ. ぞíóßÜ¿áüññ ç¿ó　Öóñ Öí 
çñ¿óôóÖ▲ ''½ñëöçÜú £ÜÖ▲'' Ü¡í£▲çíñö çñ¿óôóÖí ÜïöíöÜôÖÜÇÜ Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ó çñ¿óôóÖí çÜ£ßÜ¢Ñí0àñú 
ñ½¡Üïöó. ゑñ¿óôóÖí ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ç ÜïÖÜçÖÜ½ 
£íçóïóö Üö çñ¿óôóÖ▲ çÜ£ßÜ¢Ñí0àñú ñ½¡Üïöó. で¡ÜëÜïöá 
çëíàñÖó　 ëÜöÜëí んゎ Ü¡í£▲çíñö Öí Öññ Öñ£Öíôóöñ¿áÖÜñ 
ç¿ó　Öóñ. 

ぞíÇ¿　ÑÖÜñ äëñÑïöíç¿ñÖóñ Ü ç¿ó　Öóó çêÜÑÖ▲ê 
âí¡öÜëÜç Öí ç▲êÜÑÖÜ0 çñ¿óôóÖÜ ó óê ç£íó½ÜÑñúïöçóñ 
Öí âÜÖ¡îó0 Üö¡¿ó¡í Ñí0ö Çëíâóôñï¡óñ £íçóïó½Üïöó, 
äÜïöëÜñÖÖ▲ñ äÜ äÜ¿ÜôñÖÖ▲½  ½ÜÑñ¿　½.   

だßëíßÜö¡í äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ëñÇëñïïóú ï 
äÜ½Üàá0 äëÜÇëí½½▲ STATISTICA äÜ£çÜ¿ó¿í 
äëñÑïöíçóöá äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ Çëíâóôñï¡ó – äÜ¿Üôóöá 
äÜçñëêÖÜïöó Üö¡¿ó¡í ó£½ñÖñÖó　 óïï¿ñÑÜñ½▲ê 
äíëí½ñöëÜç Üö äñëñ½ñÖÖ▲ê âí¡öÜëÜç äëó óê 
ïÜç½ñïöÖÜ½ ç¿ó　Öóó äëó ëí£¿óôÖÜ½ ïÜôñöíÖóó (ëóï. 1, 
2). 

 
 
 
 
 

 
í) 

 
ß) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – げíçóïó½Üïöá Öíäë　¢ñÖó　 í) ó çñ¿óôóÖ▲ ''½ñëöçÜú £ÜÖ▲'' ß) Üö ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÇñÖñëíöÜëí ó çñ¿óôóÖ▲ çÜ£ßÜ¢Ñí0àñú ñ½¡Üïöó 

 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – げíçóïó½Üïöá çñ¿óôóÖ▲  

«½ñëöçÜú £ÜÖ▲»' Üö çñ¿óôóÖ▲ ÜïöíöÜôÖÜÇÜ 
Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ó çñ¿óôóÖ▲ ÜïöíöÜôÖÜÇÜ 

Öíäë　¢ñÖó　 Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëíê 
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ぞí çñ¿óôóÖÜ ''½ñëöçÜú £ÜÖ▲'' ÖíóßÜ¿áüññ ç¿ó　Öóñ Ü¡í£▲çí0ö ñ½¡Üïöá çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ó çñ¿óôóÖí ÜïöíöÜôÖÜÇÜ 
Öí½íÇÖóôóçíÖó　 (ëóï.1, 2ß). ぢëó ~öÜ½ Üçñ¿óôñÖóñ çñ¿óôóÖ▲ ÜïöíöÜôÖÜÇÜ Öí½íÇÖóôóçíÖó　 ÑÜ ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ 
£ÖíôñÖó　 Ü½ñÖáüíñö çëñ½　 äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí, ÖÜ äÜï¿ñÑÜ0àññ 、ñ Üçñ¿óôñÖóñ äëóçÜÑóö ¡ ÜïöíÖÜç¿ñÖó0 
£ÖíôñÖó　. ÄöÜ ½Ü¢ñö ß▲öá ïç　£íÖÜ ï äëÜîñïïÜ½ Öíï▲àñÖó　 ïöí¿ó íïóÖêëÜÖÖÜú ½íüóÖ▲. ぢÜï¿ñÑÖññ äëóçÜÑóö ¡ 
Ü½ñÖáüñÖó0 çëñ½ñÖó äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, ôöÜ äÜÑöçñë¢Ñíñöï　 ¡çíÑëíöóôÖ▲½ ç£íó½ÜÑñúïöçóñ½ ó ññ 
ßÜ¿áüó½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜ½ ç ïëíçÖñÖóó ï ¿óÖñúÖ▲½. 

ごïï¿ñÑÜçíÖó　 äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ëí£ë　Ñ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ £íë　¢ñÖÖ▲ê Üö 
äÜïöÜëÜÖÖñÇÜ óïöÜôÖó¡í äóöíÖó　 çÜ£ßÜ¢Ñí0àóê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç (äëó ÑÜäÜàñÖóó, ôöÜ ÜïöíöÜôÖ▲ú ½íÇÖñöó£½ 
ÜöïÜöïöçÜñö ó ôöÜ ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 ëÜöÜëí ëíçÖí ïóÖêëÜÖÖÜú) Öñ çïñÇÑí Üßñïäñôóçíñö ÖíÑñ¢ÖÜñ 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ んゎ. ÄöÜ ÜöÖÜïóöï　 ç ÜïÖÜçÖÜ½ ¡ ÇñÖñëíöÜëí½ ï ßÜ¿áüó½ ôóï¿Ü½ ÜßÜëÜöÜç çí¿í ç ½óÖÜöÜ.  

ごïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ¡í£í¿ó [2], ôöÜ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ äÜï¿ñ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ¡ Üß½Üö¡ñ ïöíöÜëí äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ 
£íë　¢ñÖÖÜÇÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí äëÜóïêÜÑóö ¡Ü¿ñßíöñ¿áÖ▲ú äëÜîñïï ñÇÜ ëí£ë　Ñí ï ôíïöÜöÜú, ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜú 
ñ½¡Üïö　½ó ó óÖÑÜ¡öóçÖÜïö　½ó Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí. ゑ ÇñÖñëíöÜëíê, ç ¡ÜöÜë▲ê ëÜöÜë çëíàíñöï　 ïÜ ï¡ÜëÜïöá0 
äÜë　Ñ¡í 500 ÷ 3000 Üß/½óÖ, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ëí£ë　Ñí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí ëÜöÜë ÑÜïöóÇíñö ïÜïöÜ　Öó　 Öñ¡ÜöÜëÜÇÜ 
Öí½íÇÖóôóçíÖó　, ß¿íÇÜÑíë　 ¡ÜöÜëÜ½Ü, ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ äÜï¿ñ Ü¡ÜÖôíÖó　 äëÜîñïïí ëí£ë　Ñí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí, 
ÖíôóÖíñöï　 äëÜîñïï ÇñÖñëóëÜçíÖó　 Öíëíïöí0àóê ¡Ü¿ñßíÖóú ï ÜïÖÜçÖÜú ôíïöÜöÜú, ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜú ï¡ÜëÜïöá0 
çëíàñÖó　 ëÜöÜëí. 

ゑ ÇñÖñëíöÜëíê ï ßÜ¿áüó½ ôóï¿Ü½ ÜßÜëÜöÜç çí¿í, çÜ çëñ½　 äëÜîñïïí ëí£ë　Ñí £íë　¢ñÖÖ▲ê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç, 
ëÜöÜë Üïäñçíñö Öñï¡Ü¿á¡Ü ëí£ äÜçñëÖÜöáï　 ç ½íÇÖóöÖÜ½ äÜ¿ñ ïöíöÜëí Öñ Öí½íÇÖóôóçí　ïá, öí¡ ¡í¡ äñëóÜÑ 
ÜßÜëÜöí ëÜöÜëí ÇñÖñëíöÜëí çÜ ½ÖÜÇÜ ëí£ ½ñÖáüñ äÜïöÜ　ÖÖÜú çëñ½ñÖó îñäó ëí£ë　Ñí. ぢÜ~öÜ½Ü ç öí¡óê 
ÇñÖñëíöÜëíê Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜÇÜ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÖñÜßêÜÑó½Ü äëÜó£çñïöó ëí£ë　Ñ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ 
£íë　¢ñÖÖÜÇÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí ç îñäó ïöíöÜëí äëó ÖñäÜÑçó¢ÖÜ½ ëÜöÜëñ, í öÜ¿á¡Ü äÜöÜ½ ÜïÜàñïöçóöá äÜï¡ 
ÇñÖñëíöÜëí. Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ç öí¡óê ï¿Üôí　ê ÖíÑñ¢ÖÜñ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ 
ÜßñïäñôñÖÜ, ñï¿ó äÜ ¡ëíúÖñú ½ñëñ ÜÑóÖ ó£ âí£Ö▲ê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ £íë　¢ñÖ ÑÜ Öíäë　¢ñÖó　 (0,05 
-0,1) UÖ. 

んÖí¿ó£ ÜëíçÖñÖóú ëñÇëñïïóó äëó ôñö▲ëñê äñëñ½ñÖÖ▲ê äÜ£çÜ¿　ñö ÜîñÖóöá äÜçñëêÖÜïöá Üö¡¿ó¡í Öí ÜïÖÜçñ 
ó£ÜôñÖó　 £ÖíôñÖóú ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ëñÇëñïïóó. だäëñÑñ¿　0àó½ âí¡öÜëÜ½, ç¿ó　0àó½ Öí çïñ Üäöó½ó£óëÜñ½▲ñ 
äíëí½ñöë▲ ó Öí äíëí½ñöë▲ äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, 　ç¿　ñöï　 çñ¿óôóÖí ñ½¡Üïöó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. 

ゑ▲çÜÑ▲. ごïï¿ñÑÜçíÖó　 äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 んゎ ï ¡.£. ëÜöÜëÜ½ äÜ£çÜ¿ó¿ó äëÜíÖí¿ó£óëÜçíöá ~öÜö 
äëÜîñïï Ñ¿　 ëí£Ö▲ê Üï¿Üçóú ó äíëí½ñöëÜç, í öí¡¢ñ ïâÜë½Ü¿óëÜçíöá ç▲çÜÑ▲ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ÖíÑñ¢ÖÜÇÜ 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, í ó½ñÖÖÜ: 

1. ぢëó ÜöïÜöïöçóó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ïëñÑïöç, Üßñïäñôóçí0àóê ÖíÑñ¢ÖÜñ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ ÇñÖñëíöÜëí, 
ÜïÖÜçÖ▲½ âí¡öÜëÜ½ ÜßÜï¿íç¿óçí0àó½ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ äëÜîñïïí ó ïÜàñïöçñÖÖÜ ç¿ó　0àó½ Öí ñÇÜ äëÜöñ¡íÖóñ, 
　ç¿　ñöï　 ÜïöíöÜôÖ▲ú ½íÇÖñöó£½. ゑ ÖÜë½í¿áÖ▲ê ëíßÜôóê ëñ¢ó½íê (ÜöïÜöïöçóñ äñëñÇëÜ£Ü¡ ó ¡ÜëÜö¡óê 
£í½▲¡íÖóú) ÑÜïöíöÜôÖÜñ Ñ¿　 äÜçöÜëÖÜÇÜ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí £ÖíôñÖóñ äÜöÜ¡í ÜïöíöÜôÖÜÇÜ ½íÇÖñöó£½í 
ßÜÑñö ïÜêëíÖñÖÜ çïñÇÑí, ñï¿ó, ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá, ßÜÑñö Üö¡¿0ôñÖí ÖíÇëÜ£¡í ó öÜ¿á¡Ü äÜöÜ½ ç▲¡¿0ôñÖ äëóçÜÑ. ゑ 
ï¿Üôíñ íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½Üç  ÜïöíöÜôÖ▲ú ½íÇÖñöó£½ çÜ ½ÖÜÇÜ ëí£ Ü½ñÖáüíñöï　, äëóôñ½ ÖíóßÜ¿ññ 
Öñß¿íÇÜäëó　öÖ▲½ ï¿Üôíñ½ 　ç¿　ñöï　 ïë▲ç çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí ç▲£çíÖÖóú äñëñÇëÜ£¡Üú. ゎñÖñëíöÜë öÜÇÑí 
äÜôöó äÜ¿ÖÜïöá0 ëí£½íÇÖóôóçíñöï　 ó ñÇÜ äÜçöÜëÖÜñ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ, äëó Öñó£½ñÖÖÜú ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 
ëÜöÜëí ó ñ½¡Üïöó çÜ£ßÜ¢Ñí0àóê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç, ¡í¡ äëíçó¿Ü, ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ. ゐÜ¿ññ ß¿íÇÜäëó　öÖ▲½ ç ~öÜ½ 
ÜöÖÜüñÖóó 　ç¿　ñöï　 ¡ÜëÜö¡Üñ £í½▲¡íÖóñ, äÜï¿ñ ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜöÜ¡ ÜïöíöÜôÖÜÇÜ ½íÇÖñöó£½í Ü½ñÖáüíñöï　 äÜôöó ç 
ÑçíÑîíöá ëí£, ÜÑÖí¡Ü ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç ñÇÜ çñ¿óôóÖí Üïöíñöï　 ÑÜïöíöÜôÖÜú Ñ¿　 äÜçöÜëÖÜÇÜ 
ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　. 

2. ごÖöñÖïóçÖÜïöá äëÜöñ¡íÖó　 äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ç £Öíôóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó £íçóïóö Üö ñ½¡Üïöó 
çÜ£ßÜ¢Ñí0àóê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç. が¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜÇÜ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí äÜöÜ¡Ü½ ÜïöíöÜôÖÜÇÜ 
½íÇÖñöó£½í îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ äÜÑ¡¿0ôóöá ¡ Üß½Üö¡ñ ïöíöÜëí Öí çëñ½　 äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ¡í¡ 
çÜ£ßÜ¢Ñí0àóñ, öí¡ ó ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ñ ¡ÜÖÑñÖïíöÜë▲.  

3. ぞíÑñ¢ÖÜñ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ ÇñÖñëíöÜëí, Öñ£íçóïó½Ü Üö ñÇÜ ½íÇÖóöÖÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　, Üßñïäñôóçíñö 
äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ú £íë　Ñ Üö äÜïöÜëÜÖÖñÇÜ óïöÜôÖó¡í äóöíÖó　 äÜ ¡ëíúÖñú ½ñëñ ÜÑÖÜÇÜ ó£ âí£Ö▲ê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç 
Üö¡¿0ôñÖÖÜú ßíöíëñó çÜ£ßÜ¢Ñí0àóê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç ï äÜï¿ñÑÜ0àó½ äëóïÜñÑóÖñÖóñ½ îñ¿Üú ßíöíëñó ¡ Üß½Üö¡ñ 
ïöíöÜëí äëó çëíàí0àñ½ï　 ëÜöÜëñ. ごÖöñÖïóçÖÜïöá ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 £íçóïóö öí¡¢ñ Üö ôóï¿í äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ 
£íë　¢ñÖÖ▲ê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç ó £ÖíôñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　, ÑÜ ¡ÜöÜëÜÇÜ ÜÖó ß▲¿ó £íë　¢ñÖ▲. で¡ÜëÜïöá äëÜöñ¡íÖó　 
äëÜîñïïí ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 öÜ¿á¡Ü ç ÖñßÜ¿áüÜú ïöñäñÖó £íçóïóö Üö ïäÜïÜßí ïÜñÑóÖñÖó　 ó äÜ¿　ëÖÜïöó 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ £íë　¢ñÖÖ▲ê çÜ£ßÜ¢Ñí0àóê ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç. ばÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ Üßñïäñôóçíñö 
äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ú £íë　Ñ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí ÜÑÖÜú âí£▲.  
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ゑ. だ. ぶÜëÖí, íï., ん. ゑ. ゎíúÑíú, ½íÇ：ïöë. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39614, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: viktoriakleopatra1@meta.ua 
 

ゑïöÜä. ぢëóöí½íÖÖ： ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ÖÜ½Ü öëíÖïäÜëöÜ ÜïÜß¿óçÜïö： ïöëÜ¡öÜëÖÜÇÜ, öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ, ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜÇÜ 
êíëí¡öñëÜ £Ü½Üç¿00öá ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá äÜüÜ¡Ü ü¿　ê：ç ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： úÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Öí 
ç：öôó£Ö　Öóê Ç：ëÖóôÜëÜÑÖóê ä：Ñäëó．½ïöçíê. ぎâñ¡öóçÖ：ïöá âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ 
ÜßÜ½Üç¿0．öáï　 ëíî：ÜÖí¿áÖó½ Üäëíç¿：ÖÖ　½ öí äëíçó¿áÖó½ çóßÜëÜ½ Üäöó½í¿áÖóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　. でí½ñ 
ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ． Öíúß：¿áü ÖñÑÜï¡ÜÖí¿ó½ó ñ¿ñ½ñÖöí½ó £ ÜïáÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ ëÜÑÖó¡ÜçÜ； ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ÖÜ； 
ç：Ñ¡íö¡ó, 　¡： ïöëó½Ü0öá ëÜ£çóöÜ¡ üíêöÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöÜ. ぞÜç：öÖ： ëÜ£ëÜß¡ó Ü Çí¿Ü£： Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äëó¿íÑ：ç 
äëñÑïöíç¿　0öá çñ¿ó¡óú ：Ööñëñï Ñ¿　 ；ê ÜäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ç äëí¡öó¡Ü ñ¡ïä¿Üíöíî：； ç：öôó£Ö　ÖÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ 
ï¡¿íÑÜ. だö¢ñ, £í¿óüí．öáï　 í¡öÜí¿áÖÜ0 £íÑíôí ëÜ£ëÜß¡ó ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ôóê £íêÜÑ：ç öí Üäöó½í¿áÖóê £í¡ÜÖ：ç 
¡ñëÜçíÖÖ　 ö　ÇÜçó½ ëÜêÜ½ó½ ï¡¿íÑÜ½, í öí¡Ü¢  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： £íäëÜäÜÖÜçíÖóê £íêÜÑ：ç. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖóê äíëí½ñöë：ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç ëÜÑÖó¡Üçóê ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç äÜïö：úÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü £ IGBど-äñëñöçÜë0çíôí½ó äëó ë：£Öóê öëí．¡öÜë：　ê ëÜ£ÇÜÖÜ. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. んÖí¿：£ ñÖñëÇÜïäÜ¢óçíÖÖ　 Ç：ëÖóôÜëÜÑÖóê ä：Ñäëó．½ïöç ïç：Ñôóöá äëÜ 
öñ, àÜ ß：¿áüí ôíïöóÖí ïäÜ¢óçíÖÜ； ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； (ß¿ó£á¡Ü 75 %) äëóäíÑí． Öí ñ¿ñ¡öëóôÖÜ ö　ÇÜ [1]. ぢëó îáÜ½Ü 
ÜïöíÖÖ：½ ôíïÜ½ ïäÜïöñë：Çí．öáï　 öñÖÑñÖî：　 ÑÜ £ß：¿áüñÖÖ　 çöëíö ñÖñëÇ：；, 　¡： äÜç’　£íÖ： £ Öñ£íÑÜç：¿áÖó½ ïöíÖÜ½ 
ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 öí çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ Öññâñ¡öóçÖóê ïóïöñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí ßí£： ëñ£óïöÜëÖóê ëñÇÜ¿　öÜë：ç [2]. 
げí½：Öí ¡ÜÖöëÜ¿ñëí £ äÜï¡Üçó½ó ëñ£óïöÜëí½ó ç ïó¿ÜçÜ½Ü ¿íÖî0£： Öí ：½äÜ¿áïÖóú äñëñöçÜë0çíô äÜïö：úÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü ÑÜ£çÜ¿　． ÑÜï　Çöó ñ¡ÜÖÜ½：； ñÖñëÇ：； ÑÜ 35 %, Üï¡：¿á¡ó äëó öí¡Ü½Ü ïäÜïÜß： £íäÜï¡Ü ö　ÇÜç： £Üïó¿¿　 ÑçóÇÜÖ：ç 
£ÖíêÜÑ　öáï　 Ü äë　½：ú £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ ïñëñÑÖáÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 ：½äÜ¿áïÖÜ； ÖíäëÜÇó, 　¡： ¿ñÇ¡Ü ëñÇÜ¿00öáï　 ßñ£ 
ïÜöö．çóê çöëíö [3]. どÜ½Ü äÜ　çí äÜçÖ：ïö0 ¡ñëÜçíÖóê ïó¿Üçóê Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äëó¿íÑ：ç – öëíÖ£óïöÜë：ç – 
äëñÑïöíç¿　． çñ¿ó¡óú ：Ööñëñï Ñ¿　 ；ê ÜäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ç ö　ÇÜçÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ：½äÜ¿áïÖóê ïóïöñ½ 
Üäëíç¿：ÖÖ　 ÑÜ£çÜ¿óöá £½ñÖüóöó ïäÜ¢óçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü½, ½：Ö：½：£Üçíöó çöëíöó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； Ü 
çï：ê úÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöíê, ä¿íçÖÜ ëñÇÜ¿0çíöó ÖíäëÜÇÜ, àÜ ä：ÑçÜÑóöáï　 ÑÜ ÑçóÇÜÖ：ç, ï¡ÜëÜöóöó ôíï ëÜ£ÇÜÖÜ, 

ä：Ñçóàóöó ¡Üñâ：î：．Öö ¡ÜëóïÖÜ； Ñ：；, ÑÜßóöóï　 ÇÖÜô¡Üïö： öí äëÜïöÜöó 
Üäëíç¿：ÖÖ　, ä：Ñçóàóöó ÖíÑ：úÖ：ïöá öí ßñ£äñ¡Ü ëÜßÜöó, Üö¢ñ, ä：Ñçóàóöó 
ñÖñëÇñöóôÖÜ ñâñ¡öóçÖ：ïöá ÜïáÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ. 
ゑ 　¡Üïö： Üß’．¡öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ÜßëíÖÜ ÑçÜç：ïÖóú ö　ÇÜçóú ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖóú 
¡Ü½ä¿ñ¡ï, Ñ¿　 　¡ÜÇÜ ßÜ¿Ü ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ ïöëÜ¡öÜëÖÜ ïêñ½Ü ½íöñ½íöóôÖÜ； 
½ÜÑñ¿：, àÜ ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÑçÜê ÑçóÇÜÖ：ç äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äÜï¿：ÑÜçÖÜÇÜ 
£ßÜÑ¢ñÖÖ　 Äど-31 (PÖ=31 ¡ゑö, UÖ=250 ゑ, I　Ö=142 ん, nÖ=1050 Üß/êç,  
さÖ=87 %), ÑçÜê öëíÖ£óïöÜëÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç öí RC-â：¿áöëÜ. ば ½ÜÑñ¿： 
¢óç¿ñÖÖ　 ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç £Ñ：úïÖ0．öáï　 ç：Ñ ：½äÜ¿áïÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç, 
äÜßÜÑÜçíÖóê Öí ßí£： öëíÖ£óïöÜë：ç, 　¡：  çó¡ÜÖÜ0öá âÜÖ¡î：0 üóëÜöÖÜ-
：½äÜ¿áïÖÜÇÜ äñëñöçÜëñÖÖ　 çê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ÖíäëÜÇó £ ½ñöÜ0 ä¿íçÖÜÇÜ 
ëÜ£ÇÜÖÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü. ゑ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　ê çó¡ÜëóïöíÖí ç：ÑÜ½í ½íöñ½íöóôÖí 
½ÜÑñ¿á ÑçóÇÜÖí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äÜï¿：ÑÜçÖÜÇÜ £ßÜÑ¢ñÖÖ　 £ 
ÜëíêÜçíÖÖ　½ Öñ¿：Ö：úÖÜ； £í¿ñ¢ÖÜïö： ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜöÜ¡Ü Üß½Üö¡ó 
£ßÜÑ¢ñÖÖ　 ç：Ñ ïöëÜ½Ü 　¡Üë　. ゑïöíÖÜç¿ñÖóú ½：¢ ½ñëñ¢ñ0 ¢óç¿ñÖÖ　 öí 
äñëñöçÜë0çíôí½ó çê：ÑÖóú â：¿áöë ï¿ÜÇÜ． Ñ¿　 £íêóïöÜ ïó¿ÜçÜÇÜ ¿íÖî0Çí 
ç：Ñ äÜ¿áïíî：ú ÖíäëÜÇó, 　¡： ÇñÖñëÜ0öáï　 ç ¡ÜÖöí¡öÖ：ú ½ñëñ¢： 
çóäë　½¿　ôí½ó ä：ÑïöíÖî：ú. げíäÜï¡ ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç £Ñ：úïÖ0．öáï　 
äëÜö　ÇÜ½ 4 ï, äëóôÜ½Ü öëí．¡öÜë：； £íäÜï¡Ü ç：Ñë：£Ö　0öáï　, àÜ £Ü½Üç¿ñÖÜ 
ÖñÜßê：ÑÖ：ïö0 çóßÜëÜ Öíúß：¿áü Üäöó½í¿áÖÜ； £ öÜô¡ó £ÜëÜ çöëíö 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； (ëóï. 1). づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ÖíçñÑñÖÜ Öí ëóï. 2–5. 

 

づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâ：¡ó £½：Öó ïöëÜ½Ü, üçóÑ¡Üïö： öí äÜöÜ¢ÖÜïö： ÑçóÇÜÖí äëó äë　½Ü¿：Ö：úÖ：ú êíëí¡öñëóïöóî：  
çê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó 

づóïÜÖÜ¡ 1 – でóÇÖí¿ó ÖíäëÜÇó, àÜ 
äÜÑí0öáï　 Öí ：½äÜ¿áïÖóú 

äñëñöçÜë0çíô 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâ：¡ó £½：Öó ïöëÜ½Ü, üçóÑ¡Üïö： öí äÜöÜ¢ÖÜïö： äëó äë　½Ü½Ü äÜï¡Ü ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç 

  

づóïÜÖÜ¡ 4 – ゎëíâ：¡ó £½：Öó ïöëÜ½Ü, üçóÑ¡Üïö： öí äÜöÜ¢ÖÜïö： äëó öëñöáÜ½Ü çíë：íÖö： çê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü 
：½äÜ¿áïÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí 

  

づóïÜÖÜ¡ 5 – ゎëíâ：¡ó £½：Öó ïöëÜ½Ü, üçóÑ¡Üïö： öí äÜöÜ¢ÖÜïö： äëó ôñöçñëöÜ½Ü çíë：íÖö： çê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü 
：½äÜ¿áïÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí 

 
げ ÖíçñÑñÖóê Çëíâ：¡：ç çóÑÖÜ, àÜ äëó ë：£Öóê âÜë½íê ïóÇÖí¿Ü çê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ½í0öá ë：£Öóú 

êíëí¡öñë, í¿ñ öëóçí0öá ÜÑÖí¡Üçóú ôíï, Ü¡ë：½ äë　½ÜÇÜ äÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí, ôíï äñëñê：ÑÖÜÇÜ äëÜîñïÜ äëó 　¡Ü½Ü 
ïöíÖÜçóöá 0,5 ï. ゑñ¿óôóÖó çöëíö ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖíê äëó ë：£Öóê ïäÜïÜßíê äÜï¡Ü ½í0öá ë：£Ö： 
£ÖíôñÖÖ　. é¡ çïöíÖÜç¿ñÖÜ ç ëñ£Ü¿áöíö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, Öíú½ñÖüñ £ÖíôñÖÖ　 çöëíö ñÖñëÇ：； (0,009 ¡ゑö:ÇÜÑ) 
ïäÜïöñë：Çí．öáï　 äëó ä¿íçÖÜ½Ü £íäÜï¡Ü ÑçóÇÜÖí £ Üç：ÇÖÜöÜ0 êíëí¡öñëóïöó¡Ü0 çê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó, Öíúß：¿áüñ ¢ 
£ÖíôñÖÖ　 (0,031 ¡ゑö:ÇÜÑ) äëó öëñöáÜ½Ü çíë：íÖö： çê：ÑÖÜÇÜ ïóÇÖí¿Ü ：½äÜ¿áïÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí. どí¡ó½ ôóÖÜ½, 
öëí．¡öÜë：　 £íäÜï¡Ü ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç çä¿óçí． Öí ë：çñÖá çöëíö ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖíê öí £Ü½Üç¿0． 
ñÖñëÇñöóôÖÜ ñâñ¡öóçÖ：ïöá ÜïáÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ.  

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëñ£Ü¿áöíö： ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ äÜïö：úÖÜÇÜ 
ïöëÜ½Ü £ ：½äÜ¿áïÖó½ äñëñöçÜë0çíôñ½ ßÜ¿Ü Üöëó½íÖÜ Çëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç Ü ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖíê äëó 
ë：£Öóê ïäÜïÜßíê ëÜ£ÇÜÖÜ. げ äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá çóÑÖÜ, àÜ çöëíöó ñÖñëÇ：； äëó öí¡Ü½Ü ïäÜïÜß： äÜï¡Ü ½ñÖü：, 
Ö：¢ äëó äë　½Ü½Ü. とë：½ öÜÇÜ, ：½äÜ¿áïÖí ïóïöñ½í Üäëíç¿：ÖÖ　 ö　ÇÜçó½ó ÑçóÇÜÖí½ó £ÖíôÖÜ ñâñ¡öóçÖ：üí £ 
ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； öÜô¡ó £ÜëÜ Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： £ ¡ÜÖöí¡öÖÜ-ëñ£óïöÜëÖÜ0. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ëÜ£ëÜß¡í öí çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ 
Üäëíç¿：ÖÖ　 ö　ÇÜçó½ó ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖí½ó ëÜÑÖóôÖóê ¡ÜÖöí¡öÖóê ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç Öí ßí£： ：½äÜ¿áïÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç 
． äñëïäñ¡öóçÖó½ Öíäë　½Ü½ ëÜ£çóö¡Ü ÖíÜ¡ó öí öñêÖ：¡ó, ç：Ñ 　¡ÜÇÜ £í¿ñ¢óöá ÖíÑ：úÖ：ïöá öí ñâñ¡öóçÖ：ïöá 
ñ¡ïä¿Üíöíî：； ÜïáÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ Ç：ëÖóôÜëÜÑÖóê ä：Ñäëó．½ïöç. 

 
ずやどぎづんどばづん 
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ぷずéびご だぢどごぜやげんぴやゆ づだゐだどご ぎずぎとどづだぜぎびんぞやぶぞごび でごでどぎぜ  
がずé でどゑだづぎぞぞé ゑやゐづだとごぢ’éぶだゎだ ぷんづば 

づ. ゑ. ぶÜßó¡, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
がëÜÇÜßóîá¡óú Ññë¢íçÖóú äñÑíÇÜÇ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö 
çÜ¿. でöëóúïá¡í, 3, 82100, ½. がëÜÇÜßóô, ば¡ëí；Öí, e-mail: r_chubyk@yahoo.rcom 
 

ゑïöÜä. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ç：ßëíî：úÖóê ¡Ü¿óçíÖá ：£ Öó£á¡Ü0 ôíïöÜöÜ0 ÑÜ£çÜ¿　． ïöçÜë0çíöó ïäëó　ö¿óç： Ü½Üçó Ñ¿　 
：ÖöñÖïóçÖÜÇÜ äñëñ½：üÜçíÖÖ　 üíë：ç ïóäÜôÜÇÜ ½íöñë：í¿Ü. びíëí¡öñë ëÜêÜ ôíïöóÖÜ¡ Ü ÑíÖóê üíëíê ïóäÜôÜÇÜ 
½íöñë：í¿Ü ÖíÇíÑÜ． ¡óä’　ôÜ ë：ÑóÖÜ, öÜ½Ü Üöëó½íç Öí£çÜ ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ [1]. げíïöÜïÜçíÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ ç 
íçöÜ½íöó£ÜçíÖóê ¿：Ö：　ê öí öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½íüóÖíê äëÜ½óï¿ÜçÜïö： ÑÜ£çÜ¿　． ：ÖöñÖïóâ：¡Üçíöó ½ñêíÖ：ôÖ：, 
Ç：ÑëÜÑóÖí½：ôÖ：, öñä¿Ü½íïÜÜß½：ÖÖ：, ÑóâÜ£：úÖ： öí ê：½：ôÖ： äëÜîñïó. がÜ ½ñêíÖ：ôÖóê öí Ç：ÑëÜÑóÖí½：ôÖóê äëÜîñï：ç, 
ëñí¿：£ÜçíÖóê Öí ÜïÖÜç： ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ, àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 ç ïÜôíïÖ：ú äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, ½Ü¢Öí ç：ÑÖñïöó: 
ç：ßëÜäñëñ½：àñÖÖ　 (ÑÜ¡¿íÑÖÜ çóïç：ö¿ñÖÜ ç ëÜßÜöíê や.や. ゐ¿ñê½íÖí,  
ゎ.ù. が¢íÖñ¿：Ñ£ñ, や.や. ゐóêÜçï¡ÜÇÜ, ゑ.ん. ぢÜç：Ñíú¿í, ゑ.ぞ. ぞíÑÜöÜÇÜ, ゑ.ぢ. ぱëíÖôÜ¡í), öÜÖ¡ñ äÜÑë：ßÖñÖÖ　 
(ç：ßëÜ½¿óÖó ÑÜ¡¿íÑÖÜ çóïç：ö¿ñÖ： ç ëÜßÜöíê ぢ.ん. づñß：ÖÑñ¿í, ゎ.で. びÜÑí¡Üçí, ぜ.ず.ぜÜëÇÜ¿：ïí, ん.が. ず．ïóÖí, ぢ.ぱ. 
だçÖ：ÖÖ：¡Üçí, ぞ.ぎ. づÜ£ñ), ç：ßëÜíßëí£óçÖí ÜßëÜß¡í (ç：ßëÜ£½：îÖñÖÖ　, ç：ßëÜÜôóïö¡í, ç：ßëÜ£íôóïö¡í ç：ßëÜíßëí£óçÖñ 
äÜ¿：ëÜçíÖÖ　, ü¿：âÜçíÖÖ　 öí Ç¿　ÖïÜçíÖÖ　 ÑÜ¡¿íÑÖÜ çóïç：ö¿ñÖÜ ç ëÜßÜöíê ん.ぢ. ゐíßóôñçí, ぜ.ぎ. ぷíóÖï¡ÜÇÜ, 
や.ゑ.ぢÜ¿óöÜçí, ご.ぱ. ゎÜÖôíëñçóôí, ù.ぜ. でí½ÜÑÜ½ï¡ÜÇÜ, ù.づ. とÜä▲¿Üçí, ぢ.で. ゐñëÖó¡í, ず.ぜ. ずÜßñÖï¡Ü；), 
ç：ßëíî：úÖñ ÇëíÖÜ¿0çíÖÖ　 (ëÜßÜöó で.で. ゑÜ0îá¡ÜÇÜ, ず.ゑ. ゎëóß¡ÜçÜ；, ゑ.ん. ゐíïÜÇÜ,  
ん.や. ぶñëÖ　çï¡ÜÇÜ), ç：ßëíî：úÖí Ç：ÑëÜâÜß：£íî：　 äÜëÜü¡：ç (ëÜßÜöó ぞ.ゑ. ぜóêíú¿Üçí, ゑ.ん. ぶ¿ñÖÜçí,  
ず.ぞ. ぎï：äíÖÜçí, や.ず. ぎÑñ¿á½íÖí, が.で. でÜ½óÖïá¡ÜÇÜ), Üôóïö¡í Çí£：ç (öñÜë：　 çóïç：ö¿ñÖí ç ëÜßÜöíê  
ぞ.や. ゎñ¿áäñ：Öí, ゑ.ゎ. んúÖüöñúÖí, ゑ.ゐ. とçíü, ん.が ず．ï：Öí, ： Öí ÜïÖÜç： ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ ëñí¿：£ÜçíÖÜ â：¿áöëó 
Ö：½ñîá¡Ü； â：ë½ó Lurgi), ç：ßëíî：úÖñ îñÖöëóâÜÇÜçíÖÖ　 (ëÜßÜöó ぞ.ん. ゐÜëñÖ¡Üçí, Üß¿íÑÖíÖÖ　 â：ë½ó Rlockner-
Humboldt-Denz). がÜ öñä¿Üçóê, ÑóâÜ£：úÖóê, ê：½：ôÖóê öí ß：Üê：½：ôÖóê äëÜîñï：ç, ëñí¿：£ÜçíÖóê Öí ÜïÖÜç： 
ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ, àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 ç ïÜôíïÖ：ú äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, ½Ü¢Öí ç：ÑÖñïöó: ç：ßëÜïÜü¡í 
(ëÜ£Ñ：¿　．öáï　 äÜ ä：ÑçÜÑÜ öñä¿í ÑÜ ½íöñë：í¿：ç Öí öëó ÜïÖÜçÖ： ÇëÜäó: ¡ÜÖÑÜ¡öóçÖí (ëÜßÜöó ぜ.ぱ. ゐÜ¡íëñçÜ；, ゑ.ん. 
ぷñú½íÖí, ん.で. ゎ：Ö£ßÜëÇí, ゑ.や. で：ÑÜëÜçí), ¡ÜÖçñ¡öóçÖí (ëÜßÜöó ぢ.ど. で½ñÖ¡Üçï¡Ü；, ゑ.げ. ぱñàñÖ¡í,  
や. ぷÖñ¿ñëí, ù.ず. ぱëñÇñëí, Üß¿íÑÖíÖÖ　 Ñ¿　 ç：ßëÜïÜü¡ó ÇÜ¿¿íÖÑïá¡Ü； â：ë½ó Werkspoor) öí ：£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ 
：ÖâëíôñëçÜÖóê äëÜ½ñÖ：ç (ぱ. とÜÇíÖí, ず. ず0ß：çÜ；, ぞ. とíßíÖÜçÜ；, が. ゐíßí．çí)), ç：ßëÜïÜü¡í äíïö, ïÜïäñÖ£：ú öí 
ëÜ£ôóÖ：ç (çóïç：ö¿ñÖÜ ç ëÜßÜöíê ぜ.ぜ. がÜÇíÑ¡Ü, ん.ぎ. でÜ¡Ü¿Üçí, ぜ.é. づÜ£¡：Öí), £í¡í¿¡í Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： 
(üóëÜ¡Ü çóïç：ö¿ñÖí ç ëÜßÜöíê で.で. げíßëÜÑïá¡ÜÇÜ, ん.や. どí½íë：Öí, ぎ.ù. ずíú¡Üçïá¡Ü；, や.や. とí¿áö½íÖí), ÖíÖñïñÖÖ　 
äÜ¿：½ñëÖóê äÜ¡ëóöö：ç Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë：, £Ü¡ëñ½í öí¡óê, 　¡ äÜ¿：ñöó¿ñÖ, äÜ¿：ç：Ö：¿ßÜöóëí¿á, 
äÜ¿：¡íäëÜ¿í¡öí½, äÜ¿：äëÜä：¿ñÖ, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ç：ßëíî：úÖÜÇÜ äÜëÜü¡ÜçÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ばゑぞ-64 öí íçöÜ½íöóôÖóê 
ÜïöíÖÜçÜ¡ öóäÜ んゑば-64 (öñêÖÜ¿ÜÇ：　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ ç ÑíÖóê î：¿　ê Ññöí¿áÖÜ ÜäóïíÖí ç 
ëÜßÜöíê ゑ.ゑ. ぐÜ¡Üçí, ゑ.ん. ゐ．¿ÜÇÜ, だ.づ. ùë¡ñçóôí, づ.ん. づÜööÜ), ëñ¡öóâ：¡íî：　 Öí ÜïÖÜç： ¡Ü¿ÜÖ ：£ ç：ßëÜ¡óä’　ôó½ 
üíëÜ½ ÖíïíÑ¡ó (öñêÖÜ¿ÜÇ：　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ Ñ¿　 ëñ¡öóâ：¡íî：； Ññöí¿áÖÜ ÜäóïíÖí ç ëÜßÜöíê 
ぞ.ん. ゐÜëñÖ¡Üçí, ぜ.や. ぷöëÜ½ó¿í, ぎ.ん. ゐëíö：, ぱ.ん. ゎÜöêíëÑí), ç：ßëíî：úÖñ ëÜ£çñÑñÖÖ　 öí çó¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 (öñÜë：　 
ç：ßëíî：úÖÜÇÜ ëÜ£çñÑñÖÖ　 öçñëÑÜ； âëí¡î：； Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： ÜäóïíÖí ç ëÜßÜöíê が.ぎ. でóÖíö-づíÑôñÖ¡Ü, ゑ.が. 
ぢÜäÜçí, ぢ.ぢ. ずÜßÜÑó, ゑ.ぞ. でöíßÖ：¡Üçí, í çó¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： çí¢¡ÜëÜ£ôóÖÖóê ½ñöí¿Ü．½¡óê 
äëÜÑÜ¡ö：ç Ç：ÑëÜ½ñöí¿ÜëÇ：úÖÜ； äëÜ½óï¿ÜçÜïö： ÜäóïíÖÜ ç ëÜßÜöíê ん.ゑ. ぞ：¡Ü¿í．çí, ゑ.ぎ. がá　¡Üçí, ゑ.ん. 
ぜí¿óÖÜçïá¡ÜÇÜ, ん.ん. とÜïö0Ö：Öí), ç：ßëíî：úÖñ ñ¡ïöëíÇÜçíÖÖ　 (£íïöÜïÜçíÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ ç ÑíÖóê î：¿　ê 
ÜäóïíÖÜ ç ëÜßÜöíê ぜ.や. ぞ：　£Üçí, げ. でí¿：½Üçí,  
ぜ. ùïÜßÜçí), íÑïÜëßî：úÖñ ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ　 Çí£：ç Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： ïÜëßñÖöÜ (ëÜßÜöó ぎ. ぞñ½ñöí), äëÜ½óï¿Üçñ 
ïäí¿0çíÖÖ　 Ñë：ßÖÜ£ñëÖóïöÜÇÜ äí¿óçí Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： (ëÜßÜöó ぞ.や. でóëÜ½　öÖ：¡Üçí,  
ゎ.と. づÜßîÜçí), äëÜ½óï¿Üçñ Üöëó½íÖÖ　 Ü ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： ßñ£çÜÑÖóê ê¿ÜëóÑ：ç ë：Ñ¡Ü£ñ½ñ¿áÖóê ñ¿ñ½ñÖö：ç 
(ëÜßÜöó ゑ.や. でä：îóÖí, ず.ぞ. とÜ½：ïíëÜçÜ；, ぞ.ぢ. ぷñäñ¿ñçí), öñêÖÜ¿ÜÇ：　 äë　½ÜÇÜ Çí£ÜçÜÇÜ ç：ÑÖÜç¿ñÖÖ　 ½ñöí¿：ç Ü 
ç：ßëÜ¡óä’　ôÜ½Ü üíë： ：£ ëÜÑ (Ü¡ïóÑ：ç) (ëÜßÜöó öí¡óê çôñÖóê, 　¡ ゑ.ぢ. づÜ¢Ñ．ïöçñÖïá¡óú , ず.ぜ. ゑÜ¿Ç：Öí,  
ゐ.や. ゐÜÖÑíëñÖ¡Ü), £íïöÜïÜçíÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ ç 　¡Üïö： ¡íöí¿：£íöÜëí ê：½：ôÖóê ëñí¡î：ú (äÜ¡í£íÖÜ ç ëÜßÜöíê 
ぜ.ん. ぎïöë：ÖÜú, ゎ.ん. げ：¿áßñëÇí, や.ゑ. どëÜâ：½ÜçÜ；, だ.ゑ. やïí．çí, ず.é. ぜíëÇÜ¿：ïí), £íïöÜïÜçíÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ 
Ñ¿　 ç：ßëÜí¡öóçíî：； Öíï：ÖÖ　 ëÜï¿óÖ (ëÜßÜöó ぜ.ぎ. でßëÜÑÜçí). ぷóëÜ¡í Çí½í öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê äëÜîñï：ç Ü ë：£Öóê 
Çí¿Ü£　ê äëÜ½óï¿ÜçÜïö： 　¡： Üäóëí0öáï　 Öí ÜÖ：¡í¿áÖ： ç¿íïöóçÜïö： ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ, ÑÜçÜÑóöá öñ, àÜ 
£½ñÖüñÖÖ　 ñÖñëÇÜ£íöëíö Öí ïöçÜëñÖÖ　 £íÑíÖÜ； äóöÜ½Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö： ç：ßëíî：úÖÜÇÜ äÜ¿　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê 
ç：ßëÜ½íüóÖó ． äë：ÜëóöñöÖÜ0 £íÑíôñ0 ïÜôíïÖÜÇÜ ½íüóÖÜßÜÑÜçíÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぞí ÜïÖÜç： íÖí¿：£Ü â：£óôÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü ½：¢ ÑóÖí½：ôÖó½ó öí ñÖñëÇñöóôÖó½ó äíëí½ñöëí½ó 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí ç öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê äëÜîñïíê äëÜ½óï¿ÜçÜïö： 
ëÜ£ëÜßóöó (£íäëÜäÜÖÜçíöó) öí¡： ½ñöÜÑó öí í¿ÇÜëóö½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 äíëí½ñöëí½ó ç：ßëÜäëóçÜÑ：ç, 　¡： äëó 
½：Ö：½í¿áÖóê ñÖñëÇÜ£íöëíöíê Öí ç：ßëÜäëóçÜÑ £íßñ£äñôÜçíöó½Üöá £íÑíÖ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ Üäöó½í¿áÖ： äíëí½ñöëó 
ç：ßëíî：úÖÜÇÜ äÜ¿　 ç：ßëÜ½íüóÖó. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. んÖí¿：£ ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖóê ë：üñÖá öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ç：ßëÜ½íüóÖ ：£ ë：£Öóê 
Çí¿Ü£ñú äëÜ½óï¿ÜçÜïö：, £Ü¡ëñ½í Ñ¿　 äëó¡¿íÑÜ: ç：ßëÜ½íüóÖ ばゑゑぞ-64, -65, -66 öí íçöÜ½íöóôÖóê  
んゑば-64, -65 (Ñ¿　 ÖíÖñïñÖÖ　 äÜ¿：½ñëÖóê äÜ¡ëóöö：ç), ç：ßëÜïÜüÜ¡ â：ë½ Werkspoor (ゎÜ¿¿íÖÑ：　), Venanzetti 
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Vibrazioni (やöí¿：　) öí Comessa (ぱëíÖî：　), äëÜ½óï¿Üçóê ïÜüó¿Ü¡ £ñëÖí でゑ-10, でげぢゑ-2, SO58 (ぶñê：　), SPZ-6 
(ぢÜ¿áàí), ïÜüó¿Ü¡ ÇëíÖÜ¿áÜçíÖóê äÜ¿：½ñë：ç â：ë½ó Werner Pfleiderer – Maschinenfabrik (ぞ：½ñôôóÖí), 
ç：ßëÜïÜüÜ¡ Öí ÜïÖÜç： ：ÖâëíôñëçÜÖóê äëÜ½ñÖ：ç Sinex (ぱëíÖî：　), ç：ßëÜ½¿óÖ：ç ½íëÜ¡ ç：Ñ ぜ-200-1,5 ÑÜ  
ぜ-2000-1,0, ç：ßëíî：úÖóê ÜêÜ¿ÜÑ¢Üçíô：ç îñ½ñÖöÖÜÇÜ ¡¿：Ö¡ñëí, £Ü¡ëñ½í â：ë½ó Allis Chalmers (でぷん), öí 
ÜïöíÖÜçÜ¡, çóÇÜöÜç¿ñÖóê ç ：ÖïöóöÜö： «ù¢Ç：äëÜîñ½ñÖö» (びíë¡：ç), ç：ßëÜ£½：üÜçíô：ç (ゑずで-1ぜ), 
ç：ßëÜöëíÖïäÜëöñë：ç (çñëöó¡í¿áÖóê (Jost GmbH (ぞ：½ñôôóÖí) ： Venanzetti Vibrazioni (やöí¿：　)) öí ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖóê), 
ëñ¡öóâ：¡íî：úÖóê ¡Ü¿ÜÖ ：£ ç：ßëÜ¡óä’　ôó½ üíëÜ½ ÖíïíÑ¡ó, ç：ßëÜ½íüóÖ Ñ¿　 ëÜ£çñÑñÖÖ　 ú çó¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　, äñôñú ：£ 
ç：ßëÜ0ôó½ ä：ÑÑÜÖÜ½, ÜäóïíÖóê ç ëÜßÜö： [1], ÑÜ£çÜ¿　． £ëÜßóöó ÖíïöÜäÖóú çóïÖÜçÜ¡. ぢëí¡öóôÖÜ ÜïÖÜçÖí ½íïí 
ç：ßëÜ½íüóÖ Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ äëíî0． ç Ñí¿ñ¡Ü½Ü £íëñ£ÜÖíÖïÖÜ½Ü ëñ¢ó½：  0 1pz     

ëÜßÜöó (¡Ü¿ó 0p  ), 　¡óú ． ½ñÖü ôÜö¿óçóú £ ÑóÖí½：ôÖÜ； öÜô¡ó £ÜëÜ ÑÜ £½：Öó ½íïó £íçíÖöí¢ñÖÖ　 ëÜßÜôÜÇÜ 
ÜëÇíÖÜ ç：ßëÜ½íüóÖó. どÜßöÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖí ïóïöñ½í ç：ßëÜ½íüóÖó ôñëñ£ ç：ßëÜäëóçÜÑ (Ññßí¿íÖïÖóú íßÜ 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú) £íßñ£äñôÜ． ëÜßÜôóú ÜëÇíÖ ç：ßëÜ½íüóÖó £ßÜë00ôÜ0 îó¡¿：ôÖÜ0 çó½ÜüÜ0ôÜ0 ïó¿Ü0 
ç：ßëÜäëóçÜÑÜ, ç ëñ£Ü¿áöíö： ëñí¡î：； Öí Öñ； (ôñëñ£ ¡Üñâ：î：．Öö ä：Ñïó¿ñÖÖ　  ) ëÜßÜôóú ÜëÇíÖ Üöëó½Ü． ½ñêíÖ：ôÖ： 

¡Ü¿óçíÖÖ　 ：£ äñçÖÜ0 ôíïöÜöÜ0 p  öí da  í½ä¿：öÜÑÜ0. ぢëó £íëñ£ÜÖíÖïÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ëÜßÜöó ç：ßëíî：úÖÜ； 
ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó £½：Öí ½íïó £íçíÖöí¢ñÖÖ　 (öóäÜ ÜßëÜß¿0çíÖÜ； ëñôÜçóÖó ；； ¡：¿á¡：ïÖÜÇÜ öí 　¡：ïÖÜÇÜ 
ï¡¿íÑÜ) äëí¡öóôÖÜ Öñ £½：Ö0． çñ¿óôóÖó ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ ¡Üñâ：î：．ÖöÜ z  [2] Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： ：£ äÜôíö¡Üçó½ úÜÇÜ 
£ÖíôñÖÖ　½, àÜ ç ïçÜ0 ôñëÇÜ Öñ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½：Öó ¡Üñâ：î：．ÖöÜ ä：Ñïó¿ñÖÖ　 £ßÜëñÖá ( )f z   [2] ¡Ü¿óçÖÜ； 

½ñêíÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, í½ä¿：öÜÑó ¡Ü¿óçíÖá da  ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ ç：ßëÜ½íüóÖó. や£ ÑíÖÜÇÜ íÖí¿：£Ü 
çóÑÖÜ, àÜ çóß：ë £íëñ£ÜÖíÖïÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ 
ÜßÜ½Üç¿ñÖóú öó½, àÜß £½：Öí ½íïó ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ Öñ çä¿óçí¿í Öí £íÑíÖ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ Üäöó½í¿áÖ： äíëí½ñöëó 
ç：ßëíî：úÖÜÇÜ äÜ¿　 ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ (Öí äíëí½ñöëó ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ), öÜßöÜ da  í½ä¿：öÜÑÜ úÜÇÜ ¡Ü¿óçíÖá. 
ぢëÜöñ £íëñ£ÜÖíÖïÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó äÜäëó ïçÜ0 ÑóÖí½：ôÖÜ ïöíß：¿áÖ：ïöá ． ñÖñëÇñöóôÖÜ ÖñçóÇ：ÑÖó½. ば ëÜßÜö： [3] 
äÜ¡í£íÖÜ, àÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　 £çÜëÜöÖÜÇÜ £ç’　£¡Ü ÑÜ£çÜ¿　． £íßñ£äñôóöó ëñ£ÜÖíÖïÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó ç：ßëíî：úÖóê 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½íüóÖ (ゑどぜ) öí ½：Ö：½í¿áÖÜ ½Ü¢¿óç： ñÖñëÇÜ£íöëíöó Öí ç：ßëÜäëóçÜÑ. やÑñÜ¿ÜÇ：　 ゑどぜ, 
ëñí¿：£ÜçíÖóê Ü ëÜßÜö： [3], ßí£Ü．öáï　 Öí äÜüÜ¡Üçóê í¿ÇÜëóö½íê ñ¡ïöëñ½Ü½Ü da  í½ä¿：öÜÑó ¡Ü¿óçíÖá ëÜßÜôÜÇÜ 
ÜëÇíÖÜ. ぢÜäëó ïçÜ； ßñ£Ü½ÜçÖ： äñëñçíÇó ÖíÑ £íëñ£ÜÖíÖïÖó½ó ゑどぜ ç：ßëÜ½íüóÖó, ëñí¿：£ÜçíÖ： £í äëóÖîóäí½ó 
ëÜßÜöó [3], ½í0öá £í¡¿íÑñÖÜ Öñçó£ÖíôñÖ：ïöá Ü äëÜîñï： äÜüÜ¡Ü ñ¡ïöëñ½Ü½Ü öí £íßñ£äñôÜ0öá ïöíß：¿：£íî：0 da  Öí 

ÖíäñëñÑ £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ： äëó ÑÜç：¿áÖ：ú ç¿íïÖ：ú ëñ£ÜÖíÖïÖ：ú ôíïöÜö： ¡Ü¿óçíÖá 0  (ëÜßÜöó) ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ 
ゑどぜ. どÜßöÜ ½íüóÖó öóäÜ [3] ôñëñ£ Öñçó£ÖíôñÖ：ïöá ½í0öá Öó£á¡Ü üçóÑ¡ÜÑ：0 öí £íçÑ　¡ó ïöíß：¿：£íî：； í½ä¿：öÜÑó 
¡Ü¿óçíÖá ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ da  Öí ÜÑÖÜ½Ü ： öÜ½Ü ¢ ïí½Ü½Ü ë：çÖ： äëó ë：£Öóê 0  £í½：ïöá ïöíß：¿：£íî：； äíëí½ñöë：ç 
ç：ßëíî：úÖÜÇÜ äÜ¿　 ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ £íßñ£äñôÜ0öá £½：ÖÜ (ä¿íçíÖÖ　) ç äñçÖÜ½Ü Ü¡Ü¿： ç：ÑÖÜïÖÜ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ 
£ÖíôñÖÖ　 úÜÇÜ äóöÜ½Ü； ëÜßÜöó. が¿　 ÜïÜÖñÖÖ　 ÖñÑÜ¿：¡：ç ç：ßëÜ½íüóÖ, ëñí¿：£ÜçíÖóê äÜ öóäÜ [3], ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ 
½ñöÜÑ ¡ñëÜçíÖÖ　 [4], àÜ ßí£Ü．öáï　 Öí äÜïö：úÖÜ½Ü çó£ÖíôñÖÖ： £ïÜçÜ âí£ (öí úÜÇÜ ¡ÜëñÇÜçíÖÖ：) ½：¢ í½ä¿：öÜÑÜ0 
îó¡¿：ôÖÜ； çó½ÜüÜ0ôÜ； ïó¿ó ç：ßëÜäëóçÜÑÜ öí (ëñí¡î：．0) í½ä¿：öÜÑÜ0 ¡Ü¿óçíÖá ëÜßÜôÜÇÜ ÜëÇíÖÜ ゑどぜ. 
ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ [2] äëó ëñ£ÜÖíÖïÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ëÜßÜöó âí£í ½：¢ ÑíÖó½ó äíëí½ñöëí½ó ï¡¿íÑí． 2 . が¿　 
ÜïÜÖñÖÖ　 ä¿íçíÖÖ　 £ÖíôñÖÖ　 äóöÜ½Ü； ëÜßÜöó ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ [5] ½ñöÜÑ ïöíß：¿：£íî：； 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ Üäöó½í¿áÖóê äíëí½ñöë：ç ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ (úÜÇÜ äÜëóïöÜïö：, ç’　£¡Üïö：, ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖÖ　 
ç：ßëíî：； ç £íÑíÖÜ½Ü Üß’．½：) Öí ëñ£ÜÖíÖïÖ： ôíïöÜö： ëÜßÜöó ゑどぜ. 

ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖÜ äëóÖîóäÜçÜ ÖÜçóú ½ñöÜÑ ¡ñëÜçíÖÖ　 äíëí½ñöëí½ó ç：ßëÜäëóçÜÑÜ, 　¡óú ÑÜ£çÜ¿　． 
£íßñ£äñôóöó ëñ£ÜÖíÖïÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ Ñ¿　 ïöçÜëñÖÖ　 ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ äëó 
ÖíäñëñÑ £íÑíÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ Üäöó½í¿áÖóê äíëí½ñöëíê ç：ßëÜ¡óä’　ôÜÇÜ üíëÜ. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ぶ¿ñÖÜç ゑ.ん., ぜóêíú¿Üç ぞ.ゑ. ゑóßëÜ¡óä　àóú ï¿Üú. – ぜ.: ぞíÜ¡í, 1972. – 341 ï.  
2. ぢÜç：Ñíú¿Ü ゑ.だ. ゑ：ßëíî：úÖ： äëÜîñïó öí Üß¿íÑÖíÖÖ　. – ずáç：ç: ゑóÑíçÖóîöçÜ ぞば "ずáç：çïá¡í äÜ¿：öñêÖ：¡í", 

2004. – 248 ï. 
3. ぶÜßó¡ づ.ゑ. んÑíäöóçÖí ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 ëñ¢ó½í½ó ëñ£ÜÖíÖïÖóê ç：ßëíî：úÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½íüóÖ: 

んçöÜëñâ. Ñóï… ¡íÖÑ. öñê. ÖíÜ¡. – ずáç：ç, 2007. – 20 ï. 
4. ぢíö. 87776 ん ば¡ëí；Öí, B65G27/00. でäÜï：ß ¡ñëÜçíÖÖ　 ëÜßÜöÜ0 íÑíäöóçÖóê ç：ßëíî：úÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê 

½íüóÖ / でñëñÑí ず.ぢ., ぶÜßó¡ づ.ゑ., éëÜüñÖ¡Ü ず.ゑ. (ば¡ëí；Öí). – ヽ í200803685; ÜäÜß¿. 10.08.2009;  
ゐ0¿. ヽ 15. – 4 ï. 

5. ぢíö. 92041 ん ば¡ëí；Öí, B65G27/100. でäÜï：ß ïöíß：¿：£íî：； öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ Üäöó½í¿áÖóê äíëí½ñöë：ç ç：ßëíî：úÖÜÇÜ 
äÜ¿　 íÑíäöóçÖóê ç：ßëíî：úÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½íüóÖ / でñëñÑí ず.ぢ., ぶÜßó¡ づ.ゑ., éëÜüñÖ¡Ü ず.ゑ. (ば¡ëí；Öí). – ヽ 
í200806209; ÜäÜß¿. 27.09.2010; ゐ0¿. ヽ 18. – 3 ï. 
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ぢやがゑごべぎぞぞé ぎぞぎづゎだぎぱぎとどごゑぞだでどや どん ぎぞぎづゎだゐぎげぢぎとご ゑごとだづごでどんぞぞé 
ぷんびどぞだゎだ ぎずぎとどづだゑだげば と-14 

が. ん. ぷÜ¡íëáÜç, ïö.çó¡¿., ゑ. ゑ. やçíàñÖ¡Ü, ½íÇ：ïöë. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: vivashhenko@yandex.ru 

 
ゑïöÜä. げ ½ñöÜ0 ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： öëíÖïäÜëöÜçíÖÖ　 ¡ÜëóïÖóê ¡Üäí¿óÖ ñ¿ñ¡öëóâ：¡ÜçíÖó½ 

öëíÖïäÜëöÜ½ ÖñÜßê：ÑÖÜ £ß：¿áüóöó ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖ：ïöá öí ñ¿ñ¡öëÜßñ£äñ¡Ü ü¿　êÜ½ ÜäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ïÜôíïÖóê 
£íïÜß：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ö　ÇÜçó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ (どぎぢ). ぢëóôÜ½Ü îñ ½Ü¢Öí £ëÜßóöó £ ½：Ö：½í¿áÖó½ó ÑÜÑíö¡Üçó½ó 
£íöëíöí½ó.  

ぱ：£óôÖñ ïöíë：ÖÖ　 ëÜÑÖó¡ÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ  ç î：¿Ü½Ü ú ëÜÑÖó¡Üçóê ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç, 　¡ úÜÇÜ ï¡¿íÑÜçÜ； 
ôíïöóÖó, £í ÜïöíÖÖ： ä’　öá ëÜ¡：ç ÑÜï　Ç ¡ëóöóôÖÜ； äÜ£Öíô¡ó. ば öí¡：ú ïóöÜíî：； ½：Ö：½í¿áÖÜ ÖñÜßê：ÑÖí ¡：¿á¡：ïöá 
ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç, 　¡： ä：Ñ¿　Çí0öá £í½：Ö：, ï¡¿íÑí． ß：¿áüñ, Ö：¢ 400 üöÜ¡ Ü ë：¡. ぞóÖ： ñ¡ïä¿ÜíöÜçíÖ： どぎぢ £ ëñ¿ñúÖÜ-
¡ÜÖöí¡öÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　 ÑçóÇÜÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ． Öññâñ¡öóçÖó½ó äÜ ñÖñëÇÜ£íöëíöí½, ÖíÑ：úÖÜïö：, 
ñ¿ñ¡öëÜßñ£äñî： ú ßíÇíöÜâÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖÜïö：, äëÜöñ, Öñ Ñóç¿　ôóïá Öí îñ, ；ê î：Öí ：£ ëÜ¡Ü ç ë：¡ ëÜïöñ.  

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í Üäöó½í¿áÖÜ； ïöëÜ¡öÜëó ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü と-14 £í ëíêÜÖÜ¡ £í½：Öó ÑçóÇÜÖí 
äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü (がぢど), àÜ ． ßí£Üçó½ Ñ¿　 îáÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü, íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ (んが). 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げ ½ñöÜ0 ä：ÑçóàñÖÖ　 ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖÜïö： öí ñÖñëÇÜßñ£äñ¡ó ÖñÜßê：ÑÖÜ 
ëÜ£Ç¿　ÖÜöó ÖíïöÜäÖ： äóöíÖÖ　: 

–  íÖí¿：£ ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó んが ç 　¡Üïö： ö　ÇÜçÜÇÜ; 
–  ëÜ£ëÜß¡í £í¡ÜÖÜ ôíïöÜöÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　, 　¡óú ÑÜ£çÜ¿óöá £íßñ£äñôóöó ÖñÜßê：ÑÖ： ö　ÇÜç： ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó; 
–  ä：ÑçóàñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜßñ£äñ¡ó £í ëíêÜÖÜ¡ £íïöÜïÜçíÖÖ　 ÑçÜëñ¢ó½ÖÜÇÜ ¢óç¿ñÖÖ　 ö　ÇÜçóê íïóÖêëÜÖÖóê 
ÑçóÇÜÖ：ç; 
–  íÖí¿：£ ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； ÑÜî：¿áÖÜïö： £í½：Öó がぢど £ ¡ÜÖöí¡öÖÜ-ëñ£óïöÜëÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí ïóïöñ½Ü 
íçöÜÖÜ½Öóú ：ÖçñëöÜë ÖíäëÜÇó – ö　ÇÜçóú íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ (んやぞ-どんが). 
ぢÜäñëñÑÖ：ú íÖí¿：£ Ñíç £½ÜÇÜ Üöëó½íöó Çëíâ：¡ó ïäÜ¢óçíÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïö： ä：Ñ ôíï ëÜêÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü と-14 

ÑçóÇÜÖÜ½ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü öóäÜ がどぞ45/27ゐ öí íïóÖêëÜÖÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½ öóäÜ 4んぞ225ぜ6. (がÜ ÜçíÇó ßÜ¿ó ç£　ö： 
¿óüñ ö： ç：Ñë：£¡ó ü¿　êÜ, Öí 　¡óê ëñí¿áÖÜ £Öó£óöó ïäÜ¢óçíÖÖ　 öí çöëíöó äÜöÜ¢ÖÜïö： äëó £í½：Ö： ÑçóÇÜÖí 
äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü Öí íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ, öÜßöÜ: ëÜ£Ç：Ö, äÜÇëÜ£¡í ú çóÇëÜ£¡í ïóëÜçóÖó (Öí ç：Ñë：£¡Ü ôíïÜ £ 0 ÑÜ 
62 ïñ¡ÜÖÑ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ ；Ññ äÜëÜ¢Ö：½ Öí £íçíÖöí¢ñÖÖ　 ( £ 0 ÑÜ 30 ï ëÜ£ÇíÖ　．öáï　), ç äñë：ÜÑ £ 62 ÑÜ 170 ï ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ 
äëÜêÜÑóöá äÜÇëÜ£¡Ü (çëíêÜçÜ．½Ü, àÜ ç：Ö ½í． 10 çíÇÜÖ：ç ： äñëñê：Ñ ç：Ñ äÜÇëÜ£¡ó ÜÑÖÜÇÜ çíÇÜÖí ÑÜ äÜÇëÜ£¡ó 
：ÖüÜÇÜ £íú½í． 10 ï), Öí ç：Ñë：£¡Ü ôíïÜ £ 170 ÑÜ 310 ï ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ ；Ññ £íçíÖöí¢ñÖóú (äëóôÜ½Ü £ 170 ÑÜ 210 ï 
ëÜ£ÇíÖ　．öáï　), ：£ 310 ÑÜ 420 ï ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ ëÜ£çíÖöí¢Ü． 10 çíÇÜÖ：ç)). 

 

づóïÜÖÜ¡ 1 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ¡：¿á¡Üïö： ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： öí çöëíö äÜöÜ¢ÖÜïö： ç ïóïöñ½： ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 
äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ç：Ñ ôíïÜ 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâ：¡ ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：  ç ïóïöñ½： íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ Ü ôíï： 

が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； ñâñ¡öóçÖÜïö： öí ïöëÜ¡Ü Ü¡ÜäÖÜïö： çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 Öí ñ¿ñ¡öëÜçÜ£： と-14 ïóïöñ½ó 
んやぞ-どんが ßÜ¿ó ëÜ£ëíêÜçíÖ： ¡íä：öí¿Üç¡¿íÑñÖÖ　 Ñ¿　 ëñí¿：£íî：； î：．； Üäñëíî：； öí ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖ： çóöëíöó, 　¡： Ñí¿ó 
£½ÜÇÜ çó£Öíôóöó ë：ôÖÜ ñ¡ÜÖÜ½：0 ¡Üüö：ç £í ëíêÜÖÜ¡ ÜäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ÖÜçÜ； ïóïöñ½ó. ぞí ÜïÖÜç： îóê ÑíÖóê ßÜç 
ëÜ£ëíêÜçíÖóú ïöëÜ¡ Ü¡ÜäÖÜïö： ëñí¿：£íî：； ÑíÖÜ； Üäñëíî：；, àÜ Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡ äëÜ ÑÜî：¿áÖ：ïöá 
ÜäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ó んやぞ-どんが. 

どíß¿óî　 1 – づñ£Ü¿áöíöó ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； ñâñ¡öóçÖÜïö： çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ó íçöÜÖÜ½Öóú 
：ÖçñëöÜë ÖíäëÜÇó−ö　ÇÜçóú íïóÖêëÜÖÖÜú ÑçóÇÜÖ Ü  üíêöÖÜ½Ü ñ¿ñ¡öëÜçÜ£： と-14 

ぢÜ¡í£Öó¡ がぢど んやぞ-どんが 

とíä：öí¿Üç¡¿íÑñÖÖ　, öóï. ÇëÖ. 63,960 46,125 
ぎ¡ïä¿Üíöíî：úÖ： çóöëíöó, öóï. ÇëÖ. 112,976 3,412 

でöëÜ¡ Ü¡ÜäÖÜïö：, ½：ï　î：ç - 4,5 

 
ゑóïÖÜç¡ó. ぢëÜç：çüó ëÜ£ëíêÜÖ¡ó àÜÑÜ ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜïö： öí ñâñ¡öóçÖÜïö： £í½：Öó ÑçóÇÜÖí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü, 

　¡óú ． ßí£Üçó½ Ñ¿　 ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü と-14, Öí ïóïöñ½Ü んやぞ-どんが, í öí¡Ü¢ ëÜ£Ç¿　ÖÜçüó äñëñçíÇó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí, ½Ü¢Öí ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡ äëÜ ÑÜî：¿áÖ：ïöá ÜäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 Öí ñ¿ñ¡öëÜçÜ£： と-14 öí¡Ü； ïóïöñ½ó, 
äëóôÜ½Ü îñ Ñíïöá ½Ü¢¿óç：ïöá £ÖíôÖÜ £½ñÖüóöó ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖ： çóöëíöó, ä：Ñçóàóöó ñ¿ñ¡öëÜßñ£äñ¡Ü ： ÖíÑ：úÖ：ïöá 
ëÜßÜöó ïóïöñ½ó  öí £Öó£óöó ïäÜ¢óçíÖÖ　 äÜöÜ¢ÖÜïö：. どñë½：Ö Ü¡ÜäÖÜïö： äñëñÜïÖíàñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü と-14 Öí 
ïóïöñ½Ü んやぞ-どんが ï¡¿íç 4,5 ½：ï　î：.  
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ゑだずぞだゑぼぎ ぢづだぴぎででぼ ゑ どづばゐだぢづだゑだがぞだざ でぎどご  
ぞんでだでぞだゎだ とだぜぢずぎとでん ゑ ぞぎでどんぴごだぞんづぞぼび づぎぐごぜんび 

ん. ゑ. ぷÜöá¡í, íïä., ど. ゑ. とÜëñÖá¡Üçí ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20,  39600,  Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: aleks_shu@mail.ru 
 

ゑçñÑñÖóñ. どëÜßÜäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ê ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç (ぞと) äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú ï¿Ü¢ÖÜ0 
ëí£çñöç¿ñÖÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ, ç¡¿0ôí0àÜ0 ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖ▲ñ ó Öí¡¿ÜÖÖ▲ñ Üôíïö¡ó öëÜßÜäëÜçÜÑÜç, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ0 
äÜ Ñ¿óÖñ £íäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àÜ0 íë½íöÜëÜ, ÇóÑëÜí¡¡Ü½Ü¿óëÜ0àññ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ ó ö.ä. [1]. んÖí¿ó£ [2] äÜ¡í£í¿, 
ôöÜ öëÜßÜäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó ïóïöñ½ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí ば¡ëíóÖ▲ êíëí¡öñëó£Ü0öï　 ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲½ 
öñêÖóôñï¡ó½ ïÜïöÜ　Öóñ½ ó ç▲ïÜ¡Üú íçíëóúÖÜïöá0, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ ïÖó¢ñÖó0 ÖíÑñ¢ÖÜïöó ëíßÜö▲ ïóïöñ½ 
äÜÑíôó ó ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 çÜÑ▲. 

 ゑ äëÜîñïïñ ~¡ïä¿Üíöíîóó ぞと ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó (どで) çÜ£Öó¡í0ö ÖñïöíîóÜÖíëÖ▲ñ äëÜîñïï▲, 
ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ ó£½ñÖñÖóñ½ ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç (ぞん), çÜÑÜäÜöëñßóöñ¿ñú, ïëíßíö▲çíÖóñ½ 
£íäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àñú íë½íöÜë▲ ó ö.Ñ., ôöÜ ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 çÜ¿ÖÜç▲½ êíëí¡öñëÜ½ ó£½ñÖñÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê 
äíëí½ñöëÜç – ÖíäÜëí  tH  ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó  tQ . ゑ ë　Ññ ï¿Üôíñç £ÖíôñÖó　  tH  ó  tQ  ½ÜÇÜö äëñç▲ïóöá 
äëñÑñ¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½▲ñ, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½Üç – Üöñô¡í½ ó äÜë▲çí½ 
öëÜßÜäëÜçÜÑí, ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　½, ÇóÑëíç¿óôñï¡ó½ ÜÑíëí½.  

と ÜÑÖó½ ó£ ÖíóßÜ¿ññ ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 ÖñïöíîóÜÖíëÖ▲ê 　ç¿ñÖóú ÜöÖÜï　öï　 Üöñô¡ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú 
ïñöó, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ ó£ÖÜüñÖÖÜïöá0 ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó¿ó ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖ▲½ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ ¡ ½íÇóïöëí¿ó. 
ぢÜ ÑíÖÖ▲½, äëóçñÑñÖÖ▲½ ç [2], Üöñô¡ó ç çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ê ïñö　ê ïÜïöíç¿　0ö ÑÜ 60 % ïÜ½½íëÖÜÇÜ Üßéñ½í äÜÑíôó 
çÜÑ▲ äÜöëñßóöñ¿　½. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ çÜ¿ÖÜç▲ê äëÜîñïïÜç ç ぞと äëó Üöñô¡ñ ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½ñ. 
ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ゑÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ñ ぞと ÜöÖÜï　öï　 ¡ Üßéñ¡öí½ ï ëíïäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ó 

äíëí½ñöëí½ó, ÇÑñ äëÜîñïï▲, äëÜöñ¡í0àóñ ç Öóê, ½Ü¢ÖÜ Üäóïíöá ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ íääíëíöí öñ¿ñÇëíâÖ▲ê 
ÜëíçÖñÖóú [3, 4]. どëÜßÜäëÜçÜÑÖí　 ïñöá – Ñ¿óÖÖí　 ¿óÖó　, ç ¡ÜöÜëÜú ëíïêÜÑ ó ÖíäÜë ½ÜÇÜö Öñäëñë▲çÖÜ ½ñÖ　öáï　 
äëó äñëñêÜÑñ Üö ÜÑÖÜÇÜ ïñôñÖó　 ¡ ÑëÜÇÜ½Ü, ôöÜ ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ äÜöñç▲½ó ó ïÜïëñÑÜöÜôñÖÖ▲½ó ç ÜöÑñ¿áÖ▲ê öÜô¡íê 
óïöÜôÖó¡í½ó çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　. が¿　 ëñüñÖó　 öñ¿ñÇëíâÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú óïäÜ¿á£Ü0ö ½ñöÜÑ ¡ÜÖñôÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç, 
äÜ£çÜ¿　0àóú äëñÑïöíçóöá どで ¡ÜÖñôÖ▲½ ôóï¿Ü½ ôñö▲ëñêäÜ¿0ïÖó¡Üç, äëóôñ½ ç äëñÑñ¿íê Üôíïö¡í Ñíç¿ñÖóñ ó 
äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá äëóÖó½í0ö äÜïöÜ　ÖÖ▲½ó.  

ぞí ëóï. 1 äëóçñÑñÖí ïöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í ½ÜÑñ¿ó ぞと, ç¡¿0ôí0àí　 ぞん ï äíëí½ñöëí½ó HÖ=50 ½,  
QÖ = 0,055 ½3/ï; どで Ñ¿óÖÜú 2000 ½ ó Ñóí½ñöëÜ½ 0,24 ½; ß¿Ü¡ âÜë½óëÜçíÖó　 Üöñô¡ó; äÜöëñßóöñ¿á (âóïóëÜçíÖÖ▲ú 
ÜößÜë ï ÖÜ½óÖí¿áÖ▲½ ëíïêÜÑÜ½ çÜÑ▲).  
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づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó ぞと 

が¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 çÜ¿ÖÜç▲ê äëÜîñïïÜç ç ïóïöñ½ñ ï ó ßñ£ ÜößÜëí çÜÑ▲ ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó Öí Üö½ñö¡ñ 
1500 ½ âÜë½óëÜñöï　 Üöñô¡í QÜ=0,1QÖ. ぢëóôñ½ äíëí½ñöë ÜQ ½Ü¢ñö ß▲öá ¡í¡ äÜïöÜ　ÖÖÜú çÜ çëñ½ñÖó çñ¿óôóÖÜú, 
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öí¡ ó ó£½ñÖ　öáï　 äÜ öÜ½Ü ó¿ó óÖÜ½Ü £í¡ÜÖÜ  tfQÜ  . ぞí ëóï. 2 äëóçñÑñÖ▲ ¡ëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëÜç ç 
¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê öÜô¡íê どで Öí Üö½ñö¡íê 500, 1000, 1500 ó 2000 ½ Ñ¿　 ï¿Üôíñç ëíßÜö▲ ぞと ßñ£ ÜößÜëí  
(ëóï. 2,í, ç) ó ï âó¡ïóëÜçíÖÖ▲½ ÜößÜëÜ½ 0.055 ½3/ï (ëóï. 2,ß, Ç). ぜÜÑñ¿á どで äëñÑïöíç¿ñÖí 4-½　  
(ëóï. 2,í, ß) ó 20-0 (ëóï. 2,ç, Ç) Üôíïö¡í½ó ï ÜÑóÖí¡Üç▲½ó ç äëñÑñ¿íê Üôíïö¡í äíëí½ñöëí½ó. 

んÖí¿ó£ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ¡ëóç▲ê äÜ¡í£í¿, ôöÜ Öí¿óôóñ Üöñô¡ó ç どで ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 óï¡í¢ñÖóñ½ âÜë½▲ ïóÇÖí¿Üç 
ÖíäÜëí, ç ÜïÜßñÖÖÜïöó Öí Üôíïö¡íê öëÜßÜäëÜçÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àóê ½ñïöÜ ¿Ü¡í¿ó£íîóó Üöñô¡ó. ばçñ¿óôñÖóñ 
ôóï¿í Üôíïö¡Üç ç ½ÜÑñ¿ó どで äëóçÜÑóö ¡ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜ¿ÜôñÖó　 ëñí¿áÖÜú ¡íëöóÖ▲ ó£½ñÖñÖó　 ïóÇÖí¿Üç ÖíäÜëí, 
ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, öÜôÖññ ÜäëñÑñ¿óöá ½ñïöÜÖíêÜ¢ÑñÖóñ Üöñô¡ó ç ½íÇóïöëí¿ó. 

½H,

ït,
½H,

ït,

ït,

½H,

½H,

ït,

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ç ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê öÜô¡íê どで äëó ëíßÜöñ 

ÖíïÜïí Öí ïóïöñ½Ü ßñ£ ÜößÜëí çÜÑ▲ í), ç) ó ï âó¡ïóëÜçíÖÖ▲½ ÜößÜëÜ½ 0,055 ½3/ï ß), Ç):  
H500, H1000, H1500, H2000 – ÖíäÜë▲ ç ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê öÜô¡íê öëÜßÜäëÜçÜÑí  

Öí Üö½ñö¡íê 500, 1000, 1500 ó 2000 ½ ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëñÑïöíç¿ñÖóñ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ç çóÑñ ÖíßÜëí ôñö▲ëñêäÜ¿0ïÖó¡Üç Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
íÖí¿ó£óëÜçíöá çÜ¿ÖÜç▲ñ äëÜîñïï▲ ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ï¿Ü¢ÖÜú ¡ÜÖâóÇÜëíîóó äëó çÜ£Ññúïöçóó ëí£¿óôÖ▲ê 
çÜ£½Üàí0àóê âí¡öÜëÜç, äëóçÜÑ　àóê ¡ äÜë▲çí½ öëÜßÜäëÜçÜÑí, £íçóêëñÖó　½ ç äÜöÜ¡ñ ¢óÑ¡Üïöó ó 
Çí£ÜÜßëí£ÜçíÖó0, ÇóÑëíç¿óôñï¡ó½ ÜÑíëí½ ó ö.ä. ぞí¿óôóñ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ Üöñô¡ó äëóçÜÑóö ¡ ó£½ñÖñÖó0 
ïóÇÖí¿Üç ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí. ぎàñ ßÜ¿ññ óÖâÜë½íöóçÖ▲½ äíëí½ñöëÜ½ ç öí¡ÜÇÜ ëÜÑí £íÑíôíê 　ç¿　ñöï　 
ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá, ÜäëñÑñ¿　ñ½í　 äëÜó£çñÑñÖóñ½ ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí Öí ïÜÜöçñöïöçÜ0àñ½ Üôíïö¡ñ 
öëÜßÜäëÜçÜÑí ó ÜöÜßëí¢í0àí　 ó£½ñÖñÖóñ ~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　 ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí äëó Üöñô¡ñ ç 
½íÇóïöëí¿ó. で¡í£íÖÖÜñ 　ç¿　ñöï　 äëóÖîóäóí¿áÖÜ çí¢Ö▲½ äëó äÜïöëÜñÖóó ïóïöñ½▲ óÑñÖöóâó¡íîóó íçíëóúÖ▲ê 
ëñ¢ó½Üç ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ Ñ¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 ëí£çóöó　 ÖñüöíöÖ▲ê ïóöÜíîóú, äÜç▲üñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜïöó 
ëíßÜö▲ ~¿ñ¡öëÜÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 
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– 135 ï. 
4. ぶíëÖ▲ú ご.ん. ぞñÜïöíÖÜçóçüññï　 Ñçó¢ñÖóñ ëñí¿áÖÜú ¢óÑ¡Üïöó ç öëÜßíê. ご£Ñ.2, äñëñëíß. ó ÑÜä. – ぜ.: 

ぞñÑëí, 1975. – 296 ï.  
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ぜんどぎぜんどごぶぞん ぜだがぎずぽ どばづゐばずぎぞどぞだゎだ ゑやどづだぢだどだとば がずé とだぜぢ’ùどぎづぞだゎだ 
や ぱやげごぶぞだゎだ ぜだがぎずùゑんぞぞé づだゐだどご ゑやどづだばでどんぞだゑだと 

ゑ. や. べÜë, ½íÇ：ïöë. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö «ずáç：çïá¡í äÜ¿：öñêÖ：¡í» 
çÜ¿. ぜñÑÜçÜ； ぢñôñëó, 2, ¡ç. 6, 79038, ½. ずáç：ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: vsevolod36@email.ua 

 
ゑïöÜä. やïÖÜ． äëÜß¿ñ½í, äÜç’　£íÖí ：£ ¡Üëñ¡öÖó½ ¡Ü½ä’0öñëÖó½ öí â：£óôÖó½ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　½ ëÜßÜöó ç：öëÜñÖñ-

ëÇÜÜïöíÖÜçÜ¡ (ゑぎば) Öí ëñí¿áÖóê ç：öëíê [1]. ぴñ ÜïÜß¿óçÜ çí¢¿óçÜ Ñ¿　 ゑぎば ½í¿Ü； öí ïñëñÑÖáÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, 　¡： ç 
Ü½Üçíê ば¡ëí；Öó äëíî00öá £ ç：öëí½ó ÖñçóïÜ¡Ü； ïñëñÑÖáÜë：ôÖÜ； üçóÑ¡Üïö： öí £ÖíôÖÜ； öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö：.  

ぜñöí ëÜßÜöó. でöçÜëóöó ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜäÜöÜ¡Ü, ½í¡ïó½í¿áÖÜ Öíß¿ó¢ñÖÜ ÑÜ ëñí-
¿áÖÜÇÜ ç：öëÜ, öí ç：ÑäÜç：ÑÖ： ¡Ü½ä’0öñëÖ： ½ÜÑñ¿： £ ½Ü¢¿óç：ïö0 £½：Öó ïñëñÑÖáÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ öí 
：ÖöñÖïóçÖÜïö： öÜëßÜ¿ñÖî：；.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぷçóÑ¡：ïöá öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜ ÜäóïÜ．öáï　 　¡ ïÜ½í ïñëñÑÖáÜ； öí 
£½：ÖÖÜ； üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ (öÜëßÜ¿ñÖöÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ；): 

 )(~)( tVVtV ser  , (1) 

Ññ serV  – ïñëñÑÖ　 üçóÑ¡：ïöá ç：öëÜ; )(~ tV  – öÜëßÜ¿ñÖöÖí ï¡¿íÑÜçí üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ. 
が¿　 ÜäóïÜ öÜëßÜ¿ñÖöÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ £í ëñ£Ü¿áöíöí½ó öëóçí¿óê ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑÜï¿：-

Ñ¢ñÖá ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ Öó£¡Ü ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú. ぞíúß：¿áü ç：ÑÜ½Ü0 ïñëñÑ Öóê ． ½ÜÑñ¿á ゑíÖ Ññë ゎÜçñÖí (Van 
der Hoven) [2], ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ 　¡Ü； ïäñ¡öëí¿áÖí à：¿áÖ：ïöá äÜöÜ¢ÖÜïö： ç：öëÜ ½í． 　ï¡ëíçÜ çóëí¢ñÖ： ½í¡ïó½Ü½ó ç 
Ñ：íäí£ÜÖíê Öó£á¡Ü； öí çóïÜ¡Ü； ôíïöÜöó. ぢëÜöñ, 　¡ äÜ¡í£íÖÜ ç [3], äëó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： çóïÜ¡ÜöÜëßÜ¿ñÖöÖóê ç：öë：ç 
ïñëñÑÖ： ç：Ñêó¿ñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ, Üöëó½íÖÜ； £í £ÇíÑíÖÜ0 ½ÜÑñ¿¿0, äëí¡öóôÖÜ Öñ £í¿ñ¢íöá ç：Ñ £ÖíôñÖÖ　 ïñëñ-
ÑÖáÜ； üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ, àÜ Öñ ç：ÑäÜç：Ñí． Ñ：úïÖÜïö：. が¿　 ÜïÜÖñÖÖ　 îáÜÇÜ ÖñÑÜ¿：¡Ü ç [3] ½ÜÑñ¿á ゑíÖ Ññë ゎÜçñÖí 
çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 ¿óüñ Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 Öó£á¡ÜôíïöÜöÖÜ； ¡Ü½äÜÖñÖöó öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö：, í Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
çóïÜ¡ÜôíïöÜöÖÜ； ¡Ü½äÜÖñÖöó £íïöÜïÜçíÖÜ ïäñ¡öëí¿áÖÜ ÇÜïöóÖÜ äÜöÜ¢ÖÜïö： ç：öëÜ, Üöëó½íÖÜ âÜÖ とíë½íÖÜ½ (von 
Karman). どí¡óú ¡Ü½ß：ÖÜçíÖóú ä：Ñê：Ñ Ñíç ½Ü¢¿óç：ïöá Üöëó½íöó ÑÜïöÜç：ëÖ： ëñ£Ü¿áöíöó üçóÑ¡Üïö： öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ 
ç：öëÜäÜöÜ¡Ü, äëÜöñ çóê：ÑÖí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ． £íÖíÑöÜ ï¡¿íÑÖÜ0. 

がÜïöíöÖáÜ0 öÜôÖ：ïö0 ： çÜÑÖÜôíï äëÜïöÜöÜ0 ç：Ñ£Öíôí．öáï　 ä：Ñê：Ñ, çó¡ÜëóïöíÖóú ç ½ÜÑñ¿： とíú½í¿í (Kaimal) 
[4], ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ 　¡Ü； ïäñ¡öëí¿áÖí à：¿áÖ：ïöá äÜöÜ¢ÖÜïö： ç：öëÜ )( fSw  Ü çïáÜ½Ü ôíïöÜöÖÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： £í¿ñ¢óöá 
ç：Ñ ïöÜäñÖ　 öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö： ç：öëÜ: 
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2

511 












f
V
X,

V
X

)f(S

ser

L

ser

L

w , (2) 

Ññ   – £í¿ñ¢Öñ ç：Ñ ïöÜäñÖ　 öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö： ç：Ñêó¿ñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ ç：Ñ ïñëñÑÖáÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　; LX  – ÑÜç¢ó-
Öí öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ½íïüöíßÜ. 

やÖöñÖïóçÖ：ïöá öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö： ½íöñ½íöóôÖÜ ÜäóïÜ．öáï　 ÖíïöÜäÖó½ ñ½ä：ëóôÖó½ çóëí£Ü½ [4]: 

  
1
/15*





a

VaI
V

I ser

ser
w

 , (3) 

Ññ *I  – ¡Üñâ：î：．Öö, ë：çÖóú 0,18 Ñ¿　 çóïÜ¡Ü； öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö： öí 0,16 Ñ¿　 Öó£á¡Ü；; ¡Üñâ：î：．Öö a , ë：çÖóú 2 íßÜ 3 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ Ñ¿　 çóïÜ¡Ü； öí Öó£á¡Ü； öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö：. 

が¿　 £íÑíÖÜ； ïñëñÑÖáÜ； üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ serV  öí ë：çÖ　 öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö： (Öó£á¡óú ôó çóïÜ¡óú) £ (3) ½Ü¢Öí £Öíúöó 
 , 　¡ñ Ñí¿： ï¿：Ñ çó¡Üëóïöíöó Ü £í¿ñ¢ÖÜïö： (2). がÜç¢óÖÜ öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ½íïüöíßÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ ç£　öó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ 
ÑÜ ëñ¿á．âÜ ½：ïîñçÜïö：: Ñ¿　 ÇÜëßóïöÜ； ½：ïîñçÜïö： LX = 500…600 ½, í Ñ¿　 ë：çÖóÖÖÜ； – 100…200 ½ [3]. 

が¿　 öÜÇÜ, àÜß Üöëó½íöó çóëí£ Ñ¿　 üçóÑ¡Üïö： öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜäÜöÜ¡Ü Ü çÜ£á¡：ú ï½Ü£： ôíïöÜö ：f , âÜÖ¡î：　 
ïäñ¡öëí¿áÖÜ； à：¿áÖÜïö： )( ：w fS  çóëí¢í．öáï　 　¡ ïóÖÜï ： ¡ÜïóÖÜï ¡Ü½äÜÖñÖö：ç £ çóäíÑ¡ÜçÜ çóßëíÖÜ0 âí£Ü0 i  
(ç：Ñ 0 ÑÜ 2ヾ) Öí îñÖöëí¿áÖ：ú ôíïöÜö： ï½ÜÇó ：f :  

    tfcosBtfsinA)t(V~ ：：：：：  22 , (4) 

Ññ )sin(f)f(SA i：：w： 
2
1 ;   )cos(f)f(SB i：w： 

2
1 . 
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どÜÑ： Öí ä：Ñïöíç： (1) ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜäÜöÜ¡Ü ½íöó½ñ çóÇ¿　Ñ: 

     



n

：
：：：：ser tfcosBtfsinAV)t(V

1

222 . (5) 

が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú ç：öëÜäÜöÜ¡：ç ëÜ£ëÜß¿ñÖí ¡Ü½ä’0öñëÖí äëÜÇëí½í ç ïñëñ-
ÑÜçóà： Mathcad, 　¡í Ñí． £½ÜÇÜ Üßôóï¿0çíöó ¡Üñâ：î：．Ööó ：A , ：B  Ñ¿　 ë：£Öóê £íÑíÖóê ôíïöÜöÖóê ï½ÜÇ ：f  äëó 
ë：£Öóê ïñëñÑÖ：ê üçóÑ¡Üïö　ê ç：öëÜ. é¡ äÜ¡í£í¿ó Öíü： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, Ñ¿　 ÑÜïöíöÖáÜÇÜ ç：ÑÜßëí¢ñÖÖ　 äÜçÖÜÇÜ 
ïäñ¡öëÜ öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜ ÑÜïöíöÖáÜ ç£　öó 8-10 ï½ÜÇ £ ôíïöÜöÖÜÇÜ Ñ：íäí£ÜÖÜ, Üß½ñ¢ñÖÜÇÜ £çñëêÜ ½í¡ïó½í¿á-
ÖÜ0 äÜöë：ßÖÜ0 ç ½ÜÑñ¿： ôíïöÜöÜ0, í £Öó£Ü – ½í¡ïó½í¿áÖó½ äÜöë：ßÖó½ Ñ¿　 ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ôíïÜ½ ïó½Ü¿0çíÖÖ　. 

とÜ½ä’0öñëÖí ½ÜÑñ¿á ßÜ¿í ïöçÜëñÖí ç ïñëñÑÜçóà： MATLAB/Simulink £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ Üöëó½íÖóê ëñ£Ü¿áöí-
ö：ç ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç. ゑóäíÑ¡Üç： £ÖíôñÖÖ　 i  âÜë½Ü0öáï　 ß¿Ü¡í½ó ÇñÖñëíöÜëí çóäíÑ¡Üçóê ôóïñ¿ Uniform Random 
Number Öí Ññç’　öáÜê ë：£Öóê ôíïöÜöíê.  

づñ£Ü¿áöíö ¡Ü½ä’0öñëÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜäÜöÜ¡Ü Ñ¿　 ïñëñÑÖáÜ； üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ 4 ½/ï 
äëÜö　ÇÜ½ 400 ï äëó çóïÜ¡Ü½Ü ¡Üñâ：î：．Öö： öÜëßÜ¿ñÖöÖÜïö： äëñÑïöíç¿ñÖóú Öí ëóï. 1. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – だïîó¿ÜÇëí½í üçóÑ¡Üïö： öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜäÜöÜ¡Ü Ñ¿　 ïñëñÑÖáÜ； üçóÑ¡Üïö： ç：öëÜ 4 ½/ï 

ゑóïÖÜç¡ó. でöçÜëñÖí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á öÜëßÜ¿ñÖöÖÜÇÜ ç：öëÜäÜöÜ¡Ü ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóï　 Ü 
¡Ü½ä’0öñëÖÜ½Ü ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： ëÜßÜöó ゑぎば. だï¡：¿á¡ó £½ÜÑñ¿áÜçíÖóú ç：öñë ． ß¿ó£á¡ó½ ÑÜ ëñí¿áÖÜÇÜ, ëñ£Ü¿áöíöó 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ßÜÑÜöá ÑÜïöíöÖáÜ öÜôÖÜ ç：ÑäÜç：Ñíöó Ñ：úïÖÜïö：, ： Öí ；ê ÜïÖÜç： ½Ü¢Öí ßÜÑñ ëÜ£ëÜß¿　öó ÖÜç：, ß：¿áü 
ñâñ¡öóçÖ： í¿ÇÜëóö½ó íçöÜ½íöóôÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 ëÜßÜöÜ0 ゑぎば £ ½ñöÜ0 Üöëó½íÖÖ　 ½í¡ïó½í¿áÖÜ； ¡：¿á¡Üïö： ñ¿ñ¡-
öëÜñÖñëÇ：；. どí¡Ü¢ Öí ßí£： ïöçÜëñÖÜ； ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ½Ü¢Öí ëñí¿：£Üçíöó â：£óôÖÜ ½ÜÑñ¿á ç：öëÜëÜöÜëí, àÜ 
äëíî0． äëó öÜëßÜ¿ñÖöÖÜ½Ü ç：öë：, £íäóïíçüó í¿ÇÜëóö½ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äÜ ½ÜÑñ¿： Ü ½：¡ëÜ¡ÜÖöëÜ¿ñë, 　¡óú ¡ñëÜçíöó-
½ñ ñ¿ñ¡öëóôÖó½ ÑçóÇÜÖÜ½-：½：öíöÜëÜ½. 
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ごげぜぎづぎぞごぎ ゑづんべんùべぎゎだ ぜだぜぎぞどん んでごぞびづだぞぞだゎだ がゑごゎんどぎずé  
ぢづご ぢごどんぞごご だど ぢづぎだゐづんげだゑんどぎずé ぞんぢづéぐぎぞごé 

ぜ. ù. ùêó½ñÖ¡Ü, ïö.äëñä., ん. ご. ぜóïá¡Ü, ïöÜÑ. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: saue1@polytech.poltava.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぞñÜßêÜÑó½Üïöá ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí çÜ£Öó¡íñö äëó ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ½ 
ÜäëñÑñ¿ñÖóó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, ç ôíïöÖÜïöó, äëÜçñë¡ñ ëíïôñöí 
½ÜÑÜ¿　îóÜÖÖ▲ê äÜöñëá äëó äóöíÖóó ÑçóÇíöñ¿　 Üö äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 Öíäë　¢ñÖó　 ï ó½äÜ¿áïÖ▲½ ïäÜïÜßÜ½ 
ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　.  ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 Ñ¿　 ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àóê ½Ü½ñÖöÜç ÖíóßÜ¿ññ üóëÜ¡Ü óïäÜ¿á£Ü0öï　 
ïäÜïÜß▲, ÜïÖÜçíÖÖ▲ñ Öí äëñÜßëí£ÜçíÖóó ó£½ñë　ñ½ÜÇÜ ½Ü½ñÖöí ç ½ñêíÖóôñï¡óñ Öíäë　¢ñÖó　 ç ÜäëÜÇÜ½ 
~¿ñ½ñÖöñ ó ñÇÜ ÑñâÜë½íîó0, ¡ÜöÜë▲ñ äëñÜßëí£Ü0öï　 ç ~¿ñ¡öëóôñï¡óú ïóÇÖí¿ ï äÜ½Üàá0 öñÖ£Üëñ£óïöóçÖ▲ê, 
ñ½¡ÜïöÖ▲ê, óÖÑÜ¡öóçÖ▲ê, äáñ£Ü~¿ñ¡öëóôñï¡óê, ½íÇÖóöÜÜäëÜÇóê ó ÑëÜÇóê öóäÜç äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú. ゑ½ñïöñ ï 
öñ½, Üß£Üë ïÜàñïöçÜ0àóê Öí ë▲Ö¡ñ ïëñÑïöç ó£½ñëñÖóú çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí äÜ¡í£í¿, ôöÜ ó£ÇÜöíç¿óçíñ½▲ñ 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ïëñÑïöçí ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ôíïöÜ Öñ ÜÑÜç¿ñöçÜë　0ö öëñßÜñ½Üú 
öÜôÖÜïöó. ぢëó ~öÜ½ äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜ-ó£ÇÜöíç¿óçíñ½▲ñ Ñíöôó¡ó ó½ñ0ö çñïá½í ç▲ïÜ¡Ü0 ïöÜó½Üïöá. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ ßñï¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ ïäÜïÜßí ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí 
ÑçóÇíöñ¿　 ç ïöíöóôñï¡óê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲, äÜ£çÜ¿　0àñÇÜ äÜç▲ïóöá öÜôÖÜïöá ó£½ñëñÖó　 äÜ ïëíçÖñÖó0 ïÜ 
ïäÜïÜßí½ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲½ó ç äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê Ñíöôó¡íê. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëñÑ¿íÇíñöï　 óïäÜ¿á£Üçíöá ßñï¡ÜÖöí¡öÖ▲ú çëñ½　ó½äÜ¿áïÖ▲ú 
ïäÜïÜß ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí, äÜ£çÜ¿　0àóú äÜç▲ïóöá öÜôÖÜïöá ó£½ñëñÖó　 äÜ ïëíçÖñÖó0 ïÜ 
ïäÜïÜßí½ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲½ó ç äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê Ñíöôó¡íê. ぢëó ~öÜ½ ñÇÜ öñêÖóôñï¡í　 ëñí¿ó£íîó　 Öí äëí¡öó¡ñ ç 
ïç　£ó ï ëí£çóöóñ½ óÖöñÇëí¿áÖÜú ~¿ñ¡öëÜÖó¡ó Öñ öëñßÜñö ßÜ¿áüóê £íöëíö. 

ぢëñÑ¿íÇíñ½▲ú ïäÜïÜß ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½. がçí ïÜÜïÖ▲ê çí¿í ïÜñÑóÖ　0ö ôñëñ£ ÜäëÜÇóú 
~¿ñ½ñÖö (ëóï. 1). ぞí ¡ÜÖîíê ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí ÜïöíÖíç¿óçí0ö âñëëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ £Üßî▲. ぢëó ÜöïÜöïöçóó 
çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ÜÇ¿ÜçÜñ ï½ñàñÖóñ äÜ Ü¡ëÜ¢ÖÜïöó ½ñ¢ÑÜ äñëç▲½ ó çöÜë▲½ £Üßîí½ó ëíçÖÜ ÖÜ¿0. 
ぢíëí¿¿ñ¿áÖÜ ÜïñçÜú ¿óÖóó çí¿Üç Öí Üßàñ½ ï ÑçóÇíöñ¿ñ½ ó ÖíÇëÜ£ÜôÖ▲½ ½ñêíÖó£½Ü½ ÜïÖÜçíÖóó ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ 
Ñçí ½íÇÖóöÖ▲ê Ñíöôó¡í öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜ äëó çëíàñÖóó çí¿Üç ç ½Ü½ñÖö äëÜêÜ¢ÑñÖó　 ¿0ßÜÇÜ ó£ £ÜßîÜç ôñëñ£ 
½íÇÖóöÖÜñ äÜ¿ñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ Ñíöôó¡í äÜï¿ñÑÖóú ç▲ëíßíö▲çíñö ÑçÜêäÜ¿　ëÖ▲ú ó½äÜ¿áï Öíäë　¢ñÖó　. ぢëó 
~öÜ½ ó½äÜ¿áï▲ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜú ó Üöëóîíöñ¿áÖÜú äÜ¿　ëÖÜïöó, ¡í¡ ï¿ñÑÜñö ó£ £í¡ÜÖí ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖÜú 
óÖÑÜ¡îóó, çïñÇÑí ó½ñ0ö ÜÑÖÜ ó öÜ ¢ñ £ÖíôñÖóñ çÜ¿áö-ïñ¡ÜÖÑÖ▲ê ä¿ÜàíÑñú, í ½Ü½ñÖö äñëñêÜÑí ó½äÜ¿áïí Äがで 
ôñëñ£ ÖÜ¿á ïÜÜöçñöïöçÜñö ½óÖó½í¿áÖÜ½Ü ëíïïöÜ　Öó0 ½ñ¢ÑÜ çñëüóÖÜú £Üßîí ó ïñëÑñôÖó¡Ü½ ½íÇÖóöÖÜÇÜ 
Ñíöôó¡í (ëóï. 2). 

′
ぇゅ

させ
いけ

つく
ぇは

 
き

ぇて
うく

ぇ

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – とÜÖïöëÜ¡öóçÖí　 ëñí¿ó£íîó　 ½ñêíÖóôñï¡Üú ôíïöó Ñíöôó¡í çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí 

 

ぎï¿ó çëíàí0àóú ½Ü½ñÖö Öñ ëíçñÖ ÖÜ¿0, ÜäëÜÇóú ~¿ñ½ñÖö ÑñâÜë½óëÜñöï　 ó ÜÇÜ¿ ½ñ¢ÑÜ äñëç▲½ ó çöÜë▲½ 
£Üßîí½ó ïöíÖÜçóöï　 Üö¿óôÖ▲½ Üö ÖÜ¿　. ごÖöñëçí¿ çëñ½ñÖó ½ñ¢ÑÜ ó½äÜ¿áïí½ó äñëçÜÇÜ ó çöÜëÜÇÜ ½íÇÖóöÖ▲ê 
Ñíöôó¡Üç ßÜÑñö äë　½Ü äëÜäÜëîóÜÖí¿ñÖ ÜÇ¿Ü ï¡ëÜôóçíÖó　 ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí (ö. ñ. çëíàí0àñ½Ü ½Ü½ñÖöÜ) ó 
ÜßëíöÖÜ äëÜäÜëîóÜÖí¿ñÖ ÜÇ¿ÜçÜú ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 £ÜßîÜç. がíÖÖ▲ú óÖöñëçí¿ çëñ½ñÖó ßÜÑñö ÜäëñÑñ¿　öáï　 
ï¿ñÑÜ0àó½ ç▲ëí¢ñÖóñ½: 

îáV
dlt  ,        (1) 

ÇÑñ dl  – ~¿ñ½ñÖö Ñ¿óÖ▲ Ü¡ëÜ¢ÖÜïöó ëíÑóÜïí äR , ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ú ÜÇ¿Ü½ ï¡ëÜôóçíÖó　 ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí; 

Ñ
Ñ

Üß R
T
R2V 

           (2) 

– ¡íïíöñ¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　 çñëüóÖ▲ £Üßîí; äR  – ëíÑóÜï Ü¡ëÜ¢ÖÜïöó, Üäóï▲çíñ½Üú 
çñëüóÖÜú £Üßîí; ど – äñëóÜÑ çëíàñÖó　 çí¿í ÑçóÇíöñ¿　;   – ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 £ÜßîÜç. 
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ゑÜ¿áöïñ¡ÜÖÑÖí　 ä¿ÜàíÑá
äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜÇÜ ó½äÜ¿áïí ~.Ñ.ï. 
½íÇÖóöÖÜÇÜ Ñíöôó¡í

Vçë - とíïíöñ¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 ï¡ÜëÜïöó 
çëíàñÖó　 çñëüóÖ▲ £Üßîí

0

ñ½Ñ
Vçë1

Vçë1 > Vçë2 t

Vçë2

ぜÜ½ñÖö äñëñêÜÑí ôñëñ£ ÖÜ¿á 
ó½äÜ¿áïí ~.Ñ.ï. ½íÇÖóöÖÜÇÜ Ñíöôó¡í

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâó¡ó, ÜöÜßëí¢í0àóñ äëóÖîóä ëíßÜö▲ Ñíöôó¡í çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí 

 

ばÇÜ¿ ï¡ëÜôóçíÖó　 ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí £íçóïóö Üö äëó¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ ¡ Öñ½Ü ½Ü½ñÖöí ó Üö ñÇÜ ¢ñïö¡Üïöó, öÜÇÑí 
1MKdl  ,      (3) 

ÇÑñ ぜ – çëíàí0àóú ½Ü½ñÖö Öí çí¿Ü ÑçóÇíöñ¿　; 
1K  – ¡Ü~ââóîóñÖö, £íçóï　àóú Üö ïçÜúïöç ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí ó ëíÑóÜïí äR . 

ゑ▲ëí£óç çñ¿óôóÖÜ ó£½ñë　ñ½ÜÇÜ çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ó£ ç▲ëí¢ñÖó　 (3) ï ÜôñöÜ½ (1) ó (2), äÜ¿Üôó½: 

2
1

Ñ

1

çë

1

K
T
t

TK
R2t

K
tV

K
dlM 

 ,    (4) 

ÇÑñ 
1

Ñ
2 K

R2K   – ¡Ü~ââóîóñÖö äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜïöó. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ó£½ñë　　 äëÜ½ñ¢Üö¡ó çëñ½ñÖó t  ó ど ï äÜ½Üàá0 ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲ê êëÜÖÜ½ñöëÜç äëó ó£çñïöÖÜ½ 
2K  äÜ âÜë½Ü¿ñ (4), ÜäëñÑñ¿　0ö çëíàí0àóú ½Ü½ñÖö. 
ぢëñÑ¿íÇíñ½▲ú ïäÜïÜß äÜ£çÜ¿　ñö ó£½ñë　öá çñ¿óôóÖÜ çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí Öñ£íçóïó½Ü Üö ï¡ÜëÜïöó 

çëíàñÖó　 çí¿í. だÖ ó½ññö äëñó½Üàñïöçí äÜ ïëíçÖñÖó0 ï ó£çñïöÖ▲½ó ïäÜïÜßí½ó, ~öÜ ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ öñ½, ôöÜ 
ó£½ñëñÖóñ çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ïçÜÑóöï　 ¡ ó£½ñëñÖó0 óÖöñëçí¿Üç çëñ½ñÖó, ¡ÜöÜëÜñ äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó 
ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ½ó¡ëÜäëÜîñïïÜëÖ▲ê ïëñÑïöç ½Ü¢ñö ß▲öá ÜïÜàñïöç¿ñÖÜ ï ç▲ïÜ¡Üú öÜôÖÜïöá0. 

ぢëó äëí¡öóôñï¡Üú ëñí¿ó£íîóó äëñÑ¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ ïäÜïÜßí ñÇÜ äÜÇëñüÖÜïöá ßÜÑñö ÜäëñÑñ¿　öáï　 ïçÜúïöçí½ó 
ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí. ÄöÜö ~¿ñ½ñÖö îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　öá öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜß▲ óï¡¿0ôóöá ÜïñçÜ0 
ÑñâÜë½íîó0. ゑ ëñí¿áÖ▲ê ïêñ½íê äëó ÜöïÜöïöçóó çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ÖñÜßêÜÑó½Ü Üßñïäñôóöá Öñ¡ÜöÜëÜñ 
Öíôí¿áÖÜñ ÜÇ¿ÜçÜñ ï½ñàñÖóñ £ÜßîÜç Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 óÖöñëçí¿í çëñ½ñÖó t , äëñç▲üí0àñÇÜ Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá 
ó½äÜ¿áïÜç âÜë½óëÜçíöñ¿ñú. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ç▲ôóï¿ñÖóú ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ äëÜÇëí½½▲ Mathcad äÜ¿ÜôñÖí 
ï¿ñÑÜ0àí　 ¿óÖñúÖí　 ïç　£á ½ñ¢ÑÜ çëíàí0àó½ ½Ü½ñÖöÜ½ ó ç▲êÜÑÖ▲½ ïóÇÖí¿Ü½ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ïóÇÖí¿í 
Ñíöôó¡í: 

970,82M296,94U がぜ  .     (5) 
どÜÇÑí, äëó ó£çñïöÖÜ½ Öíäë　¢ñÖóó Öí ç▲êÜÑñ Ñíöôó¡í, âÜë½Ü¿í Ñ¿　 ëíïôñöí çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ÑçóÇíöñ¿　 

ó½ññö çóÑ: 

94,296
,97082ÄÌ 


U

M .      (6) 
ぢëó ~öÜ½ Üö¡¿ÜÖñÖó　 äÜ¡í£íÖóú Ñíöôó¡í Üö ¿óÖñúÖÜïöó ïÜïöíç¿　0ö Öñ ßÜ¿ññ 1 %. ぞñ¿óÖñúÖÜïöá ç ÜïÖÜçÖÜ½ 

ÜäëñÑñ¿　ñöï　 Çóïöñëñ£óïÖ▲½ó 　ç¿ñÖó　½ó. 
ゑ▲çÜÑ▲. でÜàñïöçÜ0àóñ ïäÜïÜß▲ ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí ÑçóÇíöñ¿　 ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ Ñíöôó¡Üç 

çÖñ çëíàí0àñÇÜï　 çí¿í ó ÜïÖÜçíÖÖ▲ñ Öí ó£½ñëñÖóó ÜÇ¿í £í¡ëÜôóçíÖó　 ÜäëÜÇÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí, Üß¿íÑí0ö 
ÖñÑÜïöíö¡í½ó, ïç　£íÖÖ▲½ó ¡í¡ ïÜ ï¿Ü¢ÖÜïöá0 ëñí¿ó£íîóó, öí¡ ó ï Öó£¡Üú öÜôÖÜïöá0 ó£½ñëñÖóú. ぢëñÑ¿íÇíñ½▲ú 
ïäÜïÜß ßñï¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ çëñ½　ó½äÜ¿áïÖÜÇÜ ó£½ñëñÖó　 çëíàí0àñÇÜ ½Ü½ñÖöí äÜ£çÜ¿　ñö óïï¿ñÑÜçíöá 
êíëí¡öñëóïöó¡ó íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 äëó ëí£¿óôÖ▲ê ëñ¢ó½íê ëíßÜö▲.  

 
ずごどぎづんどばづん 

1. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ó£½ñëñÖó　. でëñÑïöçí ó ½ñöÜÑ▲ ó£½ñëñÖóú (Üßàóú ¡Üëï) / と.ぢ. がá　ôñÖ¡Ü, が.ご. げÜëóÖ ó Ñë.; 
äÜÑ ëñÑ. ぎ.ゎ. ぷëí½¡Üçí. ばôñß. äÜïÜßóñ Ñ¿　 çÜ£Üç. – ぜ.: ゑ▲ïü. ü¡Ü¿í, 1972. – 520 ï. 

2. とë▲¿Üç ん.ぞ. だ Öñ¡ÜöÜë▲ê ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖó　ê ½íöñ½íöóôñï¡Üú âó£ó¡ó, ó½ñ0àóê äëó¿Ü¢ñÖó　 
ç öñêÖóôñï¡óê çÜäëÜïíê – ぜ.−ず.: ゎごぱぜず, 1950. − 283 ï.  

3. ぢÜÖÜ½íëñç で.が., んÖÑëññçí ず.ぎ. づíïôñö ÜäëÜÇóê ~¿ñ½ñÖöÜç ½íüóÖ ó äëóßÜëÜç. – ぜ.: ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, 
1980. – 326 ï. 

4. ぢíö. 2227304 づぱ: ぜぢと7 G01P3/487: ばïöëÜúïöçÜ Ñ¿　 ó£½ñëñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ï¡ÜëÜïöó çëíàñÖó　  
/ ん.ぢ. ぢÜäÜç, ん.ん. ゎÜëüñÖ¡Üç; ÜäÜß¿. 20.04.2004, ゐ0¿¿. ヽ 11. 
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* – ëÜßÜöí çó¡ÜÖíÖí ä：Ñ ¡ñë：çÖóîöçÜ½ íïóïöñÖöí づÜ½íüóê：Öí ù. ゑ. 
 
 203 

ぎぱぎとどごゑぞやでどぽ やがぎぞどごぱやとんぴやゆ ぢんづんぜぎどづやゑ どづごぱんげぞごび  
んでごぞびづだぞぞごび がゑごゎばぞやゑ 

ゑ. ゑ. éàÜ¡, ½íÇ：ïöë. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: Romashihin_yuriy@mail.ru 

 
ゑïöÜä. ん¡öÜí¿áÖ：ïöá ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äíëí½ñöë：ç íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç (んが) ÜßÜ½Üç¿ñÖí öó½, àÜ £í ；ê 

ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ëÜ£ëíêÜçÜ0öá äÜï¡Üç： öí ëÜßÜô： êíëí¡öñëóïöó¡ó, çöëíöó ç ïöí¿： öí ½：Ñ：, çó£Öíôí．öáï　 
ÖíçíÖöí¢Üçí¿áÖí £ÑíöÖ：ïöá ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ [1]. ぢëóôóÖí½ó £½：Öó äíëí½ñöë：ç, 　¡： ëÜ£ëíêÜçíÖ： £íçÜÑÜ½-
çóëÜßÖó¡Ü½ ． [2]: ÑÜçÇÜöëóçí¿í ñ¡ïä¿Üíöíî：　, ÜïÜß¿óçÜ ç öóê çóäíÑ¡íê, ¡Ü¿ó んが äëíî00öá ç ö　¢¡óê Ü½Üçíê;  
ä：ï¿　ëñ½ÜÖöÖí ñ¡ïä¿Üíöíî：　; ç：Ñêó¿ñÖÖ　 äëó çóÇÜöÜç¿ñÖÖ： んが. 

でñëñÑ ：ïÖÜ0ôóê ½ñöÜÑ：ç ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äíëí½ñöë：ç んが ÜïÜß¿óçÜ ÜçíÇÜ öëñßí ÖíÑíöó ñÖñëÇñöóôÖÜ½Ü ½ñöÜÑÜ 
[3], ç ÜïÖÜç： 　¡ÜÇÜ ¿ñ¢óöá çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ë：çÖ　Öá ßí¿íÖïÜ ï¡¿íÑÜçóê Çíë½ÜÖ：¡ ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：. ゑ [4] 
äÜ¡í£íÖí ñâñ¡öóçÖ：ïöá çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ñÖñëÇñöóôÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ äëó ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äíëí½ñöë：ç ÜÑÖ：．； âí£ó 
ïó½ñöëóôÖÜÇÜ んが ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó. ん¿ñ Öñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ, 　¡ó½ ôóÖÜ½ çä¿óÖñ ÜëíêÜçíÖÖ　½ 
½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó んが Öí çó£ÖíôñÖÖ　 úÜÇÜ äíëí½ñöë：ç. 

ぜñöí ëÜßÜöó. だî：Ö¡í ñâñ¡öóçÖÜïö： ：ÑñÖöóâ：¡íî：； äíëí½ñöë：ç öëóâí£Öóê íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç £ 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ñÖñëÇñöóôÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぎÖñëÇñöóôÖóú ½ñöÜÑ ßí¿íÖïÜ Çíë½ÜÖ：¡ ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： Ü¡ëñ½Ü £í 
äÜïö：úÖó½ó, ¡íÖÜÖ：ôÖó½ó öí Öñ¡íÖÜÖ：ôÖó½ó ï¡¿íÑÜçó½ó çó¡ÜëóïöÜçÜ．öáï　 äëó íÖí¿：£： ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： 
öëóâí£ÖÜ； ïóïöñ½ó. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ ç öÜ½Ü çóäíÑ¡Ü, ¡Ü¿ó んが Üßñëöí．öáï　 ú ． 
Öñïó½ñöëóôÖó½. ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü çó£ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç äëÜçÜÑóöáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 öëóâí£ÖÜ； ½ÜÑñ¿： 
½óöö．çóê äÜöÜ¢ÖÜïöñú, 　¡í çëíêÜçÜ． äÜöÜ¢ÖÜïö： Öí ñ¿ñ½ñÖöíê ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 ¡Ü¢ÖÜ； £ âí£ ：£ £íÇí¿áÖÜ0 
½ñêíÖ：ôÖÜ0 ôíïöóÖÜ0 [5]. 

ぢëó Üßñëöí¿áÖÜ½Ü ëÜï： ë：çÖ　ÖÖ　 ßí¿íÖïÜ ï¡¿íÑÜçóê ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： Öí ñ¿ñ½ñÖöíê ïêñ½ó £í½：àñÖÖ　 
ÑÜäÜçÖ00öá ë：çÖ　ÖÖ　½ó äÜöÜ¢ÖÜïö： ½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ: 

      , p t m t tM  

Ññ ½Ü½ñÖö Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖí  m t  ï¡¿íÑí．öáï　 £ ÑçÜê ï¡¿íÑÜçóê – ½Ü½ñÖöÜ ïöíöóôÖÜÇÜ öí ½Ü½ñÖöÜ ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ. 
どÜÑ：  

         
, 


  

d t
p t m t J tM ï dt

 

Ññ   t  – £í¿ñ¢Ö：ïöá ç：Ñ ôíïÜ ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö：; J  – ½Ü½ñÖö ：Öñëî：； んが. 
ゑöëíöó äÜöÜ¢ÖÜïö： ç ïöí¿： öí ½：Ñ：: 

 

                 

                 

                 

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

;1 2

;1 2

,1 2

          
          


           


 

 

 

p t p t p t p t p t p t p t p t p te A cA e A R A X A R A X A R A X A

p t p t p t p t p t p t p t p t p te B cB e B R B X B R B X B R B X B

p t p t p t p t p t p t p t p t p te C cC e C R C X C R C X C R C X C

 (1) 

Ññ      ,  ,  1 1 1p t p t p te A e B e C    – çöëíöó ç ½：Ñ： ïöíöÜëí âí£ ん, ゑ, で ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; 

     ,  ,  2 2 2p t p t p te A e B e C    – çöëíöó ç ½：Ñ： ëÜöÜëí âí£ ん, ゑ, で ç：ÑäÜç：ÑÖÜ;      ,  ,  p t p t p tcA cB cC    – 
çöëíöó ç ïöí¿： âí£ ん, ゑ, で ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; 

    2jp t i t RR A jA j A ;      2jp t i t RR B jB jB ;      2jp t i t RR C jC jC ; 

      j
dp t L i t i tL A j A jA jAdt

;       j
dp t L i t i tL B jB jB jBdt

;       j
dp t L i t i tL C jC jC jCdt

, 

：ÖÑñ¡ï j ç¡í£Ü． Öí ç：ÑäÜç：ÑÖóú ¡ÜÖöÜë (ïöíöÜëí, ëÜöÜëí íßÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　). 
ぢÜöÜ¢Ö：ïöá Ñ¢ñëñ¿í ¢óç¿ñÖÖ　: 

       .  p t p t p t p tÑ¢ Ñ¢ん Ñ¢ゑ Ñ¢で  
ぢÜöÜ¢Ö：ïöá öëóâí£ÖÜ； ïóïöñ½ó: 
 

 
           

             

( 1 2
/) ,1 2 1 2 2

        

          

p t p t p t p t p t p tÑ¢ん Ñ¢ゑ Ñ¢で e A cA e A

p t p t p t p t p t p t p te B cB e B e C cC e C
 (2) 

Ññ  /
2p t  – äÜçÖí ½ñêíÖ：ôÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá. 
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ぢÜöÜ¢Ö：ïöá Öí çí¿Ü んが £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ çóëí£Ü (2): 

            / ,2 2     


 
d t

p t p t p p J t m t t½ñê Ñ cdt
 (3) 

Ññ üçóÑ¡：ïöá öí ½Ü½ñÖö äëñÑïöíç¿ñÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： öëóÇÜÖÜ½ñöëóôÖóê ë　Ñ：ç: 

 

     

     

cos sin ;
1 1

cos sin ,
1 1

    
 

    
 

 

 

   

m m
m m

m m

V V
t v t v tc va vb

v v
V V

m t M M v t M v tc c v a m v b m
v v

  

Ññ c  – í½ä¿：öÜÑÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö：; ,   na nb  – í½ä¿：öÜÑÖ： £ÖíôñÖÖ　 
¡ÜïóÖÜïÖóê öí ïóÖÜïÖóê ï¡¿íÑÜçóê ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö：; Mc  – í½ä¿：öÜÑÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； 
½Ü½ñÖöÜ; ,  Mm mMv a v b  – í½ä¿：öÜÑÖ： £ÖíôñÖÖ　 ¡ÜïóÖÜïÖóê öí ïóÖÜïÖóê ï¡¿íÑÜçóê ½Ü½ñÖöÜ; ,  mv v  – ÖÜ½ñë 

Çíë½ÜÖ：¡ó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ; ,  mV V  – ¡：¿á¡：ïöá Çíë½ÜÖ：¡ ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： 
öí ½Ü½ñÖöÜ; ,   p p½ñê Ñ – çöëíöó ½ñêíÖ：ôÖ： öí ÑÜÑíö¡Üç： ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. 

が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 ぎぜぢ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí £ ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Üöëó½íÖÜ ïóÇÖí¿ó 
ÖíäëÜÇ öí ïöëÜ½：ç âí£ äëó ¢óç¿ñÖÖ： ç：Ñ Ñ¢ñëñ¿í äÜ¿：Çíë½ÜÖ：ôÖÜ； ÖíäëÜÇó öí çó£ÖíôñÖÜ ；ê Çíë½ÜÖ：ôÖ： ï¡¿íÑÜç： £í 
ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äñëñöçÜëñÖÖ　 ぱÜë’．. げ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ Çíë½ÜÖ：ôÖóê ï¡¿íÑÜçóê ÖíäëÜÇ öí ïöëÜ½：ç âí£ äëó 
ëÜ£ç’　£íÖÖ： ïóïöñ½ó ：ÑñÖöóâ：¡íî：úÖóê ë：çÖ　Öá (3) çó£Öíôí0öáï　 ぎぜぢ んが (í¡öóçÖ： ÜäÜëó öí ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö： ¡：¿ 
Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, ïöíöÜëí ： ëÜöÜëí), ïöëÜ½ó ç：ÑäÜç：ÑÖóê ¡：¿; ï¡¿íÑÜç： Çíë½ÜÖ：¡ ¡ÜöÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ んが. 
ぢÜêóß¡í äëó çó£ÖíôñÖÖ： äÜïö：úÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； üçóÑ¡Üïö： Öñ äñëñçóàÜ． 1 %. 

ぞíúß：¿áüí äÜêóß¡í çó£ÖíôñÖÖ　 ぎぜぢ んが ïäÜïöñë：Çí．öáï　 äëó çó£ÖíôñÖÖ： äíëí½ñöë：ç ¡Ü¿í Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　, 
　¡í Öñ äñëñçóàÜ． 5 %. 

どíß¿óî　 1 – づñ£Ü¿áöíöó çó£ÖíôñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí 
ぢÜêóß¡ó çó£ÖíôñÖÖ　 ぎぜぢ んが, % 

ïó½ñöëóôÖóú んが Öñïó½ñöëóôÖóú んが ヽ  
£/ä 

ぎぜぢ, àÜ 
çó£Öíôí0öáï　 âí£í ん âí£í ゑ âí£í で âí£í ん âí£í ゑ âí£í で 

1 2R  2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 
2 1L  3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 
3 2L  3,7 3,7 3,7 3,5 3,4 3,4 
4 L  4,5 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 
 
ゑóïÖÜç¡ó. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ë：çÖ　Öá ßí¿íÖïÜ ï¡¿íÑÜçóê ½óöö．çÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ÑÜ£çÜ¿　． çó£Öíôíöó äíëí½ñöëó 

ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； öí ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖ íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç (ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê äíëí½ñöë：ç, ½Ü½ñÖöÜ ：Öñëî：；, 
ï¡¿íÑÜçóê Çíë½ÜÖ：¡ üçóÑ¡Üïö： öí ½Ü½ñÖöÜ) £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 öëóâí£ÖÜ； ½ÜÑñ¿： ½óöö．çóê äÜöÜ¢ÖÜïöñú. 
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ぢやがゑごべぎぞぞé ぜだぜぎぞどば ゑぎぞどごずぽぞだ-やぞがばとどだづぞだゎだ ぎずぎとどづだぢづごゑだがば 
どづだずぎざゐばでん 

ぞ. ぜ. やïöÜ½：Öí, íï., ん. ん. ゎÜï．çí, ½íÇ：ïöë. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20,  39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: istominanm@yandex.ua 
 

ゑïöÜä. どñêÖ：¡Ü-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïí ç äñëüÜ ôñëÇÜ £í¿ñ¢íöá ç：Ñ 
ñâñ¡öóçÖÜïö： ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ. だïöíÖÖ： ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 ç Üß¿íïö： ïöçÜëñÖÖ　 ïó¿Üçóê Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äëó¿íÑ：ç, í 
öí¡Ü¢ ëÜ£çóöÜ¡ îóâëÜçóê ：ÖâÜë½íî：úÖóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ç：Ñ¡ëóçí0öá üóëÜ¡： ½Ü¢¿óçÜïö： Ñ¿　 ëÜ£ç’　£íÖÖ　  £íçÑíÖÖ　 
ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： 　¡ ：ïÖÜ0ôóê ïóïöñ½ äëóçÜÑÜ, öí¡ ： ÖÜçóê [1, 2]. 

ぎ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ö　Çó ½：ïá¡ÜÇÜ öëÜ¿ñúßÜïí ç¿íïöóç： ôíïö： äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　, àÜ ½í0öá ½：ïîñ ç ëñ¢ó½íê äÜï¡Ü 
ú Çí¿á½ÜçíÖÖ　. げ½：ÖÖí çíÇí öëÜ¿ñúßÜïí (ë：£Ö： äíïí¢óëÜäÜöÜ¡ó äëÜö　ÇÜ½ ÑÖ　), ÖñäÜïö：úÖóú ¡Üñâ：î：．Öö £ôñä¿ñÖÖ　 
öí Üêó¿ ÑÜëÜÇó öí¡Ü¢ ÜßÜ½Üç¿00öá £ÖíôÖñ ¡Ü¿óçíÖÖ　 ïó¿ ÜäÜëÜ ëÜêÜ, í, Üö¢ñ, ： äÜöÜ¢ÖÜïö：, ïäÜ¢óçíÖÜ； 
äëóçÜÑÜ½. ぢëó îáÜ½Ü £ ½ñöÜ0 Üß½ñ¢ñÖÖ　 ；； çñ¿óôóÖó ÖñÜßê：ÑÖÜ £íßñ£äñôÜçíöó ç：ÑäÜç：ÑÖñ £Öó¢ñÖÖ　 ôíïöÜöó 
ÜßñëöíÖÖ　 ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. 

ぎâñ¡öóçÖó½ ë：üñÖÖ　½ £íçÑíÖÖ　 ëÜ£ëÜß¡ó í¿áöñëÖíöóçÖÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ äëóçÜÑÜ öëÜ¿ñúßÜïí, äÜ£ßíç¿ñÖÜÇÜ 
ÖñÑÜ¿：¡：ç äëóçÜÑÜ äÜïö：úÖÜÇÜ öí £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½：ç, ． £íïöÜïÜçíÖÖ　 Ñ¿　 î：．； ½ñöó ßñ£¡Ü¿ñ¡öÜëÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí, Ü 
　¡Üïö： 　¡ÜÇÜ ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖóú çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖóú ÑçóÇÜÖ (ゑやが). 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ öëÜ¿ñúßÜïí £í ëíêÜÖÜ¡ £½：Öó öóäÜ äÜöÜôÖÜ； 
¡Ü½Üöíî：；. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑ 　¡Üïö： 
çóê：ÑÖóê ßÜ¿ó äëóúÖ　ö： äíïäÜëöÖ： ÑíÖÖ： öëÜ¿ñúßÜïí 
½íë¡ó ずんげ ぎ183 çóëÜßÖóîöçí ずáç：çïá¡ÜÇÜ 
íçöÜßÜïÖÜÇÜ £íçÜÑÜ: 
– ïäÜë　Ñ¢ñÖí öí äÜçÖí ½íïó öëÜ¿ñúßÜïÜ – 10200 öí 

17620 ¡Ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; 
– ½í¡ïó½í¿áÖí äÜïö：úÖí üçóÑ¡：ïöá äëó äÜçÖÜ½Ü 

£íçíÖöí¢ñÖÖ：, Öñ ½ñÖüñ 60 ¡½/ÇÜÑ; 
– çóïÜöí öí üóëóÖí äÜ ½ÜÑ¿：ÖÇÜ – 3500 öí 2500 ½½. 

づÜ£ëíêÜÖ¡Üçí ïäÜ¢óçíÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ öëÜ¿ñúßÜïí ï¡¿íÑí． 139,75 ¡ゑö. どÜ½Ü 
ç 　¡Üïö： äëóç：ÑÖÜÇÜ ßÜç çóßëíÖóú ÑçóÇÜÖ [3], 
äíïäÜëöÖ： ÑíÖ： 　¡ÜÇÜ ÖíçñÑñÖ： ç öíß¿. 1. 

どíß¿óî　 1 – ぢíïäÜëöÖ： ÑíÖ： äëóç：ÑÖÜÇÜ  
4-âí£ÖÜÇÜ ゑやが 8/6 – がゑご 150/750-ば3 

ヽ ぞíú½ñÖÜçíÖÖ　 げÖíôñÖÖ　 
1 ぞÜ½：Öí¿áÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá, ¡ゑö 150 
2 ぞÜ½：Öí¿áÖí ÖíäëÜÇí ¢óç¿ñÖÖ　, ゑ 500 

3 ぞÜ½：Öí¿áÖí ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　, 
Üß/êç 750 

4 ぞÜ½：Öí¿áÖóú ととが, % 96 
5 ぜÜ½ñÖö ：Öñëî：； ëÜöÜëí, ¡Ç·½2 4,7 
6 ん¡öóçÖóú Üä：ë âí£ó, だ½ 0,56 
7 ぜíïí, ¡Ç 720  

づÜ£ëÜß¿ñÖí ïóïöñ½í Üäëíç¿：ÖÖ　 çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ (ゑやぎぢ) öëÜ¿ñúßÜïí ¡ÜÖöëÜ¿0． 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖ： äëÜîñïó ÑçóÇÜÖí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Ñíöôó¡：ç ïöëÜ½Ü ú ¡Üöí (がで ： がと), í öí¡Ü¢ £íçíÖöí¢ñÖÖ　 
öëÜ¿ñúßÜïí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Ñíöôó¡í ½íïó (がぜ).  

ぢëó ïöçÜëñÖÖ： âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖÜ； ïêñ½ó ½ÜÑñ¿： ïóïöñ½ó (ëóï. 1) ßÜ¿ó äëóúÖ　ö： ÖíïöÜäÖ： äëóäÜàñÖÖ　: 
– Öí ß¿Ü¡ âÜë½ÜçíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 äÜÑí．öáï　 £ÖíôñÖÖ　 ÖÜ½：Öí¿áÖÜ； ÖíäëÜÇó ú ïóÇÖí¿ó £ Ñíöôó¡：ç; 

ç：ÑäÜç：ÑÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Ñçí í¿ÇÜëóö½ó Ñ¿　 âÜë½ÜçíÖÖ　 ：½äÜ¿áï：ç ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 Ñ¿　 ïó½ñöëóôÖÜ； ： 
Öñïó½ñöëóôÖÜ； ¡Ü½Üöíî：；; 

– Öí çóêÜÑ： ½ÜÑñ¿： äñëñöçÜëñÖÖ　 ñÖñëÇ：； ゑやが – ïóÇÖí¿ ïÜ½íëÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü çï：ê âí£, ç：Ö ． çê：ÑÖó½ Ñ¿　 がで; 
Üß½ñ¢ñÖÖ　 äÜï¡ÜçÜÇÜ ïöëÜ½Ü £Ñ：úïÖ0．öáï　 Ü ½ÜÑñ¿： £íçÑíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　; 

– ïöíöóôÖóú ½Ü½ñÖö Ü ïóïöñ½： £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ½íïó öëÜ¿ñúßÜïí. 
 

 IU

nU

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ゑやぎぢ öëÜ¿ñúßÜïí 
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だïÖÜçÖí £íÑíôí ïóïöñ½ó – ä：Ñöëó½¡í üçóÑ¡Üïö： Öí £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ： öí £ß：¿áüñÖÖ　 ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí äëó 
£ß：¿áüñÖÖ： £íçíÖöí¢ñÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïí. づÜ£ç’　£íöó î0 £íÑíôÜ ½Ü¢Öí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 £½：Öó öóäÜ ¡Ü½Üöíî：； âí£ 
ÑçóÇÜÖí ：£ ïó½ñöëóôÖÜ； (Ü ¡Ü¢Öóú ½Ü½ñÖö ôíïÜ äëíî0． ÜÑÖí âí£í) Öí Öñïó½ñöëóôÖÜ (ç ½Ü½ñÖöó äñëñ¡¿0ôñÖÖ　 
äëíî00öá Ñç： âí£ó) £ ëñÇÜ¿0çíÖÖ　½ £ÜÖó äñëñ¡ëóöö　. げ½：Öí öóäÜ äÜöÜôÖÜ； ¡Ü½Üöíî：； ëñí¿：£Ü．öáï　 äëÜÇëí½ÖÜ £í 
ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½：¡ëÜäëÜîñïÜëÖÜÇÜ ß¿Ü¡Ü (ëóï. 1, ß¿Ü¡ ½ÜÑñ¿： £íçÑíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　).  

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ïóïöñ½ó äëÜçÜÑó¿Üïá Öí ½íöñ½íöóôÖ：ú ½ÜÑñ¿： (ëóï. 2). が¿　 ÖíÜôÖÜ； ：¿0ïöëíî：； 
ëÜßÜöó ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 ëÜ£Ç¿　Ñíçï　 çóäíÑÜ¡ £½：Öó ½íïó £íçíÖöí¢ñÖÖ　 Ü ëÜßÜôÜ½Ü ëñ¢ó½： ゑやが (ëóï. 3, 4).  
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づóïÜÖÜ¡ 4 – ぢñëñê：ÑÖóú äëÜîñï £í ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖó½  
½Ü½ñÖöÜ½ 

 
ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖí ïóïöñ½í ¡ñëÜçíÖÖ　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 £½：Öó öóäÜ ¡Ü½Üöíî：； ÑÜ£çÜ¿　． ä：Ñçóàóöó ½Ü½ñÖö 

çñÖöó¿áÖÜ-：ÖÑÜ¡öÜëÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ç 1,3 ëí£ó (ëóï. 4), äëó îáÜ½Ü ½óöö．ç： ïöëÜ½ó Ü âí£íê ÑçóÇÜÖí Öñ 
äñëñçóàÜ0öá ÖÜ½：Öí¿áÖ：. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ご¿áóÖï¡óú ぞ.ぱ. Ä¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ç ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ ½óëñ // でßÜëÖó¡ ½íöñëóí¿Üç V ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú  
(XVI ゑïñëÜïïóúï¡Üú) ÖíÜôÖÜú ¡ÜÖâñëñÖîóó, 18–21 ïñÖö　ßë　 2007 Ç. – でぢß. – 2007. – で. 17–19. 

2. ぱëÜ¿Üç ù.ぜ. でÜïöÜ　Öóñ ó öñÖÑñÖîóó ëí£çóöó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí [Ä¿ñ¡öëÜÖÖ▲ú ëñïÜëï]. – づñ¢ó½ ÑÜïöÜäí: 
www.v-itc.ru/electrotech 

3. でíúö Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñëÖÜÇÜ Üßàñïöçí "どんどÄずぎとどづだぜんぷ" [Ä¿ñ¡öëÜÖÖ▲ú ëñïÜëï]. – づñ¢ó½ ÑÜïöÜäí: 
http://www.tatelectromash.ru/ 
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がだでずやがぐぎぞぞé んゑんづやざぞごび づぎぐごぜやゑ づだゐだどご やぜぢばずぽでぞだゎだ 
ぢぎづぎどゑだづùゑんぶん づばがぞごぶぞだゎだ とだぞどんとどぞだゎだ ぎずぎとどづだゑだげば 

ゑ. だ. ぶÜëÖí, íï., や. が. ゎëóîíú, ½íÇ. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39614, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, saue@kdu.edu.ua 
 

ゑïöÜä. でÜôíïÖóú äíë¡ ç：öôó£Ö　Öóê ëÜÑÖó¡Üçóê ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç äëñÑïöíç¿ñÖóú ö　ÇÜçó½ó ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖó½ó 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí½ó (どぎどと) ：£ £íïöíë：¿ó½ó ïóïöñ½í½ó Üäëíç¿：ÖÖ　, 　¡： äÜöëñßÜ0öá çÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ　, Üï¡：¿á¡ó ïí½ñ çÜÖó 
£Ü½Üç¿00öá ÖíÑ：úÖ：ïöá öí ñâñ¡öóçÖ：ïöá ñ¡ïä¿Üíöíî：； ÜïáÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ÖÜÇÜ äíë¡Ü [2]. ば ÑíÖóú ôíï Öí 
£í¡ÜëÑÜÖÖóê ½：ïá¡óê öí äëÜ½óï¿Üçóê ëÜêÜ½óê ÜÑóÖóî　ê üóëÜ¡ñ £íïöÜïÜçíÖÖ　 £ÖíêÜÑ　öá ïäÜïÜßó ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 
ÖíäëÜÇó £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ïöíöóôÖóê Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äñëñöçÜë0çíô：ç, äñëñÑÜï：½ öóëóïöÜëÖóê ：½äÜ¿áïÖóê 
ëñÇÜ¿　öÜë：ç [1, 3]. 

ぞí ÖíÑ：úÖ：ïöá öí ñâñ¡öóçÖ：ïöá ëÜßÜöó どぎどと çä¿óçí． ë　Ñ âí¡öÜë：ç. がÜ Öíúß：¿áü «Üëí£¿óçóê» ñ¿ñ½ñÖö：ç 
ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ (どづで) ç：ÑÖÜï　öá äñëñöçÜë0çí¿áÖ： íÇëñÇíöó, öÜôÖ：üñ, Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üç： ñ¿ñ½ñÖöó, àÜ 
äëíî00öá £ ÖíäëÜÇí½ó öí ïöëÜ½í½ó ï¡¿íÑÖÜ； âÜë½ó. ぞíäëó¡¿íÑ, Ñ¿　 öóëóïöÜë：ç – îñ ÑóÖí½：ôÖ： âí¡öÜëó, öÜßöÜ 
çñ¿ó¡： üçóÑ¡Üïö： £ß：¿áüñÖÖ　 ïöëÜ½：ç ： ÖíäëÜÇ, àÜ äëó£çÜÑ　öá ÑÜ ¿Ü¡í¿：£íî：； çóÑ：¿ñÖÜ； ñÖñëÇ：； ç ½í¿Ü½Ü Üß’．½：. 
どÜ½Ü ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ0 ÜïÜß¿óçÜïöñú ëÜßÜöó öí ÖíÑ：úÖÜïö： âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ：½äÜ¿áïÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí (やぢ) 
ÖñÜßê：ÑÖÜ äëóÑ：¿　öó Öñíßó　¡Ü ÜçíÇÜ, Üï¡：¿á¡ó ç：Ñ ïöíß：¿áÖÜïö： ；ê ëÜßÜöó £í¿ñ¢óöá ñâñ¡öóçÖ：ïöá 
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ÜïáÜÇÜ どぎどと. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëñ¢ó½：ç âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 どぎどと äëó ÖñïäëíçÖÜïö　ê Ü ：½äÜ¿áïÖÜ½Ü 
äñëñöçÜë0çíô：, çó¡¿ó¡íÖóê çóêÜÑÜ½ £ ¿íÑÜ Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê ñ¿ñ½ñÖö：ç. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑí¢¿óçó½ äóöíÖÖ　½ Ü ëÜßÜö： どづで ． ÖíÑ：úÖ：ïöá ëÜßÜöó 
äñëñöçÜë0çí¿áÖóê äëóïöëÜ；ç. づñ¢ó½ó ëÜßÜöó やぢ ½Ü¢Üöá ïÜäëÜçÜÑ¢Üçíöóïá çóÖó¡ÖñÖÖ　½ äïñçÑÜíçíë：úÖóê 
ïóöÜíî：ú £ äÜÑí¿áüó½ ；ê äñëñëÜïöíÖÖ　½ Ü íçíë：úÖ： ëñ¢ó½ó. 

だÑÖ：．0 £ äëóôóÖ çóÖó¡ÖñÖÖ　 äïñçÑÜíçíë：úÖóê ëñ¢ó½：ç ½Ü¢ñ ßÜöó ç：ÑïÜöÖ：ïöá äÜïö：úÖÜÇÜ ¡ÜÖöí¡öÜ 
ïöëÜ½Üäëóú½íôí £ ½ñëñ¢ñ0 ¢óç¿ñÖÖ　, àÜ ÜïÜß¿óçÜ êíëí¡öñëÖÜ Ñ¿　 ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç, 　¡： äëíî00öá ç Ü½Üçíê 
ëÜÑÖóôÖóê üíêö. ゑ：Ñëóçó äíÖöÜÇëíâí ç：Ñ ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ． çóäíÑ¡Üçó½ ú ÖñäëÜÇÖÜ£ÜçíÖó½ 　çóàñ½, àÜ 
£í¿ñ¢óöá ç：Ñ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ äíÖöÜÇëíâí öí ¡ÜÖöí¡öÖÜ； ½ñëñ¢： Ü üíêö： [3]. ぞñÇíöóçÖó½ Öíï¿：Ñ¡Ü½ ç：ÑëóçÜ 
äíÖöÜÇëíâí ç：Ñ ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　 ． £ëóç ¡Ü½Üöíî：； ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ öóëóïöÜëí ïó¿ÜçÜ； ïêñ½ó ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　. 
どí¡Ü¢ äëó ëÜßÜö： どぎどと ç：ÑßÜçí．öáï　 £Öó¢ñÖÖ　 çñ¿óôóÖó ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　, £ß：¿áüñÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ 
£ ÑçóÇÜÖ：ç çóàñ äëóäÜïöó½ÜÇÜ ë：çÖ　,  àÜ ½Ü¢ñ äëó£çñïöó ÑÜ äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　, Ü ëñ£Ü¿áöíö： ôÜÇÜ ¡Ü½ÜöÜ0ôóú 
¡ÜÖöÜë ßÜÑñ Öñ ç £½Ü£： ¡Ü½ÜöÜçíöó ïöëÜ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. とë：½ öÜÇÜ, äëó ñ¡ïä¿Üíöíî：； ëÜÑÖó¡Üçóê ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç 
ÑÜçÜ¿： ôíïöÜ ïäÜïöñë：Çí．öáï　 çóÖó¡ÖñÖÖ　 äÜ½ó¿¡Üçóê ：½äÜ¿áï：ç Ü äñë：ÜÑ £íë　ÑÜ ¡Ü½ÜöÜ0ôÜÇÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí, àÜ 
． ÖíúÖñßñ£äñôÖ：üó½ ëñ¢ó½Ü½. 

が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ÜïÜß¿óçÜïöñú ëÜ£çóö¡Ü öí äëÜö：¡íÖÖ　 ÖñüöíöÖóê ëñ¢ó½：ç ßÜ¿í ÜßëíÖí ïêñ½í ëÜÑÖóôÖÜÇÜ 
ÑçÜÜïÖÜÇÜ ¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü £ öóëóïöÜëÖó½ó äñëñöçÜë0çíôí½ó. づÜßÜöí どぎどと äëÜö：¡í． ÖíïöÜäÖó½ 
ôóÖÜ½. ば ½Ü½ñÖö £íäÜï¡Ü (0,5 ï) ö　ÇÜç： ÑçóÇÜÖó ä：Ñ’．ÑÖíÖ：, öÜßöÜ ¡ÜÖöÜë äëÜö：¡íÖÖ　 ïöÜ½Ü ÖíïöÜäÖóú: 
VD1sM1sVS2sM2sだゑ1,2. ゑ ½Ü½ñÖö ôíïÜ 5 ï ç：ÑßÜçí．öáï　 äñëñ¡¿0ôñÖÖ　 ïêñ½ó £’．ÑÖíÖÖ　 ÑçóÇÜÖ：ç Öí 
äíëí¿ñ¿áÖÜ ëÜßÜöÜ, öÜßöÜ ïöëÜ½ äëÜö：¡í． ¡ÜÖöÜëí½ó: VD1sM1sVS1sM2sだゑ1,2; 
VD1sM1sVS3sM2sだゑ1,2. 

が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 íçíë：úÖóê ïóöÜíî：ú ç どづで ：½：öÜçí¿óïá ÖñïäëíçÖÜïö： ç ëÜßÜö： öóëóïöÜë：ç VS2 öí VS3. 
だöëó½íÖ： Çëíâ：¡ó ÖíçñÑñÖÜ Öí ëóï. 2−7. 

 í) ß) 
XA1 – äíÖöÜÇëíâ; んゑ1 – íçöÜ½íöóôÖóú çó½ó¡íô;VD1 – Ñ：ÜÑ; VS1, VS2, VS3 – öóëóïöÜëó; M1, M2 – ÑçóÇÜÖó; 

だゑ1, だゑ2 – Üß½Üö¡ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でöëÜ¡öÜëÖí ïêñ½í (í) öí ½íöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á (ß) ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ  

£ öóëóïöÜëÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 Üäëíç¿：ÖÖ　: 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíâ：¡ üçóÑ¡Üïö： Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖ：ç ぜ1 
öí ぜ2 äëó Üßëóç： öóëóïöÜëí VS2 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ゎëíâ：¡ó üçóÑ¡Üïö： Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖ：ç 
ぜ1 öí ぜ2 äëó Üßëóç： öóëóïöÜëí VS3 

づóïÜÖÜ¡ 4 − ゎëíâ：¡ ïöëÜ½Ü 　¡Üë　 Ñ¿　 ÑçóÇÜÖ：ç ぜ1 
öí ぜ2 äëó Üßëóç： öóëóïöÜëí VS2 

づóïÜÖÜ¡ 5 − ゎëíâ：¡ó ïöëÜ½Ü 　¡Üë　 Ñ¿　 ÑçóÇÜÖ：ç ぜ1 
öí ぜ2 äëó Üßëóç： öóëóïöÜëí VS3 

づóïÜÖÜ¡ 6 − ゎëíâ：¡ ½Ü½ñÖöÜ Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖ：ç ぜ1 
öí ぜ2 äëó Üßëóç： öóëóïöÜëí VS2 

 

づóïÜÖÜ¡ 7 − ゎëíâ：¡ó ½Ü½ñÖöÜ Öí çí¿Ü ÑçóÇÜÖ：ç ぜ1 
öí ぜ2 äëó Üßëóç： öóëóïöÜëí VS3 

げ ÖíçñÑñÖóê Çëíâ：¡：ç çóÑÖÜ, àÜ Ü çóäíÑ¡Ü äÜï¿：ÑÜçÖÜ； ëÜßÜöó çóê：Ñ £ ¿íÑÜ öóëóïöÜëí VS2 äëó£çÜÑóöá ÑÜ 
äëóäóÖñÖÖ　 äëÜö：¡íÖÖ　 ïöëÜ½Ü öí £½ñÖüñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： ÜßñëöíÖÖ　 ÑçóÇÜÖ：ç, Üö¢ñ ÑÜ £ÜäóÖ¡ó ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü. 
ぢÜï¡ どづで ½Ü¢Öí £Ñ：úïÖóöó ¿óüñ äëó äíëí¿ñ¿áÖ：ú ëÜßÜö： ÑçóÇÜÖ：ç, í¿ñ îñ ÖñÇíöóçÖÜ çä¿óÖñ Öí ；ê äÜï¡Üç： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó [4]. 

é¡ çóÑÖÜ £ Çëíâ：¡：ç Öí ëóï. 3, 5, 7, äëó äíëí¿ñ¿áÖ：ú ëÜßÜö： どぎが ： çóêÜÑ： £ ¿íÑÜ öóëóïöÜëí VS3 ç 　¡：ëÖÜ½Ü 
¿íÖî0£： ÑçóÇÜÖí ぜ2 üçóÑ¡：ïöá ëÜêÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü £Öó¢Ü．öáï　, £ëÜïöí． ½Ü½ñÖö ÑçóÇÜÖí ぜ1, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ 
úÜÇÜ äñëñçíÖöí¢ñÖÖ　. 

ぢëó ç：ÑÖÜç¿ñÖÖ： ëÜßÜöó öóëóïöÜëí VS3 ç：ÑÖÜç¿0．öáï　 ¢óç¿ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí ぜ2, Üö¢ñ ö　ÇÜç： ÑçóÇÜÖó çóêÜÑ　öá 
Öí äíëí¿ñ¿áÖÜ ëÜßÜöÜ, üçóÑ¡：ïöá ëÜêÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü ï　Çí． ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　. 

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëñ£Ü¿áöíö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 öóëóïöÜëÖÜ； ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ëÜÑÖó¡Üçó½ó ñ¿ñ¡öëÜçÜ£í½ó ½Ü¢Öí 
£ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ öóëóïöÜëÖ： äñëñöçÜë0çíô： ． ôÜö¿óçó½ó ÑÜ Öñ£íÑÜç：¿áÖÜ； ¡Ü½Üöíî：；, ¡ÜëÜö¡óê £í½ó¡íÖá, 
äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç äëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ：, ¡ÜëÜö¡ÜôíïÖóê Üßëóç：ç ½ñëñ¢：. ゑÖíï¿：ÑÜ¡ îáÜÇÜ î： Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üç： 
ñ¿ñ½ñÖöó ôíïöÜ çóêÜÑ　öá £ ¿íÑÜ, àÜ ç ïçÜ0 ôñëÇÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ £½：Öó ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ïêñ½ó íßÜ äëóäóÖñÖÖ　 
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 どぎどと Ü î：¿Ü½Ü. 

どÜ½Ü Ñ¿　 £íêóïöÜ ：½äÜ¿áïÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç ÖñÜßê：ÑÖÜ äñëñÑßíôóöó ïóïöñ½ó £íêóïöÜ ç：Ñ íçíë：úÖóê 
ëñ¢ó½：ç, àÜ äÜ£óöóçÖÜ çä¿óÖñ Öí ëÜßÜöÜ çïáÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ, £íßñ£äñôóçüó ä：ÑçóàñÖÖ　 úÜÇÜ 
ÖíÑ：úÖÜïö： öí ñâñ¡öóçÖÜïö： âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　. 
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4. ゑÜ¿Üö¡Üçï¡óú で.ん. づÜÑÖóôÖí　 ~¿ñ¡öëÜçÜ£Öí　 ö　Çí. − ぜ.: ぞñÑëí, 1981. – 389 ï. 
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だでだゐぎぞぞだでどご ぜだがぎずごづだゑんぞごé でごでどぎぜ Äずぎとどづだぢづごゑだがん  
で ぢづぎだゐづんげだゑんどぎずéぜご Äぞぎづゎごご* 

ぎ. ご. ゑíöÜ¿　, ½íÇ：ïöë. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail:apch@kdu.edu.ua 
ゐñëÑíú んßÑñ¿á½í¢óÑ 
ENSEM ばÖóçñëïóöñö びíïïíÖ II んóÖ べÜ¡ 
PO Box 8118, だíïóï, とíïíß¿íÖ¡í ぜÜëÜ¡¡Ü, ñ-mail: a.berdai@gmail.com 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëóôñï¡óê äëóçÜÑÜç ï íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó (んが) Öí ÜïÖÜçñ ïóïöñ½ 
ÑóââñëñÖîóí¿áÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú (でがづ) ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖó½ ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê ïäÜïÜßÜç óê 
óïï¿ñÑÜçíÖó　 [1], で¿Ü¢ÖÜïöá ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ÖñÜßêÜÑó½Üú öÜôÖÜïöá0 äÜ¿Üôíñ½ÜÇÜ ëñüñÖó　, 
ï¿Ü¢ÖÜïöá0 でがづ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó. ぞí äÜ¿Üôíñ½Üñ ëñüñÖóñ ïÜàñïöçñÖÖÜ ç¿ó　ñö Öñ¿óÖñúÖ▲ú êíëí¡öñë 
½ÜÑñ¿ó – Öñ¿óÖñúÖÜïöó ïç　£ñú, Öñ¿óÖñúÖÜïöó äíëí½ñöëÜç ÑçóÇíöñ¿　, ½Ü½ñÖöí ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ó äëÜôóñ 
ëñí¿áÖ▲ñ äÜÇëñüÖÜïöó ½ÜÇÜö ß▲öá ïÜàñïöçñÖÖÜ ç▲üñ, ñï¿ó äëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç Öñ 
Üôóö▲çíñöï　 ëñí¿áÖí　 âÜë½í ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ~ÖñëÇóó: ëñÇÜ¿　öÜëí Öíäë　¢ñÖó　 (どづぞ) 
ó¿ó äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ (ぢぶ) (ëóï. 1). 

ß) 

 ti

 ti tu

 tu

a) 

 ti tu

 tu

 ti

ç) 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ゑëñ½ñÖÖ▲ñ £íçóïó½Üïöó âí£Ö▲ê öÜ¡Üç ó Öíäë　¢ñÖóú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç: 

í) どづぞ-んが, ß) ぞぢぶ-んが, ç) ぢぶ-んが ï んごぞ 

ご£ äëóçñÑñÖÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ïó¿Üç▲ê äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú çóÑÖÜ, ôöÜ çïñ½ ó½ äëóïÜàó 
¡ëÜö▲ñ âëÜÖö▲ äëó ç¡¿0ôñÖóó ó ç▲¡¿0ôñÖóó ¡¿0ôñú. げÖíôñÖóñ äëÜó£çÜÑÖÜú Öíäë　¢ñÖó　 ½Ü¢ñö ïÜïöíç¿　öá 
20–500 ゑ/½¡ï. づñí¿áÖÜ ~öÜ Ü£Öíôíñö Öí¿óôóñ ëí£ë▲çÜç äñëçÜÇÜ ëÜÑí ó, äÜ ïÜöó, 　ç¿　ñöï　 Öñ¿óÖñúÖÜïöá0. 
ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ï ëñí¿áÖÜú âÜë½Üú ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 　ç¿　ñöï　 
ï¿Ü¢ÖÜú £íÑíôñú. ぢëó ~öÜ½ ëñüñÖóñ äëÜçñëóöá äëí¡öóôñï¡ó ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ, öí¡ ¡í¡, Öíäëó½ñë, ½ÜÑñ¿ó 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ó£ ßóß¿óÜöñ¡ SimPowerSystems MatLab ½ÜÇÜö ß▲öá ëíïïôóöíÖ▲ öÜ¿á¡Ü äëó öñê äíëí½ñöëíê, 
¡ÜöÜë▲ñ Ü¡í£íÖ▲ ç ÖíïöëÜú¡íê Ñ¿　 ÑíÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó [2]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ÜïÜßñÖÖÜïöñú ëíïôñöí ½ÜÑñ¿ñú ïóïöñ½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï 
äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲½ó äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. んÖí¿ó£óëÜ　 âÜë½Ü ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ óÖçñëöÜëí 
ïóïöñ½▲ ぢぶ–んが (ëóï. 1,ç), ½Ü¢ÖÜ Üöçñë¢Ñíöá, ôöÜ äëó 
Öñ¡ÜöÜë▲ê £ÖíôñÖó　ê üíÇí óÖöñÇëóëÜçíÖó　 óÖâÜë½íîó　 Ü 
ëñí¿áÖÜ½ Öíäë　¢ñÖóó Öí ç▲êÜÑñ óÖçñëöÜëí ßÜÑñö äÜöñë　Öí [2].  
ば£¡óñ ó½äÜ¿áï▲ Öíäë　¢ñÖó　 ç Öíôí¿ñ ó ç ¡ÜÖîñ äÜ¿ÜäñëóÜÑí 
äÜäíÑí0ö ½ñ¢ÑÜ ï½ñ¢Ö▲½ó üíÇí½ó óÖöñÇëóëÜçíÖó　 ih  , ÇÑñ 
h  – üíÇ óÖöñÇëóëÜçíÖó　. とÜ¿óôñïöçÜ öí¡óê ó½äÜ¿áïÜç 
Öíäë　¢ñÖó　 £íçóïóö Üö ôíïöÜö▲ ½ÜÑÜ¿　îóó mf  ó 
¡Ü~ââóîóñÖöí £íäÜ¿ÖñÖó　 ó½äÜ¿áïí  . ぞí ëóï. 2 äÜ¡í£íÖ▲ 
ëíïïôóöíÖÖ▲ñ £íçóïó½Üïöó Ñ¿óöñ¿áÖÜïöó ó½äÜ¿áïÜç   Üö 
ÖÜ½ñëí i -ÇÜ ó½äÜ¿áïí Öí  äÜ¿ÜäñëóÜÑñ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　. 
とëóç▲ñ, äÜ¡í£íÖÖ▲ñ Öí ëóï. 2, ïÜÜöçñöïöçÜ0ö ôíïöÜöí½ 
½ÜÑÜ¿　îóó 4, 8, 16 ¡ゎî. ぶíïöÜö▲ ½ÜÑÜ¿　îóó, äëóÖ　ö▲ñ äëó 
óïï¿ñÑÜçíÖóó, ïÜÜöçñöïöçÜ0ö ÖíóßÜ¿ññ ôíïöÜ äëó½ñÖ　0àó½ï　 ç 
ßÜ¿áüóÖïöçñ äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ê ぢぶ. が¿　 ïëíçÖñÖó　 äëóçñÑñÖ▲ 
¡ëóç▲ñ Ñ¿　 üíÇí óÖöñÇëóëÜçíÖó　 1 ½¡ï (äëó öí¡Ü½ h  äÜöñë　 
óÖâÜë½íîóó Öñ äëÜóïêÜÑóö) ó äëñÑñ¿áÖ▲ú ëñ¢ó½ – 50 ½¡ï.  

づñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç ï äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó ôíïöÜö▲ ï ëñí¿áÖÜú âÜë½Üú Öíäë　¢ñÖó　 ï 

½¡ï,

i

½¡ïh 1

½¡ïh 50

づóïÜÖÜ¡ 2 – げíçóïó½Üïöó Ñ¿óöñ¿áÖÜïöó 
ó½äÜ¿áïÜç   Üö ÖÜ½ñëí ó½äÜ¿áïí i  Öí 
äÜ¿ÜäñëóÜÑñ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 
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ぷごぜ-½ÜÑÜ¿　îóñú Öí ç▲êÜÑñ óÖçñëöÜëí äÜ¡í£▲çí0ö, ôöÜ, äÜ ïÜöó, äëÜóïêÜÑóö óï¡í¢ñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 Öí 
ç▲êÜÑñ óÖçñëöÜëí. ぞíäëó½ñë, Öí ëóï. 3 äÜ¡í£íÖ▲ ëñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 Ñ¿　 
ôíïöÜö▲ 8 ¡ゎî ó ¡Ü~ââóîóñÖöí £íäÜ¿ÖñÖó　 ó½äÜ¿áïí 5,0  Ñ¿　 Öíôí¿áÖÜú ôíïöó äñëóÜÑí Öí óÖöñëçí¿ñ  
0…0,0025 ï. ぞí ó½äÜ¿áï▲ Öíäë　¢ñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ ÖíÖñïñÖ▲ öÜô¡ó ëíïôñöÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 äëó üíÇñ 
óÖöñÇëóëÜçíÖó　  í) 10 ½¡ï, ß) 50 ½¡ï. 

ご£ ëóï. 3 çóÑÖÜ, ôöÜ äëÜóïêÜÑóö ïÜ¢ñÖóñ äí¡ñöí 
ó½äÜ¿áïÜç, äëóçÜÑ　àññ ¡ Üüóß¡í½ äëó ç▲ôóï¿ñÖóó 
ÜïÖÜçÖÜú Çíë½ÜÖó¡ó Öíäë　¢ñÖó　. 

ごïï¿ñÑÜçíÖó　 Üüóß¡ó Ñóï¡ëñöó£íîóó äëó 
½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó, äëóçñÑñÖÖ▲ñ ç öíß¿. 1, äëÜçÜÑó¿óïá Ñ¿　 
ÜîñÖÜ¡ ÑñúïöçÜ0àñÇÜ £ÖíôñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 んごぞ ï 
ôíïöÜöÜú ½ÜÑÜ¿　îóó 4½f  ¡ゎî ó 8½f  ¡ゎî äëó üíÇñ 
óÖöñÇëóëÜçíÖó　 50h  ½¡ï.  

だöÖÜïóöñ¿áÖí　 äÜÇëñüÖÜïöá ëíïïôóö▲çí¿íïá äÜ 
ÜöÖÜüñÖó0 ¡ öÜôÖÜ½Ü £ÖíôñÖó0 Öíäë　¢ñÖó　. とí¡ çóÑÖÜ 
ó£ äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç (öíß¿. 1), ÜöÖÜïóöñ¿áÖí　 
Üüóß¡í í½ä¿óöÜÑ▲ ÜïÖÜçÖÜú Çíë½ÜÖó¡ó 

½f
fU  £íçóïóö 

Üö ¡Ü~ââóîóñÖöí   ó ÖíêÜÑóöï　 ç äëñÑñ¿íê 1...17 % Ñ¿　 
4½f ¡ゎî ó 1…27 %.ï Ñ¿　 8½f ¡ゎî. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, äëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó ôíïöÜöÖÜ-
ëñÇÜ¿óëÜñ½ÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ï ぷごぜ ç▲êÜÑÖÜÇÜ 
Öíäë　¢ñÖó　 óÖçñëöÜëí çÜ£Öó¡í0ö Üüóß¡ó ÜäëñÑñ¿ñÖó　 
óÖöñÇëí¿áÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ Öíäë　¢ñÖó　. ぢëóôóÖÜú 
　ç¿　ñöï　 âÜë½í ïóÇÖí¿í äëó Öí¿óôóó ßÜ¿áüÜÇÜ 
¡Ü¿óôñïöçí âëÜÖöÜç, ç▲£çíÖÖ▲ê ç▲ïÜ¡Üú ôíïöÜöÜú 
½ÜÑÜ¿　îóó 4½f  ¡ゎî öí 8½f  ¡ゎî. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ 
çÜ£Öó¡íñö çÜäëÜï äëíçó¿áÖÜÇÜ ç▲ßÜëí üíÇí 
óÖöñÇëóëÜçíÖó　, ¡ÜöÜë▲ú ÑÜ¿¢ñÖ ç▲ßóëíöáï　 ï ÜôñöÜ½ 
ôíïöÜö▲ ½ÜÑÜ¿　îóó ½f  ó ¡Ü~ââóîóñÖöí  .  
     ゑ▲çÜÑ▲. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ÑÜ¿¢ñÖ äëñÑçíë　öá íÖí¿ó£ 
ÜïöÜúôóçÜïöó ïóïöñ½▲, ññ ôíïöÜöÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ ó, 
çÜ£½Ü¢ÖÜ, äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ú ëíïôñö, Ñí0àóú 
äëñÑïöíç¿ñÖóñ Ü êíëí¡öñëñ äëÜöñ¡í0àóê äëÜîñïïÜç ó 
ÜßÜïÖÜçíÖóñ ôóï¿ñÖÖÜÇÜ ½ñöÜÑí óÖöñÇëóëÜçíÖó　 でがば ç 
£íçóïó½Üïöó Üö óê ïöëÜ¡öÜë▲ Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 íÑñ¡çíöÖ▲ê 
¡íôñïöçñÖÖ▲ê ëñüñÖóú ó ÑÜïöíöÜôÖÜ Öó£¡óê 
äÜÇëñüÖÜïöñú ç ëíïôñöñ. 

ゑ▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ú íÖí¿ó£ ëíï¡ë▲çíñö äëóëÜÑÜ ÜüóßÜ¡ 
äëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í 
ó, ç ôíïöÖÜïöó, ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç 
ï んが. ぢëó½ñÖñÖóñ ½ñöÜÑÜç óÖöñÇëóëÜçíÖó　 ï 
äÜïöÜ　ÖÖ▲½ üíÇÜ½, ï ÜôñöÜ½ ôíïöÜö▲ ½ÜÑÜ¿　îóó 
Öíäë　¢ñÖó　 Öí ç▲êÜÑñ んごぞ, äÜ£çÜ¿óö ïÜàñïöçñÖÖÜ 
äÜç▲ïóöá öÜôÖÜïöá ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　. 

 
 

ずごどぎづんどばづん 
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ïóïöñ½ó. – とëñ½ñÖôÜ¡: とぞば, 2010. – ゑóä. 3/2010 (11). – で. 46–51. 
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c,t

c,t
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づóïÜÖÜ¡ 3 – ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 Öí  

ç▲êÜÑñ óÖçñëöÜëí ï ôíïöÜöÜú ½ÜÑÜ¿　îóó 8 ¡ゎî 

どíß¿óîí 1 – だîñÖ¡ó ÜöÖÜïóöñ¿áÖ▲ê ÜüóßÜ¡ 
½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 ç ïóïöñ½ñ ぢぶ–んが 
ï ぷごぜ ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 

ぶíïöÜöí 
ぷごぜ, 

½f , ゎî 

ぶíïöÜöí, 
f , ゎî 

  
だöÖÜïóöñ¿áÖí　 

Üüóß¡í 
Öíäë　¢ñÖó　, % 

1 0,692 
0,5 9,434 50 
0,25 11,079 

1 1,968 
0,5 0,438 25 
0,25 21,548 

1 0,486 
0,5 6,899 

8000 

10 
0,25 17,312 

1 0,82 
0,5 9,358 50 
0,25 27,241 

1 0,229 
0,5 7,954 25 
0,25 8,637 

1 0,149 
0,5 6,106 

4000 

10 
0,25 18,397 
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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 ぜんどぎぜんどごぶぞだゆ ぜだがぎずや ぎずぎとどづだでぢだぐごゑんぞぞé 
ゐばづだゑだゎだ でどんぞとん でゐぷ-250ぜぞ 
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とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
äëÜïä. 50 ëÜ¡：ç ぐÜçöÖ　, 61/2, ¡ç. 12, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡,ば¡ëí；Öí, e-mail: inside_valencia@ukr.net 
Öíß. ¿-öí がÖ：äëÜçí, 64í, ¡ç. 65, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: spacepirat@yandex.ru  
 

ゑïöÜä. ゐÜëÜç： ïöíÖ¡ó ． ñÖñëÇÜ．½Öó½ó ïäÜ¢óçíôí½ó Öí ¡íë'．ëíê. ゑóöëíöí ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ßÜëÜçó½ó ïöíÖ¡í½ó 
Öí Ññ　¡óê £í¿：£ÜëÜÑÖóê ¡íë'．ëíê ïöíÖÜçóöá 20–25 % ç：Ñ £íÇí¿áÖÜ-¡íë'．ëÖÜÇÜ. ぢóöÜ½í çóöëíöí ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； Ñ¿　 
ßÜëÜçóê ïöíÖ¡：ç ë：£ÖÜÇÜ öóäÜ çó£Öíôí．öáï　 ¡íöñÇÜë：．0 ßÜëó½Üïö： äÜë：Ñ, ëñ¢ó½Ü½ ëÜßÜöó ïöíÖ¡í. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 
Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äëóïöëÜ；ç Ñ¿　 ¢óç¿ñÖÖ　 ÑçóÇÜÖí äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ÖñÇíöóçÖÜ çä¿óçí． Öí 　¡：ïöá 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； ç ïóïöñ½： ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　.  どÜ½Ü Ñ¿　 íÖí¿：£Ü ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 äëó ë：£Öóê ëñ¢ó½íê 
ëÜßÜöó, çä¿óçÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í Öí ¢óç¿　ôÜ ½ñëñ¢Ü ． í¡öÜí¿áÖÜ0 £íÑíôñ0  ëÜ£ëÜß¡ó ½íöñ½íöóôÖÜ； 
½ÜÑñ¿： Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëñ¢ó½：ç ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ½ÜÑñ¿： ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í でゐぷ-250ぜぞ, íÖí¿：£ 
ñÖñëÇñöóôÖóê ëñ¢ó½：ç. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でí½Üê：ÑÖóú ßÜëÜçóú ïöíÖÜ¡ でゐぷ-250ぜぞ ． ½íÖñçëñÖÜ0 ßÜëÜçÜ0 
ÜïöíÖÜç¡Ü0 ： äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 ßÜë：ÖÖ　 üíëÜüñôÖó½ó ÑÜ¿Üöí½ó çóßÜêÜçóê ïçñëÑ¿ÜçóÖ Ü äÜëÜÑíê ïñëñÑÖáÜ； ： 
çóàñ ïñëñÑÖáÜ； ½：îÖÜïö： ç ¡íë’．ëíê, àÜ ÑÜßÜçí0öá ïóëÜçóÖÜ Ñ¿　 Ç：ëÖóôÜ-ê：½：ôÖÜ； äëÜ½óï¿ÜçÜïö：.  

ぎ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 ïöíÖ¡í £Ñ：úïÖ0．öáï　 ÖíäëÜÇÜ0 380 ゑ ç：Ñ äñëñïÜçÖÜ； ¡Ü½ä¿ñ¡öÖÜ； öëíÖïâÜë½íöÜëÖÜ； 
ä：ÑïöíÖî：；. ゑï： ½ñêíÖ：£½ó ïöíÖ¡í ½í0öá ñ¿ñ¡öëóôÖóú äëóç：Ñ. ゑïöíÖÜç¿ñÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá ïöíÖÜçóöá 386 ¡ゑö. 

でöíÖ¡ó üíëÜüñôÖÜÇÜ ßÜë：ÖÖ　 ½í0öá ßíÇíöÜÑçóÇÜÖÖ： äëóçÜÑó, ïñëñÑ 　¡óê çóÑ：¿　0öá ÇÜ¿ÜçÖóú äëóç：Ñ 
Üßñëöíôí äÜöÜ¢Ö：ïö0 60 ¡ゑö, ¡Ü½äëñïÜëí – 200 ¡ゑö ： ë　Ñ ÑÜäÜ½：¢Öóê äëóçÜÑ：ç: 

– äëóç：Ñ ½íï¿ÜïöíÖî：；, àÜ ¢óçóöá Ç：ÑëÜïóïöñ½Ü ÇÜëó£ÜÖöÜçíÖÖ　 çñëïöíöí ú äÜÑíô： ßÜëÜçÜÇÜ ïöíçÜ (ん02-52-4 
づ=11 ¡ゑö ： ん02-62-6, づ=13 ¡ゑö); 

–   äëóç：Ñ çñÖöó¿　öÜëí çóÑÜçíÖÖ　 äó¿Ü (4ん, づ=10 ¡ゑö); 
–   äëóçÜÑó êÜÑÜ, ëÜ£Ñ：¿áÖ： Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； ÇÜïñÖóî： (ぜどとゑ-412-8, づ=22 ¡ゑö); 
とë：½ öÜÇÜ, ． ë　Ñ ÑÜäÜ½：¢Öóê äëóçÜÑ：ç ïóïöñ½ó çñÖöó¿　î：；, îóë¡Ü¿　î：úÖÜ； ïóïöñ½ó Üäí¿ñÖÖ　 öÜàÜ £ 

ÑçóÇÜÖí½ó äÜöÜ¢Ö：ïö0 ½ñÖüñ 1 ¡ゑö. ゑï： äëóçÜÑó, ¡ë：½ äëóçÜÑÜ Üßñëöíôí, ½í0öá Öó£á¡ÜçÜ¿áöÖ： íïóÖêëÜÖÖ： 
¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖñÖ： ÑçóÇÜÖó.  

がÜïç：Ñ ñ¡ïä¿Üíöíî：； ¡íë'．ëÖóê ïöíÖ¡：ç £ ÖñëñÇÜ¿áÜçíÖó½ äëóçÜÑÜ½ äÜ¡í£íç, àÜ ß：¿áü äñëïäñ¡öóçÖó½ ． 
£íïöÜïÜçíÖÖ　 ëñÇÜ¿áÜçíÖóê äëóçÜÑ：ç. ぴñ ÑÜ£çÜ¿　． ½：Ö　öó ëñ¢ó½ó ßÜë：ÖÖ　 äëó £½：Ö： ½：îÖÜïö： äÜë：Ñ, àÜ 
ßÜë　öáï　, ；ê öë：àóÖÜçíöÜïö： ç äñë：ÜÑó £íßÜë0çíÖÖ　. ばäëíç¿：ÖÖ　 äëÜîñïÜ½ ßÜë：ÖÖ　 ： çï：½í ÑÜäÜ½：¢Öó½ó 
Üäñëíî：　½ó £Ñ：úïÖ0．öáï　 £ ¡íß：Öó ½íüóÖ：ïöí (ÜäñëíöÜëí). だï¡：¿á¡ó ÜïÖÜçÖñ ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 £Ñ：úïÖ0．öáï　 
ÑçóÇÜÖí½ó ¡Ü½äëñïÜëí öí Üßñëöíôí ßÜëÜçÜ； üöíÖÇó, ßñëÜôó ÑÜ ÜçíÇó Öí　çÖ：ïöá äñëñöçÜë0çíôí ç ïó¿ÜçÜ½Ü ¡Ü¿：, 
Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÜßëíÖÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ ïóïöñ½Ü ïí½ñ îóê äëóïöëÜ；ç. 

が¿　 íÖí¿：£Ü äëÜîñï：ç ç ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ： ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í äëó ç：Ñäëíî0çíÖÖ： £íÑíÖóê Ñ：íÇëí½ Ü ÑóÖí½：ôÖóê ： 
ïöíöóôÖóê ëñ¢ó½íê ï¡¿íÑñÖÜ ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½ó £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ñÖñëÇÜäÜïöíôí¿áÖÜ； ½ñëñ¢：. ぢëó îáÜ½Ü 
äñëñÑßíôí．öáï　, àÜ äíëí½ñöëó ñ¿ñ½ñÖö：ç ïóïöñ½ó £ ôíïÜ½ Öñ £½：Ö00öáï　, öÜßöÜ ïóïöñ½í ïöíî：ÜÖíëÖí. ぢ：Ñ ôíï 
ïóÖöñ£Ü ½ÜÑñ¿： çó¡ÜëóïöíÖÜ íÖí¿：öóôÖóú Üäóï Üß’．¡ö：ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ [1, 2] 

ぞí ÜïÖÜç： ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ÜäóïíÖÖ　 ÜïÖÜçÖóê ½ñêíÖ：£½：ç ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í ï¡¿íÑñÖÜ ½ÜÑñ¿á Ü äí¡ñö： Matlab. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜíöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　 ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í 

げí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： äëÜçñÑñÖÜ íÖí¿：£ ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 äëó ë：£Öóê ëñ¢ó½íê 
ëÜßÜöó ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í, í ïí½ñ: í) £íäÜï¡ ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　; ß) êÜ¿Üïöóú ê：Ñ; ç) ëñ¢ó½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. 

ぞí ëóï. 2–4 äëóçñÑñÖÜ Çëíâ：¡ó ÖíäëÜÇó, ïöëÜ½Ü, ¡Üñâ：î：．Ööí ÖñïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖÜïö： Öí çóê：ÑÖóê ¡¿ñ½íê 
öëíÖïâÜë½íöÜëí どぜぞ – 400/6/0,4 öí í¡öóçÖÜ； ú ëñí¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïöñú úÜÇÜ çöÜëóÖÖÜ； Üß½Üö¡ó ç ëñ¢ó½： 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. 
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           づóïÜÖÜ¡ 2 – ぞíäëÜÇí öí ïöëÜ½ Ü ïóïöñ½：                         づóïÜÖÜ¡ 3 – でäÜ¢óçíÖÖ　 í¡öóçÖÜ； öí ëñí¡öóçÖÜ； 
                         ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　                                                                         äÜöÜ¢ÖÜïöñú 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – でÜ½íëÖóú ¡Üñâ：î：．Öö Çíë½ÜÖ：úÖóê ïäÜöçÜëñÖá ÖíäëÜÇó 

ぞí ëóï. 2–4 ½Ü¢Öí  äÜßíôóöó çä¿óç öóëóïöÜëÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí Öí âÜë½Ü ÖíäëÜÇó. ゑóïÜ¡ÜôíïöÜöÖ： 
äÜ¿áïíî：； ． Öíï¿：Ñ¡Ü½ ëÜßÜöó öóëóïöÜëÖÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí (どぢ) £í ëíêÜÖÜ¡ ¡Ü½Üöíî：； öóëóïöÜë：ç. げÖíôÖóú 
¡Üñâ：î：．Öö ÖñïóÖÜïÜ；Ñí¿áÖÜïö： (25–40 %, àÜ ç Ññ¡：¿á¡í ëí£：ç äñëñçóàÜ． ÇëíÖóôÖÜ ÑÜäÜïöó½： 12 % Ñ¿　 ½ñëñ¢ £ 
ÖíäëÜÇÜ0 0,4 ¡ゑ) âÜë½ó ÖíäëÜÇó ç ïóïöñ½： ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 ôñëñ£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 öóëóïöÜëÖÜÇÜ 
äñëñöçÜë0çíôí Ñ¿　 ¢óç¿ñÖÖ　 Üßñëöíôí ßÜëÜçÜ； üöíÖÇó, Üï¡：¿á¡ó どぢ 　ç¿　0öáï　 äÜöÜ¢Öó½ó ÇñÖñëíöÜëí½ó 
çóàóê Çíë½ÜÖ：úÖóê ï¡¿íÑÜçóê äëó ëñÇÜ¿0çíÖÖ： ÖíäëÜÇó £½：ÖÜ0 ¡Üöí ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëÜßÜö： ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 ßÜëÜçÜÇÜ ïöíÖ¡í. ぢëÜçñÑñÖóú íÖí¿：£ 
ëñ¢ó½：ç ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 äÜ¡í£íç, àÜ ç Üï：ê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó ïäÜ¢óçí．öáï　 £ÖíôÖí ¡：¿á¡：ïöá ëñí¡öóçÖÜ； 
äÜöÜ¢ÖÜïö：, 　¡í äëó£çÜÑóöá ÑÜ ÑÜÑíö¡Üçóê çöëíö í¡öóçÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： ç ½ñëñ¢：. ぞíï¿：Ñ¡Ü½ £Öó¢ñÖÖ　 　¡Üïö： 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ． £ß：¿áüñÖÖ　 çöëíö äÜöÜ¢ÖÜïö： ： ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç ¿íÖî0Çíê ñÖñëÇñöóôÖóê ïóïöñ½, 
ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ： (öëíÖïâÜë½íöÜëó, ¡ÜÖÑñÖïíöÜëó, ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖó) £½ñÖüñÖÖ　 äëÜäÜï¡ÖÜ； £ÑíöÖÜïö： 
¡íßñ¿áÖóê ¿：Ö：ú, £Öó¢ñÖÖ　 äëÜÑÜ¡öóçÖÜïö：, í öí¡Ü¢ ä：ÑçóàñÖóú £ÖÜï Üß¿íÑÖíÖÖ　. ゑóà： Çíë½ÜÖ：¡ó ïöëÜ½Ü ú 
ÖíäëÜÇó ÖñÇíöóçÖÜ çä¿óçí0öá Öí ëÜßÜöÜ ñ¿ñ¡öëÜÖÖóê ïêñ½ Üäëíç¿：ÖÖ　, ëñ¿ñúÖÜÇÜ £íêóïöÜ, íçöÜ½íöó¡ó, 
ïöçÜë00öá ëñ£ÜÖíÖïÖ： 　çóàí ç ¡ÜÖöÜëíê, ïöçÜëñÖóê ：ÖÑÜ¡öóçÖ：ïö0 ïóïöñ½ó ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 öí ．½Ö：ïö0 
¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖóê ÜïöíÖÜçÜ¡, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ ；ê äÜ¿Ü½Ü¡. 

 
ずやどぎづんどばづん 
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– 410 ï. 
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とóñç, 2008. – 290 ï. 

3. ぞí£íëÜç ん.ご., で½óëÖÜç ん.で. Ä¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖóñ ¡íëáñëÖ▲ê ~¡ï¡íçíöÜëÜç ó ßÜëÜç▲ê ïöíÖ¡Üç. 
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4. づÜÇí¿áïá¡óú ゐ.で., ゑÜúö0¡ ù.ぢ. とÜÖöëÜ¿á ñ¿ñ¡öëÜïäÜ¢óçíÖÖ　 Ç：ëÖóôóê ½íüóÖ ： öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê 
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ゑだげぜだぐぞだでどぽ でだげがんぞごé でごでどぎぜぼ Äずぎとどづだでぞんゐぐぎぞごé がずé ばぢづんゑずぎぞごé 
んゑんづござぞぼぜご ぢづだぴぎででんぜご ゑ Äずぎとどづだぜぎびんぞごぶぎでとごび とだぜぢずぎとでんび  

ど. C. ゑíïó¿á¡Üçí, íïä.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: saue@kdu.edu.ua 

 
ゑçñÑñÖóñ. ぢëñÜßëí£ÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó ç ½ñêíÖóôñï¡Ü0 ï äÜ½Üàá0 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú 

äÜ£çÜ¿　ñö ¿ñÇ¡Ü ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ó ç▲ÇÜÑÖÜ äëóçÜÑóöá ç Ñçó¢ñÖóñ ëí£¿óôÖ▲ñ ëíßÜôóñ ½ñêíÖó£½▲: ¡ÜÖçñúñë▲, 
äÜÑéñ½ÖÜ-öëíÖïäÜëöÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, ÖíïÜï▲, çñÖöó¿　öÜë▲, ¡Ü½äëñïïÜë▲, ½ñöí¿¿Üëñ¢Üàóñ ïöíÖ¡ó, 
äëÜ¡íöÖ▲ñ ïöíÖ▲. 

がçóÇíöñ¿ó Üß▲ôÖÜ ëíïïôóöíÖ▲ Öí ïëÜ¡ ï¿Ü¢ß▲ 15–20 ¿ñö ßñ£ ¡íäóöí¿áÖÜÇÜ ëñ½ÜÖöí äëó Üï¿Üçóó óê 
äëíçó¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó. ぢÜÑ äëíçó¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóñú ÑçóÇíöñ¿　 äÜÖó½íñöï　 ñÇÜ ëíßÜöí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
ÖÜ½óÖí¿áÖ▲½ó äíëí½ñöëí½ó, Ü¡í£íÖÖ▲½ó ç äíïäÜëöÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　. だÑÖí¡Ü ç ëñí¿áÖÜú ¢ó£Öó 
ó½ññö ½ñïöÜ £Öíôóöñ¿áÖÜñ ÜöïöÜä¿ñÖóñ Üö ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ê ëñ¢ó½Üç ~¡ïä¿Üíöíîóó. ÄöÜ, ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá, ä¿ÜêÜñ 
¡íôñïöçÜ äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ó ÖíëÜüñÖóñ äëíçó¿ öñêÖóôñï¡Üú ~¡ïä¿Üíöíîóó: öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óñ äñëñÇëÜ£¡ó, 
Üï¿Üçó　 Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ (äÜç▲üñÖÖ▲ñ ç¿í¢ÖÜïöá, öñ½äñëíöÜëí), ïÖó¢ñÖóñ ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 ó£Ü¿　îóó, 
ÖíëÜüñÖóñ Üê¿í¢ÑñÖó　. で¿ñÑïöçóñ½ öí¡óê Üö¡¿ÜÖñÖóú 　ç¿　0öï　 íçíëóúÖ▲ñ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ ÑçóÇíöñ¿ñú.  

んçíëó　 – ÖíëÜüñÖóñ ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 Üôíïö¡í îñêí ó¿ó äëñÑäëó　öó　 ç îñ¿Ü½ – ½Ü¢ñö äëÜó£Üúöó ç 
ëñ£Ü¿áöíöñ ÖñÜ¢óÑíÖÖ▲ê äÜçëñ¢ÑñÖóú ó ÖíëÜüñÖóú ç ëíßÜöñ ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　, Üö çÜ£½Ü¢Ö▲ê 
äñëñÖíäë　¢ñÖóú ó çÜ£Ññúïöçóú ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ÑÜÇó, Üö¡í£Üç ç ëíßÜöñ ÜïöëÜúïöç ëñ¿ñúÖÜú £íàóö▲, íçöÜ½íöó¡ó, 
íääíëíöÜç çöÜëóôÖÜú ¡Ü½½Üöíîóó, íö½ÜïâñëÖ▲ê 　ç¿ñÖóú, Üö ÜüóßÜôÖ▲ê Ññúïöçóú ¿0Ññú. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ íçíëóú 
Öí äëÜó£çÜÑïöçñ ç▲êÜÑóö ó£ ïöëÜ　 ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ ßÜ¿áüÜ½Ü ½íöñëóí¿áÖÜ½Ü ÜàñëßÜ, 
ïç　£íÖÖÜ½Ü ï äëÜïöÜñ½, ÖíëÜüñÖóñ½ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äëÜîñïïÜç, ÜïöëíÖñÖóñ½ äÜï¿ñÑïöçóú íçíëóú ó ëñ½ÜÖöÜ½ 
~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　. とëÜ½ñ ~öÜÇÜ, ëíßÜöí ç íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½íê çñÑñö ¡ äÜç▲üñÖÖÜ½Ü ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó0 ó£ 
ïñöó, ç ôíïöÖÜïöó, ¡ Üçñ¿óôñÖó0 äÜöëñß¿　ñ½Üú ëñí¡öóçÖÜú ½ÜàÖÜïöó. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, Ñ¿　 Ü½ñÖáüñÖó　 
½íöñëóí¿áÖÜÇÜ Üàñëßí Üö íçíëóúÖ▲ê ïóöÜíîóú Öí äëÜó£çÜÑïöçñ äëó½ñÖ　0öï　 ëñ£ñëçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó äóöíÖó　 
ó¿ó çëñ½ñÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àóñ óïöÜôÖó¡ó Öíäë　¢ñÖó　. 

ゑ ïç　£ó ï ~öó½ ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 çÜ£Öó¡íñö çÜäëÜï Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ïÜ£ÑíÖó　 ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 íçíëó　½ó 
ç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê äÜöñ½ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Öí¡Üä¿ñÖÖÜú ~ÖñëÇóó ç ½ñêíÖóôñï¡óê ôíïö　ê, 
óÖÑÜ¡öóçÖÜïö　ê ó ñ½¡Üïö　ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ÜïöíÖÜçÜ¡ ï íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó, í öí¡¢ñ ï 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ïóïöñ½▲ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 Öí ßí£ñ ïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ç 
äÜï¿ñíçíëóúÖ▲ú äñëóÜÑ çëñ½ñÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àóê óïöÜôÖó¡Üç ~ÖñëÇóó. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. だßÜïÖÜçíÖóñ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ïÜ£ÑíÖó　 ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 íçíëó　½ó ç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê 
¡Ü½ä¿ñ¡ïíê äÜöñ½ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Öí¡Üä¿ñÖÖÜú ~ÖñëÇóó ç ½ñêíÖóôñï¡óê ôíïö　ê, óÖÑÜ¡öóçÖÜïö　ê ó ñ½¡Üïö　ê 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ÜïöíÖÜçÜ¡ Öí ßí£ñ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ó äëó½ñÖñÖóñ ïóïöñ½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ïóÖêëÜÖÖ▲ê 
½íüóÖ Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ç äÜï¿ñíçíëóúÖ▲ú äñëóÜÑ çëñ½ñÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àóê óïöÜôÖó¡Üç ~ÖñëÇóó.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぞí ëóï. 1 äëóçñÑñÖí ÜßÜßàñÖÖí　 ïêñ½í ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　, 
Öíäëó½ñë, Üôíïö¡í îñêí äëñÑäëó　öó　. ゑ 
¡íôñïöçñ äÜöëñßóöñ¿ñú ~ÖñëÇóó 
ç▲ïöÜäí0ö ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ ½íüóÖ▲ 
äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í (íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ó 
ïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó), ¡ÜöÜë▲ñ 
äëóçÜÑ　ö ç Ñçó¢ñÖóñ ëí£¿óôÖÜÇÜ ëÜÑí 
½ñêíÖó£½▲ (ÖíïÜï▲, ¡Ü½äëñïïÜë▲, 
Ñ▲½ÜïÜï▲ ó ö. ä.).  

ぢëó íçíëóó äëÜóïêÜÑóö Üö¡¿0ôñÖóñ 
~¿ñ¡öëóôñï¡óê ½íüóÖ Üö ïñöó ï 
äÜ½Üàá0 ç▲¡¿0ôíöñ¿　 ゑ4, í ゑ1–ゑ3 
Üïöí0öï　 ç¡¿0ôñÖÖ▲½ó, ó öÜÇÑí ï 
äÜ½Üàá0 ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜú ßíöíëñó 
½Ü¢ÖÜ çÜ£ßÜÑóöá íïóÖêëÜÖÖÜ0 
½íüóÖÜ. ぎï¿ó ~öÜÇÜ ßÜÑñö ÑÜïöíöÜôÖÜ, 
öÜ íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á äñëñúÑñö ç 
ëñ¢ó½ ÇñÖñëíöÜëí. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ 
½íüóÖí ÖíôóÖíñö ÇñÖñëóëÜçíöá 
~ÖñëÇó0, ÖÜ öÜ¿á¡Ü ç Üß¿íïöó Üö 
çñëêÖñú ÑÜ Öó¢Öñú ¡ëóöóôñï¡óê ôíïöÜö 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ÇñÖñëíöÜëí (ëóï. 2).  

が¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ÇëíÖóî 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí 

づóïÜÖÜ¡ 1 – だßÜßàñÖÖí　 ïêñ½í ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 
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ÖñÜßêÜÑó½Ü ó ÑÜïöíöÜôÖÜ Öíúöó çñëêÖ00 ó Öó¢Ö00 ôíïöÜö▲ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　:  

C)LL(¡ç
21

1


  – çñëêÖ　　 ¡ëóöóôñï¡í　 ôíïöÜöí çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, 

ÇÑñ 1L  – óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá Üß½Üö¡ó ïöíöÜëí, 2L  – óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá 

Üß½Üö¡ó ëÜöÜëí, 
C)LL( Ö

¡Ö



1

1
 – Öó¢Ö　　 ¡ëóöóôñï¡í　 

ôíïöÜöí çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí,  
LたÖ – óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá Öí½íÇÖóôóçíÖó　, ïÜÜöçñöïöçÜ0àí　 
ÖñÖíï▲àñÖÖÜ½Ü Üôíïö¡Ü ¡ëóçÜú Öí½íÇÖóôóçíÖó　 

íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, 
)LL()f(

C
Ö


1

22
1  – ñ½¡Üïöá 

¡ÜÖÑñÖïíöÜëí, ÖñÜßêÜÑó½í　 Ñ¿　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÇñÖñëíöÜëí. 

ぎ½¡Üïöá ßíöíëñó ÑÜ¿¢Öí äëñç▲üíöá Öñ¡ÜöÜëÜñ 
¡ëóöóôñï¡Üñ £ÖíôñÖóñ, £íçóï　àññ Üö äíëí½ñöëÜç íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí, öÜ¿á¡Ü ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ äëÜóïêÜÑóö 
çÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ ÇñÖñëíöÜëí ó Öí Üß½Üö¡íê ïöíöÜëí 

ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 öëñêâí£Öí　 ïó½½ñöëóôÖí　 ïóïöñ½í Öíäë　¢ñÖóú. げÖíôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 £íçóïóö, ç ¡ÜÖñôÖÜ½ 
ïôñöñ, Üö êíëí¡öñëóïöó¡ó ½íüóÖ▲ ó ñ½¡Üïöó ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç. 

ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ çëñ½ñÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àóê óïöÜôÖó¡Üç ~ÖñëÇóó £íçóïóö Üö ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú 
Öí¡Üä¿ñÖÖÜú ¡óÖñöóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó ç ½ñêíÖóôñï¡óê ôíïö　ê, óÖÑÜ¡öóçÖÜïö　ê ó ñ½¡Üïö　ê, ¡ÜöÜë▲ñ Üßñïäñôóçí0ö 
ÑÜïöíöÜôÖ▲ñ Üï¿Üçó　 Ñ¿　 ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 íïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ:  

2

2


JE ぢÄ , 
2

2UCEで  , 
2

2ILEL  , ÇÑñ ぢÄE , LE , でE  – ¡óÖñöóôñï¡í　 ~ÖñëÇó　, Öí¡Üä¿ñÖÖí　 ç 

½ñêíÖóôñï¡óê ôíïö　ê, óÖÑÜ¡öóçÖÜïö　ê ó ñ½¡Üïö　ê; J – ½Ü½ñÖö óÖñëîóó ÑçóÇíöñ¿　,   – ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　.  
ぎï¿ó ç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Üú ÜïöíÖÜç¡ñ ÜöïÜöïöçÜ0ö íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó, öÜ ÖÜ¢ÖÜ ëñí¿ó£Üçíöá 

ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ. が¿　 äóöíÖó　 Üß½Üö¡ó çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 (óÖÑÜ¡öÜëí) ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 
óïäÜ¿á£Ü0öï　 ïäñîóí¿áÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í: 

 – ~¿ñ¡öëÜ½íüóÖÖ▲ñ çÜ£ßÜÑóöñ¿ó äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í (ï óÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲½ çÜ£ßÜÑóöñ¿ñ½ Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ 
ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 ó¿ó ÇëÜääÜç▲½ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½ Öñï¡Ü¿á¡óê ïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú); 

 – ïöíöóôñï¡óñ ïóöñ½▲ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　, óïäÜ¿á£Ü0àóñ ïó¿Üç▲ñ äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ñ äëóßÜë▲ (ÑóÜÑ▲, 
öóëóïöÜë▲ ó ïó½óïöÜë▲); 

 – ßñïàñöÜôÖ▲ñ çÜ£ßÜÑóöñ¿ó (ï ïóÖêëÜÖÖ▲½ó ó¿ó íïóÖêëÜÖÖ▲½ó çÜ£ßÜÑóöñ¿　½ó ó ÑóÜÑí½ó ó¿ó 
öóëóïöÜëí½ó) [2, 3]. 

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ï äÜ½Üàá0 ïäñîóí¿áÖ▲ê ïêñ½ ½Ü¢ÖÜ çÜ£ßÜÑóöá ïóÖêëÜÖÖÜ0 ½íüóÖÜ ó äñëñçñïöó ññ ç 
ëñ¢ó½ ÇñÖñëíöÜëí. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ïóÖêëÜÖÖ▲ú ÇñÖñëíöÜë ßÜÑñö ç▲ëíßíö▲çíöá ~ÖñëÇó0, ÖÜ¢ÖÜ0 Ñ¿　 äóöíÖó　 
Üïöí¿áÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú, ¡ÜöÜë▲ñ äëóïÜöïöçÜ0ö ç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡Ü½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ, ó¿ó Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 
ÖÜë½í¿áÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí. 

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äñëñêÜÑí ïóÖêëÜÖÖ▲ê ó íïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú ç ÇñÖñëíöÜëÖ▲ú ëñ¢ó½ äÜ¿Üôíñ½ 
çëñ½ñÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àóú óïöÜôÖó¡ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó, ¡ÜöÜë▲ú Üßñïäñôóö Öí Öñ¡ÜöÜëÜñ çëñ½　 äóöíÖóñ 
~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç ÑÜ äÜ　ç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 ó¿ó Ñ¿　 ¡Üëëñ¡öÖÜÇÜ £íçñëüñÖó　 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí ó ÜïöíÖÜç¡ó ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú. 

ゑ▲çÜÑ▲. づíïï½ÜöëñÖí ó ÜßÜïÖÜçíÖí ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ïÜ£ÑíÖó　 ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 íçíëó　½ó ç 
~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê äÜöñ½ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Öí¡Üä¿ñÖÖÜú ~ÖñëÇóó ç ½ñêíÖóôñï¡óê ôíïö　ê, 
óÖÑÜ¡öóçÖÜïö　ê ó ñ½¡Üïö　ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ïÜ£Ñíöá çëñ½ñÖÖÜ 
ÑñúïöçÜ0àóñ ÇñÖñëóëÜ0àóñ ÜïöíÖÜç¡ó Öí ßí£ñ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, í öí¡¢ñ çëñ½ñÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àóñ 
óïöÜôÖó¡ó ~ÖñëÇóó ç äÜï¿ñíçíëóúÖ▲ú äñëóÜÑ äÜöñ½ äëó½ñÖñÖó　 ïóïöñ½ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 ïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ 

 
ずごどぎづんどばづん 

1. ゎÜëñçóô ù.ぎ., とíßó¡Üç と.ゑ. だïÜßñÖÖÜïöó ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　, ÜëóñÖöóëÜçíÖÖÜÇÜ Öí ßñïäñëñßÜúÖÜ0 
ëíßÜöÜ äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ äÜöëñßóöñ¿　. – ぜ.: Äずぎとで-とぜ, 2005. – 408 ï. 

2. で▲ëÜ½　öÖó¡Üç ご.ん. づñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ ïóÖêëÜÖÖ▲ê ó íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú. ぢÜÑ ëñÑ. ず.ゎ. 
ぜí½ó¡ÜÖ　Öîí. – ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1984. – 240 ï. 

3. でÜ¿ÜÑíë¢ ぜ.ご. づñ¢ó½▲ ëíßÜö▲, ëñ¿ñúÖí　 £íàóöí ó íçöÜ½íöó¡í ïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñú. – ぜ.: 
ÄÖñëÇó　, 1977. – 216 ï. 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎëíÖóî▲ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí 
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Äぞぎづゎぎどごぶぎでとござ ぢだがびだが ゑ げんがんぶんび ごがぎぞどごぱごとんぴごご ばどぎぶぎと 
ゑ どづばゐだぢづだゑだがぞだざ でごでどぎぜぎ 

ん. ゑ. ぷÜöá¡í, íïä., で. ゑ. んÖÑëñúôñÖ¡Ü, ½íÇóïöë., ど. ゑ. とÜëñÖá¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぐÜ¡Üçï¡ÜÇÜ, 64, 69063, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: k2lhu@i.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぢëÜîñïï âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí (ぞと) ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ó£½ñÖñÖóñ½ 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí, äëó Üö¡¿ÜÖñÖóó ¡ÜöÜë▲ê Üö äëñÑñ¿áÖÜ ÑÜäÜïöó½▲ê ç ïóïöñ½ñ 
çÜ£Öó¡í0ö ëí£¿óôÖÜÇÜ ëÜÑí íçíëóúÖ▲ñ ëñ¢ó½▲: ÇóÑëíç¿óôñï¡óñ ÜÑíë▲, Üöñô¡ó, ¡íçóöíîó　, äÜ½äí¢ ó ö. ä. [1].  

と ÜÑÖó½ ó£ ÖíóßÜ¿ññ ôíïöÜ çïöëñôí0àóêï　 íçíëóúÖ▲ê ïóöÜíîóú ÜöÖÜï　öï　 Üöñô¡ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú 
ïóïöñ½ñ, ¡ÜöÜë▲ñ, ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç, ÜßÜï¿Üç¿ñÖ▲ ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲½ öñêÖóôñï¡ó½ ïÜïöÜ　Öóñ½ 
½íÇóïöëí¿ñú, äÜç▲üñÖÖ▲½ó ÑóÖí½óôñï¡ó½ó ÖíÇëÜ£¡í½ó äëó ëñÇÜ¿óëÜçíÖóó äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïÜç, ëñ£¡ó½ 
ïëíßíö▲çíÖóñ½ £íàóöÖÜú íë½íöÜë▲ ó ö.ä. んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ ç ïëñÑÖñ½ äÜ ば¡ëíóÖñ Üöñô¡ó ó ÖñÜôöñÖÖ▲ñ 
äÜöñëó çÜÑ▲ ïÜïöíç¿　0ö 15–30% ç ÇÜÑ Üö ÜßàñÇÜ çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 [2]. ぢÜï¿ñÑïöçó　 íçíëóú, ç▲£çíÖÖ▲ñ 
Üöñô¡í½ó Öí öëÜßÜäëÜçÜÑíê, äëóçÜÑ　ö ¡ ïñëáñ£Ö▲½ ~¡Ü¿ÜÇóôñï¡ó½ äëÜß¿ñ½í½ ó £Öíôóöñ¿áÖ▲½ ½íöñëóí¿áÖ▲½ 
£íöëíöí½ Öí çÜïïöíÖÜç¿ñÖóñ ëíßÜö▲ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 

ゑ [3–7] äÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ ïÜàñïöçÜ0àóñ ½ñöÜÑ▲ ÑóíÇÖÜïöó¡ó Üöñôñ¡ ó ÖñÜôöñÖÖ▲ê ëíïêÜÑÜç ¢óÑ¡Üïöó ç 
¡íôñïöçñ ¡ÜÖöëÜ¿óëÜñ½▲ê äíëí½ñöëÜç óïäÜ¿á£Ü0ö £ÖíôñÖó　 ÖíäÜëí, ëíïêÜÑí ó óê äëÜó£çÜÑÖ▲ê, 
çóßëÜí¡Üïöóôñï¡óñ äÜ¡í£íöñ¿ó. だÑÖí¡Ü Öí¿óôóñ Üöñô¡ó ç ぞと äëóçÜÑóö Öñ öÜ¿á¡Ü ¡ óï¡í¢ñÖó0 âÜë½ ïóÇÖí¿Üç 
ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí, ÖÜ ó ¡ ó£½ñÖñÖó0 ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú: ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ó ¡Ü~ââóîóñÖöí 
äÜ¿ñ£ÖÜÇÜ Ññúïöçó　 ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí.  

ゑçóÑÜ öÜÇÜ, ôöÜ ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá づÇ(t) ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äëÜó£çñÑñÖóñ½ ÖíäÜëí H(t) ó ëíïêÜÑí Q(t), ññ 
ôíïöÜöÖ▲ú íÖí¿ó£ äÜ£çÜ¿　ñö ç▲Ññ¿óöá óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ äëó£Öí¡ó, êíëí¡öñëÖ▲ñ Ñ¿　 öÜÇÜ ó¿ó óÖÜÇÜ íçíëóúÖÜÇÜ 
ëñ¢ó½í. ぢÜ~öÜ½Ü £íï¿Ü¢óçíñö çÖó½íÖó　 äÜóï¡ äÜöñú óÑñÖöóâó¡íîóó Üöñôñ¡ ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ï 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ ¡ëóöñëó　. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ äëó Öí¿óôóó Üöñô¡ó ç 
öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëñÑ¿íÇíñ½í　 íçöÜëí½ó ïóïöñ½í óÑñÖöóâó¡íîóó  íçíëóúÖ▲ê 
ëñ¢ó½Üç ぞと (ëóï. 1,í) ç¡¿0ôíñö: ÖíïÜï ï äëóçÜÑÖ▲½ íïóÖêëÜÖÖ▲½ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ½ (んが), äëñÜßëí£Üçíöñ¿á 
ôíïöÜö▲ (ぢぶ), öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜ0 ïñöá ï n-▲½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ Üôíïö¡Üç, Üäëíç¿　ñ½▲ñ £íÑçó¢¡ó (げ1,…, げn), Ñíöôó¡ó 
Ñíç¿ñÖó　 (がが), ëíïêÜÑí (がづ), Öíäë　¢ñÖó　 (がぞ), öÜ¡í (がど) ó ïóïöñ½Ü  Üäëíç¿ñÖó　 (でば), ¡ÜöÜëí　 ïÜÑñë¢óö ß¿Ü¡ 
~ÖñëÇñöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó (ゐÄぜ), ß¿Ü¡ Üäëíç¿ñÖó　 ó äëóÖ　öó　 ëñüñÖó　 (ゐばぢづ). 

 

 
í) 

 
ß) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí　 ïêñ½í ïóïöñ½▲ óÑñÖöóâó¡íîóó íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½Üç ぞと í)  
ó ïêñ½í ÜïöíÖÜç¡ó Ñíöôó¡Üç Ñíç¿ñÖó　 ç ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê öÜô¡íê öëÜßÜäëÜçÜÑí ï Üöñô¡Üú ß) 
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ぜÜàÖÜïöá 　ç¿　ñöï　 ñÑóÖïöçñÖÖ▲½ äíëí½ñöëÜ½, ïç　£▲çí0àó½ ëñ¢ó½▲ ëíßÜö▲ çïñê ~¿ñ½ñÖöÜç ぞと: 
~¿ñ¡öëóôñï¡óê,  ½ñêíÖóôñï¡óê, ÇóÑëíç¿óôñï¡óê. ご£½ñÖñÖóñ ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ ぞと Öíäë　½Ü0 ïç　£íÖÜ ï 
~ÖñëÇñöóôñï¡ó½ó äÜ¡í£íöñ¿　½ó ~¿ñ½ñÖöÜç, çêÜÑ　àóê ç ïó¿ÜçÜú ¡íÖí¿, ó ïóïöñ½▲ ç îñ¿Ü½. で ÜôñöÜ½ ï¡í£íÖÖÜÇÜ, 
£íÑíôñú ゐÄぜ 　ç¿　ñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó      tItUtづ ~¿  , ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó Öí 
äñëçÜ½      tQtgぞtづ Ç 111

  ó n-Ü½      tQtgぞtづ nnÇn
  Üôíïö¡íê öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó. 

が¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 äëÜîñïïÜç, äëÜóïêÜÑ　àóê ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ï Üöñô¡Üú, óïäÜ¿á£Üçí¿íïá ½íöñ½íöóôñï¡í　 
½ÜÑñ¿á [8], ç¡¿0ôí0àí　 ÖíïÜïÖ▲ú íÇëñÇíö ï äíëí½ñöëí½ó ぞÖ=50 ½, c½,QÖ

30550 ,  
づÇ=25 ¡ゑö, öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜ0 ïñöá Ñ¿óÖÜú 2000 ½ ó Ñóí½ñöëÜ½ 0,24 ½. ご£½ñëñÖóñ ÖíäÜëí ó ëíïêÜÑí äëÜó£çÜÑó¿Üïá ç 
4-ê ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê öÜô¡íê Öí ëíïïöÜ　Öóó 500, 1000, 1500, ó 2000 ½ Üö ÖíïÜïí (ëóï. 1,ß). ぞí Üö½ñö¡ñ 1500 ½ 
½ÜÑñ¿óëÜçí¿íïá äñëñ½ñÖÖí　 çÜ çëñ½ñÖó Üöñô¡í ¢óÑ¡Üïöó    tsinQtQ aÜÜ  , ÇÑñ ÖaÜ Q,Q 10 , 

Üヾf2 , 2Üf ゎî. ぞí ëóï. 2 äëóçñÑñÖ▲ ¡ëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ç äñëçÜú 
¡ÜÖöëÜ¿áÖÜú öÜô¡ñ, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú Öí ëíïïöÜ　Öóó 500 ½ Üö ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, ÇÑñ ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇ¿　ÑÖÜ 
ÜöÜßëí¢í0öï　 äëÜöñ¡í0àóñ ç ïóïöñ½ñ âó£óôñï¡óñ äëÜîñïï▲. 

ït, ït,
½H,½H,

½H, ½H,

ït,

ït,

¡ゑö,づÇ¡ゑö,づÇ

¡ゑö,づÇ ¡ゑö,づÇ

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – とëóç▲ñ Ñíç¿ñÖó　 (í, ß) ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó (Ñ, ñ) ç ïóïöñ½ñ ßñ£ ÜößÜëí (í, Ñ) ó ï 

âó¡ïóëÜçíÖÖ▲½ ÜößÜëÜ½ ¢óÑ¡Üïöó (ß, ñ), í öí¡¢ñ ïäñ¡öë▲ Ñíç¿ñÖó　 (ç, Ç) ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó (¢, £)  
Ñ¿　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ïóÇÖí¿Üç 
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ごê íÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ Öí¿óôóñ Üöñô¡ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó óï¡í¢íñö ïóÇÖí¿ ÖíäÜëí ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú 
½ÜàÖÜïöó. ゑ ïóïöñ½ñ ßñ£ ÜößÜëí ¢óÑ¡Üïöó ç▲ßÜë¡í ïóÇÖí¿í Ñ¿　 ôíïöÜöÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ÜäëñÑñ¿　¿íïá äñëóÜÑÜ½ 
¡Ü¿ñßíÖóú ÖíäÜëí ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó, ëíçÖÜ½ どç=5,92 ï. が¿　 ï¿Üôí　 ëíßÜö▲ ぞん Öí ïóïöñ½Ü ï 
âó¡ïóëÜçíÖÖ▲½ ÜößÜëÜ½ ¢óÑ¡Üïöó ç▲ßÜë¡í çëñ½ñÖó どç ïÜïöíç¿　¿í 5 ï Üö ½Ü½ñÖöí £íäÜï¡í ぞん. ぢÜ¿ÜôñÖÜ, ôöÜ ç 
ïäñ¡öëíê ÖíäÜëí ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó äëó Öí¿óôóó Üöñô¡ó ç ïóïöñ½ñ äëóïÜöïöçÜ0ö Çíë½ÜÖó¡ó ç▲ïüñÇÜ 
äÜë　Ñ¡í: 9, 10, 11, 12, 13 (ëóï. 2,ç, Ç, ¢, £). 

んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿ ëÜïö ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ÇP äëó Öí¿óôóó Üöñô¡ó ç ÇóÑëÜïñöó, 

ÜäëñÑñ¿　ñ½ÜÇÜ ¡í¡ ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖÜñ £ÖíôñÖóñ ïóÇÖí¿í Öí äñëóÜÑñ ó£½ñëñÖó　:  tPどP
çど

i
Ç

ç
~ 




1

21 . どí¡, Ñ¿　 

ïóïöñ½▲ ßñ£ ÜößÜëí ~ââñ¡öóçÖÜñ £ÖíôñÖóñ ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ßñ£ Üöñô¡ó づ~ßÜ=3,44 ¡ゑö; ï Üöñô¡Üú – 
づ~Ü=3,64 ¡ゑö; ç ïóïöñ½ñ ï âó¡ïóëÜçíÖÖ▲½ ÜößÜëÜ½ ¢óÑ¡Üïöó づ~ßÜ=6,11 ¡ゑö ó づ~Ü=6,22 ¡ゑö ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 

んÖí¿ó£ ¡ëóç▲ê ó£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ç äñëñêÜÑÖ▲ê 
ëñ¢ó½íê (Öíäëó½ñë, äëó £íäÜï¡ñ ぞん) äÜ£çÜ¿ó¿ 
ç▲Ññ¿óöá Üß¿íïöó, ÇÑñ äëÜóïêÜÑóö Üö¡¿ÜÖñÖóñ 
ïóÇÖí¿Üç ÖíäÜëí ç ïóïöñ½ñ ßñ£ Üöñô¡ó ó äëó ññ 
Öí¿óôóó (ëóï. 3). がíÖÖ▲ñ ¡ëóç▲ñ ïäëíçñÑ¿óç▲ ¡í¡ 
Ñ¿　 ëñ¢ó½í ëíßÜö▲ ßñ£ ÜößÜëí, öí¡ ó Ñ¿　 ëñ¢ó½í 
ëíßÜö▲ ï âó¡ïóëÜçíÖÖ▲½ ÜößÜëÜ½ ¢óÑ¡Üïöó. 
づíïïöÜ　Öóñ Üö ¡ÜÖöëÜ¿áÖÜú öÜô¡ó öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú 
ïñöó ÑÜ ½ñïöí Üöñô¡ó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 £íçóïó½Üïöá0 [5]: 

ÇÑñ t – çëñ½　 äëÜêÜ¢ÑñÖó　 çÜ¿Ö▲ Ñíç¿ñÖó　 Üö 
¡ÜÖöëÜ¿áÖÜú öÜô¡ó ó£½ñëñÖó　 ÑÜ Üöñô¡ó ó ÜßëíöÖÜ;  
c  – ï¡ÜëÜïöá ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÜÑíëÖÜú çÜ¿Ö▲ ç 
öëÜßÜäëÜçÜÑñ (ï¡ÜëÜïöá £çÜ¡í ç ¢óÑ¡Üïöó).  

が¿　 ëíïï½ÜöëñÖÖÜÇÜ ç ëíßÜöñ ï¿Üôí　 äÜ ÑíÖÖ▲½ 
¡ÜÖöëÜ¿áÖÜú öÜô¡ó Öí Üö½ñö¡ñ 500 ½ (ëóï. 3) äëó 
t500=1,43 ï ó ï=1400 ½/ï ëíïïöÜ　Öóñ Üö ¡ÜÖöëÜ¿áÖÜú 
öÜô¡ó ÑÜ ½ñïöí Üöñô¡ó 10002140043,1 x ½, ôöÜ 

ïÜÜöçñöïöçÜñö ëñí¿áÖÜ½Ü ½ñïöÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　 Üöñô¡ó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ. 
 ゑ▲çÜÑ▲. ぞí¿óôóñ Üöñô¡ó ç ÇóÑëÜïñöó äëóçÜÑóö ¡ óï¡í¢ñÖó0 âÜë½ ïóÇÖí¿Üç ÖíäÜëí ó, ¡í¡ ï¿ñÑïöçóñ, 

ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó. ごê ïäñ¡öëí¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ äÜ£çÜ¿ó¿ ÜäëñÑñ¿óöá óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ äëó£Öí¡ó Öí¿óôó　 
Üöñô¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ äëó ëí£ëíßÜö¡ñ ïóïöñ½▲ óÑñÖöóâó¡íîóó íçíëóúÖ▲ê ëñ¢ó½Üç 
ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí.   
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ÖH

500t
1000t

½H,

ït,

500H

1000H

1500H

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ぢñëñêÜÑÖÜú äëÜîñïï ó£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí 

ç ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê öÜô¡íê ÇóÑëÜïñöó äëó £íäÜï¡ñ ぞん 

2tcx  , (1) 
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ゑぎでだゑだぎ でだがぎづぐんぞごぎ とごでずだづだがん ゑ んどぜだでぱぎづぞだぜ ゑだげがばびぎ  
とんと づぎゎばずごづばぎぜぼざ ぢんづんぜぎどづ ぢづご でだげがんぞごご でごでどぎぜ だゐぎでぢぎぶぎぞごé 

ぞぎだゐびだがごぜだゎだ ぜごとづだとずごぜんどん ゑ ぢだぜぎべぎぞごéび 
ご. で. ゎÜ¿í　, íïï. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: saue@polytech.poltava.ua  
 
 ゑïöÜä¿ñÖóñ. だÑÖó½ ó£ ÖñÜßêÜÑó½▲ê Üï¿Üçóú ÖÜë½í¿áÖÜú ¢ó£ÖñÑñ　öñ¿áÖÜïöó ôñ¿Üçñ¡í 　ç¿　ñöï　 
ÜßñïäñôñÖóñ Üäöó½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçóú ç äÜ½ñàñÖó　ê, Ü¡í£▲çí0àóê ïÜàñïöçñÖÖÜñ ç¿ó　Öóñ Öí ïí½ÜôÜçïöçóñ ó 
£ÑÜëÜçáñ ôñ¿Üçñ¡í. ぜñöñÜëÜ¿ÜÇóôñï¡óñ Üï¿Üçó　 ó ½ó¡ëÜ¡¿ó½íö £íçóï　ö Üö öñä¿Üâó£óôñï¡óê ÜïÜßñÖÖÜïöñú 
öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí, ¡¿ó½íöí, ïñ£ÜÖí ÇÜÑí, Üï¿Üçóú ÜöÜä¿ñÖó　 ó çñÖöó¿　îóó [1]. 
 ぜó¡ëÜ¡¿ó½íö äÜ½ñàñÖó　 – ïÜïöÜ　Öóñ çÖÜöëñÖÖñú ïëñÑ▲ äÜ½ñàñÖó　, ¡ÜöÜëÜñ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ç¿ó　ñö Öí 
ôñ¿Üçñ¡í. でÜ£ÑíÖóñ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ ïÜïöíçí çÜ£ÑÜüÖÜú ïëñÑ▲ ç äÜ½ñàñÖóó ½Ü¢ñö ÜïÜàñïöç¿　öáï　 äÜöñ½ 
ÜÑí¿ñÖó　 ó£ß▲ö¡Üç öñä¿í, Çí£í, ç¿íÇó, ä▲¿ó ó ÑÜßíç¿ñÖó　 ÖñÜßêÜÑó½ÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí ïçñ¢ñÇÜ çÜ£ÑÜêí ï 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜú ñÇÜ äÜÑÇÜöÜç¡Üú (Üê¿í¢ÑñÖóñ ó¿ó ÖíÇëñçíÖóñ, ÜïÜüñÖóñ ó¿ó Üç¿í¢ÖñÖóñ, âó¿áöëíîó　 ó ö. Ñ.). 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó Üôñöí çñïÜçÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　 ¡óï¿ÜëÜÑí ç çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê 
ïóïöñ½íê. 
 ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. が¿　 äÜÑÑñë¢íÖó　 äíëí½ñöëÜç ½ó¡ëÜ¡¿ó½íöí Öí ÜëÜçÖñ, 
ÖñÜßêÜÑó½Ü½ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ¡Ü½âÜëöÖÜïöó ó ¢ó£ÖñÑñ　öñ¿áÖÜïöó, äëó½ñÖ　0ö ïóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó, 
¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖó　 ó ÜöÜä¿ñÖó　 [2]. が¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ çÜ£ÑÜêÜÜß½ñÖí äëó½ñÖ　0ö ïóïöñ½Ü çñÖöó¿　îóó. 
ぞíóßÜ¿ññ ëíïäëÜïöëíÖ、ÖÖí　 ïóïöñ½í çñÖöó¿　îóó – äëóöÜôÖÜ-ç▲ö　¢Öí　. ぢëóöÜôÖ▲ú ó ÜÑí¿　ñ½▲ú 
çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲½ó ïóïöñ½í½ó çÜ£ÑÜê, ¡í¡ äëíçó¿Ü, äÜÑçñëÇíñöï　 ÜßëíßÜö¡ñ – ÖíÇëñçÜ ó¿ó Üê¿í¢ÑñÖó0, 
Üç¿í¢ÖñÖó0 ó¿ó Üôóïö¡ñ Üö £íÇë　£ÖñÖóú. が¿　 ~öÜÇÜ, äÜ½ó½Ü çñÖöó¿　öÜëÜç, óïäÜ¿á£Ü0ö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ 
ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ç îñ¿Ü½ âÜë½óëÜñö çñÖöó¿　îóÜÖÖÜ0 ïóïöñ½Ü. 

ゑ ëí£¿óôÖ▲ê Üôíïö¡íê çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ çÜ£ÑÜê ó½ññö ëí£¿óôÖÜ0 öñ½äñëíöÜëÜ, í, ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ó 
ëí£¿óôÖ▲ú Üßéñ½. ÄöÜ ïÜ£Ñíñö ÖñÜÑÜßïöçÜ äëó ç▲ßÜëñ ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ó ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　.  

ぜñ¢ÑÜ öñ½, çñï çÜ£ÑÜêí, äñëñ½ñàíñ½▲ú ç ñÑóÖóîÜ çëñ½ñÖó äÜ ¿0ßÜ½Ü Üôíïö¡Ü çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲, 
äëó ó£½ñÖñÖóó öñ½äñëíöÜë▲ Üïöíñöï　 äÜïöÜ　ÖÖ▲½. ぢÜ~öÜ½Ü äëó ëíïôñöíê ~¿ñ½ñÖöÜç çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½ 
ó¿ó ïóïöñ½ ¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖó　 çÜ£ÑÜêí (Öíäëó½ñë, ¡í¿ÜëóâñëÜç, âÜëïÜÖÜôÖ▲ê ¡í½ñë, çÜ£ÑÜêÜÜê¿íÑóöñ¿ñú) 
äÜ¿á£Ü0öï　 Öñ Üßéñ½Ü½, í çñïÜ½ çÜ£ÑÜêí, äñëñ½ñàíñ½ÜÇÜ ôñëñ£ Öóê ç ñÑóÖóîÜ çëñ½ñÖó (ïñ¡ÜÖÑÜ, ôíï). ぢëó ~öÜ½ 
Öñï¿Ü¢ÖÜú 　ç¿　ñöï　 £íÑíôí ÜäëñÑñ¿ñÖó　 çñïÜçÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　 ¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ (äíëîóí¿áÖÜú ä¿ÜöÖÜïöó 
¡óï¿ÜëÜÑí). 

ゑñïÜçÜñ ïÜÑñë¢íÖóñ ¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ ½Ü¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿　öá ëí£Ö▲½ó ïäÜïÜßí½ó. ぢñëç▲ú ïäÜïÜß – 
Çëíâóôñï¡óú, ïÜïöíç¿ñÖÖ▲ú äëó äÜ½Üàó ïäñîóí¿áÖ▲ê ÖÜ½ÜÇëí½½ (ëóï. 1). 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぞÜ½ÜÇëí½½í Ñ¿　 ëíïôñöÜç äíëîóí¿áÖÜú ä¿ÜöÖÜïöó ¡óï¿ÜëÜÑí 

ç çÜ£ÑÜêñ (ñ, Ç/½3) 
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 ぞí ëóï. 1 t – öñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí, °で; づ – Ñíç¿ñÖóñ çÜ£ÑÜêí, Çぢí; f – íßïÜ¿0öÖí　 ç¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí, Çぢí. 
 

ぢëó ïÜöÜôÖÜú (ïñ£ÜÖÖÜú) ÑóÖí½ó¡ñ ó ¡Ü¿ñßíÖó　ê ÜïÖÜçÖ▲ê ½ñöñÜëÜ¿ÜÇóôñï¡óê çñ¿óôóÖ (öñ½äñëíöÜë▲ ó 
íßïÜ¿0öÖÜú ç¿í¢ÖÜïöó çÜ£ÑÜêí, íö½ÜïâñëÖÜÇÜ Ñíç¿ñÖó　), ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ê ÑóÖí½ó¡Üú íö½ÜïâñëÖ▲ê äëÜîñïïÜç, 
äëÜóïêÜÑóö äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖóñ çÜ çëñ½ñÖó ó äëÜïöëíÖïöçñ äíëîóí¿áÖÜú ä¿ÜöÖÜïöó ¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ, 
äëÜ　ç¿　0àññï　 ç ïÜöÜôÖÜú (ïñ£ÜÖÖÜú) äñëóÜÑóôÖÜïöó ó äÜÇÜÑÖÜú íÖÜ½í¿óó. でÜöÜôÖ▲ú êÜÑ äíëîóí¿áÖÜú 
ä¿ÜöÖÜïöó ¡óï¿ÜëÜÑí ç▲ëí¢ñÖ ç çóÑñ äëÜïöÜú ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜú ¡ëóçÜú [4]. 
 ゑñïÜçÜñ ïÜÑñë¢íÖóñ ¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ ½Ü¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿　öá öí¡¢ñ íÖí¿óöóôñï¡ó. げÖíôñÖóñ ä¿ÜöÖÜïöó 
¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ (e, Ç/½3) äë　½Ü äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ íö½ÜïâñëÖÜ½Ü Ñíç¿ñÖó0 £í ç▲ôñöÜ½ äíëîóí¿áÖÜÇÜ 
Ñíç¿ñÖó　 çÜÑ　ÖÜÇÜ äíëí ó ÜßëíöÖÜ äëÜäÜëîóÜÖí¿áÖÜ öñ½äñëíöÜëñ çÜ£ÑÜêí (ö. ¡. ï ëÜïöÜ½ öñ½äñëíöÜë▲ äíÑíñö 
ä¿ÜöÖÜïöá çÜ£ÑÜêí):  

         (1) 
ÇÑñ l – ÜöÖÜïóöñ¿áÖí　 ç¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí, づíö½ – íö½ÜïâñëÖÜñ Ñíç¿ñÖóñ çÜ£ÑÜêí, Çぢí, づä – äíëîóí¿áÖÜñ Ñíç¿ñÖóñ 
çÜÑ　ÖÜÇÜ äíëí, Çぢí, ど – öñ½äñëíöÜëí, °と. 
 でÜÑñë¢íàóúï　 ç çÜ£ÑÜêñ çÜÑ　ÖÜú äíë Üß▲ôÖÜ ÖíêÜÑóöï　 ç ÖñÖíï▲àñÖÖÜ½ ïÜïöÜ　Öóó ó äÜ~öÜ½Ü ó½ññö 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜñ äíëîóí¿áÖÜñ Ñíç¿ñÖóñ ó ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ0 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ0 ç¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí.  
 ぢëó íÖí¿óöóôñï¡Ü½ ÜäëñÑñ¿ñÖóó äíëîóí¿áÖÜú ä¿ÜöÖÜïöó ¡óï¿ÜëÜÑí ÖñÜßêÜÑó½▲½ 　ç¿　ñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ 
£ÖíôñÖó　 öÜô¡ó ëÜï▲ tp.. どÜô¡Üú ëÜï▲ Öí£▲çíñöï　 öñ½äñëíöÜëí äÜçñëêÖÜïöó, ä¿ÜöÖÜïöá äíëí çß¿ó£ó ¡ÜöÜëÜú 
ïöíÖÜçóöï　 ëíçÖÜú ä¿ÜöÖÜïöó Öíï▲àñÖÖÜÇÜ äíëí, ö. ñ. ÜöÖÜïóöñ¿áÖí　 ç¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí ÑÜïöóÇíñö 100 % [4]. 
 ぞí ëóï. 2 äëñÑïöíç¿ñÖí ïöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í £í½¡ÖÜöÜú ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ ï 
Üäöó½ó£íîóñú ññ ëíßÜö▲ äÜ ÖÜë½óëÜçíÖÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿　½ çñïÜçÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí ¡óï¿ÜëÜÑí ç çÜ£ÑÜêñ. 
 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – でöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ï ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½ çñïÜçÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　 ¡óï¿ÜëÜÑí 

 
ぞí ëóï. 2 äëóÖ　ö▲ ï¿ñÑÜ0àóñ ÜßÜ£ÖíôñÖó　: ゑで – çñÖöó¿　îóÜÖÖí　 ïóïöñ½í, ごぜ – óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ½ñêíÖó£½▲, 
だば – Üßéñ¡ö Üäëíç¿ñÖó　. 

ゑ▲çÜÑ▲. 1. が¿　 ëíïôñöí ó ç▲ßÜëí ~¿ñ½ñÖöÜç ïóïöñ½ ÜßñïäñôñÖó　 ½ó¡ëÜ¡¿ó½íöí äÜ½ñàñÖóú ¿Üôüñ 
äÜ¿á£Üçíöáï　 Öñ Üßéñ½Ü½ çÜ£ÑÜêí, í ñÇÜ çñïÜ½, öí¡ ¡í¡ äëó ó£½ñÖñÖóó öñ½äñëíöÜë▲ ÜÖ Üïöíñöï　 äÜïöÜ　ÖÖ▲½.  
2. づñÇÜ¿óëÜñ½Üú çñ¿óôóÖÜú ç ïóïöñ½íê Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ½Ü¢ñö ß▲öá çñïÜçÜñ ïÜÑñë¢íÖóñ ¡óï¿ÜëÜÑí, 
äÜï¡Ü¿á¡Ü ~öÜö äíëí½ñöë Üôóö▲çíñö Ñíç¿ñÖóñ, öñ½äñëíöÜëÜ, íßïÜ¿0öÖÜ0 ó ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ0 ç¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí, 
äíëîóí¿áÖÜñ Ñíç¿ñÖóñ çÜÑ　ÖÜÇÜ äíëí, £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ öÜô¡ó ëÜï▲. 
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づ. ぜ. がÜÖôñÖ¡Ü, íï. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 21, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: d_romka@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ば Öíü ôíï ç ë：£Öóê Öíäë　½¡íê Üïç：öó, ÖíÜ¡ó ： öñêÖ：¡ó çïñ ß：¿áüÜ； äÜäÜ¿　ëÖÜïö： Üöëó½Ü0öá 
ç：ëöÜí¿áÖ： ¿íßÜëíöÜëÖ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó (ゑずと)[1]. ゆê £íçÑíÖÖ　½ ． ÖíÇ¿　ÑÖñ ç：ÑöçÜëñÖÖ　 (ïó½Ü¿　î：　) äÜçñÑ：Ö¡ó 
ë：£ÖÜ½íÖ：öÖóê ïóïöñ½ ç Ü½Üçíê ç：ëöÜí¿áÖÜÇÜ ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ £ 　¡Ü½ÜÇí ß：¿áüÜ0 Öíß¿ó¢ñÖ：ïö0 ëñ£Ü¿áöíö：ç ÑÜ 
ëñí¿áÖóê. だïöíÖÖ． ½Ü¢¿óçñ £í Ü½Üçó çó¡ÜëóïöíÖÖ　 　¡Ü½ÜÇí öÜôÖ：üóê ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú Üï：ê ÜïÖÜçÖóê 
äëÜîñï：ç. 

ぢëó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： ë　ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóê öí ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖóê ïóïöñ½ (ぎぜで) ÜÑÖó½ £ ¡¿0ôÜçóê äëÜîñï：ç 
ôíïöÜ çóïöÜäí． 　çóàñ ½íÇÖ：öÖÜÇÜ Ç：ïöñëñ£óïÜ (½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 Öñ¿：Ö：úÖóê ¡ÜöÜüÜ¡ ：ÖÑÜ¡öóçÖÜïö：, 
öëíÖïâÜë½íöÜë：ç, ½íüóÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü). ぞíúß：¿áü äÜüóëñÖó½ó ． Ñç： ½ÜÑñ¿： Ç：ïöñëñ£óïÜ, àÜ £í ÑíÖó½ó [2] 
çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Ü ß：¿áüÜïö： ïó½Ü¿　öÜë：ç: ½ÜÑñ¿á が¢ó¿ïí-んöñëöÜÖí (D.C. Jiles, D.L. Atherton) [3] öí ½ÜÑñ¿á 
が¢. ぶíÖí (John H. Chan) [4]. 

だßóÑç： ½ÜÑñ¿： ½í0öá ïçÜ； äñëñçíÇó öí ÖñÑÜ¿：¡ó. どí¡, ë：£Ö： ÑÜï¿：ÑÖó¡ó ç：Ñ½：ôí0öá ½í¡ïó½í¿áÖÜ Öíß¿ó¢ñÖ：ïöá 
ÜïÖÜçÖÜ； äñö¿： Ç：ïöñëñ£óïÜ Ü ½ÜÑñ¿： が¢ó¿ïí-んöñëöÜÖí ÑÜ ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê ÑíÖóê, í¿ñ ç öÜú ¢ñ ôíï Ñ¿　 
ç：ÑöçÜëñÖÖ　 ôíïö¡Üçóê (Öñ ½í¡ïó½í¿áÖóê) îó¡¿：ç ÖñÜßê：ÑÖñ Ññöí¿áÖñ ÖíïöëÜ0çíÖÖ　 ½ÜÑñ¿： £ ä：ÑßÜëÜ½ ßíÇíöáÜê 
¡Üñâ：î：．Öö：ç, àÜ ôíïÜ½ ． ÖñäëÜïöó½ £íçÑíÖÖ　½. や£ ：ÖüÜÇÜ ßÜ¡Ü, íÑñ¡çíöÖ： ôíïö¡Üç： îó¡¿ó ÖíßíÇíöÜ äëÜïö：üñ 
Üöëó½íöó ç ½ÜÑñ¿： が¢. ぶíÖí, êÜôí öÜö ：ïÖÜ． äëÜß¿ñ½í £ ç：ÑöçÜëñÖÖ　½ Öñïó½ñöëóôÖóê îó¡¿：ç [2, 4]. 

が¿　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ü Öíçôí¿áÖÜ½Ü äëÜñ¡öÜçíÖÖ： öí ç ÜïÖÜç： ゑずと, Öí ÑÜ½¡Ü íçöÜëí, ß：¿áü ëíî：ÜÖí¿áÖÜ 
çó¡Üëóïöíöó ïí½ñ ½ÜÑñ¿á が¢. ぶíÖí. ゆ； ÜïÖÜçÖÜ0 äñëñçíÇÜ0 Ü ÑíÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ． äëÜïöÜöí ú ÖíÜôÖ：ïöá í¿ÇÜëóö½Ü 
Üöëó½íÖÖ　 ôíïö¡Üçóê îó¡¿：ç, ½：Ö：½Ü½ ÖñÜßê：ÑÖóê Üßôóï¿0çí¿áÖóê ëñïÜëï：ç, í Üö¢ñ ú çóïÜ¡í üçóÑ¡：ïöá ëÜßÜöó. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢÜüÜ¡ ½Ü¢¿óçóê ü¿　ê：ç ïäëÜàñÖÖ　 í¿ÇÜëóö½Ü Üöëó½íÖÖ　 ôíïö¡Üçóê Öñïó½ñöëóôÖóê îó¡¿：ç 
Ü ½ÜÑñ¿： が¢. ぶíÖí Ñ¿　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Ü Öíçôí¿áÖÜ½Ü ½ÜÑñ¿0çíÖÖ：. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ゑóïê：ÑÖí öí ïäíÑÖí Ñ：¿　Ö¡ó ÜïÖÜçÖÜ； (½í¡ïó½í¿áÖÜ；) äñö¿： 
Ç：ïöñëñ£óïÜ öí äÜôíö¡Üçí ¡ëóçí Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　 Ü ½ÜÑñ¿： が¢. ぶíÖí ½ÜÑñ¿00öáï　 £í ÖíïöÜäÖó½ó çóëí£í½ó: 
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Ññ )(HB , )(HB , )(HBmag  – çóïê：ÑÖí, ïäíÑÖí öí äÜôíö¡Üçí Ñ：¿　Ö¡ó êíëí¡öñëóïöó¡ó; 

H – ÖíäëÜ¢ñÖ：ïöá ½íÇÖ：öÖÜÇÜ äÜ¿　 Ü üÜ¡íÖ：ú öÜôî：; cH  – ¡ÜñëîóöóçÖí ïó¿í; sr BB , – £í¿óü¡Üçí ½íÇÖ：öÖí 
：ÖÑÜ¡î：　 öí ：ÖÑÜ¡î：　 ÖíïóôñÖÖ　;  ½ゎÖ7

0 104   – ½íÇÖ：öÖí äëÜÖó¡Ö：ïöá çí¡ÜÜ½Ü. 
ぶíïö¡Üç： äñö¿： Ç：ïöñëñ£óïÜ Üöëó½Ü0öá äíëí¿ñ¿áÖó½ äñëñÖÜïÜ½ ç：ÑäÜç：ÑÖóê ôíïöóÖ ÜïÖÜçÖÜ； äñö¿：, 　¡ îñ 

äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóï. 1,í. 

          
í) ß) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜë½ÜçíÖÖ　 äñö¿： ôíïö¡Üçóê îó¡¿：ç Ü ½ÜÑñ¿： が¢. ぶíÖí 
1, 2 – ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ïäíÑí0ôí öí çóïê：ÑÖí Ñ：¿　Ö¡ó ÜïÖÜçÖÜ； äñö¿：; 3 – äÜôíö¡Üçí ¡ëóçí Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　;  

4 – ëñ£Ü¿áöíö ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
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ぢëÜß¿ñ½í çóÖó¡í．, 　¡àÜ £Ñ：úïÖóöó äñëñÖÜï B  êíëí¡öñëóïöó¡ó Öí çñ¿óôóÖÜ, ß：¿áüÜ £í £ÖíôñÖÖ　 rB  

(ëóï. 1,ß). どÜÑ：, Ü¡ë：½ äíëí¿ñ¿áÖÜÇÜ äñëñÖÜïÜ äÜ Üï： ：ÖÑÜ¡î：；, £íïöÜïÜçÜ0öá äñëñÖÜï ： äÜ Üï： ÖíäëÜ¢ñÖÜïö：, í 
ëñ£Ü¿áöÜ0ôÜ êíëí¡öñëóïöó¡Ü Üöëó½Ü0öá 　¡ ïñëñÑÖ． íëóâ½ñöóôÖñ £ÖíôñÖá ：ÖÑÜ¡î：； Ñ¿　 äñëñÖñïñÖÜ； ¡ëóçÜ； öí 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ0 çóïê：ÑÖÜ0 ôó ïäíÑÖÜ0 ôíïöóÖí½ó ½í¡ïó½í¿áÖÜ； äñö¿：. でí½ñ Ü îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü Ñ¿　 ëÜßÜöó ½ÜÑñ¿： 
äÜöë：ßÖÜ £í¿ÜôñÖÖ　 ½í¡ïó½í¿áÖóê ëñïÜëï：ç ¡Ü½ä’0öñëÖÜ； ïóïöñ½ó. どÜ½Ü ÜïÖÜçÖñ £íçÑíÖÖ　 ç ëÜßÜö： äÜ¿　Çí． Ü 
£ÖíêÜÑ¢ñÖÖ： í¿áöñëÖíöóçÖÜÇÜ ïäÜïÜßÜ Üöëó½íÖÖ　 öí¡ÜÇÜ ôíïö¡ÜçÜÇÜ Öñïó½ñöëóôÖÜÇÜ îó¡¿Ü. 

ぜÜ¢¿óçó½ í¿áöñëÖíöóçÖó½ í¿ÇÜëóö½Ü½ äÜçÜÑ¢ñÖÖ　 ïóïöñ½ó ç £ÜÖ： rBB   ½Ü¢ñ ßÜöó ÖíïöÜäÖóú. 
é¡ çóÑÖÜ £ ëóï. 1,ß, ÜïÖÜçÖóú í¿ÇÜëóö½ ÑÜïöíöÖáÜ ÑÜßëñ ½ÜÑñ¿0． îó¡¿ äëó 0H , öÜ½Ü ½ÜÑóâ：¡Ü．½Ü ¿óüñ 

êíëí¡öñëóïöó¡Ü ä：ï¿　 äñëñêÜÑÜ ÖÜ¿áÜçÜ； öÜô¡ó. げí ÜïÖÜçÜ çó¡Üëóïöí．½Ü äëóäÜàñÖÖ　, àÜ ¡ëóçí îó¡¿Ü £í 
ÖÜ¿áÜçÜ0 öÜô¡Ü0 ßÜÑñ äëÜêÜÑóöó äÜÑ：ßÖÜ ÑÜ ¡ëóçÜ； äÜôíö¡ÜçÜÇÜ Öí½íÇÖ：ôÜçíÖÖ　. だï¡：¿á¡ó ÜïöíÖÖ　 Üöëó½íÖí 
　¡ ïñëñÑÖ　 ½：¢ çóïê：ÑÖÜ0 öí ïäíÑÖÜ0 êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, öÜ ： ¡ëóçí ç £ÜÖ： rBB   äÜçóÖÖí äëÜêÜÑóöó £ 
äÜïö：úÖó½ ¡Üñâ：î：．ÖöÜ½ ç：ÑÖÜüñÖÖ　 ÑÜ ÜïöíÖÖ：ê. どÜßöÜ Ñ¿　 çóïê：ÑÖÜ； ôíïöóÖó ôíïö¡ÜçÜÇÜ îó¡¿Ü: 

      
        ,

11

11
0 HBHB

HBHB
HBB

HBHB
ii

ii
H 




 




  

Ññ 1iB , 1iH  – £ÖíôñÖÖ　 ½íÇÖ：öÖÜ； ：ÖÑÜ¡î：； öí ÖíäëÜ¢ñÖÜïö： ç äÜäñëñÑÖ：ú öÜôî： êíëí¡öñëóïöó¡ó. 
とëóçÜ Ñ¿　 ïäíÑí0ôÜ； êíëí¡öñëóïöó¡ó £ÖíêÜÑó½Ü íÖí¿ÜÇ：ôÖÜ. 
だöëó½íÖ： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖÜ； ½ÜÑñ¿： êíëí¡öñëóïöó¡ó äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ëóï. 2. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱÜë½ÜçíÖÖ　 äñö¿： Öñïó½ñöëóôÖóê ôíïö¡Üçóê îó¡¿：ç Ü ½ÜÑóâ：¡ÜçíÖ：ú ½ÜÑñ¿： 

ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖÜ ½ÜÑóâ：¡íî：0 ½ÜÑñ¿： Ç：ïöñëñ£óïÜ が¢. ぶíÖí, àÜ ÑÜ£çÜ¿　． ß：¿áü äëÜïöÜ Üöëó½Üçíöó 
êíëí¡öñëóïöó¡ó Ñ¿　 ôíïö¡Üçóê Öñïó½ñöëóôÖóê îó¡¿：ç £í Ü½Üç ñ¡ÜÖÜ½：； ½íüóÖÖÜÇÜ ôíïÜ. だïöíöÜôÖÜ ÑÜçñïöó ；； 
íÑñ¡çíöÖ：ïöá äñëñÑßíôí．öáï　 ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖó½ ü¿　êÜ½ Ü äëÜîñï： äÜÑí¿áüóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá.   

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ゑ：ëöÜí¿áÖ： ¿íßÜëíöÜëÖ： ïóïöñ½ó ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó – ÖÜçí äñëïäñ¡öóçí ÖíÜ¡ÜçÜÇÜ äÜüÜ¡Ü ： ä：ÑçóàñÖÖ　 　¡Üïö： 
ä：ÑÇÜöÜç¡ó âíê：çî：ç £ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：¡ó / ぜ.ゑ. げíÇ：ëÖ　¡, が.ざ. づÜÑá¡：Ö, だ.ぢ. ぶÜëÖóú // ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ： 
ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ô： ïóïöñ½ó. – とëñ½ñÖôÜ¡: とがぢば, 2009. – ゑóä. 2/2009 (6). – で. 8–12. 

2. ゑÜ¿ÜÑóÖ ゑ. ゎóïöñëñ£óïÖí　 ½ÜÑñ¿á Öñ¿óÖñúÖÜú óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó ïó½Ü¿　öÜëí Ltspice // でó¿Üçí　 
~¿ñ¡öëÜÖó¡í. – ヽ 1/2010. – で. 56–60. 

3. Jiles D.C., Atherton D.L. Theory of ferromagnetic hysteresis // Journal of magnetism and magnetic materials. – 
1986. – Vol. 61. 

4. John H. Chan, Andrei Vladimirescu, Xiao-Chun Gao, Peter Liebmann and John Valainis. Nonlinear Transformer 
Model for Circuit Simulation // IEEE transactions on computer-aided design. – Vol. 10. – 1991. – ヽ 4. 
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づんげづんゐだどとん んずゎだづごどぜん ばぢづんゑずぎぞごé ゑ でごでどぎぜんび  
で どづんぞでぢだづどぞぼぜ げんぢんげがぼゑんぞごぎぜ  

で. ぱ. ぐÜ¡Üç, Ñ.ö.Ö., äëÜâ., ん. ご. ゑí¢óÖï¡óú, íïä. 
がÜÖñî¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö 
Ü¿. ÄÖÇñ¿áïí, 26, Ç. ぜíëóÜäÜ¿á, ば¡ëíóÖí, ñ-mail: sfg@quantum.com.ua 
 

ゑçñÑñÖóñ. ゑ öñêÖÜ¿ÜÇóó ÑÜ£óëÜçíÖó　 ½íöñëóí¿Üç çí¢ÖÜ ïÜß¿0Ñíöá çñïÜçÜñ ïÜÜöÖÜüñÖóñ çïñê ¡Ü½äÜÖñÖöÜç 
üóêö▲ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ïöíßó¿áÖÜÇÜ êó½óôñï¡ÜÇÜ ïÜïöíçí. ぢëó ~öÜ½ ÜÑóÖ ¡Ü½äÜÖñÖö  　ç¿　ñöï　 ÜïÖÜçÖ▲½, ó  
äÜÑÑñë¢íÖóñ ïöíßó¿áÖÜÇÜ ïÜÜöÖÜüñÖó　 ~öÜÇÜ ¡Ü½äÜÖñÖöí ó Üïöí¿áÖ▲ê ¡Ü½äÜÖñÖöÜç ï½ñïó 　ç¿　ñöï　 çí¢ÖÜú 
£íÑíôñú. だïÖÜçÖÜú äëÜß¿ñ½Üú äëó ÑÜ£óëÜç¡ñ 　ç¿　ñöï　 çëñ½ñÖÖÜñ ëíïïÜÇ¿íïÜçíÖóñ äëÜîñïïí ç▲Ñíôó ½íöñëóí¿í 
ó£ ßÜÖ¡ñëí ó äëÜîñïïí ó£½ñëñÖó　 öñ¡ÜàñÇÜ çñïí ½íöñëóí¿í Öí öëíÖïäÜëöñëñ. ぱí¡öóôñï¡ó ~öÜ çëñ½　  　ç¿　ñöï　 
çëñ½ñÖñ½ äëÜêÜ¢ÑñÖó　 ½íöñëóí¿í Üö ßÜÖ¡ñëí ÑÜ çñïÜó£½ñëóöñ¿　. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜïöëÜñÖóñ í¿ÇÜëóö½í Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡ó½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ äÜÑÇÜöÜç¡ó üóêöÜç▲ê 
½íöñëóí¿Üç, óï¡¿0ôí0àñÇÜ ç¿ó　Öóñ öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ £íäí£Ñ▲çíÖó　.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. が¿　 äÜç▲üñÖó　 öÜôÖÜïöó ÑÜ£óëÜçíÖó　 ëÜÑ▲ ó ¿ó¡çóÑíîóó 
çëñ½ñÖÖÜú £íÑñë¢¡ó Üäëíç¿　0àñÇÜ çÜ£Ññúïöçó　 ÖñÜßêÜÑó½Ü ëí£ëíßÜöíöá äëÜÇëí½½Ü Üäëíç¿ñÖó　 ÑÜ£óëÜçíÖóñ½, 
Üôóö▲çí0àÜ0 ÑóÖí½ó¡Ü íÇ¿Ü½ñëíîóÜÖÖÜÇÜ äëÜîñïïí [1]. が¿　 ëñí¿ó£íîóó ç▲üñó£¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½ 
Üäëíç¿ñÖó　  ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ çñïÜçÜÇÜ ÑÜ£óëÜçíÖó　  ß▲¿ ÑÜäÜ¿ÖñÖ ïäñîóí¿áÖÜú ïöëÜ¡öÜëÜú ぢごが-ëñÇÜ¿　öÜëí, 
¡ÜöÜëí　  ó£çñïöÖí ç ¿óöñëíöÜëñ ¡í¡ äëñÑó¡öÜë で½óöí [2] . 

ぞí ëóï. 1 äëñÑïöíç¿ñÖí ïêñ½í Üäëíç¿ñÖó　 Ñ¿　 ÜÑÖÜÇÜ ßÜÖ¡ñëí: 

 
 づóïÜÖÜ¡ 1 – でêñ½í Üäëíç¿ñÖó　 ï¡ÜëÜïöá0 äóöíöñ¿　 ßÜÖ¡ñëí ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ äëñÑó¡öÜëí で½óöí 

 
ゑ í¿ÇÜëóö½ ççÜÑóöï　 ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á £íçóïó½Üïöó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó äóöíöñ¿　 Üö ñÇÜ ôíïöÜö▲ 

çëíàñÖó　: 
)(FfP  ,  (1) 

ÇÑñ P – äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ¡Ç/½; F – ôíïöÜöí çëíàñÖó　 äóöíöñ¿　 ゎî, 
BFAP  . (2) 

とÜ~ââóîóñÖö▲ A ó B ëí£¿óôí0öï　 Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ó£ ßÜÖ¡ñëÜç ó Üßëíßíö▲çí0öï　 ïóïöñ½Üú äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　. 
づñ£Ü¿áöíö▲ íÖí¿ó£í ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ¡Ü½ä¿ñ¡ïí çñïÜçÜÇÜ ÑÜ£óëÜçíÖó　 äëó 

ó£½ñÖñÖóó £íÑíÖó　 Öí ëñÇÜ¿　öÜë▲ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç öíß¿. 1. ご£ ëóï. 2. çóÑÖÜ, ôöÜ £íçóïó½Üïöá (2) ¿óÖñúÖí. 
どíß¿óîí 1 – げíçóïó½Üïöá äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó äóöíöñ¿ñú Üö óê ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　  

ぢëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá, ¡Ç/½ 
ぶíïöÜöí, ゎî 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 5 3,5 4,5 5 5,5 4 3 5 3,5 5 
10 10,5 6,5 9 11 10 8 6 11 8 10 
15 15 10 13 16 14 12 9,5 17 10,5 13 
20 20 13 18 21 19 16 12,5 24 13,5 16 
25 25 16 22 26 23 20 15,5 29,5 16,5 19 
30 30 18,5 27 32 28 24 18 35 20,5 23 

ぜÜÑñ¿á 

ぢごが 
ëñÇÜ¿　öÜë ぢóöíöñ¿á 

ぜíö. ½ÜÑñ¿á 
äóöíöñ¿　 

ゑñï▲ 

げçñÖÜ 
£íäí£Ñ▲çíÖó　 

0y  

y  

y  

my  

u  
 

my  my  

d  



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 
 

 

 
 223 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ゎî

¡Ç
/½

51
52
53
54
55
58
59
60
61
62

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ゎ ëíâó¡ó £íçóïó½Üïöó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó äóöíöñ¿ñú Üö óê ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 

ぞí äëñÑïöíç¿ñÖÖÜú Öí ëóï. 1 ïêñ½ñ 0y  – öñ¡Üàññ £íÑíÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ïëíçÖóçíñöï　 ï âí¡öóôñï¡ó½ó 

äÜ¡í£íÖó　½ó çñïÜç y , ïóÇÖí¿ ëíïïïÜÇ¿íïÜçíÖó　: yyy  0 . づíïïÜÇ¿íïÜçíÖóñ y  　ç¿　ñöï　 £íäí£Ñ▲çí0àó½, 
öí¡ ¡í¡ äÜ¡í£íÖó　 çñïÜç y  Üöïöí0ö çÜ çëñ½ñÖó Öí äñëóÜÑ k. ぢÜ~öÜ½Ü Ñí¿ññ y  ïëíçÖóçíñöï　 ï ½ÜÑñ¿óëÜñ½▲½   
ëíïïÜÇ¿íïÜçíÖóñ½ my , ëíçÖ▲½ ëí£ÖÜïöó ½ñ¢ÑÜ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 äóöíöñ¿　, ç▲ôóï¿ñÖÖÜú äÜ 
½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó, my , ó öÜú ¢ñ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 ôñëñ£  äñëóÜÑ k: 

mmm yyy    (3) 
づñ£Ü¿áöíö ç▲ëí¢ñÖó　 (3)  äÜÑíñöï　 Öí ぢごが-ëñÇÜ¿　öÜë, ¡ÜöÜë▲ú ç▲Ñíñö Üäëíç¿　0àññ çÜ£Ññúïöçóñ u .  
ぢÜ ~öÜ½Ü çÜ£Ññúïöçó0 ç▲ôóï¿　ñöï　 äëñÑäÜ¿íÇíñ½í　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá äóöíöñ¿　 my . ぞí ç▲êÜÑñ £çñÖí 

£íäí£Ñ▲çíÖó　 ç▲Ñí0öï　  äëñÑäÜ¿íÇíñ½▲ñ äÜ¡í£íÖó　 çñïÜç my . ぢëó ~öÜ½ Ñ¿　 ßÜÖ¡ñëÜç, ÜÑí¿ñÖÖ▲ê Öí ëí£ÖÜñ 
ëíïïöÜ　Öóñ Üö çñïÜç, ëñí¿ó£Üñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óïäÜ¿á£Üçíöá ÜÑóÖ ぢごが-ëñÇÜ¿　öÜë (ï ÜÑÖó½ó ó öñ½ó ¢ñ 
äíëí½ñöëí½ó), ëí£Ö▲½ó ç ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ ßÜÑÜö £çñÖá　 £íäí£Ñ▲çíÖó　 (âí¡öóôñï¡ó çëñ½　 äëÜêÜ¢ÑñÖó　 ½íöñëóí¿í 
Üö ßÜÖ¡ñëí ÑÜ çñïÜç). 

ぢñëñÑíöÜôÖ▲ñ  âÜÖ¡îóó  Üäëíç¿ñÖó　 ïóïöñ½Üú äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç▲ëí¢ñÖó　½ó (4)–(6) 
s

mm esGsP  )()( ;       (4) 

m

m
m sT
sG




1
)(



;           (5) 

)1()(1
)()(

ms
PID

PID

esR
sRsR 


. (6) 

ぢëí¡öóôñï¡í　 ëñí¿ó£íîó　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ç¡¿0ôíñö ï¿ñÑÜ0àóñ äÜÑïóïöñ½▲: 
– ïßÜëí ó íÖí¿ó£í çêÜÑÖ▲ê çñ¿óôóÖ, ¡Ü~ââóîóñÖöÜç ó ó£½ñë　ñ½▲ê äíëí½ñöëÜç; 
– äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　 Üäëíç¿　0àóê çÜ£Ññúïöçóú; 
– ç▲Ñíôó Üäëíç¿　0àóê çÜ£Ññúïöçóú  Öí óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ½ñêíÖó£½▲ (äëóçÜÑ öíëñ¿áôíöÜÇÜ äóöíöñ¿　). 
ゑ▲çÜÑ▲. づñ£Ü¿áöíöÜ½ ëíßÜö▲ 　çó¿Üïá äÜç▲üñÖóñ öÜôÖÜïöó ÑÜ£óëÜçíÖó　 ½íöñëóí¿Üç äÜöñ½ ÑÜäÜ¿ÖñÖó　 

ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 í¿ÇÜëóö½Ü½ äëÜÇÖÜ£óëÜçíÖó　 äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó çñïÜÑÜ£íöÜëÜç. んÑñ¡çíöÖÜïöá 
½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó, óïäÜ¿á£Ü0àñúï　 ç í¿ÇÜëóö½ñ Üäëíç¿ñÖó　, ß▲¿í äÜÑöçñë¢ÑñÖí ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ. 
がí¿áÖñúüó½ Öíäëíç¿ñÖóñ½ ëí£çóöó　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ïöíÖñö óÖöñÇëíîó　 ½ÜÑÜ¿ñú óÑñÖöóâó¡íîóó Üßéñ¡öí 
Üäëíç¿ñÖó　 ó íçöÜÖíïöëÜú¡ó ëñÇÜ¿　öÜëí. 

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ぐÜ¡Üç で.ぱ., ゑí¢óÖï¡óú ん.ご. でóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡ó½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ çñïÜçÜÇÜ ÑÜ£óëÜçíÖó　 
// ぞíÜ¡Üçi äëíîi がÜÖñîá¡ÜÇÜ ÖíîiÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖiôÖÜÇÜ ÜÖiçñëïóöñöÜ. – 2011. – ヽ 11.  
– で. 137–140. 

2. がñÖóïñÖ¡Ü ゑ.ゑ. とÜ½äá0öñëÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ äëÜîñïïÜ½, ~¡ïäñëó½ñÖöÜ½, ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ½. 
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げ ばづんびばゑんぞぞéぜ がごぞんぜやとご ぢだずぽだどば ずやどんずぽぞだゎだ んぢんづんどば 

が. で. やçíÖôñÖ¡Ü, ½íÇ：ïöë., ん. ゑ. ぜ：ëÜüÖóôñÖ¡Ü, ½íÇ：ïöë., だ. ぜ. ぜíïá¡Ü, íïä. 
ぞíî：ÜÖí¿áÖóú öñêÖ：ôÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ば¡ëí；Öó «とぢや» 
äëÜïä. ぢñëñ½ÜÇó, 37, 03056, ½. とó；ç, ば¡ëí；Öí, e-mail: bilesonce@gmail.com 

 
ゑïöÜä. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ßñ£ä：¿ÜöÖóê ¿：öí¿áÖóê íäíëíö：ç (ゐぢずん) ÑÜ£çÜ¿　． Üöëó½Üçíöó ÜäñëíöóçÖÜ  ：ÖâÜë½íî：0 

äëÜ ïöíÖ äëóëÜÑÖóê ëñïÜëï：ç, ñ¡Ü¿ÜÇ：ôÖÜ ú öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜ ïóöÜíî：； Ü çí¢¡ÜÑÜïöÜäÖóê ： Öñßñ£äñôÖóê ½：ïî　ê. 
ぢÜë：çÖ　ÖÜ £ öëíÑóî：úÖó½ó – ä：¿ÜöÜçíÖó½ó – ¿：öí¿áÖó½ó íäíëíöí½ó ゐぢずん ½í． ë　Ñ ÜôñçóÑÖóê äñëñçíÇ: ½í¿： 
ñ¡ïä¿Üíöíî：úÖ： öí çóëÜßÖóô： £íöëíöó, çïñäÜÇÜÑÖ：ïöá, ½Ü¢¿óç：ïöá £Ñ：úïÖñÖÖ　 £¿áÜöÜ ú äÜïíÑ¡ó ç Öñä：ÑÇÜöÜç¿ñÖóê 
½：ïî　ê [1]. 

だÑÖó½ £ í¡öÜí¿áÖóê Öíäë　½¡：ç ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ． ñ¿ñ¡öëóôÖí ïó¿Üçí ÜïöíÖÜç¡í. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　  ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí ç 　¡Üïö： ëÜü：　 ÑÜ£çÜ¿　． £ÖíôÖÜ äÜ¿：äüóöó ñâñ¡öóçÖ：ïöá çó¡ÜëóïöíÖÖ　  ßñ£ä：¿ÜöÖóê ¿：öí¿áÖóê íäíëíö：ç.  

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜßóöó í¿ÇÜëóö½ çóßÜëÜ äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëÜïó¿ÜçÜ； ÜïöíÖÜç¡ó  £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ëñ¢ó½Ü 
äÜ¿áÜöÜ ¿：öí¿áÖÜÇÜ íäíëíöÜ.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ば £ç’　£¡Ü £ äÜ　çÜ0 LiPo-í¡Ü½Ü¿　öÜë：ç çóïÜ¡Ü； ．½ÖÜïö： öí äÜöÜ¢Öóê 
çñÖöó¿áÖóê ÑçóÇÜÖ：ç ßñ£ä：¿ÜöÖí íç：íî：　 ½í¿ÜÇÜ ¡¿íïÜ Üöëó½í¿í üóëÜ¡ñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜïó¿Üçóê 
ÜïöíÖÜçÜ¡.  

でó¿Üçí ÜïöíÖÜç¡í (でば) ï¡¿íÑí．öáï　 £ äëÜäñ¿ñëÜ, ¡ÜÖöëÜ¿ñëÜ, ÑçóÇÜÖí öí ñ¿ñ½ñÖöÜ ¢óç¿ñÖÖ　. ゑ：Ñ 
ç£í．½Ü£ç’　£¡Ü äíëí½ñöë：ç Üï：ê ï¡¿íÑÜçóê ñ¿ñ½ñÖö：ç £í¿ñ¢óöá ëÜßÜöí çï：．； ïóïöñ½ó ç î：¿Ü½Ü.  が¿　 ¿：öí¡：ç ¡¿íïÜ 
«½：¡ëÜ» ÜïÖÜçÖó½ öí Öíúß：¿áü öëóçí¿ó½ ëñ¢ó½Ü½ äÜ¿áÜöÜ ． ¡ëñúïñëïá¡óú.  

ん¿ÇÜëóö½ çóßÜëÜ äíëí½ñöë：ç ぎでば ¿：öí¿áÖÜÇÜ íäíëíöÜ (ずん) £Üßëí¢ñÖÜ Öí ëóï. 1. が¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 
ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜÇÜ äÜ¿áÜöÜ ä：ÑúÜ½Öí ïó¿í äÜçóÖÖí ÑÜë：çÖ0çíöó Y G . ぜ：Ö：½í¿áÖí ö　Çí Ñ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 
ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜÇÜ äÜ¿áÜöÜ äÜçóÖÖí ÑÜë：çÖ0çíöó ç：ÑÖÜüñÖÖ0 çíÇó ずん ÑÜ úÜÇÜ íñëÜÑóÖí½：ôÖÜ； 　¡Üïö：. 
ぜ：Ö：½í¿áÖí äÜöë：ßÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ　 ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜÇÜ äÜ¿áÜöÜ 

0n nN PV , Ññ 
0V  – äÜöë：ßÖí üçóÑ¡：ïöá 

ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜÇÜ äÜ¿áÜöÜ, ½/ï. 
だïÖÜçÖ： äíëí½ñöëó ÑçóÇÜÖí: üçóÑ¡：ïÖóú äíëí½ñöë 

VK ; ½í¡ïó½í¿áÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá N , ゑö; ïöëÜ½ êÜ¿ÜïöÜÇÜ 

êÜÑÜ 0I , ん ; çÖÜöë：üÖ：ú Üä：ë R , だ½ [4]. 
ゑ：ÑÖÜïÖÜ çóàñÖíçñÑñÖóê äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí äëóú½í．½Ü ëÜ£ë　ÑÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó 

í¡Ü½Ü¿　öÜëí.  
ぢëó äÜ¿áÜö： Öí ëÜ£ëíêÜÖ¡ÜçÜ½Ü ëñ¢ó½： äÜöë：ßÖí äÜöÜ¢Ö：ïöá £ÖíêÜÑóöáï　 ç Ñ：íäí£ÜÖ： 0,4–0,5 ç：Ñ 

½í¡ïó½í¿áÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：, Üö¢ñ ú ëÜßÜô： öÜ¡ó Öí Üäöó½í¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½： äÜ¿áÜöÜ .),...,( maxI5040IR   
ぜíïí í¡Ü½Ü¿　öÜëí, 　¡í ßÜÑñ ëÜ£½：àÜçíöóïá Öí ずん, £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ．½ÖÜïö： ñ¿ñ½ñÖöí ¢óç¿ñÖÖ　 [3]. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でêñ½í í¿ÇÜëóö½Ü çóßÜëÜ äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëÜïó¿ÜçÜ； ÜïöíÖÜç¡ó 
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だïÖÜçÖó½ó äíëí½ñöëí½ó í¡Ü½Ü¿　öÜëí ．  ÖÜ½：Öí¿áÖí ÖíäëÜÇí U , ．½Ö：ïöá í¡Ü½Ü¿　öÜëí 
BE , çÖÜöë：üÖ：ú 

Üä：ë
BR . 

ど　ÇÜ äëÜäñ¿ñëÜ £½：Ö00öá £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 £½：Öó äíëí½ñöë：ç ÇçóÖöí, 　¡： £í¿ñ¢íöá ç：Ñ üóëóÖó ¿Üäíö： b , 
ëíÑ：ÜïÜR  öí ¡ëÜ¡Ü  äëÜäñ¿ñëÜ H , ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 äëÜäñ¿ñëÜ n . ぢëó £íÑíÖ：ú ôíïöÜö： Üßñëö：ç äëÜäñ¿ñëÜ n  
½ó ½Ü¢ñ½Ü Üî：Öóöó çñ¿óôóÖÜ ïöëÜ½Ü rI , àÜ äëÜêÜÑóöá ôñëñ£ ÑçóÇÜÖ, í Üö¢ñ ú ôíï äÜ¿áÜöÜ.  

ぶíï äÜ¿áÜöÜ: .s
R

B
n I

kEt   とÜñâ：î：．Öö 0,9k   çëíêÜçÜ． ¡Ü¿óçíÖÖ　 ëÜßÜôÜÇÜ ïöëÜ½Ü äëó ë：£Öóê ëñ¢ó½íê 

äÜ¿áÜöÜ;  
S  – ととが Üï：．； ñ¿ñ¡öëÜïó¿ÜçÜ； ÜïöíÖÜç¡ó   3S が ゑ ん      . 

é¡àÜ 
maxn nt t , ÖñÜßê：ÑÖÜ £½：Öóöó äíëí½ñöëó ÜÑÖÜÇÜ íßÜ Ññ¡：¿á¡Üê ñ¿ñ½ñÖö：ç ñ¿ñ¡öëÜïó¿ÜçÜ； ÜïöíÖÜç¡ó, 

öí¡ó½ ôóÖÜ½ ä：Ñßóëí0ôó Üäöó½í¿áÖÜ ¡ÜÖâ：ÇÜëíî：0 Ñ¿　 ¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ずん. 
げ½：Öí ßÜÑá-　¡ÜÇÜ £ çóàñ£í£ÖíôñÖóê äíëí½ñöë：ç Ñí． ½Ü¢¿óç：ïöá äëÜçñïöó íÖí¿：£ £½：Öó çóê：ÑÖÜÇÜ äíëí½ñöëÜ – 

ôíïÜ äÜ¿áÜöÜ. ぞí ëóï. 2 äÜ¡í£íÖóú äëó¡¿íÑ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ôíïÜ äÜ¿áÜöÜ ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ £½：Öó ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：ôÖÜÇÜ 
äíëí½ñöëÜ ÑçóÇÜÖí. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – げí¿ñ¢Ö：ïöá ñ¿ñ¡öëÜÑóÖí½：ôÖÜÇÜ äíëí½ñöëÜ Kv ： ôíïÜ äÜ¿áÜöÜ täÜ¿ 

 
ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ç’　£íÖÖ　 äÜïöíç¿ñÖÜ； £íÑíô： ëñí¿：£ÜçíÖÜ ü¿　êÜ½ äÜ．ÑÖíÖÖ　  ：ïÖÜ0ôóê íÖí¿：öóôÖóê ½ñöÜÑ：ç, 

àÜ ÜäóïÜ0öá äíëí½ñöëó ¡Ü½äÜÖñÖö：ç ïó¿ÜçÜ； ÜïöíÖÜç¡ó. ぞí ÜïÖÜç： ÑíÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½Ü ëÜ£ëÜß¿ñÖóú äëÜÇëí½Öóú 
¡Ü½ä¿ñ¡ï, ëñí¿：£ÜçíÖóú Ü ïñëñÑÜçóà： Borland C++. 

 
ずやどぎづんどばづん 
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4. Bennet R. Application of Optimization Methods to Rotor Design Problems, Vertica. – Vol. 7. – No. 3. – 1983.   
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ごででずぎがだゑんぞごぎ ご だぢどごぜごげんぴごé づんゐだどぼ どぎづぜだÄずぎとどづごぶぎでとだゎだ 
ゎぎぞぎづんどだづん ぞん だでぞだゑぎ づんげずごぶぞぼび がゑごゎんどぎずぎざ でどごづずごぞゎん 

ù. ご. とóï¿óî▲Ö, ïöÜÑ., ん. ゑ. とÜ¿Üö, Ñ.ö.Ö. 
がÜÖßíïï¡í　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 ½íüóÖÜïöëÜóöñ¿áÖí　 í¡íÑñ½ó　 
Ü¿. ぷ¡íÑóÖÜçí, 72, 84313, Ç. とëí½íöÜëï¡, ば¡ëíóÖí, ñ-mail: industry779@gmail.com  
 

ゑçñÑñÖóñ. がçóÇíöñ¿á でöóë¿óÖÇí – ~öÜ äÜëüÖñçÜú ÑçóÇíöñ¿á ï çÖñüÖó½ äÜÑçÜÑÜ½ öñä¿í Üö ¿0ßÜÇÜ óïöÜôÖó¡í, 
ç ¡ÜöÜëÜ½ ëíßÜôññ öñ¿Ü ÖíêÜÑóöï　 ç £í¡ë▲öÜ½ ¡ÜÖöÜëñ ó ñÇÜ êó½óôñï¡óú ïÜïöíç çÜ çëñ½　 ëíßÜö▲ ÑçóÇíöñ¿　 Öñ 
ó£½ñÖ　ñöï　. どñÜëñöóôñï¡í　 ~ââñ¡öóçÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 öñä¿í ç ÑçóÇíöñ¿ñ でöóë¿óÖÇí Üöçñôíñö ¿Üôüó½ Üßëí£îí½ 
ÑçóÇíöñ¿ñú çÖñüÖñÇÜ ïÇÜëíÖó　 (がゑで), ÖÜ äëí¡öóôñï¡ó Üßñïäñôóöá ç▲ïÜ¡óú とぢが ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí çÜ£½Ü¢ÖÜ 
öÜ¿á¡Ü äëó Öí¿óôóó ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ ëñÇñÖñëíöÜëí, ¡ÜöÜë▲ú Üöó¿ó£óëÜñö öñä¿ÜöÜ. ば ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí ñïöá ÜÑÖÜ 
çñïÜ½Üñ äëñó½ÜàñïöçÜ äñëñÑ ÑçóÇíöñ¿　½ó ÑëÜÇóê öóäÜç. ぢÜï¡Ü¿á¡Ü öÜä¿óçÜ ïÇÜëíñö Öñ çÖÜöëó îó¿óÖÑëí, í 
ïÖíëÜ¢ó, ¡ Öñ½Ü ïí½Ü½Ü Öñ äëñÑé　ç¿　ñöï　 ¡í¡óê-¿óßÜ ïäñîóâóôñï¡óê öëñßÜçíÖóú. ぢëó½ñÖ　ñ½Üñ öÜä¿óçÜ  ½Ü¢ñö 
ß▲öá ¿0ß▲½: ßñÖ£óÖ, Ñó£ñ¿áÖÜñ öÜä¿óçÜ, ïäóëö, Çí£, ½í£Üö ó Ñí¢ñ ½ÜïÜë [2].  

ゑ Üö¿óôóñ Üö äíëÜçÜú ½íüóÖ▲, ¡ÜöÜëí　, ¡í¡ ó£çñïöÖÜ, öí¡¢ñ 　ç¿　ñöï　 ÑçóÇíöñ¿ñ½ çÖñüÖñÇÜ ïÇÜëíÖó　, 
äñëñäíÑ öñ½äñëíöÜë, ¡ÜöÜë▲ú ÖñÜßêÜÑó½ ÑçóÇíöñ¿0 でöóë¿óÖÇí, ½Ü¢ñö ß▲öá ÜôñÖá ½í¿▲½. でç　£íÖÜ ~öÜ ï öñ½, 
ôöÜ ç öí¡Ü½ ÑçóÇíöñ¿ñ Öñö çÜÑ▲, ¡ÜöÜëÜ0 öëñßÜñöï　 ¡óä　öóöá. ÄöÜ äëñÑÜäëñÑñ¿ó¿Ü äëó½ñÖñÖóñ ÑçóÇíöñ¿ñú ç 
ïóïöñ½íê, óïäÜ¿á£Ü0àóê ßëÜïÜçÜñ öñä¿Ü, ¡ÜöÜëÜñ Üßëí£Üñöï　 ç äÜ½ñàñÖó　ê ß¿íÇÜÑíë　 ÖñëíîóÜÖí¿áÖÜ½Ü 
ç▲ßÜëÜ äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ïóïöñ½ ÜöÜä¿ñÖó　 [3]. 

ゑ▲ïÜ¡óú とぢが äëó äÜ¿ÜôñÖóó ½ñêíÖóôñï¡Üú ~ÖñëÇóó äëñÑÜäëñÑñ¿　ñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëó½ñÖñÖó　 
~¿ñ¡öëóôñï¡óê ÇñÖñëíöÜëÜç ï ÑçóÇíöñ¿　½ó でöóë¿óÖÇí, ôöÜ  ÜïÜßñÖÖÜ í¡öÜí¿áÖÜ  ç Öíüñ çëñ½　 äëó ëÜïöñ îñÖ Öí 
Öñâöá ó Çí£ [4]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíöá ó Üäöó½ó£óëÜçíöá ëíßÜöÜ öñë½Ü~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó Öí 
ÜïÖÜçñ ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぞí ÑíÖÖÜ½ ~öíäñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 Öí½ó ß▲¿ó ëí£ëíßÜöíÖ▲ ó 
ó£ÇÜöÜç¿ñÖ▲ Ñçñ ëí£¿óôÖ▲ñ ½ÜÑñ¿ó ÑçóÇíöñ¿ñú でöóë¿óÖÇí ï ÇñÖñëíöÜëí½ó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó: 
ç▲ïÜ¡Üöñ½äñëíöÜëÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á でöóë¿óÖÇí í¿áâí öóäí (ëóï. 1) ó ïçÜßÜÑÖÜäÜëüÖñçÜú ÑçóÇíöñ¿á でöóë¿óÖÇí 
(ëóï. 3). 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – でêñ½í ½ÜÑñ¿ó ÇñÖñëöÜëí Öí ÜïÖÜçñ ç▲ïÜ¡Üöñ½äñëíöÜëÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí í¿áâí öóäí: 

1 – ÜïÖÜçíÖóñ, 2 – öëíçñëïí 1, 3 – öëíçñëïí 2, 4 – ½íêÜçó¡, 5 – ëíÑóíöÜë, 6 – îó¿óÖÑë 1, 7 – îó¿óÖÑë 2,             
8 – äÜëüñÖá 1, 9 – çöÜ¿¡í 1, 10 –ïí¿áÖó¡, 11 – çöÜ¿¡í 2, 12 – üöÜ¡, 13 – äÜëüñÖá 2, 14 – Üä¿ÜöÖóöñ¿á, 15 – 

¡Ü¿óïí 1, 16 – ¡Ü¿óïí 2, 17 – êëíäÜçó¡, 18 – çó¿¡í, 19 – Üïá, 20 – ÇñÖñëíöÜë. 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢÜ¿ÜôñÖÖí　 ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲½ äÜöñ½ £íçóïó½Üïöá Öíäë　¢ñÖó　 Üö çëñ½ñÖó äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó 

½ÜÑñ¿ó ÇñÖñëíöÜëí Öí ÜïÖÜçñ ç▲ïÜ¡Üöñ½äñëíöÜëÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí í¿áâí öóäí 
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づóïÜÖÜ¡ 3 – でêñ½í  ½ÜÑñ¿ó ÇñÖñëíöÜëí Öí ÜïÖÜçñ   
ïçÜßÜÑÖÜäÜëüÖñçÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí: 

1 – îó¿óÖÑë, 2 –¡íöÜü¡í ÇñÖñëíöÜëí, 
3 – äÜëüñÖá ï ½íÇÖóöÜ½, 4 – üöÜ¡ ç▲öñïÖóöñ¿　, 

5 – ç▲öñïÖóöñ¿á, 6 – Üß¿íïöá ÖíÇëñçí, 7 – ëíßÜôóú 
äÜëüñÖá 

づóïÜÖÜ¡ 4 – ぢÜ¿ÜôñÖÖí　 ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲½ äÜöñ½ 
£íçóïó½Üïöá Öíäë　¢ñÖó　 Üö çëñ½ñÖó 

~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜú ½ÜÑñ¿ó ÇñÖñëíöÜëí Öí ÜïÖÜçñ 
ïçÜßÜÑÖÜäÜëüÖñçÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí 

 

 
どëñßÜñ½▲ú  Üßéñ½ ëíßÜôñÇÜ öñ¿í ÑçóÇíöñ¿　  ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ¡í¡ : 

ârc VVVV  .                                                                              (1) 
ぜÜ½ñÖöí¿áÖ▲ú Üßéñ½ ëíïüóëñÖó　: 

  dâ
sâ

â VxcosVV  1
2           (2) 

ぜÜ½ñÖöí¿áÖ▲ú Üßéñ½ ï¢íöó　: 

   d
sñ

ñ Vx-dxcosVV  1
2

.                                                                      (3) 

ぢëó äëÜçñÑñÖóó ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú ÑçÜê ÑçóÇíöñ¿ñú-ÇñÖñëíöÜëÜç äÜ¿ÜôñÖ▲ ÑíÖÖ▲ñ 
ç▲ëíßíö▲çíñ½Üú ÇñÖñëíöÜëí½ó Äがで, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ¡í£íÖ▲ Öí ëóï. 2, 4. ぞí ÜïÖÜçíÖóó äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê  ½Ü¢ÖÜ 
ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ, ôöÜ ïçÜßÜÑÖÜäÜëüÖñçÜú ÑçóÇíöñ¿á-ÇñÖñëíöÜë 　ç¿　ñöï　 ÖíóßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡ÜäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲½ ó 
ó½ññö ë　Ñ ï¿ñÑÜ0àóê ÑÜïöÜóÖïöç ç ïëíçÖñÖóó ï ç▲ïÜ¡Üöñ½äñëíöÜëÖ▲½ ÑçóÇíöñ¿ñ½-ÇñÖñëíöÜëÜ½  でöóë¿óÖÇí 
í¿áâí öóäí: 

 ç▲ïÜ¡óú とぢが; 
 äëÜïöÜöí ó£ÇÜöÜç¿ñÖó　; 
 ïëíçÖóöñ¿áÖÜ ÖñÑÜëÜÇí　 ïöÜó½Üïöá ç ó£ÇÜöÜç¿ñÖóó. 

ぞñÑÜïöíö¡ó: 
 ïëíçÖóöñ¿áÖÜ ï¿Ü¢Öí　 ¡ÜÖïöëÜ¡îó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ôíïöó ÇñÖñëíöÜëí. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぢëó½ñÖñÖóñ ïçÜäÜÑÖÜäÜëüÖñçÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　 でöóë¿óÖÇí ï ¿óÖñúÖ▲½ ÇñÖñëíöÜëÜ½ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡ó ç▲ÇÜÑÖññ, Öñï½Üöë　 Öí ßÜ¿ññ ï¿Ü¢ÖÜ0 ~¿ñ¡öëóôñï¡Ü0 ôíïöá ÇñÖñëíöÜëí. ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ 
ÑíÖÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú Ñí0ö Öí½ ÜïÖÜçíÖóñ Ñ¿　 Ñí¿áÖñúüóê óïï¿ñÑÜçíÖóú ç ÑíÖÖÜú Üß¿íïöó. ぢ¿íÖóëÜñöï　 
ëí£ëíßÜö¡í ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó öñë½Ü-½ñêíÖÜ-~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ó ëí£ëíßÜö¡í ÖíÜôÖ▲ê ÜïÖÜç 
½ñöÜÑó¡ó ëíïôñöí ó äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 öí¡óê ÜïöëÜúïöç. 
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ご. で. ゎÜ¿í　, ícï., ん. ず. ぢñëñ¡ëñïö, ¡.ö.Ö., ÑÜî., ゑ. ゑ. げí¡çíïÜç, ん. ん. がÜçß▲ü, ïöÜÑ. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: ina_ggg@mail.ru 
 

ゑïöÜä¿ñÖóñ. が¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÖÜë½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçóú ëíßÜö▲ ó ¢ó£ÖñÑñ　öñ¿áÖÜïöó ôñ¿Üçñ¡í ÖñÜßêÜÑó½Ü 
ÜïÜàñïöç¿　öá çÜ£ÑÜêÜÜß½ñÖ ç äÜ½ñàñÖó　ê [1]. ゑñÖöó¿　îó　 ÜôñßÖ▲ê ó íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ê £ÑíÖóú öëñßÜñö 
ÜïÜßÜÇÜ äÜÑêÜÑí, öí¡ ¡í¡ ç öí¡óê äÜ½ñàñÖó　ê çïñ çëñ½　 ÖíêÜÑ　öï　 ¿0Ñó, ÜÑÖí¡Ü óê ¡Ü¿óôñïöçÜ ó çëñ½　 
äëñß▲çíÖó　 äñëñ½ñÖÖÜ. でÜàñïöçÜñö ë　Ñ ÖÜë½íöóçÖ▲ê í¡öÜç ïíÖóöíëÖÜÇÜ, öñêÖóôñï¡ÜÇÜ, ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ó 
äëíçÜçÜÇÜ êíëí¡öñëí, ëñÇ¿í½ñÖöóëÜ0àóê ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó äÜ äëÜñ¡öóëÜçíÖó0 ó ïÜÜëÜ¢ñÖó0 
ïóïöñ½ çñÖöó¿　îóó [2]. ゑ äñëçÜ0 ÜôñëñÑá, ÖñÜßêÜÑó½▲½ 　ç¿　ñöï　 ÜßñïäñôñÖóñ ÖñÜßêÜÑó½▲ê äíëí½ñöëÜç 
½ó¡ëÜ¡¿ó½íöí ç äÜ½ñàñÖó　ê äÜ ïíÖóöíëÖÜ-ÇóÇóñÖóôñï¡ó½  ó ïöëÜóöñ¿áÖ▲½ ÖÜë½í½ ó äëíçó¿í½ [3].  

Äââñ¡öóçÖÜ0 ëíßÜöÜ ïóïöñ½▲ äëÜçñöëóçíÖó　 ½Ü¢ñö Üßñïäñôóöá ññ íçöÜ½íöó£íîó　. げíÑíôí äÜ íçöÜ½íöó£íîóó 
ëíßÜö▲ çñÖöó¿　îóó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ïóïöñ½Üú Üäëíç¿ñÖó　, ¡ÜöÜëí　 ½Ü¢ñö ß▲öá ëñí¿ó£ÜçíÖí ï äÜ½Üàá0 
äëÜÇëí½½óëÜçíÖÖ▲ê ¿ÜÇóôÖ▲ê ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëÜç (ぢずと), ç öÜ½ ôóï¿ñ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ ëñ¿ñ EASY Moeller [4]. 
づñ¿ñ EASY Moeller ó½ññö ë　Ñ äëñó½Üàñïöç: ïÖíß¢ñÖÜ äëÜîñïïÜëÜ½, ~ÖñëÇÜÖñ£íçóïó½Üú äí½　öá0, çïöëÜñÖÖÜú 
ïóïöñ½Üú äëÜÇëí½½óëÜçíÖó　, ¢óÑ¡Ü¡ëóïöí¿¿óôñï¡Üú äíÖñ¿á0, ¡ÖÜä¡í½ó Ñ¿　 ççÜÑí äëÜÇëí½½▲ ó äíëí½ñöëÜç 
ïóïöñ½▲. ばïöëÜúïöçÜ ó½ññö Ñóï¡ëñöÖ▲ñ ó íÖí¿ÜÇÜç▲ñ çêÜÑ▲ ó ç▲êÜÑ▲,  âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲ñ äëÜÇëí½½Ö▲ñ ß¿Ü¡ó – 
öíú½ñë▲, ïô、öôó¡ó, ¡Ü½äíëíöÜë▲, ôíï▲ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó [5]. づñ¿ñ EASY óïäÜ¿á£Üñöï　 äëó íçöÜ½íöó£íîóó 
ïóïöñ½ çñÖöó¿　îóó ó£-£í Çóß¡Üïöó äëó ïÜ£ÑíÖóó Üäëíç¿　0àóê í¿ÇÜëóö½Üç, äëÜïöÜú ÖíïöëÜú¡ó äíëí½ñöëÜç, 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöó £íÑíÖó　 ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲. EASY  öí¡¢ñ ó½ññö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ÜßéñÑóÖñÖó　 ÜïöëÜúïöç ç ñÑóÖÜ0 
óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ0 ïñöá. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í ïöëÜ¡öÜë▲ ó ç▲ßÜë ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ÜôñßÖÜú 
¿íßÜëíöÜëóó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ゑ ¡íôñïöçñ Üßéñ¡öí Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ïóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó ï¿Ü¢óö 
ÜôñßÖí　 íÜÑóöÜëó　 ヽ 2105 ¡íâñÑë▲ ïóïöñ½ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí とëñ½ñÖôÜÇï¡ÜÇÜ 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ. でóïöñ½í çñÖöó¿　îóó ÜïöíÖÜç¿ñÖí ç ï¿Ü¢ÖÜ½ 
äÜ½ñàñÖóó, íÜÑóöÜëó　 ïÜïöÜóö ó£ öëñê äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡óê äÜ½ñàñÖóú, ÑçÜê ÜôñßÖ▲ê íÜÑóöÜëóú, 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ ó½ññö ¡ÜëóÑÜë ó ¿ñïöÖóôÖÜ0 ä¿ÜàíÑ¡Ü. ぢëñäÜÑíçíöñ¿áï¡óñ äÜ½ñàñÖó　 　ç¿　0öï　 £í¡ë▲ö▲½ó ó 
ëí£½ñàñÖ▲ ç Ñçí ~öí¢í. ぢëñß▲çíÖóñ ¿0Ññú ç Öóê äÜïöÜ　ÖÖÜ Öí äëÜö　¢ñÖóó ëíßÜôñÇÜ ÑÖ　 (ï 8–00 ÑÜ 17–00). 
ばôñßÖ▲ñ íÜÑóöÜëÖ▲ñ äÜ½ñàñÖó　 êíëí¡öñëó£Ü0öï　 ßÜ¿áüÜú ä¿ÜàíÑá0, ç▲ïÜ¡ó½ó äÜöÜ¿¡í½ó (ÑÜ 5 ½) ó 
ôíïöóôÖ▲½ Üïöñ¡¿ñÖóñ½ ÖíëÜ¢Ö▲ê ïöñÖ. げíÇëÜ¢ñÖÖÜïöá ¿íßÜëíöÜëóú £íçóïóö Üö ÜôñßÖÜÇÜ ëíïäóïíÖó　,  
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ëíßÜö ó ¡ÜÖïÜ¿áöíîóú. ゑ ïëñÑÖñ½ ç íÜÑóöÜëó　ê ¡í¢Ñ▲ú ÑñÖá äëÜêÜÑóö 4–5 äíë ÜôñßÖ▲ê 
£íÖ　öóú. ば¡í£íÖÖ▲ñ ÜïÜßñÖÖÜïöó ÜßÜïÖÜçí¿ó ç▲ßÜë ÑçÜê ÜöÑñ¿áÖ▲ê äÜÑïóïöñ½ çñÖöó¿　îóó. ぢñëçí　 äÜÑïóïöñ½í 
– äëóöÜôÖÜ-ç▲ö　¢Öí　 çñÖöó¿　îó　 Ñ¿　 äëÜçñöëóçíÖó　 äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡óê äÜ½ñàñÖóú 2105, ß (1, 2 ~öí¢); çöÜëí　 
– äëóöÜôÖí　, ï ½ñïöÖÜú ç▲ö　¢ÖÜú, óïäÜ¿á£Üñöï　 Ñ¿　 äëÜçñöëóçíÖó　 íÜÑóöÜëÖ▲ê, ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú ó 
ÜÑÖÜÇÜ äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡ÜÇÜ äÜ½ñàñÖó　 2105, í. 

ぢñëçí　, äëóöÜôÖÜ-ç▲ö　¢Öí　, ïóïöñ½í ó çöÜëí　, äëóöÜôÖí　, ïÜïöÜ　ö ó£ ïñöó çÜ£ÑÜêÜçÜÑÜç, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê 
äÜÑ äÜöÜ¿¡Ü½ äëÜçñöëóçíñ½▲ê äÜ½ñàñÖóú, óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ½ñêíÖó£½Üç ó ó£½ñëóöñ¿áÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç.  
 ゑ ¡íôñïöçñ ÜïÖÜçÖÜÇÜ çñÖöó¿　îóÜÖÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 äëóÖ　ö▲ ç ëñ£Ü¿áöíöñ ëíïôñöí äÜ [3] ï¿ñÑÜ0àóñ 
çñÖöó¿　öÜë▲. が¿　 äñëçÜú äÜÑïóïöñ½▲ – çñÖöó¿　öÜë ゑとぜ 500/250 ï äíëí½ñöëí½ó: P= 225 ゑö, Q=2110 ½3/ôíï, 
n=2700 Üß/½óÖ; Ñ¿　 çöÜëÜú – ゑとぜ 200, ÇÑñ P= 145 ゑö, Q=1000 ½3/ôíï, n=2750 Üß/½óÖ. 
 ゑ ïóïöñ½ñ çñÖöó¿　îóó óïäÜ¿á£Ü0ö ÜïöëÜúïöçÜ äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖó　 çÜ£ÑÜüÖ▲ê äÜöÜ¡Üç, ¡ÜöÜëÜñ ç▲äÜ¿Ö　ñö 
âÜÖ¡îóó ëñ¡ÜäñëíöÜëí. ばïöëÜúïöçÜ ïÜïöÜóö ó£ öëñê £íÑçó¢ñ¡. がçñ £íÑçó¢¡ó ÖíêÜÑ　öï　 Öí ¡íÖí¿íê äëóöÜôÖÜú ó 
ç▲ö　¢ÖÜú çñÖöó¿　îóó, í öëñöá　 £íÑçó¢¡í Ñíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üö¡ë▲çíöá ó £í¡ë▲çíöá Üöçñëïöóñ ½ñ¢ÑÜ äëóöÜôÖÜú 
ó ç▲ö　¢ÖÜú çñÖöó¿　îóñú. で äÜ½Üàá0 ëí£ëíßÜöíÖÖÜÇÜ ÜïöëÜúïöçí çÜ£ÑÜêÜ£íßÜëí äÜ　ç¿　ñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
£í¡ë▲çíöá £íÑçó¢¡ó äëóöÜôÖÜú ó ç▲ö　¢ÖÜú çñÖöó¿　îóó. 
 が¿　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ëí£Ññ¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 äíëí½ñöëí½ó ½ó¡ëÜ¡¿ó½íöí, ï ÜôñöÜ½ ÜïÜßñÖÖÜïöñú 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 ç äëóöÜôÖÜ-ç▲ö　¢ÖÜú ïóïöñ½ñ, óïäÜ¿á£Ü0öï　 3 £íÑçó¢¡ó, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ñ ç çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê 
¡íÖí¿íê, – Ñçñ Ñ¿　 ëÜôÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 (1 ~öí¢), ÜÑÖí – Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
çÜ£ÑÜüÖ▲½ äÜöÜ¡Ü½ Öí äëóöÜ¡ñ. ゐ¿íÇÜÑíë　 öí¡Ü½Ü ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó0 £íÑçó¢ñ¡ ½Ü¢ÖÜ äëÜçñöëóçíöá Öñ öÜ¿á¡Ü Üßí 
äÜ½ñàñÖó　 ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ, ÖÜ ó äëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó äñëñ¡ë▲çíöá çÜ£ÑÜüÖ▲ú äÜöÜ¡ ó£ ÜÑÖÜú ó¿ó ÑëÜÇÜú 
¡Ü½Öíö▲.  
 ゑ ïç　£ó ï öñ½, ôöÜ äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡óñ äÜ½ñàñÖó　 ¿íßÜëíöÜëóó 2105, ß ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ▲ ï ïñçñëÖÜú ïöÜëÜÖ▲ ó Öñ 
ó½ñ0ö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç ó äëóßÜëÜç Ñ¿　 ÖíÇëñçí çÜ£ÑÜêí, ç ¡íÖí¿ñ äëóöÜ¡í äñëçÜú äÜÑïóïöñ½▲ 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ ¡í¿Üëóâñë (でぱだ-200/9 ¡ゑど) Ñ¿　 ÖíÇëñçíÖó　 êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ çÜ£ÑÜêí ç £ó½Öóú ó äñëñêÜÑÖ▲ñ äñëóÜÑ▲. 
どëó ÖíÇëñçíöñ¿áÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöí ÜïöëÜúïöçí äëó ëí£¿óôÖ▲ê ïêñ½íê ¡Ü½½Üöíîóó ÖíÇëñçí0ö äÜöÜ¡ ÑÜ öëñßÜñ½Üú 
öñ½äñëíöÜë▲, í £íÑçó¢¡ó ëñÇÜ¿óëÜ0ö äÜÑíôÜ öñä¿ÜÇÜ çÜ£ÑÜêí ç äÜ½ñàñÖó　. 

ゑñÖöó¿　îóÜÖÖí　 ïóïöñ½í ó½ññö ë　Ñ ó£½ñëóöñ¿áÖ▲ê ÜïöëÜúïöç – Ñíöôó¡Üç öñ½äñëíöÜë▲, ç¿í¢ÖÜïöó, 
äÜ¿Ü¢ñÖó　, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç äëÜçñöëóçíñ½▲ê äÜ½ñàñÖó　ê ó äÜ ïñöó çÜ£ÑÜêÜçÜÑÜç. 
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ぢëóöÜôÖí　 çñÖöó¿　îó　 ïÜÑñë¢óö öëó ÜïÖÜçÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöí: ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ç▲ö　¢¡ó ó Ñçñ £íÑçó¢¡ó, 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ñ ç ¡í¢ÑÜ½ çñÖöó¿　îóÜÖÖÜ½ ¡íÖí¿ñ. げíÑçó¢¡ó ëñÇÜ¿óëÜ0ö ÜööÜ¡ çÜ£ÑÜêí ó£ äÜ½ñàñÖóú ó 
äëóçÜÑ　öï　 ç Ñçó¢ñÖóñ äëó äÜ½Üàó ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç. ゑ ïÜïöíç ç▲ö　¢ÖÜú çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ çêÜÑóö 
öí¡¢ñ üÜ½ÜÇ¿Üüóöñ¿á Ñ¿　 Ü½ñÖáüñÖó　 ÜëÜçÖ　 üÜ½í äëó ëíßÜöñ ïóïöñ½▲ äëÜçñöëóçíÖó　.  

が¿　 ÜÑí¿ñÖó　 óïäÜ¿á£ÜçíÖÖÜÇÜ çÜ£ÑÜêí ç íÜÑóöÜëó　ê ÜïöíÖÜç¿ñÖí ½ñïöÖí　 ç▲ö　¢Öí　 çñÖöó¿　îó　. ゑ▲ö　¢Ö▲ñ 
çñÖöó¿　öÜë▲ ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ ç Ü¡ÜÖÖ▲ê äëÜñ½íê ¿íßÜëíöÜëóú 2105, í, 2105, ß. 

ぞí ëóï. 1 äëóçñÑñÖí âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí　 ïêñ½í ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú íÜÑóöÜëóó 2105, ÇÑñ äÜ¡í£íÖí 
ç£íó½Üïç　£á ½ñ¢ÑÜ ~¿ñ½ñÖöí½ó çñÖöó¿　îóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ äÜ ïñöó çÜ£ÑÜêÜçÜÑÜç ó äÜ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲½ ¿óÖó　½, 
ó äëóÖ　ö▲ ï¿ñÑÜ0àóñ ÜßÜ£ÖíôñÖó　: ゑゑ1, ゑぢ1, ゑぢ2 – çñÖöó¿　öÜë▲ äëóöÜ¡í ó ç▲ö　¢¡ó; げ1–げ6 – £íÑçó¢¡ó ó 
がど1–がど6 – Ñíöôó¡ó öñ½äñëíöÜë▲; がゑ1–がゑ2 – Ñíöôó¡ó ç¿í¢ÖÜïöó. ゑ öíß¿. 1 äëóçñÑñÖí êíëí¡öñëóïöó¡í çêÜÑÖ▲ê 
ó ç▲êÜÑÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç Ñ¿　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ç ëíïï½íöëóçíñ½▲ê Üï¿Üçó　ê.  

  
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖí ïêñ½í ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ¿íßÜëíöÜëóó 2105 

どíß¿óîí 1 – びíëí¡öñëóïöó¡ó çêÜÑÖ▲ê ó ç▲êÜÑÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú 
ヽ だßÜ£Öíô. 

ïóÇÖí¿í 
だßÜ£Öíô. 

ß¿Ü¡í 
ぞí£ÖíôñÖóñ どóä ïóÇÖí¿í 

ゑêÜÑÖ▲ñ ïóÇÖí¿▲ (input) 
1 Ui1 

 
がど1 どñ½äñëíöÜëí çÖñüÖñÇÜ (ÖíëÜ¢ÖÜÇÜ) çÜ£ÑÜêí íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  

Ñíöôó¡ どでぢ-5071 
2 Ui2 

 
がゑ1 ゑ¿í¢ÖÜïöá çÖñüÖñÇÜ (ÖíëÜ¢ÖÜÇÜ) çÜ£ÑÜêí íÖí¿ÜÇÜç▲ú 

3 Ui3 
 

がど2 どñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí ç äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡Ü½ 
äÜ½ñàñÖóó 1 Öí 1 ~öí¢ñ 

íÖí¿ÜÇÜç▲ú, 
Ñíöôó¡ どでぢ-5071 

3 Ui4 
 

がゑ2 ゑ¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí ç äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡Ü½ 
äÜ½ñàñÖóó 1 

íÖí¿ÜÇÜç▲ú 

4 Ui5 がど3 どñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí ç çñÖöó¿　îóÜÖÖÜ½ 
¡íÖí¿ñ £í ¡í¿ÜëóâñëÜ½ 

íÖí¿ÜÇÜç▲ú 

5 Ui6 がど4 どñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí ç äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡Ü½ 
äÜ½ñàñÖóó 1 Öí 2 ~öí¢ñ 

íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  
Ñíöôó¡ どでぢ-5071 

6 Ui7, Ui8 づñ¡ÜäñëíöÜë ぢÜ¿Ü¢ñÖóñ £íÑçó¢ñ¡ ëñ¡ÜäñëíöÜëí Ñóï¡ëñöÖ▲ú,  
Ñíöôó¡ づぜ12-02N 

7 Ui9 がど5 どñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí ç äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡Ü½ 
äÜ½ñàñÖóó 2  

íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  
Ñíöôó¡ どでぢ-5071 
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ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ öíß¿. 1 
8 Ui10 がど6 どñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí ç ÜôñßÖ▲ê íÜÑóöÜëó　ê íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  

Ñíöôó¡ どでぢ-5071 
9 Ui11 がゑ3 ゑ¿í¢ÖÜïöá çÜ£ÑÜêí ç ÜôñßÖ▲ê íÜÑóöÜëó　ê íÖí¿ÜÇÜç▲ú 

ゑ▲êÜÑÖ▲ñ ïóÇÖí¿▲ (output) 
10 Uo1 づñ¡ÜäñëíöÜë ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢ñ¡ ëñ¡ÜäñëíöÜëí Ñóï¡ëñöÖ▲ú,  

ÑçóÇíöñ¿á が-32 (24 Üß/½óÖ) 
11 Uo2 ゑゑ1 ゑ¡¿0ôñÖóñ çñÖöó¿　öÜëí ç▲ö　¢¡ó ゑゑ1 íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  

çñÖöó¿　öÜë ゑとぜ 500/250 
12 Uo3 げ1 ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢¡ó げ1 Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
13 Uo4 げ2 ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢¡ó げ2 Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
14 Uo5 ゑぢ1 ゑ¡¿0ôñÖóñ çñÖöó¿　öÜëí äëóöÜ¡í ゑぢ1 íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  

çñÖöó¿　öÜë ゑとぜ 500/250 
15 Uo6- Uo8 とí¿Üëóâñë ゑ¡¿0ôñÖóñ ¡í¿Üëóâñëí íÖí¿ÜÇÜç▲ú,  

ÖíÇëñçíöñ¿áÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ 
CB でぱだ-200/9  

16 Uo9 ゑゑ2 づíßÜöí ½ñïöÖÜÇÜ ç▲ö　¢ÖÜÇÜ çñÖöó¿　öÜëí Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
17 Uo10 げ3 ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢¡ó げ3 Ñóï¡ëñöÖ▲ú,  

ÑçóÇíöñ¿á が-32 (24 Üß/½óÖ) 
18 Uo11 ゑゑ3 づíßÜöí ½ñïöÖÜÇÜ ç▲ö　¢ÖÜÇÜ çñÖöó¿　öÜëí Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
19 Uo12 ゑぢ2 ゑ¡¿0ôñÖóñ çñÖöó¿　öÜëí äëóöÜ¡í ゑぢ2 íÖí¿ÜÇÜç▲ú, çñÖöó¿　öÜë 

ゑとぜ 200 
20 Uo13 げ4 ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢¡ó げ4 Ñóï¡ëñöÖ▲ú, 

ÑçóÇíöñ¿á 4ん80ん2ば3 
21 Uo14 げ5 ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢¡ó げ5 Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
22 Uo15 げ6 ぢÜçÜëÜö £íÑçó¢¡ó げ6 Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
23 Uo16 ゑゑ4 づíßÜöí ½ñïöÖÜÇÜ ç▲ö　¢ÖÜÇÜ çñÖöó¿　öÜëí Ñóï¡ëñöÖ▲ú 
 

ゑ ïóïöñ½ñ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜïÜàñïöç¿　öá ëí£Ññ¿áÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ó ¡ÜÖöëÜ¿á 
äëÜçñöëóçíÖó　 ¿íßÜëíöÜëóó ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ÑçÜê ÜöÑñ¿áÖ▲ê äÜÑïóïöñ½.  

ぢëÜÇëí½½Öí　 ôíïöá ¡Ü½ä¿ñ¡ïí Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 äëóöÜôÖÜ-ç▲ö　¢ÖÜú ïóïöñ½Üú çñÖöó¿　îóó äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡óê 
äÜ½ñàñÖóú äëñÑïöíç¿ñÖí äí¡ñöÜ½ Easy-soft âóë½▲ Moeller, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö ç▲äÜ¿Ö　öá ÑóïöíÖîóÜÖÖÜñ 
äëÜÇëí½½óëÜçíÖóñ ó ¡ÜÖöëÜ¿á. ゑ ¡íôñïöçñ Üäëíç¿　0àñÇÜ ÜïöëÜúïöçí ïóïöñ½▲ ç▲ßëíÖÜ ëñ¿ñ Easy 820-DC-RC ï 
½ÜÑÜ¿ñ½ ëíïüóëñÖó　 Easy 618-DC-RE. ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜñ ëñ¿ñ ó½ññö 12 çêÜÑÜç (4 íÖí¿ÜÇÜç▲ê, 8 Ñóï¡ëñöÖ▲ê) ó 
6 ç▲êÜÑÜç. ぜÜÑÜ¿á ëíïüóëñÖó　 Easy 618-DC-RE  ÑÜäÜ¿Ö　ñö Üäëíç¿　0àññ ÜïöëÜúïöçÜ ñàñ ÑçÜ½　 ç▲êÜÑÖ▲½ó 
ëñ¿ñ ó ó½ññö 12 çêÜÑÜç, 6 ç▲êÜÑÜç. だßéñÑóÖñÖóñ ½ÜÑÜ¿　 ï ÜïöëÜúïöçÜ½ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 ßÜ¡ÜçÜÇÜ 
ü¿0£ÜçÜÇÜ äëóïÜñÑóÖñÖó　. と ÜÑÖÜ½Ü Üäëíç¿　0àñ½Ü ½ÜÑÜ¿0 ½Ü¢ÖÜ ÑÜßíçóöá ÜÑóÖ ½ÜÑÜ¿á ëíïüóëñÖó　. 
 ゑ▲çÜÑ▲. 1. づí£ëíßÜöíÖí ïöëÜ¡öÜëí ïóïöñ½▲ çñÖöó¿　îóó Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÖñÜßêÜÑó½▲ê ïíÖóöíëÖÜ-
ÇóÇóñÖóôñï¡óê Üï¿Üçóú ½ó¡ëÜ¡¿ó½íöí ç ÜôñßÖÜ½ äÜ½ñàñÖóó. 2. づñí¿ó£ÜçíÖí ç ¿íßÜëíöÜëÖ▲ê Üï¿Üçó　ê ïóïöñ½í 
Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ÜôñßÖÜú ¿íßÜëíöÜëóó Öí ßí£ñ äëÜÇëí½½óëÜçíÖÖÜÇÜ ëñ¿ñ EASY820-DC-RC. 
 ゑ Ñí¿áÖñúüñ½ ÖñÜßêÜÑó½Ü ëí£ëíßÜöíöá äëÜÇëí½½ÖÜñ ÜßñïäñôñÖóñ Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó öóäÜç▲ê £íÑíô 
çÜ£ÑÜêÜÜß½ñÖí ç ÜôñßÖÜú ¿íßÜëíöÜëóó. ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ óïäÜ¿á£Ü0öï　 ç ÜôñßÖÜ½ äëÜîñïïñ Ñ¿　 
ó£ÜôñÖó　 ÜïÖÜç âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 çñÖöó¿　îóñú ÜôñßÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú äëó äÜÑÇÜöÜç¡ñ 
ïöÜÑñÖöÜç öñêÖóôñï¡óê ïäñîóí¿áÖÜïöñú. 

 
ずごどぎづんどばづん 
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だぢづぎがぎずぎぞごぎ ぢんづんぜぎどづだゑ ゎごがづだがごぞんぜごぶぎでとごび ぢづだぴぎででだゑ                       
ゑ ぞんでだでぞぼび とだぜぢずぎとでんび ぢだ Äぞぎづゎぎどごぶぎでとだぜば とづごどぎづごù 

 
ゑ. ゎ. とÜçí¿áôÜ¡, íïä., ど. ゑ. とÜëñÖá¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru 
 

ゑçñÑñÖóñ. ぞíïÜïÖ▲ñ ¡Ü½ä¿ñ¡ï▲ (ぞと) ÜöÖÜï　öï　 ¡ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ Üßéñ¡öí½, âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖóñ ¡ÜöÜë▲ê 
ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 äÜ　ç¿ñÖóñ½ ï¿Ü¢Ö▲ê ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡óê äëÜîñïïÜç ç ïóïöñ½ñ (¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê, 
öÜëßÜ¿ñÖöÖ▲ê, äÜ½äí¢Ö▲ê) [1]. 

だÑÖó½ó ó£ ÖíóßÜ¿ññ ÖñÇíöóçÖ▲ê äÜ äÜï¿ñÑïöçó　½ 　ç¿　0öï　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲, êíëí¡öñëó£Ü0àóñï　 
çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ½ äñëóÜÑóôñï¡óê ¡Ü¿ñßíÖóú Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ï í½ä¿óöÜÑÜú ÑÜ 25 % Üö ÑñúïöçÜ0àñÇÜ 
£ÖíôñÖó　 ó ôíïöÜöÜú ç äëñÑñ¿íê )( 502fkav   ゎî [2, 3]. ぢíëí½ñöë▲ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú £íçóï　ö Üö 
ó£½ñÖñÖó　 ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿　, ÑÜäÜïöó½Üú ç▲ïÜö▲ çïíï▲çíÖó　 ó çñ¿óôóÖ▲ Ñíç¿ñÖó　 Öí 
çêÜÑñ ÖíïÜïí, ëñ¢ó½í çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 ó ç ëñí¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê ~¡ïä¿Üíöíîóó 　ç¿　0öï　 Öñó£çñïöÖ▲½ó. 
とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëóçÜÑ　ö ¡ ó£½ñÖñÖó0 ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú çïñÇÜ ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ó£-£í 
Öí¿óôó　 äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Öí ¡íçóöíîó0, ëÜïöí ïÜ½½íëÖ▲ê äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Öí öëíÖïäÜëöóëÜç¡Ü ¢óÑ¡Üïöó, 
ïÖó¢ñÖó　 とぢが ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç. で ÜôñöÜ½ ï¡í£íÖÖÜÇÜ, ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äíëí½ñöëÜç ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡óê 
äëÜîñïïÜç Öíäë　½Ü0 ïç　£íÖÜ ï ó£½ñÖñÖóñ½ ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äÜ¡í£íöñ¿ñú ぞと. 

だÑÖó½ ó£ çíëóíÖöÜç ëñüñÖó　 Ü¡í£íÖÖÜú £íÑíôó 　ç¿　ñöï　 ëí£ëíßÜö¡í ïóïöñ½▲ âÜë½óëÜçíÖó　 öñïöÜç▲ê 
çÜ£Ññúïöçóú Öí çêÜÑ ぞと, äÜ£çÜ¿　0àñú äÜ¿Üôóöá ~ÖñëÇñöóôñï¡óñ äëÜîñïï▲ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ó ÜäëñÑñ¿óöá 
óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ äëó£Öí¡ó ç ïäñ¡öëíê ½ÜàÖÜïöó Ñ¿　 óÑñÖöóâó¡íîóó äíëí½ñöëÜç ぞと ó ëíïï½íöëóçíñ½▲ê 
âó£óôñï¡óê äëÜîñïïÜç. ぢëó ~öÜ½ Ñ¿　 íÖí¿ó£í ½Ü¢ÖÜ ëíïï½íöëóçíöá öñïöÜç▲ñ ïóÇÖí¿▲ ëí£¿óôÖÜú âÜë½▲: 
ïöÜäñÖôíö▲ñ, ó½äÜ¿áïÖ▲ñ, Çíë½ÜÖóôñï¡óñ ó ö. ä.  で¡í£íÖÖÜñ £íï¿Ü¢óçíñö çÖó½íÖó　 äëó £íäÜï¡ñ ó ½ÜÑñëÖó£íîóó 
ÖíïÜïÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, íÖí¿ó£ñ öñ¡ÜàñÇÜ ïÜïöÜ　Öó　, ç ïóïöñ½íê ~ÖñëÇÜäëÜÇÖÜ£í, ½ÜÖóöÜëóÖÇí ó ÑóíÇÖÜïöó¡ó 
~¿ñ¡öëÜÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. んÖí¿ó£ ~ÖñëÇñöóôñï¡óê ëñ¢ó½Üç ぞと ó ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äíëí½ñöëÜç ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç 
ÇóÑëÜïóïöñ½ñ äëó âÜë½óëÜçíÖóó Çíë½ÜÖóôñï¡ÜÇÜ öñïöÜçÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ç ぞと ç▲äÜ¿ÖñÖÜ Öí ßí£ñ 
ëí£ëíßÜöíÖÖÜú ç [3] ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó, ïÜïöÜ　àñú ó£ ß¿Ü¡í âÜë½óëÜçíÖó　 öñïöÜçÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　, 
äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲, íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇíöñ¿　, ÖíïÜïí, öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó, äÜöëñßóöñ¿　 ó ¡íÖí¿í ¡íçóöíîóó, 
äÜÑ¡¿0ôñÖÖÜÇÜ ¡ äñëçÜ½Ü Üôíïö¡Ü ÇóÑëÜïñöó. ぞí çêÜÑ ïóïöñ½▲ äÜÑíñöï　 öñïöÜçÜñ £íÑí0àññ çÜ£Ññúïöçóñ, 
ç¡¿0ôí0àññ äÜïöÜ　ÖÖÜ0 0U  ó £Öí¡Üäñëñ½ñÖÖÜ0 )tcos(U var   ïÜïöíç¿　0àóñ: )tcos(UU)t(U varzad  0 , ÇÑñ 

zadf 2  – ¡ëÜÇÜçí　 ôíïöÜöí; zadf  – ôíïöÜöí ïóÇÖí¿í £íÑíÖó　; t  – çëñ½　 ó£½ñÖñÖó　 ïóÇÖí¿í; varU,U 0  – 
í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖÜú ó £Öí¡Üäñëñ½ñÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àóê ïóÇÖí¿í Öíäë　¢ñÖó　.  

が¿　 ÖíïÜïÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí ï äíëí½ñöëí½ó 562,Hn   ½, 3470,Qn   ½3/ï, 200nP   ¡ゑö, 860,n  ,      
311n  ï-1, 5050  ,f zad  ゎî äëóçñÑñÖ▲ ¡ëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ó ññ 

í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ ïäñ¡öë▲ ç ïóïöñ½ñ ßñ£ Üôñöí ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç 
(ëóï. 1) ó ç ïóïöñ½ñ ï ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó ¡Ü¿ñßíÖó　½ó ï ôíïöÜöÜú 

531 ,f kav   ゎî ó     102 kavf  ゎî (ëóï. 2–5) ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. ぢÜ¿ÜôñÖÜ, 
ôöÜ ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ßñ£ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç äëó öñïöÜçÜ½ 
ïóÇÖí¿ñ ï ôíïöÜöÜú 53,f zad   ゎî ÇóÑëíç¿óôñï¡í　 ½ÜàÖÜïöá 
ó£½ñÖ　ñöï　 ï äñëóÜÑÜ½ gnT  = 0,286 ï, í ç í½ä¿óöÜÑÖÜ½ ïäñ¡öëñ 
½ÜàÖÜïöó äëóïÜöïöçÜ0ö ÖÜ¿ñçí　, äñëçí　 ó çöÜëí　 Çíë½ÜÖó¡ó (ëóï. 1). 

ぢÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ âÜë½óëÜçíÖóñ öñïöÜçÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　 ï ôíïöÜöÜú, 
Üö¿óôÖÜú Üö ïÜßïöçñÖÖÜú ôíïöÜö▲ ëíïï½íöëóçíñ½ÜÇÜ 
ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí, äëóçÜÑóö ¡ óï¡í¢ñÖó0 ïóÇÖí¿í 
½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó, ó£½ñÖñÖó0 ñÇÜ äñëóÜÑí ó 
ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 äÜ　ç¿ñÖóñ½ ç▲ïüóê Çíë½ÜÖó¡ ç í½ä¿óöÜÑÖÜ½ 
ïäñ¡öëñ ½ÜàÖÜïöó. どí¡, Ñ¿　 öñïöÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í ï äñëóÜÑÜ½            

zadT  = 0,1 ï ó äëó Öí¿óôóó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú ï 
äñëóÜÑÜ½ kavT  = 0,28 ï ïóÇÖí¿ ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ó½ññö 
äñëóÜÑ, ëíçÖ▲ú gnT  = 0,5 ï.  

んÖí¿ó£ ¡ëóç▲ê ½ÜàÖÜïöó ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ï ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó äëÜîñïïí½ó äÜ¡í£í¿, ôöÜ äëó ïÜçäíÑñÖóó 
ôíïöÜö öñïöÜçÜÇÜ çêÜÑÖÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　 ó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç í½ä¿óöÜÑÖ▲ú ïäñ¡öë ½ÜàÖÜïöó 
äëóß¿ó¢íñöï　 ¡ ïäñ¡öëÜ ½ÜàÖÜïöó ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ßñ£ ¡íçóöíîóó. ÄöÜ ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ âÜë½óëÜçíÖóñ½ 

 í) 

ß) 
づóïÜÖÜ¡ 1 – とëóçí　 ó£½ñÖñÖó　 í)  

ó í½ä¿óöÜÑÖ▲ú ïäñ¡öë ß) 
½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú 

½ÜàÖÜïöó äëó öñïöÜçÜ½ ïóÇÖí¿ñ 
53,f zad   ゎî 
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Çíë½ÜÖóôñï¡ÜÇÜ öñïöÜçÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　 ç äëÜöóçÜâí£ñ ï ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　½ó, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ 
ÇíüñÖó0 ç▲ïüóê Çíë½ÜÖóôñï¡óê ç ïäñ¡öëñ ½ÜàÖÜïöó. 

97 98 99 t, c99,5

Pgn,
¡ゑö
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40
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120
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 í)  ß)  ç) Ç) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ï 531 ,f kav   ゎî 
 äëó ëí£¿óôÖ▲ê ôíïöÜöíê öñïöÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í: 

í) äëó 501 ,f zad   ゎî; ß) äëó 532 ,f zad   ゎî; ç) 563 ,f zad   ゎî; Ç) 104 zadf  ゎî 

 
 í)  ß)  ç) Ç) 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ん½ä¿óöÜÑÖ▲ñ ïäñ¡öë▲ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ï 531 ,f kav   ゎî  
äëó ëí£¿óôÖ▲ê ôíïöÜöíê öñïöÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í: 

í) äëó 501 ,f zad   ゎî; ß) äëó 532 ,f zad   ゎî; ç) 563 ,f zad   ゎî; Ç) 104 zadf  ゎî 

 
 í)  ß)  ç) Ç) 

づóïÜÖÜ¡ 4 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ï 102 kavf  ゎî  
äëó ëí£¿óôÖ▲ê ôíïöÜöíê öñïöÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í: 

í) äëó 501 ,f zad   ゎî; ß) äëó 532 ,f zad   ゎî; ç) 10f 3zad   ゎî; Ç) 504 zadf  ゎî 

   
 í)  ß)  ç) Ç) 

づóïÜÖÜ¡ 5 – ん½ä¿óöÜÑÖ▲ñ ïäñ¡öë▲ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ï 102 kavf  ゎî  
äëó ëí£¿óôÖ▲ê ôíïöÜöíê öñïöÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í: 

í) äëó 501 ,f zad   ゎî; ß) äëó 532 ,f zad   ゎî; ç) 103 zadf  ゎî; Ç) 504 zadf  ゎî 
ゑ▲çÜÑ▲. だßÜïÖÜçíÖí îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá ëí£ëíßÜö¡ó ïóïöñ½▲ âÜë½óëÜçíÖó　 öñïöÜç▲ê £íÑí0àóê 

çÜ£Ññúïöçóú ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ç £íÑíôíê ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äíëí½ñöëÜç ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí, í öí¡¢ñ 
çÜ£Öó¡í0àóê ç ïóïöñ½ñ ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡óê äëÜîñïïÜç.  

ぢÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ äëó £íÑíÖóó öñïöÜçÜÇÜ ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í ï ôíïöÜöÜú, ïÜó£½ñëó½Üú ï ôíïöÜöÜú 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê ¡Ü¿ñßíÖóú, ïóÇÖí¿ ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó ó½ññö âÜë½Ü ó í½ä¿óöÜÑÖ▲ú ïäñ¡öë, íÖí¿ÜÇóôÖ▲ñ 
ïóÇÖí¿Ü ½ÜàÖÜïöó ç ïóïöñ½ñ ßñ£ ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç. で¡í£íÖÖÜñ äÜ£çÜ¿　ñö ÜäëñÑñ¿óöá ôíïöÜöÜ 
Öñ¿óÖñúÖ▲ê äëÜîñïïÜç, ôöÜ 　ç¿　ñöï　 çñïá½í í¡öÜí¿áÖ▲½ äëó ÑóíÇÖÜïöó¡ñ ïÜïöÜ　Öó　 ~¿ñ¡öëÜÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ 
ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç. 

 
ずごどぎづんどばづん 

1. ゑóüÖñçï¡óú と.ぢ. ぢñëñêÜÑÖ▲ñ äëÜîñïï▲ ç ÖíäÜëÖ▲ê ïóïöñ½íê çÜÑÜäÜÑíôó. – ぜ.: んÇëÜäëÜ½ó£Ñíö,  1986.  
– 135 ï. 

2. ぢó¿óäñÖ¡Ü ゑ.ゑ., げíÑÜÖîñç ゑ.ゑ., ぞíöíÖ£ÜÖ ぜ.で. とíçóöíîóÜÖÖ▲ñ íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　 ó ÑóÖí½ó¡í ÇóÑëÜïóïöñ½. 
– ぜ.: ぜíüóÖÜïöëÜñÖóñ, 1977. – 352 ï.  

3. でñëÑ0¡ ん.ん., とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ. がóÖí½óôñï¡óñ äëÜîñïï▲ ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ï ÜôñöÜ½ 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú // ゑ：ïÖó¡ Öíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ «びíë¡：çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú 
：ÖïöóöÜö». – びíë¡：ç: ぞどば «びぢや», 2010. – ヽ 28. – で. 375–382. 
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と づんげづんゐだどとぎ Äぞぎづゎだでゐぎづぎゎんùべぎゎだ ぶんでどだどぞだ-づぎゎばずごづばぎぜだゎだ 
Äずぎとどづだぢづごゑだがん ぞんでだでぞだゎだ んゎづぎゎんどん 

ぢ. ん. とÜëÜöíñç, íïä. 
ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö «びíëá¡Üçï¡óú äÜ¿óöñêÖóôñï¡óú óÖïöóöÜö» 
Ü¿. ぱëÜÖ£ñ, 21, 61002, Ç. びíëá¡Üç, ば¡ëíóÖí, e-mail: pahan312@yandex.ru 

 
ゑçñÑñÖóñ. とí¡ ó£çñïöÖÜ, äëó½ñÖñÖóñ ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½óê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç (Äぢ) Ñ¿　 ½ÜÑñëÖó£íîóó 

ÖñëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê Äぢ ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç ïóïöñ½▲ çÜÑÜïÖíß¢ñÖó　 óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ~ââñ¡öóçÖÜ. だä▲ö çÖñÑëñÖó　 
½ÜÑñëÖó£íîóó  Äぢ Öí ÜïÖÜçñ ëí£ëíßÜöíÖÖÜÇÜ Öí ¡íâñÑëñ «んçöÜ½íöó£óëÜçíÖÖ▲ñ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óñ ïóïöñ½▲» 
ぞどば «びぢご» äëñÜßëí£Üçíöñ¿　 ôíïöÜö▲ äÜ¡í£í¿, ôöÜ äë　½í　 ~¡ÜÖÜ½ó　 £í 2 ÇÜÑí ïÜïöíçó¿í 40 ö▲ï. ÇëÖ. äëó £íöëíöíê Öí 
½ÜÑñëÖó£íîó0 Ü¡Ü¿Ü 10 ö▲ï. ÇëÖ., ~¡ÜÖÜ½ó　 çÜÑ▲ – 20–25%, ôóï¿Ü äÜë▲çÜç çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ïÜ¡ëíöó¿Üïá ï 60 
ï¿Üôíñç ç ÇÜÑ, ÑÜ 8–10 [1]. づíïôñö▲ äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ ¡ÜïçñÖÖí　 ~¡ÜÖÜ½ó　 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó £í ïôñö ïÜ¡ëíàñÖó　 äÜÑíôó 
çÜÑ▲ Öí äëñÑ▲ÑÜàóê ~öíäíê çÜÑÜ£íßÜëí, äÜÑÇÜöÜç¡ó ó öëíÖïäÜëöóëÜç¡ó ¡ ïöíÖîóó, í öí¡¢ñ £í ïôñö ïÖó¢ñÖó　 
Üßéñ½Üç äñëñ¡íôóçíñ½▲ê ¡íÖí¿ó£íîóÜÖÖ▲ê çÜÑ ç çóÑÜ ~¡ÜÖÜ½óó äÜÑíôó ôóïöÜú çÜÑ▲ ç 3–3,5 ëí£í äëñçÜïêÜÑóö 
äë　½Ü0. だïÜßÜ çäñôíö¿　0àó½ Ñ¿　 äñëïÜÖí¿í ~¡ïä¿Üíöíîóó 　ç¿　ñöï　 ïÜàñïöçñÖÖÜñ  ïÖó¢ñÖóñ ôóï¿í äÜë▲çÜç 
öëÜßÜäëÜçÜÑí, ôöÜ í¡öÜí¿áÖÜ Ñ¿　 ½ÖÜÇóê ÇÜëÜÑÜç, ö.¡. óê çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó êíëí¡öñëó£Ü0öï　 £Öíôóöñ¿áÖÜú 
ó£ÖÜüñÖÖÜïöá0.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ÇóÑëíç¿óôñï¡ÜÇÜ ÜÑíëí äëó äë　½Ü½ ç¡¿0ôñÖóó ÖíïÜïí Öí çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜ0 ïñöá äëó 
£í¡ë▲öÜú £íÑçó¢¡ñ Öí ç▲êÜÑñ ½íÇóïöëí¿ó, ôöÜ Öñ¡ÜöÜë▲½ Üßëí£Ü½ ïÜÜöçñöïöçÜñö ç¡¿0ôñÖó0 ÖíïÜïí, ¡ÜÇÑí ¡ëíÖ▲ 
äÜöëñßóöñ¿ñú £í¡ë▲ö▲, ï îñ¿á0 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 çÜ£½Ü¢Ö▲ê çíëóíÖöÜç ïÜ¡ëíàñÖó　 ôóï¿í äÜë▲çÜç.  

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぞí ëóï. 1 äÜ¡í£íÖí ½íöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á ç ïöëÜ¡öÜëÖÜú âÜë½ñ 
~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó, ëíßÜöí0àñú Öí çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜ0 ïñöá. げçñÖÜ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ 
äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç íïóÖêëÜÖÖÜ½ ÑçóÇíöñ¿ñ äëñÑïöíç¿ñÖÜ íäñëóÜÑóôñï¡ó½ £çñÖÜ½ äñëçÜÇÜ äÜë　Ñ¡í. 

C ÜôñöÜ½ ëíßÜö▲ ÖíïÜïí Öí ïóïöñ½Ü ï äëÜöóçÜÑíç¿ñÖóñ½ ïöíöóôñï¡óú ½Ü½ñÖö Öí çí¿Ü ÑçóÇíöñ¿　 ç▲ëí¢íñöï　 
£íçóïó½Üïöá0 [2]: 
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ï
Öc ぞぞ

ぞぞ)ぜM(MM












 , (1) 

ÇÑñ ÖÜ½ /  – ÜöÖÜïóöñ¿áÖí　 ï¡ÜëÜïöá çëíàñÖó　 ëíßÜôñÇÜ ¡Ü¿ñïí ÖíïÜïí;  , ÖÜ½  – öñ¡Üàí　 ó ÖÜ½óÖí¿áÖí　 
ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　 ÖíïÜïí ï-1;  ぞ0 – ÖíäÜë, ëí£çóçíñ½▲ú ÖíïÜïÜ½ äëó ÖÜ¿ñçÜú äÜÑíôñ (£í¡ë▲öí　 £íÑçó¢¡í), ½;    ぞï – 
äëÜöóçÜÑíç¿ñÖóñ ç ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ïñöó, ½; ぜÖ – ÖÜ½óÖí¿áÖ▲ú ½Ü½ñÖö öÜëßÜ½ñêíÖó£½í, ぞ½; ÖÜ½00 PM /  – 
½Ü½ñÖö, ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ú ½ÜàÖÜïöá0 Öí çí¿Ü öÜëßÜ½ñêíÖó£½í äëó ÖÜ¿ñçÜ½ ëíïêÜÑñ ó ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ï¡ÜëÜïöó 
çëíàñÖó　, ¡ゑö. 

ぜÜÑñ¿á öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïñöó ó äÜöëñßóöñ¿　 äëóÖ　öí ó£ [3]. ゑ ¡íôñïöçñ ëñÇÜ¿　öÜëí Ñíç¿ñÖó　 ç£　ö  
ぢご-ëñÇÜ¿　öÜë ï äñëñÑíöÜôÖÜú âÜÖ¡îóñú [2]: 
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ÇÑñ pk  – ¡Ü~ââóîóñÖö Üïó¿ñÖó　 ëñÇÜ¿　öÜëí Ñíç¿ñÖó　; どÖ – äÜïöÜ　ÖÖí　 çëñ½ñÖó ëñÇÜ¿　öÜëí Ñíç¿ñÖó　. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜíöñ½íöóôñï¡í　 ½ÜÑñ¿á ç ïöëÜ¡öÜëÖÜú âÜë½ñ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖíïÜïÖÜú ÜïöíÖÜç¡ó, ëíßÜöí0àñú Öí 

çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜ0 ïñöá 
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ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ äëÜçÜÑó¿Üïá Ñ¿　 ÖíïÜïÖÜú ïöíÖîóó, ÜïÜàñïöç¿　0àñú äÜÑíôÜ çÜÑ▲ ï äÜ½Üàá0 îñÖöëÜßñ¢ÖÜÇÜ 
ÖíïÜïí ½ÜàÖÜïöá0 PÖ=15 ¡ゑö äÜ öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ½íÇóïöëí¿ó Ñ¿óÖÜú L=1000 ½. ぞÜ½óÖí¿áÖ▲ú ÖíäÜë ó 
äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöá ÖíïÜïí ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ëíçÖ▲ HÖ=28 ½ ó QÖ=80 ½3/ô, ÖíäÜë ÖíïÜïí äëó ÖÜ¿ñçÜú äÜÑíôñ 
ïÜïöíç¿　ñö H0=120 ½. が¿　 ëíïôñöÜç ç£　öÜ N=20 Üôíïö¡Üç öëÜßÜäëÜçÜÑí, ÜÑñ¿áÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ ¡ÜöÜë▲ê ëíçÖ▲: r0=20,5 
ï2/½6,- l0=3,2 ï2/½3, ï0=3·106 ½-1. で¡ÜëÜïöá ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÜÑíëÖÜú çÜ¿Ö▲ äëóÖ　öí ëíçÖÜú  ï=1000 ½/ï. ぢÜöëñßóöñ¿á 
ÜïÜàñïöç¿　ñö £íßÜë çÜÑ▲ ó£ äÜï¿ñÑÖñÇÜ Üôíïö¡í ½íÇóïöëí¿ó. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ äëÜçÜÑó¿Üïá Ñ¿　 ï¿Üôí　, ¡ÜÇÑí ëíïêÜÑ 
äÜöëñßóöñ¿　 Qä(t)=0, ôöÜ ïÜÜöçñöïöçÜñö ç¡¿0ôñÖó0 ÖíïÜïí ç ÖÜôÖÜñ çëñ½　, ¡ÜÇÑí ßÜ¿áüóÖïöçÜ ¡ëíÖÜç 
çÜÑÜäÜöëñß¿ñÖó　 £í¡ë▲ö▲. 

づñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 äë　½ÜÇÜ äÜï¡í ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí (ëóï. 2, 3) äÜ¡í£í¿ó äÜôöó 2-ê ¡ëíöÖÜñ äëñç▲üñÖóñ 
Ñíç¿ñÖó　 äëó ÇóÑëíç¿óôñï¡Ü½ ÜÑíëñ. どí¡ ¡í¡ ½íÇóïöëí¿á äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ¿óÖó0 ï ëíïäëñÑñ¿ñÖÖ▲½ó 
äíëí½ñöëí½ó, öÜ çÜ¿Öí, Üöëí¢ñÖÖí　 Üö £íï¿ÜÖ¡ó, çÜ£çëíàíñöï　 ¡ äíöëÜß¡Ü ÖíïÜïí ó ç ÖíóßÜ¿ññ ï¿íßÜ½ ½ñïöñ 
í½ä¿óöÜÑí Ñíç¿ñÖó　 Ññ¿íñö äÜë▲ç. 

ぢÜï¡Ü¿á¡Ü äÜç▲üñÖóñ Ñíç¿ñÖó　 äëó ÇóÑëíç¿óôñï¡Ü½ ÜÑíëñ £íçóïóö Üö ïçÜúïöç ¢óÑ¡Üïöó ó ï¡ÜëÜïöó ññ Ñçó¢ñÖó　, 
öÜ îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜ ïóÖöñ£óëÜçíöá £í¡ÜÖ Üäëíç¿ñÖó　 äÜï¡í ÖíïÜïí ï óÖöñÖïóçÖÜïöá0, ¡ÜöÜëí　 äÜ£çÜ¿óö ¢óÑ¡Üïöó 
äÜÑÜúöó ¡ äÜöëñßóöñ¿0 ï ½óÖó½í¿áÖÜ çÜ£½Ü¢ÖÜú ï¡ÜëÜïöá0. 

ご£ Çëíâó¡Üç äëóçñÑñÖÖ▲ê Öí ëóï. 5, 6 çóÑÖÜ, ôöÜ Üçñ¿óôñÖóñ çëñ½ñÖó äÜï¡í  ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí Öí 5 ïñ¡ÜÖÑ 
äÜ£çÜ¿　ñö ïÖó£óöá äÜç▲üñÖóñ ÖíäÜëí ÑÜ 5 %.  がí¿áÖñúüññ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóñ äÜ¡í£í¿Ü, ôöÜ Üçñ¿óôñÖóñ çëñ½ñÖó äÜï¡í 
ÑÜ tä=60 ï äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿ÖÜïöá0 óï¡¿0ôóöá äÜç▲üñÖóñ Ñíç¿ñÖó　. 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ご£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ぞ(t) Öí ç▲êÜÑñ 

ÖíïÜïí äëó äë　½Ü½ äÜï¡ñ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 
づóïÜÖÜ¡ 3 – ご£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ぞä(t) Öí äÜï¿ñÑÖñ½ 

Üôíïö¡ñ ½íÇóïöëí¿ó äëó äë　½Ü½ äÜï¡ñ 
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づóïÜÖÜ¡ 4 – ご£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ぞ(t) Öí ç▲êÜÑñ 

ÖíïÜïí äëó ä¿íçÖÜ½ äÜï¡ñ 
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づóïÜÖÜ¡ 5 – ご£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí ぞä(t) Öí 

äÜï¿ñÑÖñ½ Üôíïö¡ñ ½íÇóïöëí¿ó äëó ä¿íçÖÜ½ äÜï¡ñ 
ゑ▲çÜÑ▲. ゑ▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ú íÖí¿ó£ äñëñêÜÑÖ▲ê äëÜîñïïÜç äÜ¡í£í¿, ôöÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ïóïöñ½ ä¿íçÖÜÇÜ äÜï¡í 

ÖíïÜïÖÜÇÜ íÇëñÇíöí äÜ£çÜ¿óö ó£ßñ¢íöá äÜç▲üñÖó　 Ñíç¿ñÖó　 ç çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½ñ. どí¡Üú äÜÑêÜÑ äëóçÜÑóö ¡ 
ïÖó¢ñÖó0 äÜë▲çÜç öëÜßÜäëÜçÜÑí ó ç▲êÜÑÜç ó£ ïöëÜ　 £íäÜëÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜ0àñú íë½íöÜë▲, ~¡ÜÖÜ½óó ïëñÑïöç Öí óê 
Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ó ëñ½ÜÖö. 
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ぢづだゎぞだげばゑんぞぞé どばづゐやぞぞごび づぎぐごぜやゑ ぞんでだでぞごび でどんぞぴやざ  
ぜやでぽとだゎだ ゑだがだぢだでどんぶんぞぞé 

だ. で. とÜëôñÖ¡Ü, ½íÇ：ïöë., ん. ず. ぢñëñ¡ëñïö, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39614, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: saue@polytech.poltava.ua 
 

ゑïöÜä. ぢëó ñ¡ïä¿Üíöíî：； Ç：ÑëÜíÇëñÇíö：ç ÖíïÜïÖóê ïöíÖî：ú ½Ü¢¿óç： ëñ¢ó½ó, ¡Ü¿ó ç：ÑßÜçí．öáï　 £½：Öí 
Öíäë　½¡Ü äÜöÜ¡Ü ：, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, £½：Öí Öíäë　½¡Ü ÜßñëöíÖÖ　, £Öí¡：ç ÖíäÜëÜ, ½Ü½ñÖöÜ ú äÜöÜ¢ÖÜïö：. ぴñ ½Ü¢ñ ßÜöó 
ÜßÜ½Üç¿ñÖÜ £½：ÖÜ0 ëñ¢ó½Ü çÜÑÜïäÜ¢óçíÖÖ　, £½：ÖÖÜ0 
çñ¿óôóÖÜ0 äëÜöóöóï¡Ü, ëíäöÜçÜ0 £ÜäóÖ¡Ü0 íÇëñÇíöÜ äëó 
íçíë：úÖÜ½Ü ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ñ¿ñ¡öëÜ¢óç¿ñÖÖ　 [1, 2].  

ば ïóïöñ½íê ½：ïá¡ÜÇÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 Ç：ÑëÜ½íüóÖí ½Ü¢ñ 
äëíî0çíöó ç ïöí¿óê ÖíïÜïÖÜ½Ü (や) ： öÜëß：ÖÖÜ½Ü (ややや) ëñ¢ó½íê, 
í öí¡Ü¢ Ü äñëñê：ÑÖÜ½Ü (やや) ëñ¢ó½： – äëÜöóöñô：； (ëóï. 1). べÜ 
ïöÜïÜ．öáï　 öÜëß：ÖÖÜ； Üß¿íïö： ëÜßÜöó ÖíïÜïí, öÜ ÑíÖ： äÜ Ö：ú 
½Ü¢Öí Üöëó½íöó ö：¿á¡ó £ äÜçÖóê (ôÜöóëáÜê¡çíÑëíÖöÖóê) 
êíëí¡öñëóïöó¡ [3].  

が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç Ç：ÑëÜ½íüóÖ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 
ë：çÖ　ÖÖ　 [4]: 

,
Dn

P;
nD
Q;

Dn
gH

52322 
  

(1)
Ññ  ね – ¡Üñâ：î：．Öö ÖíäÜëÜ; l – ¡Üñâ：î：．Öö çóöëíö;  
µ – ¡Üñâ：î：．Öö äÜöÜ¢ÖÜïö：; 81,9g   ½/ï2 – äëóï¡ÜëñÖÖ　 
ç：¿áÖÜÇÜ äíÑ：ÖÖ　; n – ôíïöÜöí ÜßñëöíÖÖ　, Üß/êç; D – Ñ：í½ñöë 
ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí, ½; H – Öíä：ë, ½; Q – çóöëíöí, ½3/ï;  
づ – äÜöÜ¢Ö：ïöá, ¡ゑö. 

ぢëÜöñ ë：£Öóî　 ½：¢ ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ0 öí äëÜÇÖÜ£ÖÜ0 ëñçñëïóçÖÜ0 ëÜßÜöÜ0 ïöíÖÑíëöÖóê ÖíïÜï：ç ï¡¿íÑí． 
ß：¿áüñ 20 %.  

んÖí¿：£ [5] äÜ¡í£íç, àÜ ëÜßÜô： ïöíÖó ÖíïÜïí ½Ü¢Üöá ßÜöó äëñÑïöíç¿ñÖ： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¡ëóçóê でá0öñëí, 　¡：  
ç：ÑÜßëí¢í0öá £ÖíôÖÜ ï¡¿íÑÖ：üÜ ï：ö¡Ü êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïí äëó úÜÇÜ ëÜßÜö： ç ôÜöóëáÜê ¡çíÑëíÖöíê. ば 
ß：¿áüÜïö： çóäíÑ¡：ç £íçÜÑó-çóëÜßÖó¡ó ÖíïÜï：ç Öñ ½Ü¢Üöá ÖíÑíçíöó çñïá ïäñ¡öë ¡ëóçóê, äëóïÜöÖ　 ：ÖâÜë½íî：　 
¿óüñ äëÜ ÖíïÜïÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó.  

ぜñöí ëÜßÜöó. ゑó£ÖíôñÖÖ　 äëÜÇÖÜ£Öóê êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç Ü öÜëß：ÖÖóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó £ 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ¡ëóçóê でá0öñëí. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. でäóëí0ôóïá Öí £íäëÜäÜÖÜçíÖ： Ü ëÜßÜö： [6] ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　  äëó 
íÖí¿：£： öÜëß：ÖÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ÖíïÜï：ç £ ë：£ÖÜ0 üçóÑ¡Üê：ÑÖ：ïö0 öí çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó Ñ：íÇëí½ó でá0öñëí, 
½Ü¢¿óçÜ Üöëó½íöó íÑñ¡çíöÖ： ç：ÑÖÜüñÖÖ　 ½：¢ ÖíäÜëÜ½ ： çóöëíöÜ0 Ü öÜëß：ÖÖÜ½Ü öí ÖíïÜïÖÜ½Ü ëñ¢ó½íê.   

が¿　 äÜßÜÑÜçó ¡ëóçÜ； でá0öñëí ÖñÜßê：ÑÖÜ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó ç：ÑÖÜïÖ： £½：ÖÖ： ÖíäÜëÜ 
ぞW öí ½Ü½ñÖöÜ 

ぜW , £í 
ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡óê ½Ü¢¿óçÜ äÜßÜÑÜçíöó Çëíâ：¡ó £í¿ñ¢ÖÜïöñú ),(fWH  ),(fWM   àÜ çó£Öíôí0öáï　 £í 
âÜë½Ü¿í½ó: 

    ;
QQnn

HH)signH()(W 2*2*

*

H


     ;
QQnn

MM)signM()(W 2*2*

*

M


  (2) 

,
Q
Q

n
narctg

*

* 









 

(3) 

Ññ M – ½Ü½ñÖö Öí ç：ï： ëÜßÜôÜÇÜ ¡Ü¿ñïí, ぞ½; H*, Q*, M* – ÖÜ½：Öí¿áÖ： äíëí½ñöëó ÖíäÜëÜ, çóöëíöó öí ½Ü½ñÖöÜ 
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; し – âí£Üçóú ¡Üö; (signH), (signM) – âÜÖ¡î：　, 　¡í çëíêÜçÜ． £Öí¡ ÖíäÜëÜ öí ½Ü½ñÖöÜ, àÜ ç：ÑÜßëí¢í．, ç 
　¡Ü½Ü ëñ¢ó½： ëÜßÜöó £ÖíêÜÑóöáï　 ÖíïÜï. 

とëóç： でá0öñëí äÜçóÖÖ： ÜêÜä¿0çíöó ôÜöóëó ¡çíÑëíÖöó, í ïí½ñ ç：Ñ 0 ÑÜ 2ヾ. が¿　 öÜôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
öÜëß：ÖÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ÖíïÜïí ÖñÜßê：ÑÖÜ ß：¿áüñ ：ÖâÜë½íî：； äëÜ úÜÇÜ äëÜÑÜ¡öóçÖ：ïöá ： çÜÖí äÜçóÖÖí ÜêÜä¿0çíöó 
Üß¿íïö： úÜÇÜ íçíë：úÖÜ； ëÜßÜöó. が¿　 çëíêÜçíÖÖ　 öóäÜ ÖíïÜïÜ (ëíÑ：í¿áÖóú, ÜïáÜçóú íßÜ £½：üíÖóú) ÖñÜßê：ÑÖÜ 
ëÜ£ëíêÜçíöó ¡Üñâ：î：．Öö üçóÑ¡Üê：ÑÖÜïö：: 

.
H

Qn
65,3N 4/3

Ö

ÖÖ
S   (4) 

ぞí ëóï. 2 £Üßëí¢ñÖ： ¡ëóç： でá0öñëí, àÜ ç：ÑÜßëí¢í0öá öëó öóäÜç： ÖíïÜïó £ ÖíïöÜäÖó½ó ¡Üñâ：î：．Ööí½ó 
üçóÑ¡Üê：ÑÖÜïö：: NS=35, NS=147, NS=261 [5]. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぶÜöóëáÜê¡çíÑëíÖöÖ： 
êíëí¡öñëóïöó¡ó ëñ¢ó½：ç ÖíïÜïí 
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nW



½W



 
づóïÜÖÜ¡ 2 – が：íÇëí½ó ßñ£ëÜ£½：ëÖóê £½：ÖÖóê でá0öñëí WH(し) í), Wぜ (し)  ß)  Ñ¿　 ÖíïÜï：ç ë：£ÖÜ； 

üçóÑ¡Üê：ÑÖÜïö： 
どí¡ó½ ôóÖÜ½, Ñ¿　 äëÜÇÖÜ£ÜçíÖÖ　 öÜëß：ÖÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç ½：ïá¡ÜÇÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 ç 

　¡Üïö： ßí£ÜçÜÇÜ äëóúÖ　öóú ä：Ñê：Ñ £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ Ñ：íÇëí½ でá0öñëí. げ ë　ÑÜ ç：ÑîñÖöëÜçóê ÖíïÜï：ç ßÜ¿ó ÜßëíÖ：         
6 íÇëñÇíö：ç £ ¡Üñâ：î：．Ööí½ó üçóÑ¡Üê：ÑÖÜïö： 10050NS  , àÜ Öíúß：¿áü ôíïöÜ çïöíÖÜç¿00öáï　 Ü ÖíïÜïÖóê 
ïöíÖî：　ê や öí やや ä：ÑúÜ½：ç.     

が¿　 Üöëó½íÖÖ　 Ñ：íÇëí½ Öí äÜçÖÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： ëñ¢ó½：ç 
ëÜßÜöó ÜßëíÖÜÇÜ ÖÜ½ñÖ¡¿íöÜëÖÜÇÜ ë　ÑÜ ÖíïÜï：ç ïóïöñ½ 
½：ïá¡ÜÇÜ çÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　 ïäÜôíö¡Ü ßÜ¿í äÜßÜÑÜçíÖí 
ôíïöóÖí ¡ëóçÜ； Öí äëÜ½：¢¡Ü ç：Ñ ヾ/4 ÑÜ ヾ/2 (ÖíïÜïÖóú 
ëñ¢ó½), àÜ £Ñ：úïÖñÖÜ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äíëí½ñöë：ç, 
Üöëó½íÖóê £í äíïäÜëöÖó½ó Öíä：ëÖÜ-çóöëíöÖó½ó 
êíëí¡öñëóïöó¡í½ó ÖíïÜï：ç. 

ぢëó ÖíÖñïñÖÖ： î：．； ：ÖâÜë½íî：； Öí Ñ：íÇëí½Ü でá0öñëí 
çó　çó¿Üï　, àÜ çÜÖí ¿ñ¢óöá ½：¢ ÑçÜ½í ¡ëóçó½ó 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖóê ÖíïÜï：ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ¡Üñâ：î：．Öö：ç 
üçóÑ¡Üê：ÑÖÜïö：. ぷ¿　êÜ½ ¿：Ö：úÖÜ； ：ÖöñëäÜ¿　î：； ßÜ¿ó 
Üöëó½íÖ： ¡ëóç： でá0öñëí Öí çïáÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： £½：Öó ¡Üöí し 
(ëóï. 3). 

どí¡óú ä：Ñê：Ñ ÑÜ£çÜ¿　． ç íçöÜ½íöóôÖÜ½Ü ëñ¢ó½： £ 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　½  äëÜÇëí½ÖÜÇÜ äí¡ñöÜ LabVIEW 

äÜßÜÑÜçíöó Ñ：íÇëí½ó Öí çïáÜ½Ü Ñ：íäí£ÜÖ： ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ÖíïÜï：ç, àÜ ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖÜ Ñ¿　 
äëÜÇÖÜ£ÜçíÖÖ　 êíëí¡öñëóïöó¡ Ü öÜëß：ÖÖóê ëñ¢ó½íê ÖíïÜï：ç. 

んÖí¿：£ Üöëó½íÖóê êíëí¡öñëóïöó¡ äÜ¡í£íç, àÜ ç öÜëß：ÖÖóê ëñ¢ó½íê äëó ぞÖTÖ QQ 

 

Öíä：ë £ÖíêÜÑóöáï　 ç 
½ñ¢íê )22,1( 

 

ç：Ñ HH , àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖó½ ÑíÖó½ [6]. ぴñ ÑÜ£çÜ¿ó¿Ü ä：ÑöçñëÑóöó öí ÜöÜôÖóöó 
ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 ÖíäÜë：ç ： çóöëíö Ü ÖíïÜïÖÜ½Ü öí öÜëß：ÖÖÜ½Ü ëñ¢ó½íê Ñ¿　 ç：ÑîñÖöëÜçóê ÖíïÜï：ç £ ¡Üñâ：î：．Ööí½ó 
üçóÑ¡Üê：ÑÖÜïö： 10050NS  . 

ゑóïÖÜç¡ó. げíäëÜäÜÖÜçíÖóú ä：Ñê：Ñ Ñ¿　 äëÜÇÖÜ£ÜçíÖÖ　 êíëí¡öñëóïöó¡ ÖíïÜï：ç Ü öÜëß：ÖÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ÑÜ£çÜ¿　． 
çó¡ÜÖÜçíöó íÖí¿：£ Ñ：íäí£ÜÖ：ç £½：Öó äíëí½ñöë：ç ÖíïÜïÖóê íÇëñÇíö：ç äëó äëÜöóöñô：； ë：ÑóÖó öí íçíë：úÖÜ½Ü 
ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ： ñ¿ñ¡öëÜ¢óç¿ñÖÖ　. ば äÜÑí¿áüÜ½Ü ä¿íÖÜ．öáï　 ëÜ£ëÜß¡í äëÜÇëí½ÖÜÇÜ £íßñ£äñôñÖÖ　 Ñ¿　 ½Ü¢¿óçÜïö： 
íÖí¿：£Ü ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ ÖíïÜïÖí ïöíÖî：　–öëÜßÜäëÜç：ÑÖí ½ñëñ¢í £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ 
öÜëß：ÖÖóê ëñ¢ó½：ç ÜïÖÜçÖóê ÖíïÜï：ç Ñ¿　 ä：ÑçóàñÖÖ　 ç î：¿Ü½Ü ；ê ñâñ¡öóçÖÜïö：. 
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ぎぞぎづゎだぎぱぎとどごゑぞぎ ばぢづんゑずやぞぞé づだゐだどだù  
ぎずぎとどづだどぎびぞやぶぞだゎだ とだぜぢずぎとでば どづだずぎざゐばでん 

と. や. ずÜï：Öí, íïä. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: katice@mail.ru 

 
ゑïöÜä. ぎ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï ½：ïá¡ÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöëíÖïäÜëöí ç äëÜîñï： ëÜßÜöó ½í． ：ïöÜöÖ： çöëíöó (ÑÜ 30 %) 

ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, ÜïÜß¿óçÜ ç äÜï¡Üçóê ： ½íÖñçëÜçóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó. ゑÜÑ：ú öëÜ¿ñúßÜïí £Ñ：úïÖ0． Üäëíç¿：ÖÖ　, 
¡ñëÜ0ôóïá ç¿íïÖó½ ÑÜïç：ÑÜ½, ： Öñ ç £½Ü£： Üî：Öóöó 　¡：ïöá ： ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖ：ïöá £íäëÜäÜÖÜçíÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü [1]. ば 
£ç'　£¡Ü ：£ îó½ í¡öÜí¿áÖÜ0 ． £íÑíôí Üäöó½：£íî：； ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ ñ¿ñ¡öëÜöëíÖïäÜëöí 
ä：Ñ ôíï úÜÇÜ ëÜêÜ ç：Ñ £ÜäóÖ¡ó ÑÜ £ÜäóÖ¡ó £í ¡ëóöñë：．½ ½：Ö：½Ü½Ü çöëíö ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ñÖñëÇ：； ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê 
ÑçóÇÜÖíê, öÜßöÜ £íÑíôí çó£ÖíôñÖÖ　 £í¡ÜÖ：ç Üäöó½í¿áÖóê ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½：ç ñ¿ñ¡öëÜöëíÖïäÜëöí, 　¡： ½Ü¢Öí ßÜ¿Ü 
ß çó¡Üëóïöíöó Ñ¿　 ç：£Üí¿：£íî：； öëí．¡öÜë：； ëÜêÜ ñ¿ñ¡öëÜöëíÖïäÜëöí Ñ¿　 çÜÑ：　 [2]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£Ç¿　ÖÜöó äóöíÖÖ　 £Öó¢ñÖÖ　 çöëíö ñÖñëÇÜëñïÜëï：ç äëó Üäöó½í¿áÖóê ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê 
ëÜßÜöó öëÜ¿ñúßÜïí ú çó¡ÜÖíöó íÖí¿：£ ñâñ¡öóçÖÜïö： ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó öëÜ¿ñúßÜïí, ÑÜï¿：Ñóçüó ïöÜä：Öá çä¿óçÜ 
ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó Öí ñÖñëÇÜ£ßñëñ¢ñÖÖ　.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぎâñ¡öóçÖ：ïöá Üäöó½：£íî：； í¿ÇÜëóö½：ç Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 
öëÜ¿ñúßÜïÜ½ ½Ü¢ñ ßÜöó çó£ÖíôñÖí ü¿　êÜ½ äÜë：çÖ　ÖÖ　 £ í¿ÇÜëóö½í½ó ëíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　.  

づÜ£Ç¿　Öñ½Ü ÜïÖÜçÖñ ë：çÖ　ÖÖ　 ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí: 

dt
dvMWF äë . (1) 

や£ ÜïÖÜçÖÜÇÜ ë：çÖ　ÖÖ　 ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí (1) £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ íäíëíöÜ äëóÖîóäÜ ½í¡ïó½Ü½Ü 
í¡íÑñ½：¡í ず.で. ぢÜÖöë　Ç：Öí ßÜ¿ó çó£ÖíôñÖ： äíëí½ñöëó ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜêÜ äëó ÖñÜß½ñ¢ñÖóê âí£Üçóê 
¡ÜÜëÑóÖíöíê, àÜ £íßñ£äñôÜ0öá ½：Ö：½í¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 ö　ÇÜçÜÇÜ £Üïó¿¿　 öëÜ¿ñúßÜïí äëó £íÑíÖóê £ÖíôñÖÖ　ê W  ： 

äëM , ： äëÜçñÑñÖñ äÜë：çÖ　ÖÖ　 îóê äíëí½ñöë：ç £ ëíî：ÜÖí¿áÖó½ Üäëíç¿：ÖÖ　½ [3]: 

202
2

1 ;; F
dt
dQ

dt
dX

M
WF

dt
dV

dt
dxVx

dt
dx

ぢづ



  , (2) 

Ññ 1x , 2x  – ü¿　ê ： üçóÑ¡：ïöá öëÜ¿ñúßÜïí. 
ゑöëíöó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê ëÜ£ëíêÜçíÖ： äÜ ½：Ö：½Ü½Ü ：ÖöñÇëí¿í, àÜ çó£Öíôí． ：ÖöñÇëí¿áÖóú 

¡ëóöñë：ú 　¡Üïö： ëÜßÜöó äëóçÜÑÜ öëÜ¿ñúßÜïí: 

dt
dt

dWMWdtFQ
T

ぢづ

T 2

00

2 )(    (3) 

äëó ÑÜöëó½íÖÖ： Ü½Üç: 
T

VdtS
0

; V(0)=V(T)=0. 

や£ ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí Üöëó½íÖÜ ÑÜäÜ½：¢ÖÜ ïóïöñ½Ü ÑóâñëñÖî：í¿áÖóê ë：çÖ　Öá Ñ¿　 çñ¡öÜë-âÜÖ¡î：； 

  ： äÜßÜÑÜçíÖÜ âÜÖ¡î：0 ゎí½：¿áöÜÖí H: )(221
2  WFxFH o  ; ;0

dt
d o  ;01 

dt
d  )(1

2
otdt

d 
 . 

やÑñÖöóâ：¡ÜçíÖÜ äíëí½ñöëó £½：Öó ö　ÇÜçÜÇÜ £Üïó¿¿　, äëó 　¡Ü½Ü äñëñ½：àñÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïí äÜç'　£íÖÜ £ 
½：Ö：½í¿áÖó½ó çöëíöí½ó ç 　¡：ëÖÜ½Ü ¡Ü¿：.  

ど　ÇÜçí Ñ：íÇëí½í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½ ½：ïöóöá öëó ：Ööñëçí¿ó (ëóï. 1), í ç：ÑäÜç：ÑÖí âí£Üçí 
öëí．¡öÜë：　 ï¡¿íÑí．öáï　 £ äíëíßÜ¿ (ëóï. 2). 

)t(fF 
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V F
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ど　ÇÜçí Ñ：íÇëí½í Üäöó½í¿áÖÜÇÜ 
Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½ 

 

づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱí£Üç： öëí．¡öÜë：； ïóïöñ½ó Üäöó½í¿áÖÜÇÜ 
Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½: í) âí£Üçí öëí．¡öÜë：　 ïóïöñ½ó äëó 

äÜï¡ÜçÜ½Ü ëñ¢ó½：; ß) âí£Üçí öëí．¡öÜë：　 ïóïöñ½ó äëó ëñ¢ó½： 
Çí¿á½ÜçíÖÖ　 
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ぞí Ñ：¿　Öî： Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½, Ññ F=+I, ¡ÜÜëÑóÖíöó 1x  ： 2x  £½：Ö00öáï　 £í ÖíïöÜäÖó½ó 
£í¡ÜÖí½ó: 

)()(
2

)1( 12

2

1 oo txttxtWx    ; (4) 

)()1( 22 otxtWx    , (5) 
í ç：ÑäÜç：ÑÖí ；½ âí£Üçí öëí．¡öÜë：　 ． ÜÑÖ：．0 £ äíëíßÜ¿ (ëóï. 2,í).  

だö¢ñ, Üï¡：¿á¡ó äíëí½ñöëó 1x  ： 2x  ç：ÑÜßëí¢í0öá ç£í．½Ü£ç’　£Ü¡ äëÜúÑñÖÜÇÜ ü¿　êÜ, üçóÑ¡Üïö： öí 
äëóï¡ÜëñÖÖ　 äëó ëÜï： öëÜ¿ñúßÜïí, öÜ, íÖí¿：£Ü0ôó Üöëó½íÖ： Çëíâ：¡ó, ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ äëó 
äÜï¡ÜçÜ½Ü ëñ¢ó½： üçóÑ¡：ïöá ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí äÜçóÖÖí £ëÜïöíöó äíëíßÜ¿：ôÖÜ, í Öñ äë　½Ü¿：Ö：úÖÜ, 　¡ îñ 
ç：ÑßÜçí．öáï　 ç ëñí¿áÖóê ëñ¢ó½íê ëÜêÜ. 

ぢëÜçñÑñÖÜ äÜë：çÖ　ÖÖ　 í¿ÇÜëóö½：ç Üäëíç¿：ÖÖ　 ö　ÇÜçó½ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £í ¡ëóöñë：．½ 
½：Ö：½Ü½Ü çöëíö ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖíê äëó Üäöó½í¿áÖÜ½Ü öí ëíî：ÜÖí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½íê äëó 
ïñëñÑÖáÜïöíöóïöóôÖÜ½Ü ½íëüëÜö：.  

ゑñ¿óôóÖí çöëíö Ü ¡Ü¿íê ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç äëó ëíî：ÜÖí¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½： £í ôíï ëÜêÜ どp  ÑÜë：çÖ0． Qp: 

3

216

p

p
p T

S
Q  . (6) 

ゑñ¿óôóÖí çöëíö Ü ¡Ü¿íê ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç £í ôíï ëÜêÜ どÜ  äëó Üäöó½í¿áÖÜ½Ü Üäëíç¿：ÖÖ： Qo:  

3

212

o

p
o T

S
Q  . (7) 

ゑ：ÑÖÜüñÖÖ　 çöëíö Ü ¡Ü¿íê ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç äëó Üäöó½í¿áÖÜ½Ü ú ëíî：ÜÖí¿áÖÜ½Ü Üäëíç¿：ÖÖ： ï¡¿íÑí． äëó 
ÜÑÖí¡Üçóê äíëí½ñöëíê ëÜ£ÇÜÖÜ (Çí¿á½ÜçíÖÖ：) – äëÜúÑñÖÜ½Ü ü¿　êÜ S öí ôíïÜ ëÜêÜ T:  

33,1
1216

3

2

3

2


o

p

o

p

Ü

ë

T

S

T

S
Q
Q

, (8) 

öÜßöÜ äëó ：ïÖÜ0ôÜ½Ü ëíî：ÜÖí¿áÖÜ½Ü Üäëíç¿：ÖÖ： çöëíöó ç ¡Ü¿íê ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç Öí 33 % ß：¿áüñ çöëíö 
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, 　¡： ½í0öá ½：ïîñ ç ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó äëó Üäöó½í¿áÖÜ½Ü Üäëíç¿：ÖÖ：.  

とë：½ çöëíö ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, 　¡： ½í0öá ½：ïîñ ç ÑóÖí½：ôÖóê ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó, äëó ç：ÑïÜöÖÜïö： Üäöó½í¿áÖÜÇÜ 
Üäëíç¿：ÖÖ　 äÜÇ：ëüÜ．öáï　 　¡：ïöá ÑóÖí½：¡ó ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí. ゐÜ¿Ü çó£ÖíôñÖÜ çä¿óç îóê âí¡öÜë：ç. 

ゑä¿óç Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí âí£ÜçÜ ¡ÜÜëÑóÖíöÜ ê1. ゑëíêÜçÜ0ôó, àÜ ÖíÇë：ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç Q 
çó£Öíôí．öáï　 çñ¿óôóÖÜ0 ïñëñÑÖáÜ¡çíÑëíöóôÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü öí ôíïÜ½ äëÜúÑñÖÜ； Ñ：¿　Ö¡ó ü¿　êÜ, ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖ　 
ôíïÜ ëÜßÜöó ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç äëó ÜÑÖí¡Üçóê äíëí½ñöëíê ëÜ£ÇÜÖÜ (Ñ¿　 çóäíÑ¡Ü   0W ) ßÜÑñ ÖíïöÜäÖó½: 

1,1
3
4

0


T
Tp . (9) 

げ ÜïöíÖÖáÜÇÜ çóëí£Ü çóêÜÑóöá, àÜ çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 Üäöó½í¿áÖóê ö　ÇÜçóê Ñ：íÇëí½ ÑÜ£çÜ¿　． Öí 10 % £½ñÖüóöó 
ôíï ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí äëó ÜÑÖí¡Üç：ú ÑÜç¢óÖ： ëñúïÜ ç äÜë：çÖ　ÖÖ： £ ëíî：ÜÖí¿áÖó½ Üäëíç¿：ÖÖ　½. 

んÖí¿ÜÇ：ôÖÜ, ëÜ£Ç¿　ÖÜçüó çä¿óç Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí âí£ÜçÜ ¡ÜÜëÑóÖíöÜ üçóÑ¡Üïö： ê2, ½Ü¢Öí 
£ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ ç：ÑÖÜüñÖÖ　 ½í¡ïó½í¿áÖóê üçóÑ¡Üïöñú ëÜêÜ öëÜ¿ñúßÜïí äëó ÜÑÖ：ú ÑÜç¢óÖ： 
ïñëñÑÖáÜïöíöóïöóôÖÜÇÜ ëñúïÜ ： äëó ë：çÖóê ÖíÇë：çíê ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç ï¡¿íÑí．: 

2,1
3
42

3/2









omo

pmp

mo

mp

TF
TF

V
V

. (10) 

どí¡ó½ ôóÖÜ½, íÖí¿：öóôÖóú ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 äÜ¡í£íç, àÜ äëó ëíî：ÜÖí¿áÖÜ½Ü Üäëíç¿：ÖÖ： 
½í¡ïó½í¿áÖí üçóÑ¡：ïöá ½Ü¢ñ ßÜöó Öí 20 % ß：¿áüñ üçóÑ¡Üïö： Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　, àÜ öí¡Ü¢ ÖñÇíöóçÖÜ 
çä¿óçí． Öí ëÜßÜöÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ： äÜÇ：ëüÜ． ñÖñëÇñöóôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó ëÜßÜöó öëÜ¿ñúßÜïí. 

ゑóïÖÜç¡ó. ぢíëí½ñöëó Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ½ ½í0öá Ñ¿　 ½：ïá¡ÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöëíÖïäÜëöí 
äñëüÜë　ÑÖñ £ÖíôñÖÖ　. ゑäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½ £½ñÖüÜ． çöëíöó ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ö　ÇÜçó½ 
äëóçÜÑÜ½, äÜ¿：äüÜ． ëÜßÜöÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 öí ä：ÑçóàÜ． ßñ£äñ¡Ü ëÜßÜöó öëÜ¿ñúßÜïí. んÖí¿：öóôÖ： 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¡í£í¿ó, àÜ £½ñÖüñÖÖ　 ÖñäëÜÑÜ¡öóçÖóê çöëíö ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：； ç ¡Ü¿íê ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç ½Ü¢ñ ÑÜï　Çíöó 
33 %, ôíï ëÜêÜ ½Ü¢ñ £½ñÖüóöóï　 Öí 10 % ： Öí 20 % ½Ü¢¿óçñ £½ñÖüñÖÖ　 ½í¡ïó½í¿áÖÜ； üçóÑ¡Üïö： ç ÑóÖí½：ôÖóê 
ëñ¢ó½íê äëó £íïöÜïÜçíÖÖ： ëÜ£ëÜß¿ñÖóê í¿ÇÜëóö½：ç Üäöó½í¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½. 
 

ずやどぎづんどばづん 
1. ずóöçóÖïá¡óú ず.ゐ., ぱñÑÜëôñÖ¡Ü ぞ.ず., ぱñÑÜëôñÖ¡Ü ぎ.ご. ÄÖñëÇÜïßñëñÇí0àóñ öñêÖÜ¿ÜÇó Öí öëíÖïäÜëöñ  

// ゑ：ïÖó¡ とがぢば ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ. – 2008. – ゑóä. 2/2008 (49), ôíïö. 2. – とëñ½ñÖôÜ¡, とがぢば.              
– C. 137–141. 

2. とÜë　ÇóÖí ぎ.ぎ. Ä¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖóñ öëí½çíñç ó öëÜ¿¿ñúßÜïÜç. – ぜ.: どëíÖïäÜëö, 1982. – 296 ï. 
3. ぢÜÖöë　ÇóÖ ず.で. ぢëóÖîóä ½í¡ïó½Ü½í ç Üäöó½í¿áÖÜ½ Üäëíç¿ñÖóó. – ぜ.: ぎÑóöÜëóí¿ ばづでで, 2004. – 64 ï. 
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づóïÜÖÜ¡1 – づÜ£ëíêÜÖ¡Üçí ïêñ½í äÜÑÜç¢ñÖÖ　 

¡íÖíöÜ ½ñêíÖ：£½Ü ä：Ñ：ú½íÖÖ　 £íöçÜëí 
 £¿óçÖÜ； Çëñß¿： Ñ¿　 ÜÑÖ：．； ¿ñß：Ñ¡ó 

ゑぢずごゑ がごぞんぜやぶぞごび ゑずんでどごゑだでどぎざ とんぞんどば ぞん づだゐだどば ぎずぎとどづだぢづごゑだがん 
ぜぎびんぞやげぜば  ぢやがざだぜば げんどゑだづん げずごゑぞだゆ ゎづぎゐずや  

だ. ん. びëñßöÜçí, íï., や. で. とÜçí¿á, ïöÜÑ.  
とëñ½ñÖôÜîá¡óú  Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: 34092@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ゑñ¿ó¡： ½íïÜÇíßíëóöÖ： äÜ¡í£Öó¡ó ½ñöí¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡î：； £íöçÜëÜ, £ÖíôÖí £íÇí¿áÖí ÑÜç¢óÖí ¡íÖíö：ç (äÜÖíÑ 
100 ½) öí Öí　çÖ：ïöá ïöÜêíïöóôÖÜ； ï¡¿íÑÜçÜ； Ü ½Ü½ñÖöíê öí ïó¿íê ÜäÜëÜ ä：Ñ ôíï ä：Ñ：ú½íÖÖ　 £íöçÜëÜ ÜßÜ½Üç¿0． 
ï¡¿íÑÖ：ïöá ÑóÖí½：ôÖóê äëÜîñï：ç ç ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ：ú ïóïöñ½：. 

ぞí　çÖ：ïöá öí¡óê äëÜîñï：ç äëó£çÜÑóöá ÑÜ ÖíÑ½：ëÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá, äëÜÇëñïÜ0ôóê çöÜ½Öóê 　çóà Ü¡ëñ½óê 
ñ¿ñ½ñÖö：ç ¡ÜÖïöëÜ¡î：； öí, 　¡ Öíï¿：ÑÜ¡, ÑÜ íçíë：úÖóê ïóöÜíî：ú. ば ïóïöñ½íê ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÜßñëöíÖÖ　, ÜïÜß¿óçÜ äëó 
ëÜ£ß：¢ÖÜïö　ê äíëí½ñöë：ç ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ [1], ¡Ü¿óçí¿áÖ： äëÜîñïó äëó£çÜÑ　öá Öñ ö：¿á¡ó ÑÜ ÖñüöíöÖóê 
ïóöÜíî：ú, í ú ÑÜ äÜëÜüñÖÖ　 ïóÖêëÜÖÖÜ； ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ (ぎぢ). é¡ ç：ÑÜ½Ü £ ¿：öñëíöÜëÖóê Ñ¢ñëñ¿, 80 % 
íçíë：ú Ü ½íüóÖíê ç：ÑßÜçí．öáï　 ç ëñ£Ü¿áöíö： ÖñäëóäÜïöó½óê ¡Ü¿óçíÖá [2]. 

ぜñöí ëÜßÜöó. づÜ£ëÜß¡í ½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 
½ñêíÖ：£½Ü ä：ÑúÜ½Ü £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ äÜÑÜç¢ñÖÖ　 öí ç：ÑÖÜïÖÜ； ¢Üëïö¡Üïö： ¡íÖíöÜ. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぜñêíÖ：£½ ä：ÑúÜ½Ü £íöçÜëí £¿óçÖÜ； Çëñß¿ó äëñÑïöíç¿　． ïÜßÜ0 
ÑçÜÑçóÇÜÖÖóú äëóçÜÑ £í ïóïöñ½Ü0 «ÑóïöíÖî：úÖóú ñ¿ñ¡öëóôÖóú çí¿» Öí ßí£： íïóÖêëÜÖÖóê ÑçóÇÜÖ：ç £ âí£Öó½ 
ëÜöÜëÜ½. だïÖÜçÖÜ0 £íÑíôñ0 ぎぢ ． £íßñ£äñôñÖÖ　 ïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ëÜêÜ ñ¿ñ½ñÖö：ç ¡ÜÖïöëÜ¡î：； £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿：, 
öÜßöÜ ½：Ö：½：£íî：　 ¡Üöí ëÜ£Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 ½：¢ çí¿í½ó ßíëíßíÖ：ç ¿ñß：ÑÜ¡ ä：Ñ ôíï ；ê ÜßñëöíÖÖ　. ぜí¡ïó½í¿áÖÜ 
äëóäÜïöó½óú  ¡Üö ëÜ£Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 çí¿：ç Ñ¿　 ñ¿ñ¡öëóôÖÜÇÜ çí¿Ü ï¡¿íÑí．   =0,1° [3], àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． 0,02 ½ 
ÑÜç¢óÖó ¡íÖíöÜ Öí ßíëíßíÖ：. が¿　 ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äëÜîñïÜ äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ú ÑñâÜë½íî：； ñ¿ñ½ñÖö：ç öëíÖï½：ï：； ¡íÖíö 
äëñÑïöíç¿ñÖÜ 　¡ îó¿：ÖÑëóôÖÜ äëÜ¢óÖÜ. でóïöñ½í ë：çÖ　Öá, àÜ ÜäóïÜ． äëÜîñï äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ¡íÖíöÜ ½ñêíÖ：£½Ü 
ä：Ñ：ú½íÖÖ　 £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿： £ ÜëíêÜçíÖÖ　½ £í¿ñ¢ÖÜïö： ÑñâÜë½íî：； ¡íÖíöÜ ç：Ñ £ÖíôñÖÖ　 äëó¡¿íÑñÖóê ïó¿ 
[4], ½í． çóÇ¿　Ñ:  
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Ññ 1n  – ¡：¿á¡：ïöá çóö¡：ç äñëüÜÇÜ üíëÜ ¡íÖíöÜ;
 1F  – ïó¿í, àÜ 

Ñ：． Öí ¡íÖíö, ぞ; KD  – Ñ：í½ñöë ¡íÖíöÜ, ½; S  – ä¿Üàí, àÜ 

ÜöçÜë0．öáï　 çóö¡Ü½ îó¿：ÖÑëóôÖÜ； äëÜ¢óÖó, ½2; 1G – ½ÜÑÜ¿á 
äëÜ¢ÖÜïö：; k – ¡Üñâ：î：．Öö ç£í．½Ü£ç’　£¡Ü ëíÑ：Üï：ç äñëñöóÖÜ 
¡íÖíöÜ öí äëÜ¢óÖó; ん1, ん2 – í½ä¿：öÜÑó ¡Üï：ÖÜïÜ；Ñí¿áÖóê 
ï¡¿íÑÜçóê, àÜ £í¿ñ¢íöá ç：Ñ £Üïó¿á, äëó¡¿íÑñÖóê ÑÜ ¡íÖíöÜ, öí 
¡ÜöÜçóê ôíïöÜö; 2 ,1  – ¡ÜöÜç： ôíïöÜöó ç¿íïÖóê ¡Ü¿óçíÖá, ï -1; 
D1 – £Üïó¿¿　, äëó¡¿íÑñÖñ ÑÜ ¡íÖíöÜ, ぞ; m – ½íïí çíÖöí¢Ü, ¡Ç; 

v  – üçóÑ¡：ïöá ä：ÑúÜ½Ü, ½/ï; mF,äF  – ëÜü：úÖí ïó¿í, àÜ âÜë½Ü．öáï　  ÑçóÇÜÖÜ½, öí ïöíöóôÖí ï¡¿íÑÜçí ïó¿ó 
ÜäÜëÜ, ぞ. 

でó¿í ÜäÜëÜ âÜë½Ü．öáï　 　¡ ïÜ½í ïó¿, £Ü½Üç¿ñÖóê ½íïÜ0 çíÖöí¢Ü öí öëíçñëïó, ïó¿í½ó öñëö　 äëó ëÜï： £íöçÜëÜ 
ç£ÑÜç¢ Öíäëíç¿　0ôóê, öí ½í． £ÖíôÖÜ ïöÜêíïöóôÖÜ ï¡¿íÑÜçÜ. ゑÜÖí çä¿óçí． 　¡ Öí ç：ÑÖÜïÖñ äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ¡íÖíöÜ, 
öí¡ ： Öí ç：ÑÖÜïÖÜ ¢Üëïö¡：ïöá ¡íÖíöÜ. げí¡ÜÖ £½：Öó ï¡¿íÑÜçÜ； ÑóÖí½：ôÖóê ÖíçíÖöí¢ñÖá 1F  ëÜ£ëíêÜçÜ．öáï　 £í 
ÖíçñÑñÖÜ0 £í¿ñ¢Ö：ïö0  ßñ£ ÜëíêÜçíÖÖ　 äëÜîñïÜ £íöÜêíÖÖ　 ¡Ü¿óçíÖá [4].  

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó¡ÜÖÜçí¿Üï　 £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ÑçÜê ：ÑñÖöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú ÑçÜÑçóÇÜÖÖÜÇÜ ぎぢ äëó ë：£Öóê 
£ÖíôñÖÖ　ê ½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ 2cM8,11cM  , àÜ ÑÜ£çÜ¿ó¿Ü çó£Öíôóöó ½í¡ïó½í¿áÖóú ¡Üö ëÜ£Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 ßíëíßíÖ：ç 
¿ñß：ÑÜ¡ ½ñêíÖ：£½Ü ä：Ñ：ú½íÖÖ　 £íöçÜëÜ £¿óçÖÜ； Çëñß¿： ç äÜôíö¡Üçóú ½Ü½ñÖö ëÜêÜ. ゑíÖöí¢Üä：ÑúÜ½Ö：ïöá  ¡ëíÖÜ – 
160 ö, ½íïí öëíçñëïó –  0,8 ö. とíÖíö äÜÑç：úÖÜ； £çóç¡ó öóäÜ ずと-づ ¡ÜÖïöëÜ¡î：； 6ê19(ゎだでど 2688-80). づñ£Ü¿áöíöó 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äëóçñÑñÖ： Öí ëóï. 1, 2. 
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í)                                                                                      ß) 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ゎëíâ：¡ £½：Öó ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 (í) öí äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ç ¡íÖíöíê ÑçÜê ¿ñß：ÑÜ¡ (ß)  
äëó  Ü½Üç：, àÜ ½Ü½ñÖö ÜäÜëÜ ÜÑÖ：．； £ ¿ñß：ÑÜ¡ £ß：¿áüñÖóú Öí 1,8 

 

 
í)                                                                                      ß) 

づóïÜÖÜ¡ 2 – とëóç： £½：Öó äÜë：çÖ　ÖÖ　 £ÖíôñÖá äÜÑÜç¢ñÖÖ　 ¡íÖíö：ç (í) öí £ÖíôñÖÖ　 ¡Üöí ëÜ£Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　,  
àÜ âÜë½Ü．öáï　 Öí ßíëíßíÖíê ¿ñß：ÑÜ¡ ½ñêíÖ：£½Ü ä：ÑúÜ½Ü  

ゑóïÖÜç¡ó. げ äëñÑïöíç¿ñÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ ¡Üö ëÜ£Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　, 
£ÖíôñÖÖ　 　¡ÜÇÜ êíëí¡öñëó£Ü． ïóÖêëÜÖÖ：ïöá ëÜßÜöó ½ñêíÖ：£½Ü ä：ÑúÜ½Ü ç äÜôíö¡Üçóú ½Ü½ñÖö ëÜêÜ, £í¿ñ¢óöá ç：Ñ 
í½ä¿：öÜÑó  öí ôíïöÜöó äÜÑÜç¢Ö：ê ¡Ü¿óçíÖá ¡íÖíö：ç ¿ñß：ÑÜ¡. ぢëó äëÜñ¡öÜçíÖÖ： íßÜ ½ÜÑñëÖ：£íî：； ïóïöñ½ó 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ÖñÜßê：ÑÖÜ çëíêÜçÜçíöó çä¿óç ç¿íïöóçÜïöñú ¡íÖíöÜ äëó ÑóÖí½：ôÖÜ½Ü ÖíçíÖöí¢ñÖÖ： Öí 
ïóÖêëÜÖÖÜ ëÜßÜöÜ ÑçÜÑçóÇÜÖÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½ñêíÖ：£½Ü ä：Ñ：ú½íÖÖ　 £íöçÜëí £¿óçÖÜ； Çëñß¿：.  

 
ずやどぎづんどばづん 

1. ゎ¿íÑóë ん.や., ずñàÜ¡ だ.ù. ずíßÜëíöÜëÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ç£í．½ÜäÜç’　£íÖóê ôíïöÜöÖÜ-
ëñÇÜ¿áÜçíÖóê ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ：ç // ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： öí ñÖñëÇñöóôÖ： ïóïöñ½ó, ½ñöÜÑó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 öí 
Üäöó½：£íî：；. げß：ëÖó¡ ÖíÜ¡Üçóê äëíîá やび ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖÜ； ¡ÜÖâñëñÖî：； ½Ü¿ÜÑóê ÜôñÖóê ： 
ïäñî：í¿：ïö：ç Ü ½：ïö： とëñ½ñÖôÜ¡ 07-08 ¡ç：öÖ　 2011 ë. – とëñ½ñÖôÜ¡: とぞば, 2011. – で. 129–130. 

2. でöñäíÖÜç ん.ゎ., だ¿áêÜçó¡Üç ù.ぢ., どëóâÜÖÜç ゎ.が. Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ñ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ÑóÖí½ó¡ó 
ï¡óäÜçÜÇÜ äÜÑéñ½í // ご£ç. çÜ£Üç. ゎÜëÖ▲ú ¢ÜëÖí¿. – 1982. – ヽ 3. – で. 82–84. 

3. ゎ¿íÑóë ん.や., びëñßöÜçí だ.ん. ぜÜÑñëÖ：£íî：　 ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí ½ñêíÖ：£½Ü ä：ÑúÜ½Ü £íöçÜëí £¿óçÖÜ； 
Çëñß¿： ç Ü½Üçíê とëñ½ñÖôÜîá¡Ü； ゎぎで // ゑ：ïÖó¡ とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ Ññë¢íçÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜóêíú¿í 
だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ. – とëñ½ñÖôÜ¡: とがば,  2010. – ゑóä. 4/2010 (63), ôíïö. 2. – で. 56–58. 

4. ぱ¿ÜëóÖï¡óú ぱ.ゑ. がóÖí½ó¡í üíêöÖÜÇÜ äÜÑéñ½ÖÜÇÜ ¡íÖíöí. – ぜ.: ばÇ¿ñöñêó£Ñíö, 1955. – 239 ï. 
5. とóëóô¡Üç ù.ゎ., ぶñë½í¿▲ê ゑ.ぜ. ぢëóçÜÑ üíêöÖ▲ê äÜÑéñ½Ö▲ê ÜïöíÖÜçÜ¡ ßÜ¿áüÜú ½ÜàÖÜïöó. – ぜ.: 

ぞñÑëí, 1972. – 336 ï. 
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* – がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 Ñ¿　 î：．； ïöíöö： ßÜ¿ó äëÜçñÑñÖ： £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ äëÜÇëí½Öóê öí íäíëíöÖóê £íïÜß：ç 
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ぱだづぜばゑんぞぞé ぢばでとだゑだゎだ ぜだぜぎぞどば がゑごゎばぞん ぢづご ゑごとだづごでどんぞぞや 
ぶんでどだどぞだ-づぎゎばずぽだゑんぞだゎだ ぎずぎとどづだぢづごゑだがん*  

だ. ん. びëñßöÜçí, íï., ぜ. ゑ. とÜ¿：¡, ½íÇ：ïöë., め. だ. びëñßöÜç, ïöÜÑ. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú  Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, ñ-mail: 34092@ukr.net 
 

ゑïöÜä. ぎ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ (ぎぢ) £½：ÖÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü Ü ïóïöñ½： «äñëñöçÜë0çíô ôíïöÜöó – íïóÖêëÜÖÖóú ÑçóÇÜÖ» Öí 
ïáÜÇÜÑÖ：üÖ：ú ÑñÖá ． Öíúß：¿áü äÜüóëñÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 íçöÜ½íöó£ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ, Üï¡：¿á¡ó Üäëíç¿：ÖÖ　 
íïóÖêëÜÖÖÜ0 ½íüóÖÜ0 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó (ぢぶ) ． äëÜïöó½, ñâñ¡öóçÖó½ ： ñ¡ÜÖÜ½：ôÖó½ 
ïäÜïÜßÜ½ ëñí¿：£íî：； ëñÇÜ¿áÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. ぢÜï¡ Ññ　¡óê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½ñêíÖ：£½：ç ÑÜ¢ñ ôíïöÜ 
£Ñ：úïÖ0．öáï　 ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½. ぞíäëó¡¿íÑ, ä：ï¿　 íçíë：úÖÜ； £ÜäóÖ¡ó £íçíÖöí¢ñÖÜÇÜ ¡ÜÖçñ．ëí ぎぢ £íäÜï¡í．öáï　 
£： £ÖíôÖó½ ½Ü½ñÖöÜ½ ÜäÜëÜ. ゑ öí¡óê öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ëñ¢ó½íê ½Ü¢ñ ëÜßóöó ぎぢ ½¿óÖÜ, ÖíïÜïÜ öí ：Öüóê 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖóê ½ñêíÖ：£½：ç. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ゑó£ÖíôñÖÖ　 ½Ü¢¿óçÜïöñú ïóïöñ½ó ぢぶ–んが äëó âÜë½ÜçíÖÖ： äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí 
öñêÖÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ½ñêíÖ：£½Ü ç Ü½Üçíê çí¢¡ÜÇÜ äÜï¡Ü öí Üäöó½í¿áÖÜÇÜ  Öí¿íüöÜçíÖÖ　 äíëí½ñöë：ç  äñëñöçÜë0çíôí 
ôíïöÜöó ç Ü½Üçíê ÑÜï¿：ÑÖÜ； ¿íßÜëíöÜë：；.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. が¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖö：ç ßÜç ëÜ£ëÜß¿ñÖóú öí ëñí¿：£ÜçíÖóú 
¿íßÜëíöÜëÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï Öí ßí£： ïçñëÑ¿ó¿áÖÜÇÜ çñëïöíöÜ (ëóï. 1). 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ¿íßÜëíöÜëÖÜÇÜ ïöñÖÑí:  

F – ö　ÇÜçñ £Üïó¿¿　; w – üçóÑ¡：ïöá ÜßñëöíÖÖ　;  l – ÑÜç¢óÖí ä¿ñôí 
 

ずíßÜëíöÜëÖóú   ¡Ü½ä¿ñ¡ï  £íßñ£äñôÜ．  ¢óç¿ñÖÖ　   íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ  ÑçóÇÜÖí  ç：Ñ   äñëñöçÜë0çíôí  ôíïöÜöó  
Lenze 8200 Vector äëó ï¡í¿　ëÖÜ½Ü ¡ñëÜçíÖÖ：. がÜ Üß½ÜöÜ¡ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÑçóÇÜÖí äëó．ÑÖíÖóú ß¿Ü¡ Ñíöôó¡：ç 
ïöëÜ½Ü öí ÖíäëÜÇó. ぞí çí¿Ü ÑçóÇÜÖí çïöíÖÜç¿ñÖÜ öíêÜÇñÖñëíöÜë. やÖâÜë½íî：úÖ： ïóÇÖí¿ó £ Ñíöôó¡：ç ÖíÑêÜÑ　öá ÑÜ 
íÖí¿ÜÇÜ-îóâëÜçÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí (んぴぢ) öí â：¡ïÜ0öáï　 Öí ¡Ü½ä’0öñë： ç öñ¡ïöÜçÜ½Ü âíú¿： Ñ¿　 äÜÑí¿áüÜ； 
ÜßëÜß¡ó ç äëÜÇëí½： MadCAD. ぞÜ½：Öí¿áÖ： äíëí½ñöëó ÑçóÇÜÖí: A9,2In  ; 220 nU B ; 4,143n  ëíÑ/ï, 

Bò550Pn  . 

が¿　 ß：¿áüÜïö： ïñë：úÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç ôíïöÜöó Ñ¿　 ¡Ü½äñÖïíî：； äíÑ：ÖÖ　 ÖíäëÜÇó Öí í¡öóçÖÜ½Ü ÜäÜë： 
Üß½ÜöÜ¡ ïöíöÜëí Öí Öó£á¡óê ôíïöÜöíê ¢óç¿ñÖÖ　  çïöíÖÜç¿0．öáï　 ç：ÑäÜç：ÑÖñ £ÖíôñÖÖ　 äÜôíö¡ÜçÜ； ÖíäëÜÇó 0u  
(öí¡ £çíÖóú äíëí½ñöë «boost») Ü äëÜîñÖöÖÜ½Ü ç：ÑÖÜüñÖÖ： ÑÜ ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ (ëóï. 2). が¿　 çó£ÖíôñÖÖ　 
½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ äëó £íÇí¿á½ÜçíÖÜ½Ü ëÜßÜôÜ½Ü ÜëÇíÖ： çó¡ÜëóïöÜçÜçíçï　 ÑóÖí½Ü½ñöë öí 
£íÑíçíçï　 ÜÑóÖ ：£ ïöíÖÑíëöÖóê £í¡ÜÖ：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 äëó £½：Ö： £ÖíôñÖÖ　 «boost» Ü äíëí½ñöëíê ぢぶ. ぢëó îáÜ½Ü 
â：¡ïÜçí¿Üï　 £ÖíôñÖÖ　 ÑóÖí½Ü½ñöëí, ïöëÜ½Ü, ÖíäëÜÇó öí üçóÑ¡Üïö：. づñ£Ü¿áöíöó ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç £í 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖó½ó ÑíÖó½ó  äëñÑïöíç¿ñÖÜ Öí ëóï. 3, 4 

.  
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ぱÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖí ïêñ½í ëÜ£：½¡ÖñÖÜ； ïóïöñ½ó ぢぶ–んが 
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í)                                                                         ß)   

づóïÜÖÜ¡ 3 –  げí¿ñ¢Ö：ïöá ïöëÜ½Ü ÑçóÇÜÖí (í) öí ÖíäëÜÇó ß)  ç：Ñ £½：Öó «boost»: 1 – äëó ¿：Ö：úÖÜ½Ü £í¡ÜÖ： 
¡ñëÜçíÖÖ　, 2 – äëó ¡çíÑëíöóôÖÜ½Ü £í¡ÜÖ： ¡ñëÜçíÖÖ　 

10 20 30
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Х が boost
 í)                                                                         ß)   

づóïÜÖÜ¡ 4 –  げí¿ñ¢Ö：ïöá ½Ü½ñÖöÜ ÑçóÇÜÖí (í)  öí äÜöÜ¢ÖÜïö： (ß) ç：Ñ £½：Öó «boost»:  1 – äëó ¿：Ö：úÖÜ½Ü 
£í¡ÜÖ： ¡ñëÜçíÖÖ　, 2 – äëó ¡çíÑëíöóôÖÜ½Ü £í¡ÜÖ： ¡ñëÜçíÖÖ　 

がÜï¿：Ñó äëÜçÜÑó¿óï　 äëó ÜÑÖí¡Üçóê Ü½Üçíê äÜï¡Ü öí £íÑíÖ：ú ôíïöÜö： ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 20 ゎî. é¡ 
äëñÑïöíç¿ñÖÜ Öí ëóï 4,í, äëó ¿：Ö：úÖÜ½Ü £í¡ÜÖ： ¡ñëÜçíÖÖ　 äÜï¡Üçóú ½Ü½ñÖö ï¡¿íÑí． 3,8 ぜÖ ： ． ß：¿áüó½ Ü 
äÜë：çÖ　ÖÖ： £ äÜï¡Üçó½ ½Ü½ñÖöÜ½ äëó ¡çíÑëíöóôÖÜ½Ü £í¡ÜÖ： ¡ñëÜçíÖÖ　, àÜ ï¡¿íÑí． 2,5 ぜÖ. ぢëó îáÜ½Ü 
ïäÜïöñë：Çí．öáï　 £ÖíôÖñ £ß：¿áüñÖÖ　 ïäÜ¢óçíÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：.  

ゑóïÖÜç¡ó. だöëó½íÖ： £í¿ñ¢ÖÜïö： ç¡í£Ü0öá Öí ½Ü¢¿óç：ïöá £ß：¿áüñÖÖ　 äÜï¡ÜçÜÇÜ ½Ü½ñÖöÜ íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ 
ÑçóÇÜÖí ç ïóïöñ½： ôíïöÜöÖÜÇÜ ¡ñëÜçíÖÖ　 Öí 255 Х (¿：Ö：úÖóú £í¡ÜÖ ¡ñëÜçíÖÖ：) öí 143 Х (¡çíÑëíöóôÖóú £í¡ÜÖ 
¡ñëÜçíÖÖ　) £í ëíêÜÖÜ¡ Öí¿íüöÜçíÖÖ　 äíëí½ñöëÜ «boost».  

 
ずやどぎづんどばづん 

1. でíÖÑ¿ñë ん.で., でíëßíöÜç づ.で. んçöÜ½íöóôñï¡Üñ ôíïöÜöÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó.  – ぜ.: 
ÄÖñëÇó　, 1974. – 328 ï. 

2. でÜäöñ¿é ん.ん. んïóÖêëÜÖÖ▲ú ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ: Üôñß. äÜïÜßóñ Ñ¿　 çÜ£Üç. – ぶñßÜ¡ïíë▲: 
ご£Ñíöñ¿áïöçÜ «ぶÜçíü», 2000. – 164 ï. 

3. ゐëíï¿íçï¡óú ご.é. んïóÖêëÜÖÖ▲ú äÜ¿ÜäëÜçÜÑÖó¡Üç▲ú ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ ï äíëí½ñöëóôñï¡ó½ Üäëíç¿ñÖóñ½.  
– ぜ.: ÄÖñëÇÜíöÜ½ó£Ñíö, 1988. – 224 ï. 
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んずゎだづごどぜぼ づぎずぎざぞだゎだ ばぢづんゑずぎぞごé ぢづだぴぎででだぜ 
とだぞがぎぞでんどだづぞだゎだ ゑだげゐばぐがぎぞごé んでごぞびづだぞぞだゎだ ゎぎぞぎづんどだづん 

だ. で. ぴñä¿　ñç, ïÜóï¡íöñ¿á, ぜ. だ. がÜëÜ¢¡Ü, ½íÇóïöë., ん. ん. づÜ¡óöÖ▲ú, ½íÇóïöë., だ. ゎ. で¡¿　ë, ½íÇóïöë.  
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: grykov@meta.ua 
 
     ゑçñÑñÖóñ. づíïäëÜïöëíÖñÖÖÜïöá íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú, óê äëÜïöÜöí, ÖíÑñ¢ÖÜïöá ó ïëíçÖóöñ¿áÖÜ Öñç▲ïÜ¡í　 
ïöÜó½Üïöá – çÜö öñ äëñó½Üàñïöçí, ¡ÜöÜë▲ñ Ü¡í£▲çí0ö Öí äñëïäñ¡öóçÖÜïöá óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 íïóÖêëÜÖÖ▲ê ½íüóÖ 
ç ¡íôñïöçñ ÇñÖñëíöÜëÜç ï ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖ▲½ ïí½ÜçÜ£ßÜ¢ÑñÖóñ½. ぞÜ ïÜàñïöçÜñö ó£çñïöÖí　 ó ïñëáñ£Öí　 äëÜß¿ñ½í 
äÜÑÑñë¢íÖó　 Öí £íÑíÖÖÜ½ ÜëÜçÖñ Öíäë　¢ñÖó　 íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí (んゎ).  
     ぴñ¿á ëíßÜö▲. づí£ëíßÜö¡í í¿ÇÜëóö½Üç ëñ¿ñúÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 äëÜîñïïÜ½ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ïóïöñ½▲ ïöíßó¿ó£íîóó ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ. 
     ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぢëÜçñÑñÖÖ▲ñ ëíÖññ óïï¿ñÑÜçíÖó　 [1, 2] äëÜîñïïí äÜÑ¡¿0ôñÖó　 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ñ½¡Üïöó ¡ çÜ£ßÜ¢ÑñÖÖÜ½Ü んゎ ï ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ £ÖíôñÖó　 ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ó çëñ½ñÖó 
äñëñêÜÑÖÜÇÜ äëÜîñïïí äÜ¡í£í¿ó, ôöÜ äëó äÜïöëÜñÖóó ~ââñ¡öóçÖ▲ê ïóïöñ½ ïöíßó¿ó£íîóó Öíäë　¢ñÖó　 んゎ 
ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá £íçóïó½Üïöá ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ó äÜïöÜ　ÖÖ▲ê çëñ½ñÖó んゎ Üö £ÖíôñÖó　 ñ½¡Üïöó ó 
½ÜàÖÜïöó ÖíÇëÜ£¡ó äëó ¡Ü½½Üöíîóó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ñ½¡Üïöñú. んÖí¿ó£ äëñÑ▲ÑÜàóê óïï¿ñÑÜçíÖóú äÜ¡í£í¿, 
ôöÜ Öí äëí¡öó¡ñ ïÜàñïöçÜñö Öñ¡óú ëíßÜôóú ÜôíïöÜ¡ ç▲êÜÑÖÜú êíëí¡öñëóïöó¡ó んゎ, Üßñïäñôóçí0àóú 
äëóñ½¿ñ½Üñ Ñ¿　 äÜöëñßóöñ¿　 Öíäë　¢ñÖóñ, ÜÇëíÖóôñÖÖ▲ú £ÖíôñÖó　½ó ¡Ü½½ÜöóëÜñ½▲ê  ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê 
ñ½¡Üïöñú. ぢëó ~öÜ½ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ ñ½¡Üïöó äëó ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ½ £ÖíôñÖóó ÖíÇëÜ£¡ó äëóçÜÑóö ¡ 
äÜç▲üñÖó0 ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ äëó Üï¿Üçóó äëíçó¿áÖÜ ç▲ßëíÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 ~öÜú ñ½¡Üïöó. どÜ ñïöá 
ÖÜë½í¿áÖí　 ëíßÜöí ïóïöñ½▲ çÜ£½Ü¢Öí öÜ¿á¡Ü äëó äëíçó¿áÖÜ £íÑíÖÖÜú ëíßÜôñú öÜô¡ñ ó äëíçó¿áÖÜ 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ½ £ÖíôñÖóó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ¡Ü½½ÜöóëÜñ½Üú ñ½¡Üïöó (ëóï. 1.). ぢëó Öñäëíçó¿áÖÜ½ ç▲ßÜëñ 
¡Ü½½ÜöóëÜñ½Üú ñ½¡Üïöó çÜ£½Ü¢ñÖ ï¿Üôíú, ¡ÜÇÑí äëó ÑÜïöó¢ñÖóó ½í¡ïó½í¿áÖÜ çÜ£½Ü¢ÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　 
Öíäë　¢ñÖó　 Öí Üß½Üö¡íê んゎ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖí　 ßíöíëñ　 Öñ ßÜÑñö Üö¡¿0ôñÖí, ó ïÖó¢ñÖóñ 
Öíäë　¢ñÖó　 ßÜÑñö äëÜóïêÜÑóöá Ü¢ñ çï¿ñÑïöçóñ Öí¿óôó　 ßÜ¿áüÜú ñ½¡Üïöó, ôöÜ äëóçñÑñö ¡ äñëñÇëñçÜ 
¡ÜÖÑñÖïíöÜëÜç ó Üß½ÜöÜ¡ ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½íüóÖ▲. 

 
づóïÜÖÜ¡ 1 – ゑ▲êÜÑÖí　 êíëí¡öñëóïöó¡í んゎ äëó Üçñ¿óôñÖóó £ÖíôñÖó　 ¡Ü½½ÜöóëÜñ½Üú ñ½¡Üïöó 
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    が¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 Ü¡í£íÖÖ▲ê ç▲üñ 
äëÜîñïïÜç ß▲¿ ïÜ£ÑíÖ ¿íßÜëíöÜëÖ▲ú 
ïöñÖÑ, äÜ£çÜ¿　0àóú ï äÜ½Üàá0 
äëÜÇëí½½óëÜñ½ÜÇÜ ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ 
¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí (ぢずと) Üöï¿ñ¢óçíöá 
Öíäë　¢ñÖóñ Öí Üß½Üö¡íê んゎ ó 
¡Ü½½ÜöóëÜçíöá ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 ßíöíëñ0 
ñ½¡Üïöñú.  とÜ½½Üöíîó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú 
ßíöíëñó äÜ£çÜ¿　ñö ÜÑñë¢óçíöá 
Öíäë　¢ñÖóñ ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ½ Ñóíäí£ÜÖñ.  
が¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ ÑÜßóöáï　 öí¡ÜÇÜ 
ëñ£Ü¿áöíöí ßñ£ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ぢずと, 
ÖñÜßêÜÑó½Ü ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ äÜÑßóëíöá 
ÖñÜßêÜÑó½Ü0 ñ½¡Üïöá Ñ¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖÖÜú 
ç ÑíÖÖ▲ú 
½Ü½ñÖö ÖíÇëÜ£¡ó, ôöÜ äëó äëí¡öóôñï¡Ü½ 
äëó½ñÖñÖóó ÜïöíÖÜç¡ó ¡ëíúÖñ ÖñÜÑÜßÖÜ 
ó Öñ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ. で îñ¿á0 ïÜ£ÑíÖó　 
ÜïöëÜúïöçí ëñ¿ñúÖÜÇÜ  Üäëíç¿ñÖó　 
äëÜîñïïÜ½ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　  
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí ß▲¿ ëí£ëíßÜöíÖ 
í¿ÇÜëóö½ ëíßÜö▲ ぢずと, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ú 
Öí ëóï. 2. で äÜ½Üàá0 £íÑíçíñ½▲ê 
äíëí½ñöëÜç ½Ü¢ÖÜ ëñÇÜ¿óëÜçíöá üóëóÖÜ 
ëíßÜôñÇÜ ¡íÖí¿í, £íÑíçíöá ëíßÜôññ 
Öíäë　¢ñÖóñ Ñ¿　 ÇñÖñëíöÜëí, ôíïöÜöÜ 
äëÜçñë¡ó Üï¿Üçóú ¡Ü½½Üöíîóó ó 
¡Ü¿óôñïöçÜ £ÖíôñÖóú Ñ¿　 ëíïôñöí 
ÜïëñÑÖñÖó　 Öíäë　¢ñÖó　 Üß½ÜöÜ¡ んゎ.   
     ゑ▲çÜÑ▲. づí£ëíßÜöíÖÖ▲ú í¿ÇÜëóö½ 
ëñ¿ñúÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 äëÜîñïïÜ½ 
¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜÇÜ çÜ£ßÜ¢ÑñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí äÜ£çÜ¿　ñö 
óïäÜ¿á£Üçíöá ïäñîóâó¡Ü çÖñüÖóê ó 
ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲ê êíëí¡öñëóïöó¡ Ñ¿　 
ïöíßó¿ó£íîóó ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí.   
 

ずごどぎづんどばづん 
     1. ゎ¿íÑóë ん.や., づÜ½íüóê：Ö ù.ゑ., 
ぶñÖôñçÜú ゑ.ゑ. ぎ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖñ 
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 êíëí¡öñëóïöó¡ 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí  
// ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： öí ñÖñëÇñöóôÖ： 
ïóïöñ½ó, ½ñöÜÑó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 öí 
Üäöó½：£íî：；. げß：ëÖó¡ ÖíÜ¡Üçóê äëíîá やび 
ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜ； ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖÜ； 
¡ÜÖâñëñÖî：； ½Ü¿ÜÑóê ÜôñÖóê ： 
ïäñî：í¿：ïö：ç Ü ½：ïö： とëñ½ñÖôÜ¡  
07–08 ¡ç：öÖ　 2011 ë. – とëñ½ñÖôÜ¡, とぞば, 
2011. – で. 267. 
     2. ゎ¿íÑ▲ëá ん.ご., づ▲¡Üç ゎ.ù.,  
げ　ß¿Üç ご.ん. Ä¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖ▲ñ 
óïï¿ñÑÜçíÖó　 ½í¿Ü½ÜàÖÜÇÜ óïöÜôÖó¡í 
íçíëóúÖÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 Öí ßí£ñ 
íïóÖêëÜÖÖÜÇÜ ÇñÖñëíöÜëí // ゑñïöÖó¡ 
とëñ½ñÖôÜÇï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ 
äÜ¿óöñêÖóôñï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí.  
– ゑ▲ä. 4/2007 (45). – ぶ. 2. – で. 38–41. 

ぞíôí¿Ü

でôóö▲çíÖóñ ÜîóâëÜçíÖÜÇÜ ÖÜë½óëÜçíÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　
Öíäë　¢ñÖó　 んゎ

ぢëñÜßëí£ÜçíÖóñ ÜîóâëÜçíÖÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í ç çñ¿óôóÖÜ âÜë½íöí
REAL

ばïëñÑÖñÖóñ £ÖíôñÖó　 äëñÜßëí£ÜçíÖÖÜÇÜ ïóÇÖí¿í ó£ £íÑíÖÖÜÇÜ
¡Ü¿óôñïöçí ó£½ñëñÖóú

ばçñ¿óôñÖóñ ïôñöôó¡í ôíïöÜö▲ äëÜçñë¡ó Üö¡¿ÜÖñÖóú Öí çñ¿óôóÖÜ
çëñ½ñÖó îó¡¿í ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí

でôñöôó¡ ôíïöÜö▲ äëÜçñë¡ó > £íÑíÖÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　?

づíïôñö äÜëÜÇÜç▲ê £ÖíôñÖóú ïëíßíö▲çíÖó　 ¡Ü½½Üöíîóó ¡¿0ôí
Ñ¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ñ½¡Üïöó

だßÖÜ¿ñÖóñ ïôñöôó¡í ôíïöÜö▲ äëÜçñë¡ó

ばïëñÑÖñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ > çñëêÖñÇÜ
äÜëÜÇÜçÜÇÜ £ÖíôñÖó　?

でÖ　öá ïóÇÖí¿ Üäëíç¿ñÖó　 ¡¿0ôÜ½ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú
ñ½¡Üïöó

ばïëñÑÖñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ Öíäë　¢ñÖó　 んゎ <  Öó¢ÖñÇÜ
äÜëÜÇÜçÜÇÜ £ÖíôñÖó　?

ばïöíÖÜçóöá ïóÇÖí¿ Üäëíç¿ñÖó　 ¡¿0ôÜ½ äÜÑ¡¿0ôñÖó　
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ñ½¡Üïöó

とÜÖñî

がí

ぞñö

がí

がí

ぞñö

ぞñö

づóïÜÖÜ¡ 2 - ん¿ÇÜëóö½ ëíßÜö▲ ÜïöëÜúïöçí
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Äぞぎづゎだぢづだぴぎででぼ ゑ ぞんでだでぞだぜ とだぜぢずぎとでぎ  
で とんゑごどんぴごだぞぞぼぜご んゑどだとだずぎゐんぞごéぜご 

ゑ. ゎ. とÜçí¿áôÜ¡, íïä., ど. ゑ. とÜëñÖá¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39600, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: viktoria_kovalc@mail.ru 

 
ゑçñÑñÖóñ. ゑ äëÜîñïïñ âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ÖíïÜïÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç (ぞと) çÜ£Öó¡í0ö Üï¿Üçó　 Ñ¿　 ëí£çóöó　 

¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú, ïÜäëÜçÜ¢Ñí0àóêï　 Üßëí£ÜçíÖóñ½ ó ïê¿Üä▲çíÖóñ½ äÜ£▲ëá¡Üç Çí£í ç äÜöÜ¡ñ 
¢óÑ¡Üïöó [1], ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 äñëóÜÑóôñï¡óê ¡Ü¿ñßíÖóú Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ, ëÜïöÜ äÜöñëá 
½ÜàÖÜïöó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ ó, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ, ïÖó¢ñÖó0 äÜ¿ñ£ÖÜú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó, ëíïêÜÑÜñ½Üú 
äÜöëñßóöñ¿ñ½. で¡í£íÖÖÜñ äëóçÜÑóö ¡ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ç▲êÜÑÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê äíëí½ñöëÜç 
ぞと äÜïëñÑïöçÜ½ âÜë½óëÜçíÖó　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê Üäëíç¿　0àóê çÜ£Ññúïöçóú Öí çêÜÑ ïóïöñ½▲. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, 
ぞと äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú ï¿Ü¢Ö▲ñ ïóïöñ½▲ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ½ÜàÖÜïöó, äëñÜßëí£ÜçíÖóñ ¡ÜöÜëÜú äëÜóïêÜÑóö çÜ 
çïñê ~¿ñ½ñÖöíê ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í. 

が¿　 íÖí¿ó£í äëÜîñïïÜç äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç ëíßÜöñ óïäÜ¿á£ÜçíÖ ½ñöÜÑ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó [2], 
¡ÜöÜë▲ú  ÖíóßÜ¿ññ äÜ¿ÖÜ êíëí¡öñëó£Üñö ó£½ñÖñÖóñ ½ÜàÖÜïöó çÜ çëñ½ñÖÖÜú Üß¿íïöó äëó ¿0ß▲ê âÜë½íê 
óïêÜÑÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç öÜ¡í ó Öíäë　¢ñÖó　, ½Ü½ñÖöí ó ôíïöÜö▲ çëíàñÖó　, ÖíäÜëí ó äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó. 
ぞñ¿óÖñúÖ▲ñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëóçÜÑ　ö ¡ ó£½ñÖñÖó0 ~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　 ぞと, äÜ　ç¿ñÖó0 
ôíïöÜö, Üö¿óôÖ▲ê Üö äíëí½ñöëÜç £íÑí0àóê ïóÇÖí¿Üç, ëÜïöÜ ~ââñ¡öóçÖ▲ê £ÖíôñÖóú ½ÜàÖÜïöó. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ï ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó íçöÜ¡Ü¿ñßíÖó　½ó Öí 
ßí£ñ ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ゑ ïó¿ÜçÜ½ ¡íÖí¿ñ ぞと äëÜóïêÜÑóö Öñäëñë▲çÖÜñ äëñÜßëí£ÜçíÖóñ 
äíëí½ñöëÜç ~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ ëñ¢ó½í: ½ÇÖÜçñÖÖÜú ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó (t)Pel  ç ½ñêíÖóôñï¡Ü0 (t)Pmech , í 
£íöñ½ ç ÇóÑëíç¿óôñï¡Ü0 ½ÜàÖÜïöá Öí ç▲êÜÑñ ÖíïÜïí (t)Pgp  ó ç ïñöó äÜöëñßóöñ¿　 (t)P

i)c(gn . 
ぢëó ç▲äÜ¿ÖñÖóó Üï¿Üçóú Ñ¿　 ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóó ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ [1] ç ぞと äÜ　ç¿　0öï　 ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ñ 

äÜöñëó ½ÜàÖÜïöó:  
 ),t(H)t(Qg(t)P kavgnkav  1  (1) 

ÇÑñ )t(Q)t(R)t(H gnkavkav 1
2  – äÜöñëó ÖíäÜëí ç ¡íÖí¿ñ ¡íçóöíîóó, äÜÑ¡¿0ôñÖÖÜ½ ¡ äñëçÜ½Ü Üôíïö¡Ü 

öëÜßÜäëÜçÜÑí; kavkav
kav

kav VK
gS

R 
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 – ÇóÑëíç¿óôñï¡Üñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ, ïÜ£Ñíçíñ½Üñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲½ó 

¡íçñëÖí½ó;     
T

ii
kav

kav dt)t(Q)t(Q
T

V 0 1
1  – Üßéñ½ ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲; 

G
VT kav

kav  – äÜïöÜ　ÖÖí　 

çëñ½ñÖó ¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲; G  – çñïÜçÜú ëíïêÜÑ ¢óÑ¡Üïöó;   – ÜÑñ¿áÖ▲ú çñï ¢óÑ¡Üïöó; 9,81g  ½/ï2 – 
Üï¡ÜëñÖóñ ïçÜßÜÑÖÜÇÜ äíÑñÖó　,   – ä¿ÜöÖÜïöá ¢óÑ¡Üïöó [3]. 

ぢëó Öíôí¿áÖÜ½ Üßéñ½ñ ¡íçñëÖ▲ 3
0 0,0008 V ì  ç¿ó　Öóñ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç Öí çñ¿óôóÖÜ äÜöñëá 

~ÖñëÇóó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ Öñ£Öíôóöñ¿áÖÜ ó ïóïöñ½Ü ½Ü¢ÖÜ ïôóöíöá ¿óÖñúÖÜú [1]; äëó ëí£çóöóó ¡íçóöíîóó Üßéñ½ 
¡íçñëÖ▲ çÜ£ëíïöíñö ó ó£½ñÖñÖóñ Ñíç¿ñÖó　 ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ ÖÜïóö äÜ¿áïóëÜ0àóú êíëí¡öñë. ぢëó ÑÜïöó¢ñÖóó 
¡ëóöóôñï¡ÜÇÜ £ÖíôñÖó　 Üßéñ½í krV  ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ ¡íçñëÖ▲, Ñçó¢Üàóñï　 ç äÜöÜ¡ñ ¢óÑ¡Üïöó, ïê¿Üä▲çí0öï　 ó 
äëóçÜÑ　ö ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê íçöÜ¡Ü¿ñßíÖóú ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ, ôíïöÜöí ¡ÜöÜë▲ê £íçóïóö Üö ôíïöÜö▲ 
çëíàñÖó　 ÑçóÇíöñ¿　 ÖíïÜïí, Ñíç¿ñÖó　 ç ÖíäÜëÖÜ½ ¡Ü¿¿ñ¡öÜëñ, ïÜßïöçñÖÖ▲ê äíëí½ñöëÜç öëíÖïäÜëöóëÜñ½Üú 
¢óÑ¡Üïöó. ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç ç ぞと ç▲äÜ¿ÖñÖÜ Öí ßí£ñ ó½½óöíîóÜÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó, ç¡¿0ôí0àñú ß¿Ü¡ 
£íÑíÖó　 (ゐげ), äëñÜßëí£Üçíöñ¿á ôíïöÜö▲ (ぢぶ), íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçóÇíöñ¿á (んが), ÖíïÜï (ぞ), öëó Üôíïö¡í ïñöó,  
äÜöëñßóöñ¿　 (ぢ) ó ¡íÖí¿ ¡íçóöíîóó, âÜë½óëÜ0àóú Öñ¿óÖñúÖÜ0 £íçóïó½Üïöá ó£½ñÖñÖó　 Üßéñ½í ¡íçóöíîóÜÖÖÜú 
¡íçñëÖ▲ çÜ çëñ½ñÖó [3]. 

が¿　 íÖí¿ó£í ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ç ぞと ß¿Ü¡Ü½ £íÑíÖó　 âÜë½óëÜñöï　 öñïöÜç▲ú ïóÇÖí¿ çóÑí 
)tcos(UU)t(U varzad  0 , ïÜÑñë¢íàóú äÜïöÜ　ÖÖÜ0 0U  ó £Öí¡Üäñëñ½ñÖÖÜ0 )tcos(U var   ïÜïöíç¿　0àóñ, 

ÇÑñ f 2  – ¡ëÜÇÜçí　 ôíïöÜöí, f – ôíïöÜöí ïóÇÖí¿í £íÑíÖó　, t  – çëñ½　 ó£½ñÖñÖó　 ïóÇÖí¿í, 0U , varU  – 
í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖÜú ó £Öí¡Üäñëñ½ñÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àóê ïóÇÖí¿í £íÑíÖó　.  

が¿　 ぞと ï äíëí½ñöëí½ó: 562,H n   ½, 3470,Qn   ½3/ï, 200nP  ¡ゑö, 860,n  , 311n  ï-1, 531 ,f kav   ゎî, 

102 kavf  ゎî äÜ¿ÜôñÖ▲ ¡ëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ÖíäÜëí, äëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜïöó ó ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó (ëóï. 1) ç 
ïó¿ÜçÜ½ ¡íÖí¿ñ ぞと ßñ£ Üôñöí ¡íçóöíîóó ó äëó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú Ñ¿　 ëí£¿óôÖ▲ê £ÖíôñÖóú 

ïöñäñÖó ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóó 101 kavn  ó 162 kavn , ÇÑñ ;
V
V

n i
ikav

0
  iV  – öñ¡Üàññ £ÖíôñÖóñ Üßéñ½í 

¡íçóöíîóÜÖÖÜú ¡íçñëÖ▲. 
んÖí¿ó£ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê äÜ¡í£í¿, ôöÜ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóñ ¡íçóöíîóó ç öëÜßÜäëÜçÜÑñ äëóçÜÑóö ¡ óï¡í¢ñÖó0 
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ïóÇÖí¿í ½ÜàÖÜïöó, äëóôñ½ ôñ½ ç▲üñ ïöñäñÖá ëí£çóöó　 ¡íçóöíîóó, öñ½ óï¡í¢ñÖó　 ßÜ¿ññ 　çÖÜ ç▲ëí¢ñÖ▲. ゑ 
ïäñ¡öëñ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ç¿ó　Öóñ ¡íçóöíîóó ÜöÜßëí¢íñöï　 ïÖó¢ñÖóñ½ í½ä¿óöÜÑÖ▲ê £ÖíôñÖóú 
äÜïöÜ　ÖÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú, äñëçÜú ó çöÜëÜú Çíë½ÜÖó¡ ½ÜàÖÜïöó, í öí¡¢ñ äÜ　ç¿ñÖóñ½ ç▲ïüóê Çíë½ÜÖó¡ 
äÜë　Ñ¡í 3, 4, 5 ó ö. Ñ., ÜÇóßí0àí　 ¡ÜöÜë▲ê ÖÜïóö £íöÜêí0àóú çÜ¿ÖÜçÜú êíëí¡öñë. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ¡íÖí¿ 
¡íçóöíîóó 　ç¿　ñöï　 ÇñÖñëíöÜëÜ½ ïÜßïöçñÖÖ▲ê Çíë½ÜÖó¡ ½ÜàÖÜïöó ç ÇóÑëÜïóïöñ½ñ. 

        

 
 í) ß) ç) 
づóïÜÖÜ¡ 1 – とëóç▲ñ ó£½ñÖñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ç ぞと ó í½ä¿óöÜÑÖ▲ñ ïäñ¡öë▲ ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó 

Öí ç▲êÜÑñ äñëçÜÇÜ Üôíïö¡í ÇóÑëÜïñöó ßñ£ Üôñöí ¡íçóöíîóó (í) ó äëó Öí¿óôóó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç 
ïóïöñ½ñ äëó 1kavn  (ß) ó 2kavn  (ç)  

 
ぜñëÜú ÜîñÖ¡ó ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ç ïóïöñ½ñ 

　ç¿　ñöï　 ~ââñ¡öóçÖí　 ½ÜàÖÜïöá efP , ÜäëñÑñ¿　ñ½í　 
¡í¡ ïëñÑÖñ¡çíÑëíöóôÖÜñ £ÖíôñÖóñ ½ÇÖÜçñÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó £í äñëóÜÑ [2]. 

んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ äëó äÜÑÑñë¢íÖóó Ü 
äÜöëñßóöñ¿　 öëñßÜñ½Üú ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú ½ÜàÖÜïöó 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲ äëóçÜÑ　ö ¡ ëÜïöÜ 
~ââñ¡öóçÖ▲ê £ÖíôñÖóú ½ÜàÖÜïöó Öí ¡í¢ÑÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ 
ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í (ëóï. 2). ご£ äÜ¿ÜôñÖÖÜú ÑóíÇëí½½▲ 
çóÑÖÜ, ôöÜ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　 ïÜäëÜçÜ¢Ñí0öï　 
äÜ　ç¿ñÖóñ½ äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Öí ¡íçóöíîó0 ÑÜ 
( 6525 ) % Üö ÖÜ½óÖí¿áÖÜú ½ÜàÖÜïöó ÖíïÜïí, ëÜïöÜ½ 
~¿ñ¡öëóôñï¡Üú, ½ñêíÖóôñï¡Üú ó ÇóÑëíç¿óôñï¡Üú 
½ÜàÖÜïöñú ÑÜ ( 4020  ) % äÜ ïëíçÖñÖó0 ï 
~ÖñëÇñöóôñï¡ó½ó äíëí½ñöëí½ó ïóïöñ½▲ ßñ£ Üôñöí 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú. 

ゑ▲çÜÑ▲. ぞíïÜïÖ▲ú ¡Ü½ä¿ñ¡ï äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú 
ï¿Ü¢ÖÜ0 ïóïöñ½Ü ~ÖñëÇÜäëñÜßëí£ÜçíÖó　, ÇÑñ äëó ó£½ñÖñÖóó ëñ¢ó½Üç ëíßÜö▲ ÖíïÜïÖ▲ê íÇëñÇíöÜç çÜ£Öó¡í0ö 
Öñ¿óÖñúÖ▲ñ ÇóÑëÜÑóÖí½óôñï¡óñ äëÜîñïï▲. ゑ▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ú íÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　 ç 
öëÜßÜäëÜçÜÑÖÜú ïóïöñ½ñ äëóçÜÑ　ö ¡ óï¡í¢ñÖó　½ âÜë½▲ ïóÇÖí¿Üç öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ó ~ÖñëÇñöóôñï¡óê 
äíëí½ñöëÜç ç ÖíïÜïÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ, äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖó0 ~ÖñëÇÜäÜöñëá ç ïó¿ÜçÜ½ ¡íÖí¿ñ ó ëÜïöÜ 
ÖñäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖ▲ê äÜöñëá ½ÜàÖÜïöó Öí ¡íçóöíîó0. ぞñ¿óÖñúÖ▲ú ¡íÖí¿, Üäóï▲çí0àóú ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ñ 
äëÜîñïï▲ ç ÇóÑëÜïñöó, 　ç¿　ñöï　 ÇñÖñëíöÜëÜ½ ç▲ïüóê Çíë½ÜÖó¡ ç ïäñ¡öëñ ½ÜàÖÜïöó, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ ó£½ñÖñÖó0 
~ÖñëÇñöóôñï¡ÜÇÜ ïÜïöÜ　Öó　 ïóïöñ½▲, ïÖó¢ñÖó0 ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó ó ÖíÑñ¢ÖÜïöó âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 
ëíïï½íöëóçíñ½Üú ïóïöñ½▲. 
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3. でñëÑ0¡ ん.ん., とÜëñÖá¡Üçí ど.ゑ. がóÖí½óôñï¡óñ äëÜîñïï▲ ç ÇóÑëÜöëíÖïäÜëöÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ï ÜôñöÜ½ 
¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 　ç¿ñÖóú // ゑ：ïÖó¡ Öíî：ÜÖí¿áÖÜÇÜ öñêÖ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ «びíë¡：çïá¡óú äÜ¿：öñêÖ：ôÖóú 
：ÖïöóöÜö». – びíë¡：ç: ぞどば «びぢや», 2010. – ヽ 28. – で. 375–382. 

づóïÜÖÜ¡ 2 – がóíÇëí½½▲ ó£½ñÖñÖó　 ~ââñ¡öóçÖ▲ê 
£ÖíôñÖóú ½ÜàÖÜïöó Öí ~¿ñ½ñÖöíê ïó¿ÜçÜÇÜ ¡íÖí¿í ç  

ïóïöñ½ñ ßñ£ Üôñöí ¡íçóöíîóó í) ó  
äëó Öí¿óôóó ¡íçóöíîóÜÖÖ▲ê 

äëÜîñïïÜç Ñ¿　 1kavn  (ß) ó 2kavn  (ç) 
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ぜ. ゑ.でë：ßÖí, ½íÇ：ïöë., ん. や. ずÜ½ÜÖÜï, ïö. çó¡¿., ぜ. ん. づÜÑñÖ¡Ü íï. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖ：ú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: zylon@ukr.net 

 
ゑïöÜä. げ ½ñöÜ0 çó£ÖíôñÖÖ　 ½ñêíÖ：ôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú ç：Ñëñ½ÜÖöÜçíÖóê ½íüóÖ, ïö：ú¡：ïöá ；ê ÑÜ ½ñêíÖ：ôÖóê öí 

ïöëÜ½Üçóê ÖíçíÖöí¢ñÖá, ÑçóÇÜÖó ÑÜï¿：Ñ¢Ü0öá ä：Ñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　½. ぢñëïäñ¡öóçÖó½ çóÑÜ½ çóäëÜßÜçí¿áÖÜÇÜ 
Üß¿íÑÖíÖÖ　 ． ïóïöñ½ó ç£í．½ÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 (でゑぞ) ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ [1, 2]. ば ëÜßÜö： [2] £íäëÜäÜÖÜçíÖÜ 
ïäÜï：ß çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖÜÇÜ Öí¡ÜäóôÜçíôí-¡Ü½äñÖïíöÜëí, ç 　¡Üïö： 　¡ÜÇÜ Üß‾ëÜÖöÜçíÖÜ çóß：ë 
½íüóÖó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü; ÖíçñÑñÖÜ £íÇí¿áÖóú ä：Ñê：Ñ ÑÜ £Ñ：úïÖñÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 çóäëÜßÜçÜçíÖÜ； ½íüóÖó ： 
¡Ü½äñÖïíî：； îóë¡Ü¿00ôÜ； ç ïóïöñ½： £Öí¡Ü£½：ÖÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö：.  

ぢëó îáÜ½Ü, ëñí¿：£íî：　 ïóïöñ½ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ½íüóÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü (ぜぢで) ½Ü¢ñ ßÜöó £Ñ：úïÖñÖí £ 
çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½íüóÖÖóê íßÜ öóëóïöÜëÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç Ü 　¡：ëÖóê ¡Ü¿íê öí ¡Ü¿íê Üß½ÜöÜ¡ £ßÜÑ¢ñÖÖ　. ぢ：Ñ 
ôíï çóäëÜßÜçíÖÖ　 ç ëñ¢ó½íê ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá Ü ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü öí ä：ÑßÜë： ¡ñëÜ0ôóê çä¿óç：ç, àÜ 
âÜë½Ü0öáï　 öí äÜÑí0öáï　 Öí ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 öëíÖ£óïöÜëÖóê íßÜ öóëóïöÜëÖóê äñëñöçÜë0çíô：ç. ゑó£ÖíôñÖÖ　 
£í£ÖíôñÖóê äíëí½ñöë：ç ÑÜïöíöÖáÜ Üï¡¿íÑÖñÖñ [1, 2], öÜ½Ü çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá Ü ëÜ£ëÜßî： ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ 
íäíëíöÜ, çó¡ÜëóïöíÖÖ　 　¡ÜÇÜ ÑÜ£çÜ¿　öó½ñ çó£Öíôóöó äÜôíö¡Üç： £ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ぜぢで ü¿　êÜ½ íçöÜ½íöó£íî：； äëÜîñïÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü 
äíëí½ñöë：ç ¡ñëÜçíÖÖ　 ïó¿Üçó½ó äëóïöëÜ　½ó £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½ñöÜÑÜ ä¿íÖÜçíÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. ぢ¿íÖÜçíÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ – îñ äëÜîñÑÜëí çóßÜëÜ ¡：¿á¡Üïö： ÑÜï¿：Ñ：ç 
öí Ü½Üç ；ê äëÜçñÑñÖÖ　, ÖñÜßê：ÑÖóê ： ÑÜïöíöÖ：ê Ñ¿　 ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 äÜïöíç¿ñÖÜ； ½ñöó ：£ £íÑíÖÜ0 öÜôÖ：ïö0. ぢ¿íÖÜ0ôó 
ñ¡ïäñëó½ñÖö, ÖñÜßê：ÑÖó½ ． ÜÑñë¢íÖÖ　 ½í¡ïó½í¿áÖÜ； ：ÖâÜë½íî：； ç ÖíúÇ：ëü：ú ½Ü¢¿óç：ú ïóöÜíî：；, Öñ çó½íÇí0ôó 
äÜë：çÖ　ÖÜ çñ¿ó¡Ü； ¡：¿á¡Üïö： ÑÜï¿：Ñ：ç [3]. 

ぢëÜçñÑñÖ： ç ëÜßÜö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó¡ÜÖíÖ： Ñ¿　 öëáÜê ぜぢで ë：£ÖÜ； äÜöÜ¢ÖÜïö： (P1=1,4 ¡ゑö; P2=9 ¡ゑö;  
P3=17 ¡ゑö). ぢíëí½ñöëí½ó Üäöó½：£íî：； ÜßëíÖÜ ñâñ¡öóçÖ： £ÖíôñÖÖ　 ïöëÜ½：ç I1ñâ, I2ñâ, Iぇñâ [2]. ば 　¡Üïö： âí¡öÜë：ç 
ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ÜßëíÖÜ ¡ñëÜ0ô： çä¿óçó: け1, け2 – üäíëÜçíö：ïöá ：½äÜ¿áï：ç ¡ñëÜçíÖÖ　, 　¡： äÜÑí0öáï　 Öí ぷやぢó, àÜ 
¢óç¿　öá Üß½Üö¡ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ñ¿ñ¡öëóôÖóê ½íüóÖ; l2 – ¡Üö £ïÜçÜ ：½äÜ¿áïÜ ¡ñëÜçíÖÖ　, àÜ äÜÑí．öáï　 Öí ぷやぢ ç 
¡Ü¿： Üß½Üö¡ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　 ¡Ü½äñÖïíöÜëí. ぢ：Ñ ôíï äëÜçñÑñÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ÜßëíÖÜ Ñçí ë：çÖ： £½：Öó äíëí½ñöëÜ: pmin 
i pmax [3], ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ôÜÇÜ çó£Öíôí．öáï　 ½íöëóî　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ. と：¿á¡：ïöá ÑÜï¿：Ñ：ç ÑÜë：çÖ0． 8 öí ÑÜÑí．öáï　 àñ 
ÜÑóÖ ñ¡ïäñëó½ñÖö äëó ÖÜ¿áÜçóê Ü½Üçíê. ば ëñÑí¡öÜë： STATGRAPHICS ßÜÑÜ．öáï　 ½íöëóî　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ 
äñëüÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü, çóêÜÑ　ôó £ ½í¡ïó½í¿áÖóê öí ½：Ö：½í¿áÖóê £ÖíôñÖá âí¡öÜë：ç, 　¡： çó£ÖíôñÖ： ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜ 
ü¿　êÜ½ ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 でゑぞ ぜぢで [2]. げí ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü½ ½íöëóî： ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ Üöëó½íÖÜ ë：çÖ　ÖÖ　 
½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú âí¡öÜë：ç. げÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç Ññöñë½：Öíî：； Ñ¿　 ÜÑñë¢íÖóê ½ÜÑñ¿ñú ． Öó¢ôó½ó £í 
ÑÜäÜïöó½：, öÜ½Ü çóÖó¡í． ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá Ü £íïöÜïÜçíÖÖ： ½ñöÜÑÜ ä¿íÖÜçíÖÖ　 ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. 

ゑóêÜÑ　ôó £ ¡ëóöñë：；ç Üäöó½í¿áÖÜïö： ä¿íÖ：ç, ¡ëíàÜÇÜ ñâñ¡öÜ ½Ü¢Öí ÑÜï　Çöó äëó ä¿íÖÜçíÖÖ：, àÜ ç：ÑäÜç：Ñí． 
çó½ÜÇí½ ÜëöÜÇÜÖí¿áÖÜïö： öí ëÜöíöíßñ¿áÖÜïö：. ん¿ñ öí¡： ä¿íÖó ½Ü¢¿óç： ¿óüñ äëó äÜßÜÑÜç： ¿：Ö：úÖóê ½ÜÑñ¿ñú, 
öÜ½Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ çóßóëíöó ÜÑÖÜ £ çó½ÜÇ. ぞíúß：¿áü ñâñ¡öóçÖó½ ççí¢í．öáï　 îñÖöëí¿áÖñ ¡Ü½äÜ£óî：úÖñ 
ëÜöíöíßñ¿áÖñ ä¿íÖÜçíÖÖ　 ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü. ぢëó ëÜöíöíßñ¿áÖÜ½Ü ä¿íÖÜçíÖÖ： ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü çí¢¿óçóú çóß：ë 
ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖóê öÜôÜ¡ Ü îñÖöë： – «ÖÜ¿áÜçóê» öÜôÜ¡, Üï¡：¿á¡ó çÜÖó ÖñÜßê：ÑÖ： Ñ¿　 Üî：Ö0çíÖÖ　 äÜ½ó¿¡ó 
ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ： äñëñç：ë¡ó íÑñ¡çíöÖÜïö： ½ÜÑñ¿： [3]. ば ëñÑí¡öÜë： STATGRAPHICS ßÜÑÜ．öáï　 ½íöëóî　 
ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ÑëÜÇÜÇÜ äÜë　Ñ¡Ü, çóêÜÑ　ôó £ ½í¡ïó½í¿áÖóê, ½：Ö：½í¿áÖóê £ÖíôñÖá âí¡öÜë：ç öí £ÖíôñÖá âí¡öÜë：ç Ü 
«£Üë　Öóê» öí «ÖÜ¿áÜçóê» öÜô¡íê. げÖíôñÖÖ　 ¡Üñâ：î：．Öö：ç Ññöñë½：Öíî：； Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜÇÜ £ ÜÑñë¢íÖóê ë：çÖ　Öá 
½íöñ½íöóôÖÜ； ½ÜÑñ¿： ç：ÑäÜç：Ñí0öá ÑÜäÜïöó½ó½. 

が¿　 äñëñç：ë¡ó íÑñ¡çíöÖÜïö： ÜÑñë¢íÖóê ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú ëÜ£ç’　£íÖÜ ïóïöñ½ó ë：çÖ　Öá ç：ÑÖÜïÖÜ け1, け2, l2 
Ü äëÜÇëí½ÖÜ½Ü ïñëñÑÜçóà： Mathcad. づÜ£ëíêÜÖÜ¡ íßïÜ¿0öÖÜ； öí ç：ÑÖÜïÖÜ； äÜêóßÜ¡ äÜ¡í£íç, àÜ ；ê £ÖíôñÖÖ　 Öñ 
äñëñçóàÜ0öá 10 % Ñ¿　 ¡Ü¢ÖÜ； £ ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú. 

ゑóïÖÜç¡ó. ば ëÜßÜö： £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½ ½ñöÜÑÜ ä¿íÖÜçíÖÖ　 ñ¡ïäñëó½ñÖöÜ ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜ ½Ü¢¿óç：ïöá ÜÑñë¢íÖÖ　 
ë：çÖ　Öá ½íöñ½íöóôÖóê ½ÜÑñ¿ñú, £í 　¡ó½ó çó£Öíôí0öá äÜôíö¡Üç： £ÖíôñÖÖ　 ¡ñëÜ0ôóê çä¿óç：ç ç ïóïöñ½： 
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ぜぢで. 
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が. ん. ぜÜï0ÖÑ£, íïä., ど. ゑ. とÜëñÖá¡Üçí, ¡.ö.Ö., ÑÜî. 
とëñ½ñÖôÜÇï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö ó½ñÖó ぜóêíó¿í だïöëÜÇëíÑï¡ÜÇÜ 
Ü¿. ぢñëçÜ½íúï¡í　, 20, 39614, Ç. とëñ½ñÖôÜÇ, ば¡ëíóÖí, E-mail: saue@polytech.poltava.ua 

 
ゑçñÑñÖóñ. ゑ äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 çÜ£ëÜï óÖöñëñï ¡ äëÜîñïïí½ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê 

ïóïöñ½íê (Äぜで), ôöÜ ÜßÜï¿Üç¿ñÖÜ óÖöñÖïóçÖ▲½ ëí£çóöóñ½ öñêÖóôñï¡óê çÜ£½Ü¢ÖÜïöñú ½ó¡ëÜäëÜîñïïÜëÖ▲ê ïóïöñ½ 
Üäëíç¿ñÖó　 ó ÜßëíßÜö¡ó ïóÇÖí¿Üç. が¿　 íÖí¿ó£í ~ÖñëÇñöóôñï¡óê äëÜîñïïÜç ç ~¿ñ¡öëÜöñêÖó¡ñ üóëÜ¡Ü óïäÜ¿á£Ü0öï　 
äÜÖ　öó　 í¡öóçÖÜú, ëñí¡öóçÖÜú ó äÜ¿ÖÜú ½ÜàÖÜïöó. だÑÖí¡Ü ç ë　Ññ óïï¿ñÑÜçíÖóú  [1] äÜ¡í£íÖÜ, ôöÜ öí¡Üú äÜÑêÜÑ Öñ 
ïÜÜöçñöïöçÜñö £í¡ÜÖÜ ïÜêëíÖñÖó　 ~ÖñëÇóó. ゑ ~öÜú ïç　£ó ÜäëíçÑíÖÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½ñöÜÑí ½ÇÖÜçñÖÖÜú 
½ÜàÖÜïöó, ½íöñ½íöóôñï¡óú íääíëíö ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜ£çÜ¿　ñö Ñíöá ÜîñÖ¡Ü ~ÖñëÇÜäëÜîñïïí½ ó ~ââñ¡öóçÖÜïöó 
óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó äÜöëñßóöñ¿ñ½. げí¡ÜÖÜ½ñëÖÜïöó âÜë½óëÜçíÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ó ññ ïÜïöíç¿　0àóê 
äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú ÜïÜß▲ú óÖöñëñï äëó ëíïï½ÜöëñÖóó äëÜîñïïÜç äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç Äぜで.  

でÜàñïöçÜ0àóñ ½ñöÜÑ▲ íÖí¿ó£í ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç Öíäëíç¿ñÖ▲ Öí ëíïï½ÜöëñÖóñ ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç äëñÑäÜôöóöñ¿áÖÜ 
Öí ç▲êÜÑñ óïöÜôÖó¡í. だÑÖí¡Ü Ñ¿　 ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ó äÜç▲üñÖó　 ¡íôñïöçí äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó 
í¡öÜí¿áÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 ëñüñÖóñ £íÑíôó Üôñöí ~ÖñëÇÜÜß½ñÖí ½ñ¢ÑÜ óïöÜôÖó¡Ü½ ó äÜöëñßóöñ¿ñ½ äÜöñ½ ÜîñÖ¡ó 
½ÇÖÜçñÖÖ▲ê £ÖíôñÖóú ïóÇÖí¿Üç, ¡ÜöÜë▲ñ Üöëí¢í0ö âó£óôñï¡óú äëÜîñïï ç ¡í¢Ñ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó.  

ぴñ¿á ëíßÜö▲. ぢÜ¿ÜôñÖóñ ïóïöñ½▲ óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 äíëí½ñöëÜç ï¿Ü¢Ö▲ê 
~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖó　. ぶíïöÜ äëó ëíßÜöñ äÜöëñßóöñ¿　, äóöí0àñÇÜï　 Üö ïñöó äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í, ç 
äÜï¿ñÑÖñ½ äëÜöñ¡íñö ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖ▲ú öÜ¡ Ñí¢ñ äëó ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜ½ Öíäë　¢ñÖóó. ゑ▲£çíÖÜ ~öÜ öñ½, ôöÜ 
äÜöëñßóöñ¿á ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 Öñ¿óÖñúÖ▲ú ~¿ñ½ñÖö. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ïäëíçñÑ¿óçí öí¡í　 ïêñ½í £í½ñàñÖó　, ç ¡ÜöÜëÜú 
ç▲Ññ¿　ñöï　 ¿óÖñúÖí　 ôíïöá (Öñ ½ñÖ　0àí　ï　 çÜ çëñ½ñÖó), í öí¡¢ñ ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöá Äがで äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï ¡ëíöÖ▲½ó 
ôíïöÜöí½ó (ëóï. 1) [2]. ぢëó öí¡Ü½ ëíïï½ÜöëñÖóó ó½ññöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üßé　ïÖóöá ½ñêíÖó£½ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó, 
öí¡ ¡í¡ í¡öóçÖí　 ½ÜàÖÜïöá äÜöëñß¿　ñöï　 öÜ¿á¡Ü ç ïÜïöíçñ ÜÑÖÜôíïöÜöÖ▲ê ¡Ü½äÜÖñÖö, Öíäëó½ñë )t(U 1  ó ),t(I1  í 
ç▲ïÜ¡ÜôíïöÜöÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 öÜ¡í ç▲£çíÖí ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ äëÜîñïïÜ½ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ~ÖñëÇóó ç Öñ¿óÖñúÖÜ½ 
~¿ñ½ñÖöñ. ぎï¿ó ëíïï½íöëóçíöá ~öÜ ï äÜ£óîóó ÜîñÖ¡ó ,E...E,E n21  öÜ ç äÜï¿ñÑÜ0àñ½ ½Ü¢ÖÜ óÑñÖöóâóîóëÜçíöá ó ïí½Ü 
Öñ¿óÖñúÖÜïöá. ぢëó½ñÖ　　 £í¡ÜÖ▲ とóëêÇÜâí, ½Ü¢ÖÜ çóÑñöá, ôöÜ äëó ó£çñïöÖÜ½ 

  )tmcos(I)t(I mm  Öñó£çñïöÖ▲½ó 　ç¿　0öï　: í¡öóçÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ (ç ï¿Üôíñ Öí¿óôó　 äÜöñëá ç 
Öñ¿óÖñúÖÜïöó), óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá ó Äがで. ぢëñÑïöíçóç ïÜïöíç¿　0àóñ Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í ç âÜë½ñ ¡çíÑëíöÜëÖ▲ê 
¡Ü½äÜÖñÖö, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ ïÜàñïöçÜ ó£çñïöÖ▲, ç ïêñ½ñ (ëóï. 1) Öñó£çñïöÖ▲½ó 　ç¿　0öï　: .E...E,E,E,L,R b5a3b1a1 だÑÖí¡Ü 

ÜëíçÖñÖóú ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ ëíçÖÜçñïó　, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ß▲öá 
ïÜïöíç¿ñÖ▲ Ñ¿　 ëñüñÖó　 £íÑíôó, Öñ ÑÜïöíöÜôÖÜ ç çóÑÜ 
ßÜ¿áüÜÇÜ ôóï¿í Öñó£çñïöÖ▲ê.  づñüñÖóñ ½Ü¢ñö ß▲öá äÜ¿ÜôñÖÜ 
äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ßí¿íÖïí ÜëíçÖñÖóú ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó 
äÜ ¡í¢ÑÜú Çíë½ÜÖó¡ñ, ¡ÜöÜë▲ñ  äÜ£çÜ¿　0ö äÜ¿Üôóöá 
£Öíôóöñ¿áÖÜñ ôóï¿Ü óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú Ñ¿　 
ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç Äぜで [3].  
ぢëó½ñÖñÖóñ ÑíÖÖÜÇÜ äÜÑêÜÑí çÜ£½Ü¢ÖÜ ¡í¡ ç ïóïöñ½íê ï 
ïóÖÜïÜóÑí¿áÖ▲½, öí¡ ó äÜ¿óÇíë½ÜÖóôñï¡ó½ äóöíÖóñ½.  

でóÇÖí¿▲, ÜäóïíÖÖ▲ñ ½ñöÜÑÜ½ ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó, 
ç¡¿0ôí0ö ¡í¡ äÜïöÜ　ÖÖÜ0, öí¡ ó £Öí¡Üäñëñ½ñÖÖÜ0 
ïÜïöíç¿　0àóñ, ¡íôñïöçñÖÖ▲ú ïÜïöíç ¡ÜöÜë▲ê ÜäëñÑñ¿　ñöï　 
~¿ñ½ñÖöí½ó Äぜで ó óê âó£óôñï¡ó½ó ïçÜúïöçí½ó. どí¡Üñ 
äëñÑïöíç¿ñÖóñ äÜ£çÜ¿　ñö ïÜ£Ñíöá äëóñ½¿ñ½Ü0 ïóïöñ½Ü 
äÜ¡í£íöñ¿ñú ¡íôñïöçí ~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç. ぢëó íÖí¿ó£ñ 

~ÖñëÇÜäëÜîñïïÜç ç ÜïöëÜúïöçíê ó ïóïöñ½íê ï äÜ¿óÇíë½ÜÖóôñï¡ó½ó ïóÇÖí¿í½ó äëó ó£çñïöÖÜ½ Çíë½ÜÖóôñï¡Ü½ ïÜïöíçñ  
½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó ¿ñÇ¡Ü ïÜïöíçóöá ÜëíçÖñÖó　 ßí¿íÖïí äÜ ¡í¢ÑÜú ó£ Çíë½ÜÖó¡, ¡ÜöÜë▲ñ ç ÑÜïöíöÜôÖÜú ïöñäñÖó 
Üöëí¢í0ö äëÜîñïï▲ ÇñÖñëóëÜçíÖó　 ó ëñ¡Üäñëíîóó ~ÖñëÇóó ½ñ¢ÑÜ óïöÜôÖó¡Ü½ ó äÜöëñßóöñ¿ñ½.  
 づíïï½Üöëó½ âÜë½óëÜçíÖóñ ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí äëó½ñëñ Äぜで, ~¿ñ¡öëóôñï¡í　 ïêñ½í 
£í½ñàñÖó　 ¡ÜöÜëÜú (ëóï. 1) ç¡¿0ôíñö óïöÜôÖó¡ äóöíÖó　 ó äÜöëñßóöñ¿á, ïÜïöÜ　àóú ó£ ¿óÖñúÖÜú ó Öñ¿óÖñúÖÜú ôíïöñú: 
äñëçí　 äëñÑïöíç¿ñÖí í¡öóçÖ▲½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ½ R  ó óÖÑÜ¡öóçÖÜïöá0 ,L  ç¡¿0ôñÖÖ▲½ó äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ; çöÜëí　  −  
ÇëÜääÜú Äがで ),t(E1 )t(E3  ó )t(E5 ï ëí£Ö▲½ó ôíïöÜöí½ó. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ öÜ¡, äëÜêÜÑ　àóú ç ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú îñäó, 
ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜú âÜë½▲. 
 ぢëó½ñ½, ôöÜ ïóÇÖí¿▲ Öíäë　¢ñÖó　, öÜ¡í ó Äがで Üäóï▲çí0öï　 £íçóïó½Üïö　½ó: 

);t5sin(I)t5cos(I)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)t(I b5a5b3a3b1a1    
);tsin(E)t(ïosE)t(E b1í11   );t3sin(E)t3(ïosE)t(E b3í33    ).t5sin(E)t5(ïosE)t(E b5í55    

 どÜÇÑí ç▲ëí¢ñÖó　 Ñ¿　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí ¡í¢ÑÜ½ ~¿ñ½ñÖöñ:  
 Öí ç▲êÜÑñ óïöÜôÖó¡í äóöíÖó　 

R L

E1(t)

(t)E2

óïöÜôÖó¡ äÜöëñßóöñ¿á

U (t)

I(t)

i

(t)E3
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));t5sin(I)t5cos(I

)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I()tsin(U)t(ïosU)t(I)t(U)t(P

b5a5

b3a3b1a1b1í1ii







 Öí 
í¡öóçÖÜ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóó 

;))t5sin(I)t5cos(I

)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I(R)t(RI)t(I)t(U)t(P
2

b5a5

b3a3b1a1
2

RR








 

 Öí óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó 

));t5sin(I)t5cos(I)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I()))t5sin(5I
)t5sin(5I)t3sin(3I)t3sin(3I)tcos(I)tsin(I(L()t(I)t(U)t(P

b5a5b3a3b1a1b5

a5b3a3b1a1LL







ÇÑ

ñ ;
dt

)t(dIL)t(UL   

 Ñ¿　 Äがで äÜöëñßóöñ¿　 
 

));t5sin(I)t5cos(I)t3sin(I
)t3cos(I)tsin(I)tcos(I()tsin(E)t(ïosE)t(I)t(E)t(P

b5a5b3

a3b1a1b1í111E







  
));t5sin(I)t5cos(I)t3sin(I

)t3cos(I)tsin(I)tcos(I()t3sin(E)t3(ïosE)t(I)t(E)t(P

b5a5b3

a3b1a1b3í333E







 

 
)).t5sin(I)t5cos(I)t3sin(I

)t3cos(I)tsin(I)tcos(I()t5sin(E)t5(ïosE)t(I)t(E)t(P

b5a5b3

a3b1a1b5í555E







 

 ぢÜï¿ñ äëñÜßëí£ÜçíÖóú äÜ¿Üôó½ ÜëíçÖñÖó　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó, ç¡¿0ôí0àóñ äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ ó £Öí¡Üäñëñ½ñÖÖ▲ñ 
ïÜïöíç¿　0àóñ.  
 が¿　 ¡í¢ÑÜú ó£ Çíë½ÜÖó¡ ïÜïöíç¿　0àí　 ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó óïöÜôÖó¡í ßÜÑñö ëíçÖí ïÜ½½ñ ïÜïöíç¿　0àóê 
½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó Öí çïñê ~¿ñ½ñÖöíê ïêñ½▲ £í½ñàñÖó　. でÜÇ¿íïÖÜ äëóÖîóäÜ ïÜäñëäÜ£óîóó [4], ïóïöñ½í 
óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ó½ññö çóÑ: 

;IEIEIEIEIEIERIRIRIRIRIRIIUIU b3b5a3a5b3b3a3a3b1b1a1a1
2
b5

2
a5

2
b3

2
a3

2
b1

2
a1b1b1a1a1 

;IEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIIL5
IIL5IIL3IIL3IIL3IIL3IILIILIIL

IILIRI2IRI2IRI2IRI2RIRIIUIUIUIU

b3b5a3a5b5b3b1b3a5a3a1a3b3b1b1b1a3a1a1a1b5a3

b3a5b3a5b3a1b5a3b1a3a3b1b1a1b1a1

b3a1a5a3b3b1b3b5a1a3
2
b1

2
a1a3a1b1b1b3b1a1a1











;IEIEIEIEIEIEIEIE
IEIIL5IIL5IIL3IIL3IIL3IIL3IILIL

IILILIRI2IRI2IRI2IRI2IRI2IUIUIUIU

a3b5b3a5a5b3a1b3b5b3b1a3a1b1b3a1

b1a1b3b5a3a5b5b3b1b3a5a3a1a3b1b3
2
b1

a3a1
2
a1b5a3b3a1b3a5a3b1b1a1a3b1b3a1b1a1b1b1










;IEIEIEIE
IEIEIEIIL5IIL5IIL3IIL3IILIIL

IILIILIRI2IRI2IRI2IRI2IUIUIUIU

a1a5a5a1b5b1b1b3

a1a3b3b1a3a1b5a1b1a5b3a1b1a3a5b1a1b3

a1b5a3b1b5b1b3b1a1a5a1a3b5b1a5a1a3a1b3b1










;IEIEIEIEIE
IEIEIEIIL3IIL3IIL3IIL3IILIIL
IILIILIRI2IRI2IRI2IRI2IUIUIUIU

a1b5b1a3b1a5b1a3a5b1

a3b1b5a1b3a1b1b5a1a5b1b3a1a3b5b1a5a1

b3b1a3a1a5b1b5a1b3a1b1a3b5a1a5b1b3a1a3b1










;IEIEIEIEIEIEIIL5
IIL5IIL3IIL3IILIILIRI2IRI2RIIUIU

b1b5a5a1b3b3a3a3b5b1a5a1b5a1

b1a5b3a1b3a3a5b1a1b5b5b1a1a5
2
b3b5b1a5a1








;IEIEIEIEIEIIL5
IIL5IILIILIL3IL3IRI2IRI2IRI2IUIU

a1b5b1a5a3b3b3a3a5b1b1b5

a1a5a5a1b5b1
2
b3

2
a3a3b3a5b1b5a1b5a1a5b1







;IEIEIIEIIL5IIL5IIL3IIL3IRI2IRI20 b3b5a3a5b5b3a5a3b5a3a3a5b3a5b5a3b3b5a3a5  

 
;IEIEIEIEIIL5IIL5IL3IIL3IRI2IRI20 a3b5b3a5b5a3a5b3b3b5a3a5

2
b3a5a3a5b3b5a3  

 
;IEIEIIL5IIL5RIRI0 b5b5a5a5b3a3b5a5

2
b5

2
a5  

 ;IEIEIL5IL5IRI20 a5b5b5a5
2
b5

2
a5b5a5    

 んÖí¿ó£ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú äÜ¡í£í¿, ôöÜ ôóï¿Ü óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ßÜ¿áüñ ¡Ü¿óôñïöçí äíëí½ñöëÜç 
ïêñ½▲ £í½ñàñÖó　, ôöÜ Üßé　ïÖ　ñöï　 âÜë½óëÜçíÖóñ½ ïÜïöíç¿　0àóê ½ÇÖÜçñÖÖÜú ½ÜàÖÜïöó äÜöñ½ Çíë½ÜÖóôñï¡ÜÇÜ 
íÖí¿ó£í äëÜó£çñÑñÖó　 óïêÜÑÖ▲ê ïóÇÖí¿Üç Öíäë　¢ñÖó　 ó öÜ¡í.  
 ごÑñÖöóâó¡íîó　 äíëí½ñöëÜç Öñ¿óÖñúÖÜïöñú ½Ü¢ñö ß▲öá ç▲äÜ¿ÖñÖí ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ ÜëíçÖñÖóú ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ 
ëíçÖÜçñïó　: 

)).t(I)t(L(
dt
dR)t(I)t(Un 
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 ぎï¿ó äëñÑïöíçóöá £íçóïó½Üïöá äíëí½ñöëí ),t(LL)t(L /
0  ÇÑñ 0L  − äÜïöÜ　ÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 Öñ¿óÖñúÖÜïöó, 

)t(L/  − äñëñ½ñÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 Öñ¿óÖñúÖÜÇÜ ~¿ñ½ñÖöí, öÜ ï ÜôñöÜ½ ç▲üñ ï¡í£íÖÖÜÇÜ: 

),t(E
dt

)t(dILR)t(I
dt

)t(dI)t(L)t(I
dt

)t(dL
dt

)t(dILR)t(I)t(U 00n 
 

ÇÑñ ;
dt

)t(dI)t(L)t(I
dt

)t(dL)t(E  ),t(E...)t(E)t(E)t(E pp22t1  
 

ÇÑñ p2t ,,  − ôíïöÜö▲ Äがで. 
 ご£ ó£¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ 　ïÖÜ, ôöÜ çñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï çÜäëÜïÜç, ïç　£íÖÖ▲ ï óÑñÖöóâó¡íîóñú Öñ¿óÖñúÖÜïöñú, ½Ü¢ñö ß▲öá 
ëí£Ññ¿ñÖ Öí Ñçñ ÇëÜää▲:  ¡ äñëçÜú ÜöÖÜï　öï　 çÜäëÜï▲ äÜ¿ÜôñÖó　 ÜëíçÖñÖóú ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ ëíçÖÜçñïó　 Ñ¿　 
ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ïÜïöíç¿　0àóê Äがで );t(E  çÜ çöÜëÜú ÇëÜääñ çÜäëÜïÜç âÜë½í¿ó£Üñöï　 ëíçñÖïöçÜ Äがで )t(E  £ÖíôñÖó0 

Äがで, äÜ¿ÜôñÖÖÜú ç âÜë½ñ ßí¿íÖïí ÜëíçÖñÖóú )).t(I)t(L(
dt
d)t(E   

 ばÑÜßÖ▲½ óÖïöëÜ½ñÖöÜ½ ëñüñÖó　 öí¡óê ïóïöñ½ 　ç¿　ñöï　 äë　½Üú ½ñöÜÑ ëñüñÖó　 ¿óÖñúÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ï äÜ½Üàá0 
ÜäëñÑñ¿óöñ¿ñú ゎíÜïïí ó とëí½ñëí [5]. ゑ ¡íôñïöçñ äëó½ñëí ëíïï½Üöëó½ ~¿ñ¡öëóôñï¡Ü0 îñäá, ÇÑñ 

);tsin(U)tcos(U)t(U b1a1   );t5sin(I)t5cos(I)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)t(I b5a5b3a3b1a1    
;B220U a1  ;B0U b1  ;A15I;A20I b1a1  ;A4I;A8I b3a3  ;A6I a5  ;A3I b5  R=0,731 だ½. 

  で ÜôñöÜ½ äëóçñÑñÖÖ▲ê äíëí½ñöëÜç ïóïöñ½í óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú äëó½ñö çóÑ: 
;E3IE6E4E8E15E2025,5484400 b5a3a5b3a3b1í1 

;E4ぎ8E18E26E11E28L182100285,5376160 b5a5b3a3b1a1 
;E8E4E26E18E28E19L184600176.8014180 b5a5b3a3b1a1 

;E15E20E15E20EE14L21350073.3873080 b5a5b3a3b1a1 
;E20E15E20E15E14E7L2669007.5111540 b5a5b3a3b1a1 

;E15E20E4E8E3E6L286400981320 b5a5b3a3b1a1 
.E20E15E8E4E6E3L186500266660 b5a5b3a3b1a1   

 ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ëñüñÖó　 ïóïöñ½▲ äÜ¿ÜôñÖ▲ ï¿ñÑÜ0àóñ äíëí½ñöë▲: ;BA8,204E a1  ;BA5,10E b1   ;BA4,6E a3   
;BA09,2E b3  ;BA9,2E a5  ;BA96,2E b3   .ゎÖ1034,6L 5

0
   

 んÖí¿ó£ äÜ¡í£í¿, ôöÜ a1E  äÜ¿Ü¢óöñ¿ñÖ, í b5a5b3a3 E,E,E,E − Üöëóîíöñ¿áÖ▲. ÄöÜö âí¡ö ÑÜïöíöÜôÖÜ äëÜïöÜ 
äÜ¡í£▲çíñö ½ñêíÖó£½ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ½ÜàÖÜïöó ç Öíï▲àíñ½Üú óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó. びíëí¡öñëÖÜ, ôöÜ Öí äñëçÜú Çíë½ÜÖó¡ñ 
óÑñö äÜöëñß¿ñÖóñ ½ÜàÖÜïöó ó£ ïñöó  ç çóÑÜ öÜÇÜ, ôöÜ Öíäë　¢ñÖóñ äóöíÖó　  ïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜ, Öí ç▲ïüóê Çíë½ÜÖó¡íê 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ÇñÖñëíîó　 ~ÖñëÇóó, äëóôñ½ çï　 ½ÜàÖÜïöá, ÇñÖñëóëÜñ½í　 ç▲ïüó½ó Çíë½ÜÖó¡í½ó, ëíïïñóçíñöï　 Öí 
í¡öóçÖÜ½ ïÜäëÜöóç¿ñÖóó. 
 ぢëó ëñüñÖóó äëí¡öóôñï¡óê £íÑíô óÑñÖöóâó¡íîóó, ñï¿ó äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ äëñÑïöíç¿　öá äíëí½ñöë▲ )t(E Ñ¿　 ë　Ñí 
£ÖíôñÖóú äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　, öÜ äÜïëñÑïöçÜ½ ëñüñÖó　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê ïóïöñ½ óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú 
äÜ¿Üôí0öï　 £íçóïó½Üïöó Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ äíëí½ñöëÜç ).t(L ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ú ëñ£Ü¿áöíö ½Ü¢ñö ß▲öá óïäÜ¿á£ÜçíÖ Ñ¿　 
ÜîñÖ¡ó äíëí½ñöëÜç ëí£¿óôÖ▲ê Öñ¿óÖñúÖÜïöñú. ぎï¿ó ç▲üñ äëóçñÑñÖÖ▲ñ ÜëíçÖñÖó　 ç¡¿0ôíöá ç ïóïöñ½Ü, ÇÑñ ç ¡íôñïöçñ 
Öñó£çñïöÖ▲ê ßÜÑÜö ïÜäëÜöóç¿ñÖó　 R ó  L Öí ë　ÑÜ ï Äがで, öÜ ~öÜ äëñÑäÜï▲¿¡ó Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　  £íçóïó½Üïöñú 
~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç )I(R , )I(L0 Üö ÜëÜçÖ　 äëó¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　. 
 ゑ▲çÜÑ▲. ぢÜ¿ÜôñÖí ïóïöñ½í óÑñÖöóâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÜëíçÖñÖóú ç âÜë½ñ ßí¿íÖïí ÜëíçÖñÖóú äÜ ¡í¢ÑÜú Çíë½ÜÖó¡ñ, 
¡ÜöÜëí　  äÜ£çÜ¿ó¿　ñö äÜ¿Üôóöá £Öíôóöñ¿áÖÜñ ôóï¿Ü ÜëíçÖñÖóú Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äíëí½ñöëÜç Äぜで. 
で äÜ½Üàá0 ÑíÖÖÜú  ïóïöñ½▲ ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ ~¡çóçí¿ñÖöÖ▲ñ Äがで, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ñ Öñ¿óÖñúÖÜïöá0, í öí¡¢ñ ÜïëñÑÖñÖÖ▲ñ 
£ÖíôñÖó　 óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö äëÜíÖí¿ó£óëÜçíöá ½ñêíÖó£½ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ½ÜàÖÜïöó ç Öíï▲àíñ½Üú 
óÖÑÜ¡öóçÖÜïöó. がíÖÖ▲ú äÜÑêÜÑ äëó½ñÖó½ Öñ öÜ¿á¡Ü ¡ Öñ¿óÖñúÖ▲½ ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ îñä　½, ÖÜ, ôöÜ ÜïÜßñÖÖÜ çí¢ÖÜ, ó ¡ 
ïóïöñ½í½  óÖÜú âó£óôñï¡Üú äëóëÜÑ▲. 
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がだでずやがぐぎぞぞé づだゐだどご どéゎだゑごび ぎずぎとどづごぶぞごび がゑごゎばぞやゑ がゑだびだでぽだゑだゎだ 
ぎずぎとどづだゑだげば ぢやが ぶんで とだづだどとだぶんでぞだゎだ ゑやがづごゑば ぢんぞどだゎづんぱば 

ど. ù. でÜêÜÖ：ï, íïä. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: suhonosik@mail.ru 
 

ゑïöÜä. ぎ¿ñ¡öëÜëÜêÜ½óú ï¡¿íÑ £í¿：£Öóîá ． Öíúçí¢¿óç：üÜ0 ï¡¿íÑÜçÜ0 ôíïöóÖÜ0 £í¿：£ÖóôÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöÜ 
¡ëí；Öó. ぎâñ¡öóçÖ：ïöá ëÜßÜöó ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ßíÇíöÜ ç ôÜ½Ü çó£Öíôí． ñâñ¡öóçÖ：ïöá ëÜßÜöó çï：．； ïóïöñ½ó 
£í¿：£ÖóôÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöÜ [3].  

ぞí ÖíÑ：úÖ：ïöá âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ çä¿óçí． ë　Ñ âí¡öÜë：ç, ïñëñÑ 　¡óê ÖíúÇÜ¿ÜçÖ：üó½ ． 
äëíîñ£ÑíöÖ：ïöá Ü¡ëñ½óê ñ¿ñ½ñÖö：ç ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　. がÜ Öíúß：¿áü çëí£¿óçóê ï¡¿íÑÜçóê, ç：Ñ 　¡óê £í¿ñ¢óöá 
ë：çñÖá ñÖñëÇÜñâñ¡öóçÖÜïö： ÜïáÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ, Öí¿ñ¢íöá ö　ÇÜç： ñ¿ñ¡öëóôÖ： ÑçóÇÜÖó 
(どぎが) öí äñëñöçÜë0çí¿áÖ： íÇëñÇíöó. でí½ñ Öí ；ê ÑÜ¿0 äëóäíÑí． ß：¿áüí ôíïöóÖí ç：Ñ½Üç öí äÜü¡ÜÑ¢ñÖá ä：Ñ ôíï 
ñ¡ïä¿Üíöíî：； ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ. 

どÜ½Ü, çóçôñÖÖ　 Ü½Üç çóÖó¡ÖñÖÖ　 ÖñïäëíçÖÜïöñú öí ÜïÜß¿óçÜïöñú äëÜö：¡íÖÖ　 íçíë：úÖóê äëÜîñï：ç ． í¡öÜí¿á-
ÖÜ0 £íÑíôñ0, àÜ £Ü½Üç¿ñÖí ÖñÜßê：ÑÖ：ïö0 ëÜ£ëÜß¡ó ç ½íúßÜöÖáÜ½Ü ïäÜïÜß：ç ： äëóïöëÜ；ç £íêóïöÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：-
ôÖÜÇÜ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ. 

ぜñöí ëÜßÜöó. がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó どぎが ÑçÜêÜïáÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü ä：Ñ ôíï ¡ÜëÜö¡ÜôíïÖÜÇÜ ç：ÑëóçÜ 
äíÖöÜÇëíâÜ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　.  

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. だÑÖó½ ：£ ñâñ¡öóçÖóê Öíäë　½¡：ç ç ëÜ£ëÜßî： ñÖñëÇÜñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê çóÑ：ç 
ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ äëÜ½óï¿Üçóê ñ¿ñ¡öëÜçÜ£：ç ． ïöçÜëñÖÖ　 ïóïöñ½ £ IGBT-äñëñöçÜë0çíôí½ó 
Ñ¿　 ¢óç¿ñÖÖ　 どぎが äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü [2]. ん¿ñ Ñ¿　 çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ；ê ç ïñë：úÖñ çóëÜßÖóîöçÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ çóë：üóöó 
£ÖíôÖÜ ¡：¿á¡：ïöá £íÑíô. 

é¡ äÜ¡í£Ü． äëí¡öó¡í ñ¡ïä¿Üíöíî：； ö　ÇÜçÜÇÜ ëÜêÜ½ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ, ä：Ñ ôíï úÜÇÜ ëÜßÜöó ½Ü¢Üöá çóÖó¡íöó ÖñüöíöÖ： 
(íçíë：úÖ：) ëñ¢ó½ó, 　¡： äÜç'　£íÖ： £ ç：Ñ½Üçí½ó ç úÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöíê. で¿：Ñ £í£Öíôóöó, àÜ ÜÑÖ：．0 ：£ ÖñÇíöóçÖóê ÜïÜß¿ó-
çÜïöñú ñ¡ïä¿Üíöíî：； äëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöÜ 　ç¿　．öáï　 ëñÇÜ¿　ëÖñ íßÜ äñë：ÜÑóôÖñ £Öó¡ÖñÖÖ　 
ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 ç ö　ÇÜçóê ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê ôñëñ£ ç：ÑïÜöÖ：ïöá ÖíÑ：úÖÜÇÜ ¡ÜÖöí¡öÜ Ü ¡Ü¿： ¢óç¿ñÖ-
Ö　 «¡ÜÖöí¡öÖóú äëÜç：Ñ – ïöëÜ½Üäëóú½íô ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü» [2]. でöíöóïöó¡í ïç：Ñôóöá äëÜ öñ, àÜ ß：¿áü：ïöá íçíë：úÖóê 
ïóöÜíî：ú äÜç'　£íÖí £ çóêÜÑÜ½ £ ¿íÑÜ (ç：Ñ½ÜçÜ0) ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖ：ç öí çóÖó¡ÖñÖÖ　½ ÖñïäëíçÖÜïöñú ç ¡ÜÖöí¡öÖ：ú 
½ñëñ¢：, Öñ£ÖíôÖí ôíïöóÖí ÖñïäëíçÖÜïöñú äëóäíÑí． Öí äÜï¡Ü-ëñÇÜ¿00ôÜ öí ñ¿ñ¡öëóôÖÜ íäíëíöÜëÜ [1].  どぎが ． 
Öíúß：¿áü çëí£¿óçó½ ñ¿ñ½ñÖöÜ½, ÑÜ ÜïÖÜçÖóê äÜü¡ÜÑ¢ñÖá 　¡ÜÇÜ ½Ü¢Öí ç：ÑÖñïöó äëÜß：ú, ：£Ü¿　î：； Öí ¡ÜëäÜï, 
½：¢çóö¡Üçñ £í½ó¡íÖÖ　 Üß½ÜöÜ¡ 　¡Üë　 öí äÜ¿0ï：ç, äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　  ¡íßñ¿：ç öí à：ö¡Üçóê çÜ£¿：ç. とë：½ öÜÇÜ, íçíë：úÖ： 
ïóöÜíî：； ½Ü¢Üöá çóÖó¡íöó ç Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê äñëñöçÜë0çíôíê öí ；ê ïöëÜ¡öÜëíê, ÑÜ 　¡óê ½Ü¢Öí ç：ÑÖñïöó öñä-
¿Üçóú äëÜß：ú (ñ¿ñ¡öëóôÖóú äëÜß：ú), Üßëóç ç ¿íÖî0Çíê, ç：Ñ½Üçí äëó £½：Ö： êíëí¡öñëóïöó¡ Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê 
äëó¿íÑ：ç [1]. 

づÜ£Ç¿　Öñ½Ü äíëí¿ñ¿áÖóú ëñ¢ó½ ëÜßÜöó どぎが ¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ ëÜÑÖóôÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü, 　¡óú ½Ü¢Öí Üäóïíöó ïóï-
öñ½Ü0 ÑóâñëñÖî：úÖóê ë：çÖ　Öá [4]. が¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ßÜ¿Ü ç£　öÜ ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á äíëí¿ñ¿áÖÜ £’．ÑÖíÖóê  ñ¿ñ-
¡öëóôÖóê ÑçóÇÜÖ：ç [2] öóäÜ ぞゐ-33/20 £ öí¡ó½ó äíëí½ñöëí½ó: づÖ=33¡ゑö, さ=88%, IÖ=152ん, UÖ=250ゑ, n=1050Üß/êç, 
の=100,9ï-1, ぜÖ=300ぞ½. 
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づóïÜÖÜ¡ 1 – ぜíöñ½íöóôÖí ½ÜÑñ¿á äíëí¿ñ¿áÖÜ； ëÜßÜöó ÑçÜê がぢど 
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ぢ：Ñ ôíï ëÜßÜöó ëÜÑÖóôÖÜÇÜ ¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü Ü £ç’　£¡Ü £： ïäñîóâ：ôÖó½ó Ü½Üçí½ó úÜÇÜ ñ¡ïä¿Üíöíî：； 
ÑÜçÜ¿： ôíïöÜ ç：ÑßÜçí．öáï　 £ëóçó Ü ¢óç¿ñÖÖ： ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　, 　¡： äëÜçÜ¡Ü0öáï　 ¡ÜëÜö¡ÜôíïÖó½ ç：ÑëóçÜ½ 
ïöëÜ½Üäëóú½íôí ç：Ñ ¡ÜÖöí¡öÖÜ； ½ñëñ¢：. ゑ ëñí¿áÖóê Ü½Üçíê îñ ç：ÑßÜçí．öáï　 ¡Ü¢Ö： 3-4 ï [3].どí¡： Öñïöíß：¿áÖ： ëñ-
¢ó½ó ëÜßÜöó çä¿óçí0öá Öí äëíîñ£ÑíöÖ：ïöá öí ÖíÑ：úÖ：ïöá ëÜßÜöó ÜïáÜÇÜ ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ. 

どí¡Ü¢ ¡ÜëÜö¡ÜôíïÖóú ç：Ñëóç äíÖöÜÇëíâí çä¿óçí． Öí ëÜßÜöÜ äñëñöçÜë0çíô：ç, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ ÖíçíÖöí¢ñ-
ÖÜÇÜ ïöíÖÜ ëÜßÜöó ÜÑÖÜÇÜ £ ÑçóÇÜÖ：ç. どí¡, Ü £ç’　£¡Ü £ öó½ôíïÜçó½ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　½ ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç, Öí 
äñëüÜ½Ü ÑçóÇÜÖ： ôíïö¡ÜçÜ ½Ü¢ñ £Öó¡íöó ÖíäëÜÇí, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÜ； ëÜßÜöó ÑëÜÇÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. ぢëó 
öí¡：ú ÖñüöíöÖ：ú ïóöÜíî：； ç：ÑßÜçí．öáï　 £½：Öí ½Ü½ñÖö：ç, ïöëÜ½：ç öí üçóÑ¡Üïö：.  

が¿　 ¡ëíàÜÇÜ ëÜ£Ü½：ÖÖ　 çóàñÜäóïíÖÜ； ïóöÜíî：； ÖñüöíöÖÜ； ëÜßÜöó どぎが äëÜçñÑñ½Ü ½íöñ½íöóôÖñ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 
Öí ÜïÖÜç： ïöëÜ¡öÜëÖÜ； ïêñ½ó (ëóï.1) äëó Ü½Üç： öó½ôíïÜçÜÇÜ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç öí Üöëó½í．½Ü 
Çëíâ：¡ó £í¿ñ¢ÖÜïö： ïöëÜ½Ü, ½Ü½ñÖöÜ öí üçóÑ¡Üïö： ç：Ñ ôíïÜ.  

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – げ½：Öí ½Ü½ñÖö：ç ä：Ñ ôíï öó½ôíïÜçÜÇÜ 

ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç 

 
づóïÜÖÜ¡ 3 –  げ½：Öí ïöëÜ½：ç ä：Ñ ôíï öó½ôíïÜçÜÇÜ 

ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç 

é¡ çóÑÖÜ £ ÖíçñÑñÖóê Çëíâ：¡：ç ä：Ñ ôíï ÖñüöíöÖÜÇÜ öó½-
ôíïÜçÜÇÜ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç ç：ÑßÜ-
çí0öáï　 £ÖíôÖ： £½：Öó ½Ü½ñÖö：ç öí ïöëÜ½：ç äñëüÜÇÜ öí 
ÑëÜÇÜÇÜ ÑçóÇÜÖ：ç. ん ïí½ñ: 

- ½Ü½ñÖö äñëüÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ぜ1 äëóú½í． ïöí¿： £Öí-
ôñÖÖ　 ä：Ñ ôíï £Öó¡ÖñÖÖ　 öí äÜ　çó ÖíäëÜÇó, ç ïçÜ0 ôñëÇÜ 
½Ü½ñÖö ÑëÜÇÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ぜ2 ë：£¡Ü £Öó¢Ü．öáï　 (ëóï. 2) – 
äñëüóú ÑçóÇÜÖ äëíî0． Ü ÖíçíÖöí¢ñÖÜ½Ü ïöíÖ：; 

- öí¡ 　¡ ïöëÜ½ ÑëÜÇÜÇÜ ÑçóÇÜÖí I2 äëóú½í． ë：£¡： 
£½ñÖüñÖ： £ÖíôñÖÖ　 (ëóï. 3), öÜ çïñ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 äëó-
êÜÑóöáï　 Öí äñëüóú ÑçóÇÜÖ; 

- £Ç：ÑÖÜ £ ÖíçñÑñÖó½ Çëíâ：¡Ü½ (ëóï. 4) ½Ü¢Öí ßí-
ôóöó äÜïöÜäÜçñ £Öó¢ñÖÖ　 üçóÑ¡Üïö： Öí 7-9ï ÑÜ äñçÖÜÇÜ 
£ÖíôñÖÖ　 Öí 25%, í £ÇÜÑÜ½ äÜïöÜäÜçñ çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ÑÜ 
ÖÜ½：Öí¿áÖÜÇÜ £ÖíôñÖÖ　 Öí 9-11ï. 

ゑóïÖÜç¡ó. ゑ êÜÑ： äëÜçñÑñÖÖ　 ëÜßÜöó ßÜ¿Ü ÑÜï¿：-
Ñ¢ñÖÜ äëÜö：¡íÖÖ　 ÖñüöíöÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó どぎが 

ÑçÜêÜïáÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£Ü ä：Ñ ôíï ¡ÜëÜö¡ÜôíïÖÜÇÜ ç：ÑëóçÜ äíÖöÜëÇíâÜ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ½íöñ½íöóôÖÜÇÜ ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　.  
ぞí ÜïÖÜç： Üöëó½íÖóê Çëíâ：¡：ç ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡ äëÜ öñ, àÜ Öí ëÜßÜöÜ どぎが çä¿óçí． £½：Öí ；ê äíëí½ñöë：ç, í öí-
¡Ü¢ £½：Öí ÖíäëÜÇó ¢óç¿ñÖÖ　 ä：Ñ ôíï ç：ÑëóçÜ ïöëÜ½Üäëóú½íôí ç：Ñ ¡ÜÖöí¡öÖÜ； ½ñëñ¢：, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ öó½ôíïÜçóê 
ç：Ñ¡¿0ôñÖá ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç. でí½ñ ôíïöñ ¡Ü¿óçíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ç ½ñëñ¢： ¢óç¿ñÖÖ　, àÜ äÜç’　£íÖÜ £ ÜïÜß¿óçó½ó 
Ü½Üçí½ó ñ¡ïä¿Üíöíî：； äëÜ½óï¿ÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜçÜ£ÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöÜ, çä¿óçí． Öí ëñ¢ó½ ëÜßÜöó ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ô-
ÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ ç î：¿Ü½Ü, ç öÜ½Ü ôóï¿： Öí äñëñöçÜë0çíô： öí ö　ÇÜç： ÑçóÇÜÖó. ゑ ëñ£Ü¿áöíö： ¡Ü¿óçíÖÖ　 ÖíäëÜÇó ç ½ñëñ¢： 
¢óç¿ñÖÖ　 ½Ü¢Üöá ç：ÑßÜçíöóï　 £ß：ú äíëí½ñöë：ç ëÜßÜöó äñëñöçÜë0çíô：ç, àÜ äëó£çÜÑóöá ÑÜ çóÖó¡ÖñÖÖ　 Öñ£çÜëÜöÖóê 
äëÜîñï：ç ç ö　ÇÜçóê ÑçóÇÜÖíê. ぴñ ÖñÇíöóçÖÜ çä¿óçí． Öí äëíîñ£ÑíöÖ：ïöá どぎが öí äëó£çÜÑóöá ÑÜ ôíïöóê ëñ½ÜÖö：ç, í ç 
Ññ　¡óê çóäíÑ¡íê – ÑÜ ¡íä：öí¿áÖóê ëñ½ÜÖö：ç íßÜ Öíç：öá £í½：Öó Üß¿íÑÖíÖÖ　.  
 

ずやどぎづんどばづん 
1. とí¿óÖóÖ ゑ. と. Ä¿ñ¡öëÜçÜ£▲ ó ~¿ñ¡öëÜäÜñ£Ñí. – ぜ.: どëíÖïäÜëö, 1991. – 480 ï. 
2. でóÖôÜ¡ だ. ぞ. ó Ñë. とÜ½ßóÖíöÜëó¡í äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñú Öíäë　¢ñÖó　 ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ö　ÇÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç 
ëÜÑÖóôÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜçÜ£Üç. – と.: ごÖïöóöÜö ~¿ñ¡öëÜÑóÖí½ó¡ó ぞんぞば, 2006. – 246ï. 
3. で¿ñäîÜç ぜ. ん. だïÖÜç▲ ~¿ñ¡öëóôñï¡ÜÇÜ öëíÖïäÜëöí. – ぜ.: ん¡íÑñ½ó　, 2006. – 464ï. 
4. ぶñëÖ▲ú ん.ぢ., ずÜÇÜçÜú ん.ゑ., づÜÑá¡óÖ が.ご. ó Ñë. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½ñêíÖóôñï¡óê ïóïöñ½  
/ ばôñßÖ. äÜïÜßóñ. – とëñ½ñÖôÜÇ : 1999. – 202ï. 

 
づóïÜÖÜ¡ 4 – げ½：Öí üçóÑ¡Üïö： ä：Ñ ôíï öó½ôíïÜçÜÇÜ 

ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÜÑÖÜÇÜ £ äñëñöçÜë0çíô：ç 
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ぢやがどづごぜんぞぞé ゐんずんぞでば ぶんでどとだゑごび ぞんぢづばゎ ば ずんぞぴや ぢだでどやざぞだゎだ でどづばぜば 
ゐんゎんどだづやゑぞぎゑだゎだ やぞゑぎづどだづん げ ぱやとでばùぶごぜご がやだがんぜご 

や. ん. とÜ£í¡ñçóô, íïä., だ. ぜ. とÜ¿ó¡, ïöÜÑ. 
がゑぞげ «とëóçÜë：£á¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú  ÜÖ：çñëïóöñö» 
çÜ¿. びびやや äíëö£’；£ÑÜ, 11, 50027, ½. とëóçóú づ：Ç, e-mail:kozakevich@ktu.edu.ua 
 

ゑïöÜä. ゐíÇíöÜë：çÖñç： ：ÖçñëöÜëó ½í0öá ôóï¿ñÖÖ： äñëñçíÇó Ü äÜë：çÖ　ÖÖ： £ ¡¿íïóôÖó½ó ÑçÜë：çÖñçó½ó ：ÖçñëöÜ-
ëí½ó, öí¡ó½ó, 　¡ ½Ü¢¿óç：ïöá ïöçÜëñÖÖ　 çóïÜ¡ÜçÜ¿áöÖóê äëóïöëÜ；ç Öí ßí£： ñ¿ñ½ñÖöÖÜ； ßí£ó, àÜ ëÜ£ëíêÜçíÖí Öí 
½ñÖüÜ ÖíäëÜÇÜ, ÜÖó¡í0ôó äëÜß¿ñ½, àÜ äÜç’　£íÖ： £ äÜï¿：ÑÜçÖó½ £’．ÑÖíÖÖ　½ äëóïöëÜ；ç; £½ñÖüñÖÖ　 ïäÜöçÜëñÖá 
çóê：ÑÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ：ÖçñëöÜëí. ん¿ñ ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡：¿á¡Üïö： Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üçóê ¡¿0ô：ç çó½íÇí． ëñí¿：£íî：； ß：¿áü 
ï¡¿íÑÖÜÇÜ í¿ÇÜëóö½Ü ¡ñëÜçíÖÖ　 Öó½ó. 

ぜñöí ëÜßÜöó. ゑó　çóöó ½ñ¢： ½Ü¢¿óçÜïöñú çóë：çÖ0çíÖÖ　 ßí¿íÖïÜ ôíïö¡Üçóê ÖíäëÜÇ Ü ¿íÖî： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ-
½Ü ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ äñëñöçÜë0çíôí ôíïöÜöó £ â：¡ïÜ0ôó½ó Ñ：ÜÑí½ó ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ Ç¿óßóÖó ½ÜÑÜ¿　î：； öí êíëí¡-
öñëÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. é¡ çóÑÖÜ £： ïêñ½ó ：ÖçñëöÜëí, àÜ £Üßëí¢ñÖóú Öí ëóï. 1, ôíïö¡Üç： Öí-
äëÜÇó ¿íÖ¡ó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ïöçÜë00öáï　 £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ¡ÜÖÑñÖïíöÜëÖÜÇÜ äÜÑ：¿áÖó¡í. げí Ü½Üçó, àÜ ñÖñëÇ：　, 
　¡í ßñëñöáï　 £ ¡Ü¢ÖÜÇÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí, ÜÑÖí ú öí ¢, ë：çÖ： ôíïö¡Üçóê ÖíäëÜÇ ¿íÖ¡ó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £í¿óüí0öá-
ï　 öó½ó ¢. びÜôí ：ïÖÜ． 64 ½Ü¢¿óç： ¡Ü½ß：Öíî：； ç¡¿0ôñÖÖ　 öëíÖ£óïöÜë：ç ：ÖçñëöÜëí, ：ïÖÜ． ¿óüñ 37 ÜÖ：¡í¿áÖóê çñ¡-
öÜë：ç çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó . がñ　¡： ¡Ü½ß：Öíî：； (Öíäëó¡¿íÑ, 123 öí 234) ïöçÜë00öá ÜÑóÖ ： öÜú ¢ñ çñ¡öÜë çóê：ÑÖÜ； Öí-
äëÜÇó. づÜ£Ç¿　Öñ½Ü Ñçí ïöíÖó ：ÖçñëöÜëí, 　¡： äëñÑïöíç¿ñÖ： Öí ëóï. 3. ぴ： Ñçí ïöíÖó ÇñÖñëÜ0öá ÜÑóÖ ： öÜú ïí½óú Ü£í-
Çí¿áÖ00ôóú çñ¡öÜë çóê：ÑÖÜ； ÖíäëÜÇó. づ：£Öóî　 ½：¢ Öó½ó äÜ¿　Çí．  ¿óüñ ç öÜ½Ü, 　¡ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ä：Ñ¡¿0ôí．öáï　 
ÑÜ ¿íÖ¡ó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü.  

 
 

づóïÜÖÜ¡ 1 – ぶÜöóëóë：çÖñçóú ：ÖçñëöÜë ÖíäëÜÇó づóïÜÖÜ¡ 2 – ば£íÇí¿áÖñÖ： çñ¡öÜëó ÖíäëÜÇó, àÜ  
ÇñÖñëÜ0öáï　 ôÜöóëóë：çÖñçó½ ：ÖçñëöÜëÜ½ ÖíäëÜÇó 

 

ぞí ëóï. 3,í ： 3,ß äëñÑïöíç¿ñÖ： ½Ü¢¿óç： ïöíÖó ：ÖçñëöÜëí Ñ¿　 Öíäë　½¡Ü ïöëÜ½Ü 0bi . ぢëó çóßÜë： ¡Ü½ß：Öíî：；, 
　¡í ä：Ñ¡¿0ôí． ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 öí¡, 　¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóï. 3,í, äëó öí¡Ü½Ü Öíäë　½： ïöëÜ½Ü ç：ÑßÜÑñöáï　 £íë　Ñ ．½ÖÜïö：, 
í äëó çóßÜë： ¡Ü½ß：Öíî：；, 　¡í äÜ¡í£íÖí Öí ëóï. 3,ß, – £íë　Ñ ．½ÖÜïö： で3. ば çóäíÑ¡Ü £çÜëÜöÖÜÇÜ Öíäë　½¡Ü ïöëÜ½Ü 
çíë：íÖöó ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 äëó 　¡Ü½Ü äÜ¡í£íÖ： Öí ëóï. 3,ç ： Ç, äëó çóßÜë： ¡Ü½ß：Öíî：；, àÜ äÜ¡í£íÖí Öí 
ëóï. 3,ç, ç：ÑßÜÑñöáï　  ëÜ£ë　Ñ ．½ÖÜïö： で1, í äëó çóßÜë： ¡Ü½ß：Öíî：；, àÜ äÜ¡í£íÖí Öí ëóï.3,Ç, – ëÜ£ë　Ñ で3. げ îáÜÇÜ 
çóÑÖÜ, àÜ, çóßóëí0ôó ½：¢ £ßóö¡Üçó½ó ¡Ü½ß：Öíî：　½ó ç¡¿0ôñÖÖ　 öëíÖ£óïöÜë：ç ：ÖçñëöÜëí, ½Ü¢Öí çä¿óçíöó Öí 
ôíïö¡Üç： ÖíäëÜÇó ¿íÖ¡ó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äÜöë：ßÖó½ ôóÖÜ½. 

ん¿ñ öí¡óú ïäÜï：ß ä：Ñöëó½íÖÖ　 ßí¿íÖïÜ ÖíäëÜÇ Öñ £íç¢Ñó ． ñâñ¡öóçÖó½. ゑ：Ö ÑÜ£çÜ¿　． çóë：çÖ0çíöó ÖíäëÜÇÜ 
äëó Öó£á¡Ü½Ü ¡Üñâ：î：．Öö： ½ÜÑÜ¿　î：；, Üï¡：¿á¡ó ß：¿áüÜ ôíïöóÖÜ ôíïÜ äëíî00öá çñ¡öÜëó, àÜ ½í0öá £ßóö¡Üç： 
¡Ü½ß：Öíî：； öí ÑÜ£çÜ¿　0öá ¡ÜëóÇÜçíöó ÖíäëÜÇÜ ¡Ü¢ÖÜÇÜ Ü¡ëñ½ÜÇÜ ¡ÜÖÑñÖïíöÜëí. づñ£Ü¿áöíöó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëÜßÜöó 
í¿ÇÜëóö½Ü çóë：çÖ0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇ äëó Öó£á¡Ü½Ü ¡Üñâ：î：．Öö： ½ÜÑÜ¿　î：； äëóçñÑñÖ： Öí ëóï. 4. 

で1

で2

で3

VT1

VT4

VT7
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VT13
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VT2 VT3

VT5 VT6

VT8 VT9

VT11 VT12
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441341241141
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げ ÖáÜÇÜ çóÑÖÜ, àÜ Öíç：öá äëó £ÖíôÖóê ç：Ñêó¿ñÖÖ　ê äÜôíö¡ÜçÜ； 
ÖíäëÜÇó Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëíê äëÜö　ÇÜ½ ëÜßÜöó ：ÖçñëöÜëí çÜÖó çóë：ç-
Ö00öáï　.  

ば îáÜ½Ü çóäíÑ¡Ü ï¡Ü½äñÖïÜçíöó úÜÇÜ äÜïöÜäÜçóú ëÜ£ë　Ñ Öñ½Ü¢-
¿óçÜ, àÜ çóÑÖÜ £ ëóï. 5. だö¢ñ, ä：Ñöëó½íÖÖ　 ßí¿íÖïÜ ôíïö¡Üçóê Öí-
äëÜÇ Ü ¿íÖî： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí £ â：¡ïÜ0-
ôó½ó Ñ：ÜÑí½ó ¿íÖ¡ó äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü £ßñë：Çí．öáï　 äëó çó¡ÜÖíÖÖ： 
ÖíïöÜäÖÜ； Ü½Üçó: 

 

                                              3 ,
cos

m
 

                                              (1) 

Ññ m – ¡Üñâ：î：．Öö ½ÜÑÜ¿　î：；,   – ¡Üö ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　.  

 

 

 

 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ぢ：Ñ¡¿0ôñÖÖ　  
ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ÑÜ ôíïö¡Üçóê ÖíäëÜÇ 

 

づóïÜÖÜ¡ 4 – づÜßÜöí í¿ÇÜëóö½Ü çóë：çÖ0çíÖÖ　  
ÖíäëÜÇ äëó Öó£á¡Ü½Ü ¡Üñâ：î：．Öö： ½ÜÑÜ¿　î：；: 

ゑUゑUU ddd 3000)0(,1200)0(,ゑ1800)0( 221   

づóïÜÖÜ¡ 5 – づÜßÜöí í¿ÇÜëóö½Ü çóë：çÖ0çíÖÖ　 ÖíäëÜÇ 
äëó çóïÜ¡Ü½Ü ¡Üñâ：î：．Öö： ½ÜÑÜ¿　î：；: 

ゑUゑUU ddd 3000)0(,1200)0(,ゑ1800)0( 221   

ゑóïÖÜç¡ó. ぢÜ¡í£íÖÜ ½Ü¢¿óç：ïöá ä：Ñöëó½íÖÖ　 ßí¿íÖïÜ ÖíäëÜÇ Ü ¿íÖî： äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü ßíÇíöÜë：çÖñçÜÇÜ ：Ö-
çñëöÜëí £ â：¡ïÜ0ôó½ó Ñ：ÜÑí½ó £íïÜßí½ó ïí½ÜÇÜ ：ÖçñëöÜëí öí çó£ÖíôñÖ： ½ñ¢：, Ü 　¡óê ÑíÖóú ïäÜï：ß £í¿óüí．öáï　 
äëíîñ£ÑíöÖó½. ぢñëñçíÇÜ0 öí¡Ü； ëñí¿：£íî：； ． öñ, àÜ çÜÖí ÑÜ£çÜ¿　． Üß：úöóïá ßñ£ Üï¡¿íÑÖñÖá ïöëÜ¡öÜëó äñëñöçÜ-
ë0çíôí, í ÜïÖÜçÖó½ ÖñÑÜ¿：¡Ü½ – ½í¿óú Ñ：íäí£ÜÖ ïö：ú¡Üïö： äëó ëÜßÜö： £ ¡Üöí½ó ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　, àÜ ． ß¿ó£á¡ó½ó 
ÑÜ ÖÜ¿　. 

ずやどぎづんどばづん 
1. ん¿ÇÜëóö½ó âÜë½ÜçíÖÖ　 çóê：ÑÖÜ； ぷやぜ ÖíäëÜÇó ：ÖçñëöÜëí Ñ¿　 £íÑíô ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 ôíïöÜöÖÜ-ëñÇÜ¿áÜçíÖóê ñ¿ñ¡-

öëÜäëóçÜÑ：ç / だ.ぢ. ぶÜëÖóú, だ.ゑ. だïöíäñÖ¡Ü, だ.で. ゑÜëÜßñúôó¡ öí ：Ö. // ぎ¿ñ¡öëÜ½ñêíÖ：ôÖ： ： ñÖñëÇÜ£ßñë：Çí0ô： ïóïöñ½ó / 
とëñ½ñÖôÜ¡: とがぢば, 2009. – ゑóä. 1/2009 (5). – で. 39–42. 

2. でÜ¡Ü¿Üçï¡óú ゎ.ゎ. Ä¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ▲ äñëñ½ñÖÖÜÇÜ öÜ¡í ï ôíïöÜöÖ▲½ ëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ½: ÜôñßÖó¡ Ñ¿　 çÜ£Üç. – ぜ.: 
ACADEMIA, 2006. – 266 c. 

3. Busquets-Monge S. , Alepuz S., Racabert J., Bordonau J. Pulsewidth modulations for the comprehensive capacitor volt-
age balance of n-level two-leg diode-clamped converters // IEEE Transaction on power electronics. – 2009.  
– Iss. 24. – ヽ 8. – づづ. 1951–1959. 

4. Busquets-Monge S., Alepuz S. , Rocabert J., Bordonau J., Peracaula J. Voltage balancing control of diode-clamped 
multilevel converters with passive front-ends // IEEE Transactions on power electronics. – 2008. – Iss. 23. – ヽ 4.  
– PP. 1751–1758. 

5. Busquets-Monge S., Rocabert J., Rodriguez P. and oth. Multilevel diode-clamped converter for photovoltaic generators 
with independent voltage control of each solar array // IEEE Transactions on industrial electronics. – 2008.  
– Iss. 55. – ヽ 7. – PP. 2713–2723. 

6. Busquets-Monge S., Bordonau J., Rocabert J. and oth. Extension of the nearest-three virtual-space-vector PWM to the 
four-level diode-clamped DC-AC converter // Power Electronics Specialists Conference. – 2007. –PP. 1892–1898. 
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ぜだがぎずùゑんぞぞé ぢだげんぷどんどぞごび づぎぐごぜやゑ づだゐだどご どéゎだゑだゎだ 
ぎずぎとどづだどぎびぞやぶぞだゎだ とだぜぢずぎとでば どづだずぎざゐばでん ぢづご «げんずごぢんぞぞや» 

とだぞどんとどやゑ ゎづばぢだゑだゎだ とだぜんぞがだとだぞどづだずぎづん 
ず. ゑ. とÜëóïá, ½íÇ：ïöë., と. や. ずÜï：Öí, íïä. 
とëñ½ñÖôÜîá¡óú Öíî：ÜÖí¿áÖóú ÜÖ：çñëïóöñö ：½ñÖ： ぜóêíú¿í だïöëÜÇëíÑïá¡ÜÇÜ 
çÜ¿. ぢñëüÜöëíçÖñçí, 20, 39600, ½. とëñ½ñÖôÜ¡, ば¡ëí；Öí, e-mail: katice@mail.ru 
 

ゑïöÜä. ぞñ£çí¢í0ôó Öí öñ, àÜ ç ÜïöíÖÖ： ëÜ¡ó £’　çó¿óïá í¿áöñëÖíöóçÖ： Öíäë　½¡ó ¡ÜÖöí¡öÖÜ-ëñ£óïöÜëÖó½ 
£íïÜßí½ ¡ñëÜçíÖÖ　 ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖó½ó ïóïöñ½í½ó, ÜïöíÖÖ： çïñ ¢ äÜ¡ó àÜ ． ÑÜ½：ÖÜ0ôó½ó ç ö　ÇÜçóê 
ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê [1]. どÜ½Ü äëÜß¿ñ½í íÖí¿：£Ü öí ëÜ£ëÜß¡ó £íêÜÑ：ç äÜ¿：äüñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜïö： öí¡óê 
ïóïöñ½ äëÜÑÜç¢Ü． ¿óüíöóïá í¡öÜí¿áÖÜ0. どñêÖ：ôÖóú ïöíÖ öëÜ¿ñúßÜïí £ÖíôÖÜ0 ½：ëÜ0 çó£Öíôí．öáï　 ïöíÖÜ½ úÜÇÜ 
ñ¿ñ¡öëÜÜïöíö¡ÜçíÖÖ　 ：, £Ü¡ëñ½í, ñ¿ñ¡öëóôÖóê ¿íÖî0Ç：ç ïóïöñ½ó Üäëíç¿：ÖÖ　 ö　ÇÜçó½ ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖÜ½. ぢëÜöñ 
：ïÖÜ0ôí ïóïöñ½í çó£ÖíôñÖÖ　 öñêÖ：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ, ç：ÑïÜöÖ：ïöá Ñ：íÇÖÜïöóôÖÜÇÜ Üïöíö¡ÜçíÖÖ　 ： ç：ÑäÜç：ÑÖóê ½ñöÜÑó¡ 
Öñ ÑÜ£çÜ¿　0öá äÜäñëñÑ¢íöó ç：Ñ½Üçó ñ¿ñ¡öëÜÜïöíö¡ÜçíÖÖ　 Öí ëíÖÖ：ê ïöíÑ：　ê ；ê çóÖó¡ÖñÖÖ　. げÖíôÖí ôíïöóÖí 
ç：Ñ½Üç ç：ÑßÜçí．öáï　 £ çóÖó ¡Ü½Üöíî：úÖÜ； íäíëíöÜëó ïóïöñ½ó ¡ñëÜçíÖÖ　 (でと) ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ (どぎどと). ば ¡Ü½ä¿ñ¡ï： îóê äëÜß¿ñ½ £íÑíôí ½：Ö：½：£íî：； çóäíÑ¡：ç «£í¿óäíÖÖ　» ¡ÜÖöí¡ö：ç Ü ëñ£óïöÜëÖóê 
ïóïöñ½íê ¡ñëÜçíÖÖ　 ç£íÇí¿： öí £Ü¡ëñ½í ç ÇëÜäÜçÜ½Ü ¡Ü½íÖÑÜ¡ÜÖöëÜ¿ñë： ． ÜïÜß¿óçÜ0, öÜ½Ü àÜ çÖÜïóöá Öñ ö：¿á¡ó 
äÜ£íüöíöÖóú ç：Ñö：ÖÜ¡ Ü ëÜßÜöÜ çïáÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ, í ú ． äëóôóÖÜ0 çóÖó¡ÖñÖÖ　 íçíë：úÖóê ïóöÜíî：ú [2].  

ぜñöí ëÜßÜöó. ぜÜÑñ¿áÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ£íüöíöÖÜÇÜ «£í¿óäíÖÖ　» ¡ÜÖöí¡ö：ç Ü ÇëÜäÜçÜ½Ü ¡Ü½íÖÑÜ¡ÜÖöëÜ¿ñë： 
ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ öëÜ¿ñúßÜïí £ ëñ£óïöÜëÖÜ-¡ÜÖöí¡öÜëÖÜ0 ïóïöñ½Ü0 ¡ñëÜçíÖÖ　. 

ぜíöñë：í¿ ： ëñ£Ü¿áöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. げÖíôÖí ôíïöóÖí ç：Ñ½Üç ç：ÑßÜçí．öáï　 £ çóÖó ¡Ü½Üöíî：úÖÜ； íäíëíöÜëó 
でば どぎが. だïÖÜçÖó½ó ñ¿ñ¡öëóôÖó½ó íäíëíöí½ó ú ¡Ü½äÜÖñÖöí½ó でと どぎどと ． ¡ÜÖöëÜ¿ñë çÜÑ：　 (KB), ëñ¿ñ, ïó¿Üç： 
¡ÜÖöí¡öÜëó, Öíä：çäëÜç：ÑÖó¡Üç： äëó¿íÑó, ïñëçÜÑçóÇÜÖ ëñÜïöíöÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿ñëí ： Ñ¢ñëñ¿Ü ¢óç¿ñÖÖ　. 
ぞñïäëíçÖÜïö： でと ½Ü¢Öí ëÜ£Ñ：¿óöó Öí ÖíïöÜäÖ： çóÑó: 

–  ÖñïäëíçÖÜïö： ¡Ü½Üöíî：úÖóê íäíëíö：ç (ëñ¿ñ, ¡ÜÖöí¡öÜë：ç): Üßëóç ¡ÜöÜü¡ó, ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö： çóö¡ó ¡ÜöÜü¡ó, 
ÖñïäëíçÖ：ïöá ¡ÜÖöí¡öÖóê äíë, ç：Ñêó¿ñÖÖ　 öó½ôíïÜçóê äíëí½ñöë：ç äëÜîñï：ç ¡Ü½Üöíî：；; 

–  ÖñïäëíçÖ：ïöá ¡ÜÖöëÜ¿ñëí çÜÑ：　: ßë　£¡：ö ¡ÜÖöí¡ö：ç äëó £í½ó¡íÖÖ：, äÜÇíÖóú ¡ÜÖöí¡ö Ü £í½¡ÖÜöÜ½Ü ïöíÖ：, 
ç：ÑïÜöÖ：ïöá ¡ÜÖöí¡öÜ; 

–  ÖñïäëíçÖÜïö： ç ïäÜ¿ÜôÖóê ¿：Ö：　ê: Üßëóç ¿：Ö：；,  ½：¢¿：Ö：úÖñ ¡ÜëÜö¡ñ £í½ó¡íÖÖ　. 
げí ÑíÖó½ó ïöíöóïöó¡ó とëñ½ñÖôÜîá¡ÜÇÜ öëÜ¿ñúßÜïÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　, ëÜ£äÜÑ：¿ ç：Ñ½Üç £í çóÑí½ó ÖñïäëíçÖÜïöñú 

ç でと どぎどと äëñÑïöíç¿ñÖóú Ü öíß¿. 1. 
どíß¿óî　 1 – づÜ£äÜÑ：¿ ç：Ñ½Üç でと どぎどと öëÜ¿ñúßÜïí £í çóÑí½ó ÖñïäëíçÖÜïöñú 

     ヽ  ゑóÑó ÖñïäëíçÖÜïöñú と：¿á¡：ïöá ç：Ñ½Üç, % 
1. とÜÖöí¡öÖ： äíëó ëñ¿ñ 30% 
2. ぜ：¢çóö¡Üçñ £í½ó¡íÖÖ　 ¡ÜöÜüÜ¡ 20% 
3. ぢÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 ½ñêíÖ：ôÖÜ； ôíïöóÖó ëñ¿ñ 10% 
4. でó¿Üç： ¡ÜÖöí¡öó ÇëÜäÜçÜÇÜ ëñÜïöíöÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿ñëí 12% 
5. とÜÖöí¡öÖ： äíëó ¡ÜÖöëÜ¿¿ñëí çÜÑ：　 6% 
6. でó¿Üç： ¡ÜÖöí¡öó çóïÜ¡ÜçÜ¿áöÖóê ¡ÜÖöí¡öÜë：ç 10% 
7. づñ¿ñ ëñÇÜ¿　öÜë (ëñ¿ñ ä：Ñ£íë　Ñ¡ó) 8% 
8. ん¡Ü½Ü¿　öÜëÖí ßíöíëñ　 3% 
9. やÖüñ 1% 

 
ゐ：¿áüí ôíïöóÖí ç：Ñ½Üç でと どぎどと äëóäíÑí． Öí ¡ÜÖöí¡öÖ： äíëó ëñ¿ñ. げ ½ñöÜ0 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ£íüöíöÖÜÇÜ 

ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó äëó «£í¿óäíÖÖ：» ¡ÜÖöí¡ö：ç ëñ¿ñ でと ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ äëÜçñÑñÖñ 
½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç, 　¡： ç：ÑßÜçí0öáï　 äëó £íäÜï¡Ü ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇÜÖí ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜ； ïóïöñ½ó 
öëÜ¿ñúßÜïí. ぜÜÑñ¿0çíÖÖ　 ëñí¿：£ÜçíÖñ ç ïñëñÑÜçóà： Matlab Simulink 7.0 [3]. でöëÜ¡öÜëí ½ÜÑñ¿： ÖíçñÑñÖí Öí  
ëóï. 1. ゑ 　¡Üïö： ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöí ßÜç çóßëíÖóú ¡ÜÖöí¡ö Ü づと5 ¡Ü¿íô¡ÜçÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöÜ ÇëÜäÜçÜÇÜ 
ëñÜïöíöÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿ñëí でと どぎどと.  

づñí¿áÖóú ö　ÇÜçóú ñ¿ñ¡öëÜÑçóÇÜÖ äÜïö：úÖÜÇÜ ïöëÜ½Ü äÜï¿：ÑÜçÖÜÇÜ £ßÜÑ¢ñÖÖ　 がと210-ん3 äÜöÜ¢Ö：ïö0 110 ¡ゑö 
ôíïöÜöÜ0 Üßñëö：ç 1500 Üß/êç Ü ½íöñ½íöóôÖ：ú ½ÜÑñ¿： äëñÑïöíç¿ñÖóú ß¿Ü¡Ü½ DC Machine. ぢÜëöó ½ÜÑñ¿： ん+ ： ん- 
　ç¿　0öáï　 çóçÜÑí½ó Üß½Üö¡ó 　¡Üë　 ½íüóÖó, í äÜëöó F+ öí F- äëñÑïöíç¿　0öá ïÜßÜ0 çóçÜÑó Üß½Üö¡ó £ßÜÑ¢ñÖÖ　. 
ぢÜëö TL äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 äÜÑíô： ½Ü½ñÖöÜ ÜäÜëÜ ëÜêÜ. ぞí çóê：ÑÖÜ½Ü äÜëöÜ m âÜë½Ü．öáï　 çñ¡öÜëÖóú ïóÇÖí¿, àÜ 
ç：ÑÜßëí¢í． çóê：ÑÖ： äíëí½ñöëó ÑçóÇÜÖí がと210-ん3: ôíïöÜöÜ ÜßñëöíÖÖ　, ïöëÜ½ 　¡Üë　, ïöëÜ½ £ßÜÑ¢ñÖÖ　 öí 
ñ¿ñ¡öëÜ½íÇÖ：öÖóú ½Ü½ñÖö ½íüóÖó. 
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ぢëó ½ÜÑñ¿0çíÖÖ： ç äí¡ñö： 
Matlab âÜë½Ü¿ó Ñ¿　 
ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü äíëí½ñöë：ç 
ñ¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜ ßÜ¿ó çóçñÑñÖ： 
£ ÜëíêÜçíÖÖ　½ ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú 
[1, 3], £ÖíôñÖÖ　 ÜäÜë：ç çóßëíÖ： 
£ ëñí¿áÖÜ； äëóÖîóäÜçÜ； 
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ïêñ½ó ¿íÖî0Ç：ç 
Üäëíç¿：ÖÖ　 öëÜ¿ñúßÜïÜ½ [2].  

ぞí ÜïÖÜç： äíïäÜëöÖóê 
ÑíÖóê ÑçóÇÜÖí がと210-ん3 
äëÜçñÑñÖóú ëÜ£ëíêÜÖÜ¡ 
äíëí½ñöë：ç ½íüóÖó. 

ば êÜÑ： ½ÜÑñ¿0çíÖÖ　 Öí 
ÜïÖÜç： Üöëó½íÖóê ëñ£Ü¿áöíö：ç 
ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç ßÜ¿ó Üöëó½íÖ： 
Çëíâ：¡ó äñëñê：ÑÖóê äëÜîñï：ç 
ïöëÜ½Ü 　¡Üë　 öí üçóÑ¡Üïö： 
ÑçóÇÜÖí (ëóï. 2). 

 
づóïÜÖÜ¡ 2 – ぢñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ôíïöÜöó ÜßñëöíÖÖ　 　¡Üë　 öí ïöëÜ½Ü 　¡Üë　 ç ÖÜë½í¿áÖÜ½Ü ëñ¢ó½： ëÜßÜöó öí äëó 

äÜ£íüöíöÖÜ½Ü «£í¿óäíÖÖ：» ¡ÜÖöí¡öÜ ¡Ü¿íô¡ÜçÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöÜ づと5 

がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äëÜîñï：ç «£í¿óäíÖÖ　» ¡ÜÖöí¡ö：ç ëñ¿ñ ÇëÜäÜçÜÇÜ ëñÜïöíöÖÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿ñëí äëÜçñÑñÖñ Öí äëó¡¿íÑ： 
«£í¿óäíÖÖ　» ¡ÜÖöí¡öÜ ¡Ü¿íô¡ÜçÜÇÜ ñ¿ñ½ñÖöÜ づと5, Öíäëó¡¿íÑ, äëó äÜçöÜëÖÜ½Ü £íäÜï¡Ü, àÜ ½Ü¢ñ äëó£çÜÑóöó ÑÜ 
£ÖíôÖóê ï¡íô¡：ç ïöëÜ½Ü 　¡Üë　 ö　ÇÜçÜÇÜ ÑçóÇÜÖí. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ïäÜïöñë：Çí．öáï　 £½：Öí öëí．¡öÜë：； Çëíâ：¡í ôíïöÜöó 
ÜßñëöíÖÖ　 　¡Üë　 Öí 19 ïñ¡, àÜ ïç：Ñôóöá äëÜ äÜëÜüñÖÖ　 ÖÜë½í¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½Ü ëÜßÜöó Öí ÑíÖÜ½Ü ïöÜäñÖ： 
ëñÇÜ¿0çíÖÖ　. 

ゑóïÖÜç¡ó. づÜ£ëÜß¿ñÖÜ ½íöñ½íöóôÖÜ ½ÜÑñ¿á ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ öëÜ¿ñúßÜïí, 　¡í Öí ßí£： 
äí¡ñöÜ äëó¡¿íÑÖóê äëÜÇëí½ Matlab ÑÜ£çÜ¿　． ÑÜï¿：Ñóöó äñëñê：ÑÖ： äëÜîñïó ç 　¡Üë： ç ÖÜë½í¿áÖÜ½Ü öí 
äÜ£íüöíöÖÜ½Ü ëñ¢ó½íê ëÜßÜöó äëó «£í¿óäíÖÖ：» ¡ÜÖöí¡ö：ç ö　ÇÜçÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ. 
1. ぢÜ£íüöíöÖñ «£í¿óäíÖÖ　» ¡ÜÖöí¡ö：ç äëó£çÜÑóöá ÑÜ £ß：¿áüñÖÖ　 çöëíö ñÖñëÇ：； ç 　¡ÜëÖóê ¿íÖî0Çíê öí çñÑñ ÑÜ 
äÜëÜüñÖÖ　 ÖÜë½í¿áÖÜÇÜ ú Öíç：öá çóÖó¡ÖñÖÖ　 íçíë：úÖóê ëñ¢ó½：ç ëÜßÜöó ö　ÇÜçÜÇÜ ñ¿ñ¡öëÜöñêÖ：ôÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ 
öëÜ¿ñúßÜïí. 

 
ずやどぎづんどばづん 
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2. ぷíßí¿ÑóÖ ゑ.ご., ゑóüÖó¡ ゎ.ゑ. どëÜ¿¿ñúßÜï äíïïí¢óëï¡óú げóば-682ゐ. – ぜ.: どëíÖïäÜëö, 1977. – 208 ï. 
3. ぶñëÖ▲ê ご.ゑ. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡óê ÜïöëÜúïöç ç MATLAB, SimPowerSystems ó Simulink.  
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ぜだがぎずぽぞぼぎ ごででずぎがだゑんぞごé がゑばびぱんげぞだゎだ どéゎだゑだゎだ Äずぎとどづだぢづごゑだがん 
づばがぞごぶぞだゎだ Äずぎとどづだゑだげん 

ん. ゑ. だ½ñ¿áôñÖ¡Ü, íïï. 
とëóçÜëÜ¢ï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö 
Ü¿. XXII äíëöïéñ£Ñí, 11, 50027, Ç. とëóçÜú づÜÇ, ば¡ëíóÖí, e-mail: omelchenko84@ukr.net 
 

ゑçñÑñÖóñ. Ä¡ïä¿ÜíöóëÜñ½▲ñ Öí üíêöíê ó ëÜÑÖó¡íê ば¡ëíóÖ▲ ÑçÜêÜïÖ▲ñ ëÜÑÖóôÖ▲ñ ~¿ñ¡öëÜçÜ£▲ ÜïÖíàñÖ▲ 
Öñ~ââñ¡öóçÖ▲½ó ó 　çÖÜ Üïöíëñçüó½ó öóäí½ó ¡ÜÖöí¡öÜëÖÜ-ëñ£óïöÜëÖ▲ê ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 ï ö　ÇÜç▲½ó ~¿ñ¡-
öëÜÑçóÇíöñ¿　½ó äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ öÜ¡í. 

ゑ äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ í¡öóçó£óëÜçí¿íïá ëíßÜöí äÜ ïÜ£ÑíÖó0 ÖÜç▲ê ïÜçñëüñÖÖ▲ê ïóïöñ½ ö　ÇÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜ-
ÑÜç ó ç ôíïöÖÜïöó çóÑí: IGBT-äëñÜßëí£Üçíöñ¿á – íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ö　ÇÜç▲ñ ÑçóÇíöñ¿ó [1]. 

ごïä▲öíÖó　 äÜÑöçñëÑó¿ó ç ÜïÖÜçÖÜ½ Ü¢óÑíñ½Ü0 ~ââñ¡öóçÖÜïöá öí¡óê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç (どんぢ) Ñ¿　 ëÜÑÖóô-
Ö▲ê ~¿ñ¡öëÜçÜ£Üç [1]. 

だÑÖí¡Ü, ¡í¡ äÜ¡í£í¿ó ëñ£Ü¿áöíö▲ äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ê óïä▲öíÖóú, Öñ ÜöêÜÑ　 Üö ÜäëñÑñ¿　0àóê äëñó½Üàñïöç 
どんぢ, ÜïÜßñÖÖÜ Ñ¿　 Üï¿Üçóú üíêö, ÖñÜßêÜÑó½ Ñí¿áÖñúüóú äÜóï¡ í¿áöñëÖíöóçÖ▲ê äÜ ~ÖñëÇÜ~ââñ¡öóçÖÜïöó ó 
öñêÖÜ¿ÜÇóôÖÜïöó ïöëÜ¡öÜë ó ïí½óê íïóÖêëÜÖÖ▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑÜç. 

だÑóÖ ó£ çÜ£½Ü¢Ö▲ê Öíäëíç¿ñÖóú ïÜ£ÑíÖó　 öí¡óê çóÑÜç どんぢ 　ç¿　ñöï　 ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑ Öí ßí£ñ ÑçÜêâí£Ö▲ê 
どんが ï IGBT-äëñÜßëí£Üçíöñ¿　½ó [2]. 

ぴñ¿á ëíßÜö▲ – ごïï¿ñÑÜçíÖóñ ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ö　ÇÜçÜ½ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑñ: IGBT-óÖçñëöÜë – 
íïóÖêëÜÖÖ▲ú ÑçÜêâí£Ö▲ú ~¿ñ¡öëóôñï¡óú ÑçóÇíöñ¿á. 

ぜíöñëóí¿ ó ëñ£Ü¿áöíö▲ óïï¿ñÑÜçíÖóú. づí£ëíßÜö¡í ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê ½ÜÑñ¿ñú äëÜçñÑñÖí ç ïëñÑñ äí¡ñöí 
MATLAB. が¿　 ëí£ëíßÜö¡ó ó½óöíîóÜÖÖ▲ê ½ÜÑñ¿ñú ïÜïöíç¿ñÖí ~¡çóçí¿ñÖöÖí　 ïêñ½í ö　ÇÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí 
(ëóï. 1) 

ぢëó ëí£ëíßÜö¡ñ ½íöñ½íöóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó ß▲¿ó 
äëóÖ　ö▲ ï¿ñÑÜ0àóñ ÑÜäÜàñÖó　: 

- óÖçñëöÜë ó½ññö Öñ£íçóïó½▲ñ ¡íÖí¿▲ Üäëíç-
¿ñÖó　 äÜ ç▲êÜÑÖÜ½Ü Öíäë　¢ñÖó0 ó ôíïöÜöñ; 

- ïêñ½í óÖçñëöÜëí ÑÜäÜï¡íñö ïçÜßÜÑÖ▲ú Üßé-
ñ½ ëñí¡öóçÖÜú ~ÖñëÇóñú ½ñ¢ÑÜ ö　ÇÜç▲½ íïóÖêëÜÖ-
Ö▲½ ~¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ñ½ ï ¡ÜëÜö¡Ü£í½¡ÖÜö▲½ ëÜöÜ-
ëÜ½ (どんが) ó ¡ÜÖöí¡öÖÜú ïñöá0; 

- óÖçñëöÜë Öñ ÜÇëíÖóôóçíñö öÜ¡Üç ó Öíäë　¢ñ-
Öóú んが; 

- âÜë½í ç▲êÜÑÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 óÖçñëöÜëí Öñ 
£íçóïóö Üö ÖíÇëÜ£¡ó; 

- äÜöñëó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ç óÖçñëöÜëñ äëñÖñß-
ëñ¢óöñ¿áÖÜ ½í¿▲, ¡¿0ôó ó ÑóÜÑ▲ Üß¿íÑí0ö óÑñí¿á-
Ö▲½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, ¡Ü½½Üöíîó　 – ½ÇÖÜçñÖÖí　; 

- äÜ¿áïíîóó Öíäë　¢ñÖó　 Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜëñ 
âó¿áöëí ëíçÖ▲ ÖÜ¿0 (〉U=0); 

- Öí ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê óÖöñëçí¿íê óÖöñÇëóëÜ-
çíÖó　 ½íÇÖóöÖ▲ú äÜöÜ¡ ÜÑÖÜú âí£▲ ó£½ñÖ　ñöï　 äÜ 
¿óÖñúÖÜ½Ü £í¡ÜÖÜ, äëó äÜïöÜ　Öïöçñ âí£ÖÜÇÜ Öíäë　-

¢ñÖó　 Ua(e) Öí ÑíÖÖ▲ê óÖöñëçí¿íê. 
ゑ êÜÑñ óïï¿ñÑÜçíÖóú ß▲¿Ü ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ, ç ôíïöÖÜïöó, ôöÜ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï öëñêâí£ÖÜú ïóïöñ½Üú, ç ÑçÜêâí£-

ÖÜú Üï¿Üçó　 Äぜで ÑçóÇíöñ¿　 ï äëñÜßëí£Üçíöñ¿ñ½ ôíïöÜö▲ ïÜêëíÖ　0öï　 äëó ¿0ßÜú âÜë½ñ äëó¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ Öíäë　-
¢ñÖó　. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ çäÜ¿Öñ ÑÜïöíöÜôÖÜ Ñ¿　 äëÜçñÑñÖó　 óïï¿ñÑÜçíÖóú âí£Ö▲ê öÜ¡Üç ç ÑçÜêâí£ÖÜ½ ÑçóÇíöñ¿ñ 
ç½ñïöÜ óÖçñëöÜëí óïäÜ¿á£Üçíöá ½ÜÑñ¿á ÑçÜêâí£ÖÜÇÜ óïöÜôÖó¡í ÖñïóÖÜïÜóÑí¿áÖÜÇÜ Öíäë　¢ñÖó　. ぢëó ~öÜ½ Üö-
ïÜöïöçóñ ½ÜÑñ¿ñú ÑçÜêâí£Ö▲ê íïóÖêëÜÖÖ▲ê ÑçóÇíöñ¿ñú äÜöëñßÜçí¿Ü ëí£ëíßÜö¡Ü ó ïÜ£ÑíÖóñ öí¡Üú ½ÜÑñ¿ó ç íç-
öÜëï¡Ü½ óïäÜ¿ÖñÖóó [3]. 

ぢÜï¿ñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê äëñÜßëí£ÜçíÖóú ÜßÜßàñÖÖÜú âÜë½Ü¿▲ ½íöñ½íöóôñï¡ÜÇÜ ÜäóïíÖó　 ÑçÜêâí£ÖÜÇÜ 
どんが ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖóú äëóÜßëñöíñö çóÑ: 

 

 

づóï. 1. とÜ½äá0öñëÖí　 ½ÜÑñ¿á ôíïöó ïó¿ÜçÜú ïêñ½▲ 
ö　ÇÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí IGBT-óÖçñëöÜë – íïóÖ-
êëÜÖÖ▲ú ÑçÜêâí£Ö▲ú ~¿ñ¡öëóôñï¡óú ÑçóÇíöñ¿á. 
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ぞí ÜïÖÜçíÖóó ~öóê ÜëíçÖñÖóú ïÜïöíç¿ñÖí ½ÜÑñ¿á んが. 
ぢÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ äëó ½ÜÑñ¿óëÜçíÖóó äÜ£çÜ¿ó¿ó ÜîñÖóöá ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ äëÜîñïï▲, äëÜóïêÜÑ　àóñ 

ç ÑçÜêâí£ÖÜú ó öëñêâí£ÖÜú ïóïöñ½íê ö　ÇÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí. 

 
づóï. 2. づñ£Ü¿áöíö▲ ¡Ü½äá0öñëÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç öëñêâí£ÖÜú (1) ó ÑçÜêâí£-

ÖÜú (2) ïóïöñ½íê ö　ÇÜçÜÇÜ ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑí: í) ç▲êÜÑÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ, ß) âí£Ö▲ú öÜ¡. 
ゑ▲çÜÑ▲. 1. Ä¿ñ¡öëóôñï¡óñ ïóïöñ½▲ ç ö　ÇÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóçÜÑíê ï ÑçÜê ó öëñêâí£Ö▲½ó íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ~¿ñ¡-

öëóôñï¡ó½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó ½í¿Ü Üö¿óôí0öï　 ÑëÜÇ Üö ÑëÜÇí (3-5 %). 
2. が¿　 ÜîñÖ¡ó äëñó½Üàñïöç どんぢ ï ÑçÜê ó öëñêâí£Ö▲½ó ö　ÇÜç▲½ó íïóÖêëÜÖÖ▲½ó ÑçóÇíöñ¿　½ó ÖñÜßêÜÑó½Ü 

äëÜçñÑñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú ç ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ: IGBT-äëñÜßëí£Üçíöñ¿ó – íïóÖêëÜÖÖ▲ñ ö　ÇÜç▲ñ ÑçóÇí-
öñ¿ó (ÑçÜê ó öëñêâí£Ö▲ñ) 
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Introduction. Nowadays there is significant problem of energy saving and optimization of energy consumption. 

One from the ways of solving this problem is decreasing energy losses of widely used energy consumers, for example, 
induction motors (IM). It could be done by timely diagnostic of incipient motor’s faults detection. There are two 
convenient methods for on-line IM diagnostic – current spectra analysis and instantaneous power spectra analysis. First 
one needs only one phase current signal for analysis. So this method is attractive of its measuring simplicity. Second 
one needs data of three phase currents and voltages. This method is more complicated, but gives more reliable results.   

Aim of the research. Comparison IM diagnostic methods based on current spectra and instantaneous power spectra 
analysis. 

Experimental part and result obtained. Both described methods operate with signal’s harmonic components. 
Theoretical basis of correspondence between current harmonics and different types of motor damages is well devel-
oped [1–4]. In case of broken bars, the disturbance induces fundamental sidebands of the supply frequency and of the 
winding factor into the current signal [1]: 

 ( ) 







±−= ss1

p

k
ff sbb , (1) 

where sf  is the supply fundamental frequency; k  is an integer number, p  is the number of pole pairs; s  is the motor 

slip; ...11,7,5,1k/p = . 

Another frequently caused IM fault is air gap eccentricity. There are three types of air gap eccentricity: static, dy-
namic and mixed. All these eccentricities lead to appearance unique current frequencies around fundamental harmonic 

( eccen_funf ) [1]: 

 rseccen_fun fkff ±= , (2) 

where 
p

s1
fr

−
= , and s  is the motor slip.  

In case of stator unsymmetry the stator harmonics induce currents in the rotor cage and reflect back from the rotor as 
new air-gap field harmonics. Seen from the stator, the air-gap harmonics caused by the induced rotor currents vary at 
the frequencies [4]: 

 ( )







−±= s1

p

n
1ff srf

λ
, (3) 

where rff  components reflected from the stator side, so-called rotor slot harmonics; sf  is the supply frequency; p is 

the number of pole-pairs; s is the motor slip; n is the number of rotor bars; λ  = 1,2,3... 

In work [5], by analogy to current spectra analysis, the correspondence between power spectra harmonics and motor 
faults was detected. In difference to current spectra analysis, the total 3-phase power spectra analysis gives bigger num-
ber harmonics related to each fault. Also it should be mentioned that unsymmetry either of power supply or IM phase  
parameters leads to appearance harmonic of double power supply frequency, in difference to current analysis methods, 
which operates with high frequencies in case of such faults.  

To reach the aim of this work, a series of experiments was done. Three identical induction motors of type 
АИР80В4У2, 1.5 kW, were used for testing. These motors were artificially damaged with three most frequently caused 
damage types: stator winding unsymmetry, rotor bar breaks and rotor eccentricity. Currents and voltages of phases were 
measured both under idle mode and full load mode, and then they were analyzed. Analysis results leads to the following 
conclusions (fig.1, 2). 

  
a) Healthy motor b) 14% stator phase unsymmetry 

 
Figure 1 – Phase current 
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c) 2 broken rotor bars d) 2 broken rotor bars and 2.54% stator phase unsymmetry 
Figure 1 – Phase current (continuation) 

  
a) Healthy motor b) 14 % stator phase unsymmetry 

  

c) 2 broken rotor bars d) 2 broken rotor bars and 2.54 % stator phase unsymmetry 

Figure 2 – Total 3-phase power 

All tested motors have basic mixed eccentricity, caused of motor disassembling and assembling operations. Further 

analysis showed, that both methods could be used for detecting different motor damages types, but amplitude values of 

current spectra harmonics related, for example, to stator unsymmetry, are too small (fig.1, b, d). Thus in order of inci-

pient fault they could be wrong detected as a noise harmonics. In difference to this method, total 3-phase spectra analy-

sis allows operate with clearly visible harmonics (fig. 2, b, d). Moreover, this method allows get big number of addi-

tional harmonic components related to each damage type. This feature also allows avoid wrong diagnosis.   

Conclusions. A comparison of IM fault detection methods based on analysis of current and power signals’ spectra 

showed, that both methods could be used for detection the most common motor damages. But current spectra analysis 

in some cases could lead to wrong diagnosis, because of small amplitude values of harmonics, related to damage. Power 

spectra analysis allows avoid such mistakes, and it could be considered as more suitable and reliable method for IM 

fault detection.  
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Introduction. Nowadays induction motors (IM) are the most widely used consumers of electric energy. According 

to last researches, they consume over 80 % of the total amount of electric power. Induction motors widely used because 

of the simplicity of their construction, reliability and relatively low cost. Creation of speed-controlled electric drive 

systems resulted in increased usage of IM because of the simplicity their implication into such systems. However, 

different damages could be caused to IM parts under operating conditions. They could lead to untimely motor failing. 

Every year as a result of failures about 20-25 % of induction motors fails. Thus, there is an important task of creation 

reliable IM diagnostic system. In many manufactures sudden failure of the motor could lead to shutdown the 

technological processes. Operation of electric motors under unsatisfactory technical condition results both in direct 

financial losses, and to considerable (about 5-7 %) indirect expenses of the electric energy. On this and other reasons 

there is a necessity of IM diagnostics under operating conditions. The most convenient and reliable IM diagnostic 

methods are based on the electric signal analysis. In order to utilize such methods for practical usage, there is task of 

development the software for simplifying diagnostic operation.  

Aim of the research. The software development for IM diagnostic systems. 

Experimental part and result obtained. The most convenient IM diagnostic methods are the following: 

1) supply voltage analysis; 

2) motor stator currents analysis (MSCA); 

3) instantaneous power spectra analysis. 

The result of supply voltage analysis essentially depends on power supply quality, thus this method is unsuitable for 

low-voltage networks with polyharmonic voltage. 

Motor stator currents analysis is based on supervision of change the air gap between the stator and rotor which is 

back reflected in the form of the motor current through change of a magnetic flux in the air gap, which causes counter-

emf. These changes in a counter-emf eventually change a wave of IM current. Fast Fourier Transform (FFT) of motor 

current gives a current spectrum for fault detection procedure.  

Thus, presence in a motor current spectrum specific harmonics and their sidebands shows presence of electrical or 

mechanical damages. 

This method could be used for diagnostic the following defects: 

 – rotor unbalance; 

 – broken rotor bars; 

 – bearings damage. 

This method also depends on power supply quality, and in some cases could lead to wrong results. 

Lacks of the previous methods can be avoided using the diagnostics on the basis of the instantaneous power spectra 

analysis [2]. Instantaneous power spectra analysis allows both detection of fault presence and estimation of damage level by 

analysis of proper harmonic value. Thus, it allows one to make estimation of the energy of fault and the correlation of this 

energy to additional damage of IM parts under influence of additional vibrations caused by proper harmonic. Moreover, the 

instantaneous power spectra analysis allows analyzing of IM operation modes under significant nonlinearity, when it is 

incorrect to use superposition principle for current harmonics. Also, instantaneous power analysis is more reliable, it is less 

dependent on noise, and gives additional harmonic components for analysis [2]. 

In work [3] the expressions for calculation total 3-phase instantaneous power spectra harmonics related to most 

frequently caused damages were given. Rotor bar break causes sinusoidal modulations of the stator current. Expression 

for modulated phase instantaneous power is the following: 
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where mI  is the modulation index, f is the supply frequency, bbf  is the modulating frequency, s is the slip. 

This expression shows that phase instantaneous power spectra, besides dc component )t(p0  and two sideband 

components at frequencies bbff2 −  and bbff2 + , contains an additional component )tfcos()cos(UII bb1m1 ϕ  at 

the modulation frequency bbf , which is an additional diagnostic parameter. 

The expression for phase instantaneous power of motor operating under air gap eccentricity is the following: 
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where
k1eke1 ,I α  are the current amplitudes and the initial phase angle for frequencies rkff − , 

k2eke2 ,I α  are the 

current amplitudes and the initial phase angle for frequencies rkff + . 

Air gap eccentricity leads to appearance in phase power spectra sideband components at frequencies  rkff2 −  and 

rkff2 + , and additional harmonic components at frequencies rkf . 

The instantaneous power of motor operating with the bearings damage is the following: 
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where
k1bkb1 ,I α  are the current amplitudes and the initial phase angle for frequencies brgkff − , 

k2bkb2 ,I α  are the 

current amplitudes and the initial phase angle for frequencies brgkff + . 

Bearings damage leads to appearance in phase power spectra sideband components at frequencies  brgkff2 −  and 

brgkff2 + , and additional harmonic components at frequencies brgkf . 

Basing on these expressions, the software for IM fault detection system was developed. The user interface is shown 

in fig.1. This software allows us to upload preliminary recorded data for analysis. Also there is possibility define 

analyzed signal length. Basing on given signals, program calculates FFT transform and shows signals spectra. 

According to developed in [4] algorithms, program gives diagnostic result based both on MSCA method and 

instantaneous power analysis method. 

 
Figure 1 – Developed software 

 

Conclusions. Review of modern methods for IM fault detection resulted in conclusion of necessity development software 

for simplifying diagnostic operation. Most easy-used and reliable methods among reviewed are Motor stator current spectra 

analysis and instantaneous power spectra analysis. Thus developed software makes analysis based on both these methods. 

Experimental tests with real data analysis showed possibility utilize developed software for IM diagnostic systems. 
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Введение. Проблема энергоресурсосбережения в насосных станциях (НС) коммунального хозяйства, 

промышленного сектора страны по-прежнему является приоритетным вопросом при анализе режимов работы 

насосных агрегатов (НА) и гидросетей, выборе метода регулирования технологических параметров и т.п. [1−3]. 

Для повышения эффективности работы НС систем городского водоснабжения и водоотведения предложен 

комплексный подход оценки энергетических показателей всех элементов силового канала 

электротехнологического комплекса, на величину которых существенным образом влияют способ управления 

электромеханическими и технологическими параметрами, режимы работы потребителя, изменяющиеся во 

времени эксплуатационные характеристики оборудования, число и схема включения работающих 

одновременно НА, вид заводских напорно-расходных и энергетических характеристик насосов [4, 5]. 

Система комплексного повышения эффективности (СКПЭ) обеспечивает эффективные режимы 

эксплуатации НС: 

путем выбора рационального метода регулирования технологических параметров в зависимости от 

требуемого диапазона регулирования производительности и значения потребляемой мощности;  

принятие решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации технологического оборудования с учетом 

изменившихся во времени гидравлических и энергетических характеристик.  

С учетом сказанного, экономический эффект от внедрения СКПЭ НС базируется на первичном эффекте – 

экономии электроэнергии до 10−50 % и вторичном – снижении объема перекачки чистых 3−5 % и сточных  

2−4 % вод, сокращении количества повреждений на гидросетях 5−7 % (в результате повышения надежности 

технологического оборудования), уменьшении утечек и непроизводительных потерь перекачиваемого продукта 

(путем снижения избыточных напоров в гидросети) и др. [1−3]. 

Цель работы. Анализ технико-экономических показателей системы комплексного повышения 

эффективности насосных станций при регулировании технологических параметров. 

Материал и результаты исследования. Для НС, включающей: центробежный насос типа Д2000-100 

(Qн =0,556 м
3
/с; Нн = 100 м; Рв = 760 кВт; nн = 980 об/мин; η=0,75); асинхронный двигатель (Рн = 800 кВт; 

n0 = 1000 об/мин; sн=1,4 %; I1=94,5 A; η=0,95; cos(φ)=0,86; λм=1,9; λп=5,3); трубопровод (d=1,2 м; l=5 км; 

Нс=10 м; Rс=291,6 с
2
/м

5
), капитальные затраты на внедрение СКПЭ НС сведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Перечень элементов СКПЭ НС и их стоимость 

Наименование оборудования Количество 
Стоимость, грн. 

Единицы Всего 

Преобразователь частоты (ПЧ) 1 шт. 800 кВт 1280000 

Шкаф для установки ПЧ 1 шт. 4800 4800 

Кабель силовой 40 м 25 1000 

Кабель монтажный 50 м 16 800 

Датчик расхода 3 шт. 30000 90000 

Датчик давления 4 шт. 3900 15600 

Устройство управления и принятия решения 1 шт. 6000 6000 

Устройство сопряжения с датчиками 1 шт. 5000 5000 

Итого, стоимость оборудования СО:                                                                                                        1397000 грн. 

Транспортные расходы 7,5 % от СО 1397000 ⋅ 7,5/100= 104800 

Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы 

10% от СО (СМР) 
1397000 ⋅ 10/100= 139700 

Накладные расходы, 21 % от СМР (НР) 139700 ⋅21/100= 29340 

Плановые накопления 8 % от суммы СМР и НР (139700 +29340)⋅8/100= 13520 

Итого: 104800+139700+29340+13520= 287400 

Капитальные затраты К на СКПЭ НС:                                                                                                     1685000 грн. 

 

Анализ распределения энергии и потерь энергии (рис. 1) во всех элементах силового канала насосного 

комплекса (НК) показал, что при отработке суточного графика водопотребления регулированием 

производительности в пределах 60 % вниз от номинальной изменением частоты вращения (рис. 1,а) 
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энергопотребление НС на 16 % ниже, чем при использовании дросселирования потока жидкости на выходе 

насоса (рис. 1,б).  

Для исследуемого объекта экономическая эффективность составила: 942100KE)ИИ(Э н21 =−−=  грн, где 

1111 эзр ИИИИ ++= , 2222 эзра ИИИИИ +++=  – текущие эксплуатационные затраты по базовому и новому 

вариантам; 2189001 =рИ  грн, 918102 =рИ  грн – расходы на обслуживание и ремонт НА наИ , трубопроводов 

трИ , запорно-регулирующей арматуры зраИ , полученные путем анализа статистики отказов элементов НК; 

1440001 =зИ  грн, 972002 =зИ  грн – фонд заработной платы; 74330001 == kttPИ гснэ  грн, 

47680008402 == ktP,И гнэ  грн – стоимость потребляемой электроэнергии; 24=сt  ч – время работы НС в 

сутки; 360=гt  – количество рабочих дней НС в году; 07541,k =  грн·кВт – тариф на электроэнергию; 

168500=aИ  грн – отчисления на амортизацию; нн Т/E 1=  – нормативный коэффициент окупаемости 

капитальных вложений; 150,Тн =  – нормативный период окупаемости капитальных вложений;  

К – капитальные затраты на СКПЭ (табл. 1). Период окупаемости СКПЭ НС: ( ) 4121 ,ИИКТок =−=  года. 
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения энергии и потерь энергии в НК: 

рсW  – энергия, поступающая от распределительной сети; 1W  – энергия, подводимая к электродвигателю;  

вW  – энергия на валу насоса; гидW  – гидравлическая энергия насоса; пW  – гидравлическая энергия в сети 

потребителя; Σ∆W  – суммарные потери энергии в НК; цнW  – потери энергии в центробежном насосе;  

адW∆  – потери энергии в асинхронном двигателе; мрW∆  – потери энергии от метода регулирования;  

трW  – потери энергии в трубопроводе; нW∆  – номинальные потери энергии в асинхронном двигателе 

На рис. 2 приведены зависимости технико-экономических показателей НК от изменения относительных 

значений производительности Q и частоты вращения ν, где приняты следующие обозначения:  

Н , сетиН  – напор насоса и в сети потребителя соответственно; знR , 1зR  – гидродинамическое сопротивление 

сети при открытой задвижке и прикрытой до значения расхода Q1 ; цнη  – КПД насоса; рсP , 1P  – потребляемая 

мощность при изменении частоты вращения НА с учетом потерь в ПЧ и дросселировании соответственно;  

Э , окТ  – экономическая эффективность и период окупаемости СКПЭ НС.  

В работе определены эффективные режимы эксплуатации НК (рис. 2), где КПД механизма остается в 

области максимальных значений при изменении сопротивления задвижки (Rзн÷Rз1) и соответствует не более 

15 %-му снижению от максимального значения КПД при изменении относительной частоты вращения 

НА (ν1÷ν2). 

Получено, что для НС с одиночной работой НА на трубопроводную сеть при изменении 

производительности в широких диапазонах рациональным является применение частотно-регулируемого 

электропривода. При работе турбомеханизмов с глубиной регулирования производительности в пределах до 

10 % вниз от номинальной целесообразным является использование дросселирования ввиду 

недоиспользованния преобразователя частоты по своим функциональным возможностям, превышения 

нормативного срока окупаемости системы с частотно-регулируемым электроприводом. 
Анализ распределения потерь энергии в НК (рис. 1,а, в) с длительной эксплуатацией НА, приводящей к 

отклонению эксплуатационных характеристик от паспортных, показал, что при снижении напора на 10 % в 
результате смещения рабочей точки на H-Q – характеристике насоса, целесообразным является замена насоса 
на новый. Это обусловлено тем, что разница денежных затрат на потери энергии в насосе при работе НС с 

изменившимися 
iW`C ∆  и паспортными 

iWC∆  эксплуатационными характеристиками насоса превышают 
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стоимость нового насоса цнC : цнWW C)C`C(
цнцн

≥− ∆∆ , где iцнпoW PktC
i

∆∆ = , iцнпoW P̀kt`C
i

∆∆ = , цнпot  – 

период определения фактических эксплуатационных характеристик насоса; цнP∆ , цнP̀∆  – потери мощности в 

насосе с паспортными и изменившимися эксплуатационными напорно-расходными и мощностными 
характеристиками. 

ν,Q
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Рисунок 2 – Зависимости технико-экономических 

показателей НК от диапазона регулирования 

относительных значений производительности и 

частоты вращения 

На рис. 3 приведены кривые изменения технико-

экономических показателей НК от отклонения 

текущих эксплуатационных характеристик насоса от 

паспортных в результате коррозии рабочих колес (1), 

старения и изнашивания (2), где нф /QQq`= , 

нф /HHh`=  – относительные значения снижения 

расхода и напора насоса; фф H,Q  – фактические 

значения расхода и напора насоса; 

поцнWWцн t)РР̀(W
цнцн ∆∆∆ −=  – разница потерь 

энергии в насосе при работе НС с изменившимися и 

паспортными эксплуатационными характеристиками 

насоса. 

Анализ показал, что даже при небольшом 

снижении производительности до 2−6 % от 

номинальной в результате износа и смещения точки 

рабочего режима на H−Q и Р−Q – характеристиках 

турбомеханизма (рис. 3) целесообразна замена насоса, 

период окупаемости нового насоса не превышает 

полгода. 

Выводы. Таким образом, при обосновании 

технико-экономической эффективности применения 

СКПЭ НС необходимо учитывать способ управления 

электромеханическими и технологическими 

параметрами, режимы работы потребителя, 

изменяющееся техническое состояние оборудования. 

Анализ полученных технико-экономических 

показателей работы НС показал, что в 

рассматриваемой технологической установке 

целесообразным является использование СКПЭ НС: 

экономическая эффективность − 942,1 тыс. грн, срок 

окупаемости − 1,4 года. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и 

регулируемый привод в насосных и воздуходувных 
установках. – М.: Энергоатомиздат, 2006. – 360 с. 

2. Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В. 
Техническое состояние и технологии управления 
насосными комплексами коммунального хозяйства  
// Вісник КДПУ: Зб. наук. пр. КДПУ. – Вип. 3/2008 
(50), част. 1. – Кременчук: КДПУ, 2008.  
– С. 135−141. 

3. Петросов В. А. Устойчивость водоснабжения. 
– Харьков: Фактор, 2007. – 357 с.  

4. Alieksieieva J., Korenkova T. The Structure And 
Algorithms Of The System Of Pumping Complex Power 
Control // Conference Archives PTETIS.  
– Vol. 28. – 2010. – PР. 111−115. 

5. Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В. Система 
повышения эффективности насосного комплекса с 
энергонаблюдателем в контуре управления  
// Проблеми автоматизованого електроприводу. 
Теорія й практика. Тематичний випуск науково-
технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ». – Львів: 
ЕКОінформ, 2009. – С. 377−381. 

грнмлн,Э

год,10Ток ⋅

`)Q(Э

`)(QТок

МВтч,Wцн∆

`)Q(Wцн∆

 
Рисунок 3 – Зависимости технико-экономических 

показателей НК от отклонения эксплуатационных 

характеристик насоса от паспортных 
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Введение. Качество преобразования энергии − это пока еще новый термин, который не прижился в среде 

металлургов, горняков, транспортников − всех производственников, использующих электромеханическое 

оборудование с электрическими двигателями и преобразователями энергии. Чаще используется термин 

«показатель качества электрической энергии». Существуют нормы на качество энергии [1] и показатели работы 

и работоспособности электрооборудования, если качество энергии не соответствует нормам [2]. Электрические 

приводы, потребляя энергию и преобразовывая ее в полезную работу, требуют качественной энергии, но при 

этом, преобразовывая ее, сами же и искажают, как-то: высшие гармоники напряжения и тока от 

преобразователей энергии, несинусоидальность токов от наличия нелинейностей в силовых контурах: 

дополнительно устанавливаемые реактивные – индуктивные и емкостные элементы, несимметрия напряжения 

от неравномерной нагрузки по фазам и т. д. Все это известно, и существуют методы снижения 

вышеперечисленных факторов [3]. Однако при этом потребитель энергии – электрический двигатель − 

рассматривается как исправный электрический симметричный преобразователь. Между тем, любые отклонения 

в конструкции или параметрах электродвигателя, приобретенные в процессе ремонта или длительной 

эксплуатации, делают двигатель существенно нелинейной системой и приводят к появлению 

несинусоидальных токов, дополнительных тангенциальных сил и электромагнитных моментов, в том числе 

пульсирующих [4]. Указанные моменты являются результатом взаимодействия разных временных гармоник 

основного поля и полей от временных гармоник токов статора и ротора, возникших в силу новых 

приобретенных нелинейных характеристик двигателя. Возникают сложные энергообменные процессы, которые 

характеризуются временными зависимостями мгновенных значений напряжения, тока и мощности. Таким 

образом, на передний план выступает именно качество преобразования энергии. 

Однако в настоящее время не существует единого подхода к формированию процесса качественного 

преобразования энергии. Поэтому актуальной является задача такого управления, чтобы преобразователь 

энергии, обеспечивая заданный режим работы электропривода, осуществлял не только преобразование энергии, 

но и управление качеством ее преобразования. 

Цель работы. Формирование принципов и путей управления качеством преобразования энергии в 

электроприводах переменного тока. 

Материал и результаты исследования. Формулировка показателей некачественности преобразования энергии 

и создание математического аппарата для ее оценки намечает ряд путей управления процессом преобразования с 

целью снижения переменных составляющих мощности и момента двигателя – обеспечения эффективного 

функционирования электрооборудования в условиях изменений факторов, влияющих на его нормальную работу. 

Знакопеременная мощность вызывает пульсации момента двигателя, колебания скорости и вибрацию 

двигателя. Запишем общее выражение для мгновенной мощности в виде: 
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где 
baba nnmm U,U,I,I  – амплитуды синусных и косинусных составляющих полигармонических сигналов тока 

и напряжения. 

Из выражения (1) видно, что мгновенная мощность образована суммами произведений одночастотных и 

разночастотных составляющих [5]. Путем преобразований (1) может быть получено выражение: 
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, (2) 

где 
0kP , 

akP , 
вkP  − постоянная составляющая активной мощности и переменные составляющие мгновенной 

мощности (косинусная и синусная составляющие соответственно). 

Уравнение (2) может оказаться достаточно сложным, если учесть, например, приобретенную несимметрию 

электромагнитных параметров двигателя. В этом случае в зазоре будет не просто спектр полей, вращающихся с 

разными частотами, но и некруговые поля, образующие поля обратной последовательности. 
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Снижение величины поля обратной последовательности можно осуществлять, формируя гармонический 

состав питающего напряжения статора. Таким образом, задача управления качеством преобразования энергии 

сводится к отысканию таких несимметричных и, в общем случае, несинусоидальных напряжений, при которых 

выполняется условие: 

 .minPP
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kk ba
→
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=

 (3) 

Решение уравнения (3) возможно получить различными способами: в электроприводах с АД –

формированием соответствующего напряжения на выходе регулятора напряжения или преобразователя 

частоты, для СД – формированием напряжения на обмотке возбуждения [6]. 

Решая задачу управления, необходимо иметь в виду, что не всегда управление качеством преобразования 

энергии осуществимо по закону (3). Действительный характер преобразования энергии в машине определяется 

электромагнитным моментом 
γ∂

∂
= e

ne

W
pM , где eW  − электромагнитная энергии в зазоре машины, γ  − угол 

поворота ротора, np  − число пар полюсов. Тогда можно предложить следующие структуры (рис.1, 2) и пути 

управления (табл. 1). 

 

Рисунок 1 − Функциональная схема системы 

управления качеством преобразования энергии с 

компенсацией переменных составляющих мощности 

ПЭ

ИПСРКПЭ

АД

ИМ

ВМ

 
Рисунок 2 − Функциональная схема системы 

управления качеством преобразования энергии с 

компенсацией переменных составляющих момента 

 

На рис.1, 2 обозначены: ПЭ – преобразователь энергии, ИМ – измеритель мощности, ВМ – вычислитель 

момента, ИПС – измеритель переменных состояния, РКПЭ – регулятор качества преобразования энергии. 

 
Рисунок 3 – Пути управления качеством преобразования энергии 

Выводы. Управление качеством преобразования энергии осуществляется средствами преобразователя 

системы электропривода и не требует дополнительных специальных систем или устройств. Проведенные 

авторами исследования предложенных законов и алгоритмов на математических моделях показали 

возможность снижения переменных составляющих мощности в 8−10 раз, а переменных составляющих  

момента – в 3−7 раз. Установлено, что на процесс компенсации переменных составляющих практически не 

влияет характер параметрических изменений в электрическом двигателе. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОШКОДЖЕННЯМИ 

СТРИЖНІВ РОТОРА
 

Ж. І. Ромашихіна, асп., М. В. Ганьшина, студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, е-mail: romashihina_zhanna@mail.ru 

 
Вступ. Дослідження роботи електропривода зручно проводити шляхом математичного моделювання 

процесів в електричній машині (ЕМ). Важливою умовою при цьому є достовірність результатів моделювання, 
оскільки при моделюванні роблять ряд певних припущень. Тому для дослідження режимів роботи 
асинхронного двигуна (АД) при пошкодженнях обмоток, а саме обривів стрижнів ротора, на математичних 
моделях необхідно максимально точно відтворити електромеханічні процеси АД. 

Мета роботи. Дослідження впливу обривів стрижнів ротора на режими роботи АД з використанням 
математичного моделювання з представленням ротора у вигляді розподіленої системи короткозамкнених 
стрижнів. 

Матеріал і результати дослідження. У роботі [1] представлено модель АД у трифазній системі координат, 
яка дозволяє аналізувати перехідні процеси у двигуні, припускаючи, що як на статорі, так і на роторі маємо по 
три фази. Модель АД у трифазній системі координат дозволяє зімітувати обрив стрижнів ротора шляхом 
збільшення опору однієї фази ротора на певний відсоток, який відповідає кількості обірваних стрижнів. Однак в 
ході досліджень такої моделі було з’ясовано, що вона не дозволяє досліджувати роботу АД з різним ступенем 
пошкодження ротора. 

Для дослідження режимів роботи АД з пошкодженнями стрижнів ротора була запропонована математична 
модель, в якій ротор представлено системою короткозамкнених стрижнів. Кут зсуву струмів між стрижнями 
ротора може бути розрахований за виразом 

 ( ) ô1 ,N Kϕ ϕ= − −  (1) 

де N – порядковий номер стрижня ротора; 
2

2

Z
K

π
=  – просторовий кут між стрижнями ротора; 2Z – кількість 

короткозамкнених стрижнів ротора; ôϕ  – просторовий кут між відповідною фазою статора і n-ним стрижнем 

ротора (для фази статора А: 0ôϕ = , для фази статора В: 2

3ô

π
ϕ = , для фази статора С: 4

3ô

π
ϕ = ). 

Для досліджуваного двигуна 332 =Z . Тому ротор представлено системою короткозамкнених стрижнів та 
описано 33-ма рівняннями електричної рівноваги. 

Таким чином, математична модель асинхронного двигуна з розподіленою системою короткозамкнених 
стрижнів на роторі буде складатися з 3-х рівнянь електричної рівноваги статора, 33-х рівнянь електричної 
рівноваги ротора, рівняння електромагнітного моменту та рівняння руху ротора. 

Математична модель є досить об’ємною та містить значну кількість перехресних зв’язків, однак вона має 
ряд переваг: 

– можливість дослідження режимів роботи АД з будь-яким числом пошкоджених стрижнів ротора; 
– можливість дослідження режимів роботи АД з урахуванням місця обриву стрижня ротора; 
– дозволяє аналізувати та досліджувати будь-які режими роботи двигуна, такі як неробочий хід, режим 

навантаження, режим відключення двигуна від мережі живлення та аварійні режими роботи АД, викликані 
значною кількістю пошкоджених стрижнів ротора. 

Як відомо, при наявності пошкодженого стрижня на роторі струм у цьому стрижні дорівнює нулю. 
Математична модель дозволяє імітувати обрив стрижня обмотки ротора за допомогою прирівнювання до нуля 
струму, що протікає через даний стрижень. 

Оскільки обрив стрижнів на роторі АД призводить до несиметрії струмів статора, несинусоїдності струмів 
ротора та викликає додаткові втрати потужності двигуна та появу змінної складової електромагнітного 
моменту, то запропоновано виконувати аналіз за такими показниками: 

1. Відношення гріючих втрат двигуна до номінальних сумарних втрат потужності ãð

í

P

PΣ

∆

∆
. 

Гріючі втрати двигуна були отримані з моделі та складаються із втрат у міді статора та втрат у сталі АД: 
 

ì 1ãð ñòP P Ð∆ = ∆ + ∆ . (2) 

2. Відношення змінної складової електромагнітного моменту до номінального значення 

моменту двигуна 
í

M

M

δ . 

Основні результати моделювання для АД типу АИР80В4У2 ( 1,5íP =  кВт, 1395
í

n =  об/хв, 0,77íη = , 

cos 0,81íϕ = ), отримані для пуску двигуна на неробочому ході та накиді навантаження для різного ступеню 

несиметрії ротора, приведені на рис. 1–6. 
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Результати оцінювання впливу ступеню несиметрії ротора АД для непошкодженого ротора та за наявності 
обривів стрижнів у режимі неробочого ходу та режимі навантаження наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Результати моделювання перехідних процесів в АД 

за наявності пошкоджень стрижнів ротора 

Як видно з табл. 1, для різного 
ступеню несиметрії ротора 
відношення змінної складової 
електромагнітного моменту до 
номінального значення моменту 
двигуна не є суттєвим. Величина 
відношення гріючих втрат АД до 
сумарних у режимі неробочого ходу з 
різним ступенем несиметрії ротора 
також суттєво не змінюється. Але в 
режимі навантаження збільшення 
гріючих втрат при обриві 9 % 
стрижнів ротора сягає більше 20 % 
від номінального значення, що може 

№ 
з/п 

Режим роботи 
АД 

Ступінь пошкодження 
ãð

í

P

PΣ

∆

∆
, 

в.о. 
í

M

M

δ , 

в.о. 

1. Неробочий хід 

Непошкоджений АД 0,2 2,7·10-4 

3 % несиметрії ротора 0,198 6,7·10-4 
6 % несиметрії ротора 0,186 1,48·10-3 
9 % несиметрії ротора 0,275 1,74·10-4 

2. 
Режим 

навантаження 

Непошкоджений АД 0,565 2,2·10-4 
3 % несиметрії ротора 0,651 7,55·10-3 
6 % несиметрії ротора 0,625 0,05 
9 % несиметрії ротора 0,725 0,045 

 

викликати значний перегрів обмоток статора і в подальшому неминуче призвести до зменшення строку служби 
двигуна. 

Висновки. Розвинута математична модель АД у трифазній системі координат для задач діагностики пошкоджень 
обмоток ротора АД шляхом представлення ротора у вигляді розподіленої системи короткозамкнених стрижнів 
дозволяє досліджувати перехідні процеси за наявності пошкоджень обмоток ротора з різним ступенем несиметрії та 
будь-яким місцем розташування пошкодження. У роботі досліджено вплив пошкодження обмоток ротора на 
збільшення гріючих втрат в АД та на змінну складову електромагнітного моменту. Встановлено, що обрив стрижнів 
ротора АД може призвести до суттєвого перегріву обмоток статора. 
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Рисунок 1 – Кутова швидкість та електромагнітний 

момент АД 

 
Рисунок 2 – Обвідні струмів статора 

непошкодженого АД та з пошкодженнями 

 
Рисунок 3 – Кутова швидкість та електромагнітний 

момент АД 

 
Рисунок 4 – Обвідні струмів статора 

непошкодженого АД та з пошкодженнями 

 
Рисунок 5 – Кутова швидкість та електромагнітний 

момент АД 

 
Рисунок 6 – Обвідні струмів статора 

непошкодженого АД та з пошкодженнями 
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Вступ. Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка безпосередньо працює з 

джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу джерел випромінювання [1]. 

Встановлено, що переважна частина населення знаходиться в умовах підвищеної активності електромагнітного 

поля. Можна вважати, що в діапазоні промислових частот (у тому числі 50 Гц) допустимо розглядати вплив на 

біологічний об'єкт електричної і магнітної складових поля нарізно. У будь-якій точці електромагнітного поля 

промислової частоти енергія магнітної складової поля, яка поглинається тілом людини, майже в 50 разів менша 

від енергії електричної складової цього поля, що поглинається тілом. Це дає змогу зробити висновок, що в 

діапазоні промислових частот дією магнітної складової поля на біологічний об'єкт можна знехтувати, а 

негативний вплив на організм обумовлений електричною складовою поля. 

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини взагалі залежить від діапазону частот, 

тривалості опромінення, характеру опромінення, режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яке 

опромінюється, та індивідуальних особливостей організму.  

У результаті дії електромагнітного поля на людину можливі гострі та хронічні форми порушення 

фізіологічних функцій організму. Ці порушення виникають у результаті дії електричної складової 

електромагнітного поля на нервову систему, а також на структуру кори головного та спинного мозку, серцево-

судинної системи. 

Звукові подразники, які діють на людину, створюють передумови, які ведуть до зниження працездатності, в 

першу чергу розумової, оскільки зменшується концентрація уваги, збільшується число помилок, розвивається 

стомлення [2]. 

Такий стан несприятливо відбивається на серцево-судинній системі: змінюється частота сердечних 

скорочень, підвищується або знижується артеріальний тиск, підвищується тонус і знижується кровонаповнення 

судин головного мозку. Існує залежність між захворюваністю центральної нервової системи і серцево-

судинною системою, рівнями шуму і тривалістю мешкання в галасливих міських умовах. 

Дія значного акустичного шуму і електромагнітного, що створений високочастотними джерелами, 

досліджений досить добре. Актуальним є дослідження впливу незначного але постійно діючого акустичного 

фону, що створюють працюючі електричні машини, а також їх електромагнітного шуму з частотами, близькими 

до 50 Гц. 

Мета роботи. У середовищах акустичного шуму та в безпосередній близькості з джерелами 

випромінювання електромагнітного поля, яке негативно впливає на здоров’я людини, выдбуваэться недовипуск 

продукції та створюються на робочому місці травматичны ситуації. Визначення шкідливого впливу 

акустичного й електромагнітного шуму електричних двигунів систем електроприводу на біологічні тест – 

об’єкти, що дасть уявлення про дію вищезгаданих факторів на людину. 

Матеріал і результати досліджень. У даній роботі, на відміну від інших досліджень, здійснений 

комплексний експериментальний підхід до впливу акустичного шуму й електромагнітного поля на біологічний 

тест – об’єкт, в якості якого ми використовуємо муху – дрозофілу (Drosophila melanogaster). Дослідження 

проводилися одночасно на двох групах комах.  

Муха-дрозофіла – маленька тварина з коротким життєвим циклом тривалістю лише близько двох тижнів, 

вона недорога для розмноження і виведення великої кількості особин. Особини мутантів з дефектами в будь-

яких у декілька тисяч генів доступні для експериментів, і весь геном мухи у цілому вже відомий. Короткий 

період розвитку від яйця до імаго, виняткове багатство мутаційних рас з характерним чітким фенотипічним 

проявом, мале число хромосом і ряд інших важливих переваг роблять її незамінною для практичного 

опрацювання основних закономірностей спадковості. 

Експеримент проводився наступним чином. Дві групи мух-дрозофіл знаходились під дією акустичного 

шуму й електромагнітного поля в період їх розвитку і розмноження на протязі трьох поколінь (30 діб). Третя 

група мух – дрозофіл контрольна, і на неї не діють згадані чинники. Кожне наступне покоління мух-дрозофіл 

обліковане та описане за зовнішніми ознаками. 

Джерелом акустичного шуму прийнятий термостат, який створює шум у 66 дВА і працює впродовж усього 

експерименту – 720 год (рис.1). У ході експерименту було отримано перше покоління мух-дрозофіл, у якому 

методом зовнішнього огляду не було виявлено відхилень у розвитку комах, але дорослі особини, що 

перебували під постійною дією акустичного шуму, були дезорієнтовані в просторі, погано харчувалися і дали 

порівняно мало потомства 

На другу групу комах діяло електромагнітне поле, створюване електродвигуном потужністю 0,2 кВт, який 

працює періодично (вмикається приблизно через кожні півгодини) впродовж усього експерименту. За 

результатами зовнішнього огляду і підрахунками комах першого покоління встановлено, що 75 % мушок є 
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здоровими, а 25 % – мають відхилення у розвитку: це редуковані (зачаточні) крила або їх відсутність, та 

особини, які мають відхилення у вигляді деформації тіла. Дані зовнішнього огляду мух-дрозофіл подано  у 

табл. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Експериментальні дослідження впливу акустичного шуму 

 

Таблиця 1 – Співвідношення здорових та мутованих мух-дрозофіл під дією електромагнітного поля 

Особини Кількість, шт Відсоток, % 

Безкрилі 5 3 

З редуцируваними крилами 9 7 

З деформованою формою тіла 19 15 

Здорові 96 75 

Всього 129 100 
 

Кількість мух-дрозофіл у співвідношенні 3:1, отримане в результаті проведення експериментальних 

досліджень, є класичним проявом другого закону Менделя і свідчить, що при схрещуванні двох гетерозиготних 

нащадків першого покоління між собою в другому поколінні спостерігається розщеплювання в певному 

числовому відношенні: по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1.  

При проведенні експерименту використані прилади для вимірювання акустичного шуму – шумомір DT-805, 

та електромагнітного поля – тесламір РTM-191, призначений для вимірювання електромагнітного поля ліній 

електропередач, побутової техніки та промислових пристроїв. 

Таблиця 2 – Характеристики шумоміра DT – 805 

Характеристики Значення 

Похибка 1,5 дБ 

Діапазон частити 31,5 Гц – 8 кГц 

Динамічний діапазон 50 дБ 

Діапазон вимірювання рівня шуму 30 – 100 дБ, 60 – 130 дБ 
 

Таблиця 3 – Характеристика тесламір РTM-191 

Характеристики Значення 

Діапазон вимірювання 200/2000 mG, 20/200 µT 

Робоча частота вимірювання 30 Гц - 300 Гц 

Похибка +/-2.5% в діапазоні 50/60 Гц 

Час вимірювання 2.5 рази в секунду 
 

Висновки. За результатами проведених досліджень можна зробити певні висновки і сказати, що дорослі 

комахи, які перебували під постійною дією акустичного шуму. були дезорієнтовані в просторі, погано 

харчувались і дали порівняно мале потомство. Комахи, які виросли безпосередньо під дією електромагнітного 

поля, зазнали певних мутацій у першому поколінні. За результатами зовнішнього огляду комах, попереднього 

огляду та підрахунків встановлено, що 75 % мушок є здоровими, а 25 % – мають відхилення у розвитку, це 

редуковані (зачаточні) крила або їх відсутність, та особи, які мають відхилення у вигляді деформації тіла. 
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Введение. Основные электрические показатели предприятий горной и металлургической отраслей указывают 

на значительное недоиспользование установленной трансформаторной мощности: среднее значение 

коэффициента загрузки трансформаторов – 0,3–0,4, а коэффициента использования – 0,2–0,3, что в свою очередь 

указывает на четырех-, пятикратное превышение установленной мощности трансформаторов над потребной [1].  

Цель работы. Разработка методики расчета экономически целесообразных режимов  работ силовых 

трансформаторов с учетом влияющих факторов. 

Материал и результаты исследования. Эффективным режимом работы силовых трансформаторов 

является режим с наименьшими потерями в них. При этом нужно учитывать не только потери активной 

мощности в самих трансформаторах, но и потери активной мощности, возникающие в системе 

электроснабжения во всей цепочке питания от генераторов электростанции до рассматриваемых 

трансформаторов из-за потребления трансформаторами реактивной мощности. Эти  потери называют 

приведенными и подсчитываются по выражению 

 2
ЗКЗХХT kPPP ′+′=′ ∆∆∆ , (1) 

где ХХ ХХ XX ИПP P Q k′∆ = ∆ + ∆ ⋅  – приведенные потери ХХ трансформатора, учитывающие как потери активной 

мощности в самом трансформаторе, так и создаваемые им в элементах всей системы электроснабжения в 

зависимости от реактивной мощности, потребляемой трансформатором; КЗ КЗ КЗ ИПP P Q k′∆ = ∆ + ∆ ⋅  – приведенные 

потери КЗ; XXP∆  – потери мощности ХХ; КЗP∆  – потери мощности КЗ; Зk  – коэффициент загрузки 

трансформатора; ИПk  – коэффициент изменения потерь. 

В настоящее время оптимальной загрузкой трансформатора считают загрузку, соответствующую 

максимальному значению К П Д  трансформатора [2]: 
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где Р 1  – мощность, поступающая из сети; Р2 – мощность, отдаваемая трансформатором во вторичную сеть. 

Активная мощность на выходе трансформатора: 

φcosномЗ2 SkP = , (3) 

где Sном – номинальная мощность трансформатора. 

Дифференцируя функцию η = f(kЗ) и приравнивая dη/dkЗ  нулю, из (2) можно найти коэффициент загрузки 

трансформатора из условия минимума потерь в трансформаторах: 
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Для наглядности возьмем в качестве примера трансформотор ТРНД-63000/150/10 (табл. 1) [3] и представим 

выражения (2) и (4) на рис. 1 ( ИПk =0,1 кВт/кВАр) [2]. 

Тем не менее, при проектировании и эксплуатации систем промышленного электроснабжения следует 

стремиться к максимально возможному использованию установленной трансформаторной мощности. 

Критерием экономической эффективности при выборе мощности трансформатора является минимум 

приведенных годовых затрат: 

2( ) ,ÕÕ ÊÇ Ç Ã Ý

K
Ç P P k Ò Ñ

n
′ ′= + ∆ + ∆  (5) 

где К – стоимость трансформатора, грн (К=8000000 для ТРНД-63000/150/10); n – рассматриваемый срок 

службы трансформатора, лет (n=25) [4]; ТГ  – количество часов работы трансформатора в году, час (ТГ = 8760); СЭ 

– стоимость электроэнергии, грн/(кВт·ч). 

На рис. 2 приведена зависимость удельных приведенных затрат ЗУД = З/S (где S=Sном·kЗ передаваемая 
трансформатором мощность, кВА) трансформатора ТРНД-63000/150/10 от коэффициента загрузки, построенная 
для ТГ = 8760 часов и Сэ = 0,6 грн/(кВт·ч)). Видно, что удельные приведенные затраты резко возрастают при 
коэффициенте загрузки, меньшим, чем 0,5. 

Таблица 1 – Технические параметры 

трансформатора ТРНД-63000/150/10 

Sном, 
кВA 

Uвн, 
кВ 

Uнн, 
кВ 

∆Рхх, 
кВт 

∆Ркз, 
кВт 

∆Qxx, 
кВАр 

∆Qкз, 
кВАр 

63000 150 6 137 260 409,5 6003,9 
 

Дифференцируя функцию ЗУД = f(kЗ) и приравнивая 
dЗУД/dkЗ нулю, коэффициент загрузки трансформатора, 
соответствующий минимуму приведенных затрат, 
будет равняться: 
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Из (4) и (6) следует, что kзмз превышает коэффициент загрузки, соответствующий минимуму потерь kзмп. Эта 
разница зависит от стоимости электроэнергии СЭ и единовременных капитальных вложений в трансформатор. 

 
Рисунок 1 – Зависимость КПД трансформатора  
ТРНД-63000/150/10 от коэффициента загрузки 

 
Рисунок 2 – Зависимость удельных приведенных 

затрат ЗУД от коэффициента загрузки трансформатора 
ТРНД-63000/150/10 

Если предположить, что электроэнергия покупается у ГП «Енергоринок», то тарифы на ее приобретение 
будут меняться ежечасно и в широком диапазоне (0,2–1,3 грн/(кВт·ч)) [5]. На рис. 3 приведена зависимость 
коэффициента загрузки трансформатора ТРНД-63000/150/10 по минимуму приведенных затрат kзмз от 
стоимости электроэнергии СЭ. Характер кривой показывает, что с увеличением стоимости электрической 
энергии kзмз уменьшается. 

Расчетные значения экономически целесообразных режимов загрузки трансформатора ТРНД-63000/150/10 
приведены на рис. 4. Точка пересечения зависимостей ЗУД =f(kзмз;С Э ) и ЗУД =f(kзмз;Sном) соответствует 
рациональному коэффициенту загрузки. Так, для рассматриваемого трансформатора при СЭ = 0,8 грн/(кВт·ч) 
рациональный коэффициент загрузки kзмз=0,51, что соответствует минимальным удельным приведенным 
затратам ЗУД = 98 грн/(кВт·ч). 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента загрузки 

трансформатора ТРНД-63000/150/10  
по минимуму приведенных затрат от стоимости 

электроэнергии 

 
Рисунок 4 – Расчетные значения экономически 

целесообразных режимов загрузки трансформатора 
ТРНД-63000/150/10  

Выводы. 1. Разработана методика для обоснования экономически целесообразных режимов  эксплуатации  
силового трансформатора ТРНД-63000/150/10, коэффициент загрузки которого должен изменяться в диапазоне 
0,48–0,64 в зависимости от текущего тарифа на электроэнергию (рис. 4). Несоответствие приведенным 
режимам ведет к увеличению удельных приведенных затрат трансформатора при его эксплуатации (рис. 2).  

2. Представленная методика может применяться как составная часть экономического обоснования 
целесообразного режима  работы силовых трансформаторов на подстанциях при их установке или замене. 
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ОБЗОР СПОСОБОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

О. А. Ребедак, инж. 

Публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» 

ул. Орджоникидзе, 5, 84305, г. Краматорск, Украина,  e-mail: corsar@mail.ru 

Введение. Известно, что механическая часть автоматизированного электропривода является системой 

связанных масс. Эти массы совершают поступательные или вращательные движения с различными 

скоростями. Характерной особенностью механической части является наличие упругих связей и зазоров в 

передачах. При изменении нагрузки массы имеют возможность взаимного перемещения. Величина этих 

перемещений определяется жесткостью связей. В результате в электромеханической системе возникает 

колебательный процесс, приводящий к дополнительным динамическим нагрузкам, которые отрицательно 

влияют на качество переходных процессов в электромеханических системах и снижают ресурс оборудования 

за счет накопления усталостных напряжений в элементах механической конструкции. В данной статье 

рассматриваются методы демпфирования упругих колебаний с помощью различных средств. 

Цель работы. Дать оценку эффективности различных способов демпфирования упругих колебаний в 

электромеханических системах и практические рекомендации к их применению на горнорудном оборудовании 

производства Публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод». 

Материал и результаты исследования. Задачей является анализ способов демпфирования упругих 

колебаний в электромеханических системах. 

Способы демпфирования упругих колебаний принципиально подразделяются на 2 большие группы: 

пассивные гасители колебаний и активные демпферы. Далее будут рассмотрены преимущества и недостатки 

каждой группы. Пассивными гасителями колебаний на любом оборудовании являются все элементы 

кинематической цепи, коэффициент полезного действия которых отличен от единицы (трение вращающихся 

элементов в воздушной и масляной среде, трение в редукторах, подшипниках, вентиляционные потери и т.д.). 

Эти потери препятствуют развитию колебаний и аппроксимируются как демпфирование, аналогичное вязкому 

трению. Для гашения энергии упругих колебаний применяются дополнительные демпферные устройства, для 

которых используются материалы с повышенными диссипативными свойствами (резина, пластмассы, отрезки 

стальных канатов, гидравлические, пневматические демпферы). 

Исторически пассивные гасители колебаний на горнорудном оборудовании с маркой «НКМЗ» начали свою 

историю с фрикционных муфт, которые в то время (1948 г.) считались достаточно передовым решением. 

Однако практический опыт их применения оказался негативным. Характерные для горнорудного 

оборудования частые перегрузки и стопорения вызывали быстрое нагревание и износ колодок фрикционов, 

что, в свою очередь, приводило к ослаблению эффекта демпфирования и к повышенной запыленности 

машинного отделения [1]. Нередко фрикционные муфты выходили из строя, что приводи к повышенным 

нагрузкам на механическое оборудование и двигатель. 

Гидравлические и пневматические демпферы на горнорудном оборудовании не получили широкого 

распространения из-за необходимости введения дополнительного узла – насосной станции. И хотя на крупном 

оборудовании (например, шагающих экскаваторах) зачастую имеется насосная станция системы 

централизованной смазки, данный тип демпферов чаще всего применяется для гашения продольных, а не 

крутильных колебаний. Электромагнитные демпферы получили большее распространение в практике 

проектирования отдела главного конструктора прокатного оборудования ПАО НКМЗ, в частности, для 

гашения крутильных колебаний рабочих валков прокатных станов с целью улучшения параметров проката. 

На современном этапе неплохой перспективой является применение упругих муфт управляемой жесткости. 

Например, фирма Stromag выпускает крутильно-упругие муфты (Periflex® PNV, StromagTRI) с 

оптимизированным гашением крутильных колебаний [2]. Данные муфты характеризуются динамической 

жесткостью при кручении и относительным демпфированием. Динамическая жесткость муфты растет с 

увеличением амплитуды пульсаций крутящего момента. Относительное демпфирование характеризует 

способность муфты превращать энергию крутильных колебаний в тепло. Таким образом, суммарное 

рассеивание мощности на упругой муфте не должно превышать ее способности рассеивания выделяющегося 

тепла.  

К активным методам следует отнести  метод демпфирования колебаний в электромеханических системах с 

помощью пьезоактюаторов [3]. Для создания пьезоактюаторов используется пьезоэлектрический кристалл, 

обладающий обратимыми свойствами. То есть деформация кристалла внешними силами вызывает 

поляризацию кристалла, но и воздействие внешнего электрического поля на кристалл вызывает возникновение 

механических усилий и деформаций. Это свойство используется для создании пьезоактюаторов, способных 

гасить механические колебания.  

Сравнительно недавно возникло новое направление в современной теории электропривода – анализ и 

синтез электроприводов с упругими связями. Основоположниками этого направления являются  

В. И. Ключев, Ю. А. Борцов и Г. Г. Соколовский. Они заложили основу для развития теории 

электромеханического взаимодействия в двухмассовых системах. Продолжительное время на ПАО НКМЗ 
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велись научно-исследовательские работы при сотрудничестве с В. И. Ключевым и Ю. Т. Калашниковым. 

В теории электропривода существует два основных подхода к проблеме демпфирования упругих 

механических колебаний и ограничения динамических нагрузок средствами электропривода. 

Первый подход заключается в проектировании системы управления таким образом, чтобы привод не 

реагировал на упругие колебания, возникающие в механической части. Приверженцами этого метода 

являются, например, авторы работы [4]. Для нечувствительности системы управления к упругим колебаниям 

механической части предлагается настройка регуляторов. с высокими коэффициентами затухания на частотах, 

близких к частотам колебания механической части. При этих условиях система становится нечувствительной к 

колебаниям механической части. Для систем управления скоростью второй массы, которые не нуждаются в 

значительном быстродействии, авторами [3] предлагается устанавливать фильтры на выходах 

тахогенераторов, расположенных на валу второй массы, что позволяет предотвратить влияние механических 

колебаний через обратную связь по скорости. Эти методы разрешают значительно ограничить динамические 

нагрузки, но они не в состоянии уменьшить их в максимально возможной степени, так как при таких 

настройках полностью не используется демпфирующий эффект электропривода. 

Согласно второму подходу, в электромеханической системе необходимо рассматривать взаимодействие 

колебаний механической части и двигателя, то есть двигатель становится активным элементом в процессе 

возбуждения упругих колебаний. Основные принципы такого подхода демпфирования электроприводом 

упругих колебаний изложены в работе автора [5]. На современном этапе эта теория интенсивно развивается в 

работе [6]. Согласно этому подходу, демпфирующий эффект электропривода возникает вследствие 

электромеханической связи электрической и механической подсистем. Энергия упругих механических 

колебаний при определенных условиях рассеивается в диссипативных элементах электропривода или 

возвращается в питающую сеть. Таким образом, на механическую подсистему двигатель оказывает действие, 

подобное действию вязкого трения или электродинамического гасителя колебаний. 

В настоящее время наибольшее распространение и развитие получает второй подход к ограничению 

динамических нагрузок средствами электропривода. Один из методов синтеза систем на основе максимального 

демпфирования упругих колебаний средствами электропривода предложен по результатам научно-

исследовательских работ в Донбасской государственной машиностроительной академии (кафедра 

электромеханических систем автоматизации) в работе [6]. 

Выводы. Как фрикционные муфты, так и упругие муфты снижают КПД, являясь еще одним 

дополнительным звеном кинематической цепи (увеличение металлоемкости и стоимости конечного изделия). 

При использовании упругих муфт сложно реализовать максимальное демпфирование из-за невозможности 

активного управления динамической жесткостью муфты. Для данных муфт характерна зависимость 

демпфирования от амплитуды, частоты и температуры резиновых элементов. Выбору муфты предшествует 

достаточно трудоемкий анализ электромеханической системы (ЭМС), ее параметры являются оптимальными 

только для расчетных параметров ЭМС, изменение параметров которая влечет за собой снижение 

эффективности демпфирования крутильных колебаний. 

Когда речь идет о высоких мощностях горнорудного оборудования (от 0,25 до 5 МВт), применение 

пьезоактюаторов на существующем техническом уровне является невозможным. Область их применения – 

привода высокоточных систем позиционирования. В них пьезоактюатор выполняет роль двигателя, 

осуществляя нано- и микроперемещения с высокой степенью точности. 

Все методы содержат один крупный недостаток: они требуют дополнительных затрат на реализацию 

демпфирования упругих колебаний (установка муфт, насосных станций, магнитов и электромагнитов). 

Наиболее прогрессивный метод демпфирования упругих колебаний средствами электропривода требует лишь 

определенной настройки регуляторов без вмешательства в механическую часть оборудования. Данная 

настройка позволяет практически реализовать потенциальные возможности электрических двигателей, 

силовой электроники, средств вычислительной и измерительной техники. 
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Вступ. Асинхронні двигуни (АД) є найпоширенішим видом електричних машин. На досягнення надійності 

використання АД впливає інформація щодо адекватних параметрів, які можуть відрізнятися від тих, які 

розраховані заводом-виробником [1]. Зміна параметрів відбувається при довготривалій експлуатації двигунів та 

після проведення ремонтних операцій через механічні пошкодження, часткове руйнування ізоляції біля кромок 

зубців, закорочування листів електротехнічної сталі й т. ін. Це призводить до зміни властивостей сталі та кривої 

намагнічування, перерозподілу втрат в АД [1]. 

Таким чином, деякі задачі експлуатаційного характеру вимагають точного знання параметрів і 

характеристик двигунів з урахуванням нелінійності кривої намагнічування сталі АД: визначення параметрів АД 

після ремонту з урахуванням погіршення властивостей сталі; урахування зміни втрат у сталі; формування 

пускових характеристик; настроювання регуляторів системи управління при реалізації векторного способу 

частотного управління; реалізація енергетичних систем асинхронних генераторів на базі АД з 

короткозамкненим або фазним ротором.  
У різноманітних задачах оцінки енергетичних режимів, діагностики параметрів електрообладнання, 

енергозбереження використовуються методи, що базуються на використанні апарату миттєвої потужності [2]. 
Мета роботи. Дослідження ефективності використання складових миттєвої потужності при визначенні 

параметрів асинхронних двигунів з нелінійністю в силовому колі.  
Матеріал і результати дослідження. Миттєва потужність визначається як добуток сигналів напруги (чи 

електрорушійної сили) та струму. Як показано в [2], миттєва потужність використовується для опису процесів 

на лінійних та нелінійних елементах схеми заміщення АД. Серед нелінійних елементів можна виділити 

нелінійність, яка описує криву намагнічування (рис. 1,а) [3].  

Розглянемо принцип формування складових миттєвої потужності на нелінійній індуктивності. Нелінійність 

індуктивності визначається через залежність електрорушійної сили (ЕРС) від струму, який протікає через цю 

індуктивність. Стосовно до АД ця залежність може бути отримана як характеристика неробочого ходу. У будь-

якому випадку залежність ЕРС від струму можна апроксимувати поліномом (1) [2, 3]: 

 
( ) 3 5

...1 3 5
h

E I I I I Ihα α α α= + + + + , (1) 

де h – порядок полінома; 
1
α … hα  – коефіцієнти апроксимації кривої намагнічування. 

Струм можна представити у вигляді тригонометричного ряду Фур’є: 
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де m – номер гармоніки струму; M – число гармонік струму; Ω – кутова частота мережі; mΨ  – кут зсуву  фаз 

між струмом та віссю. 

               

а)      б)  

Рисунок 1 – Крива намагнічування (а) та крива зміни індуктивності контуру намагнічування (б) 

Нелінійна індуктивність пропорційна похідній ЕРС (рис. 1,б): 

 
2 1

0 2 1( ) ... .h
hL I a a I a I −
−= + + +

  
(3) 

Струм має несинусоїдний характер при протіканні через нелінійну індуктивність і може бути представлений 

тригонометричним рядом [3]. Тоді вираз для нелінійної індуктивності можна представити у вигляді: 
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( ) ( ) ( )0
1 1

cos sin
P P

pa pb
p p

l t L L p t L p t
= =

= + Ω + Ω∑ ∑ , (4) 

 

де 0L  – постійні складові нелінійної індуктивності; ,  pa pbL L  – відповідно косинусні та синусні складові 

нелінійної індуктивності на вищих гармоніках; P  – число гармонік нелінійної індуктивності. 

З урахуванням виразів і математичних перетворень отримаємо: 
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(5) 

де 0A  – стала складова ЭРС; s – номер гармоніки косинусних і синусних складових ЕРС; S – число гармонік 

косинусних і синусних складових ЕРС; sA  – косинусні складові ЕРС. 
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(6) 

sB  – синусні складові ЕРС: 
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(7) 

Миттєва потужність на нелінійній індуктивності: 
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(8) 

де = ±k n s  – номер гармоніки потужності; K – число гармонік потужності. 

Оцінку ефективності використання складових миттєвої потужності при визначенні параметрів нелінійної 

індуктивності проведемо для АД серії 4АП100 номінальною потужністю 4 кВт. Для цього шляхом 

математичного моделювання отримано сигнали перехідних процесів напруги та струму при живленні АД від 

тиристорного регулятора напруги. В математичній моделі нелінійна індуктивність була задана поліномом (4) з 

урахуванням коефіцієнтів ряду a0, a2, a4. Невідомими параметрами є коефіцієнти вказаного поліноміального 

ряду. Параметри визначались за допомогою енергетичного методу, в основі якого лежить використання рівнянь 

балансу складових миттєвої потужності [2]. Результати визначення параметрів зведені до табл. 1, з якої видно, 

що похибка не перевищує 3 %. 

Таблиця 1 –  Коефіцієнти апроксимації 

Модельні дані Розрахункові дані 

a0 a2 a4 a0 a2 a4 

0,1 1,3998 -3,2548 0,0973 1,4389 -3,31631 

Висновки.  Використання енергетичного методу дозволяє, на відміну від існуючих, визначати коефіцієнти 
апроксимації кривої намагнічування та описувати будь-яку нелінійність в АД. Похибка визначення 
коефіцієнтів, які описують криву намагнічування, не перевищує 3 %. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ 
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ 

НАПРУГИ ТА СТРУМУ 

Ю. В. Ромашихін, ас., Р. В. Сметана, магістр., І. Л. Остроушко, магістр. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева 20, 39600, м. Кременчук, Україна, koven9@mail.ru 

 

Вступ. На сьогоднішній день ідентифікація електромагнітних параметрів (ЕМП) асинхронних двигунів (АД) 

має велике практичне значення для правильної та економічної експлуатації електричних машин. Визначення 

ЕМП АД використовують при розрахунках пускових струмів та моментів двигунів, втрат у сталі та міді, 

налаштуванні органів керування технологічним обладнанням систем електроприводів. Знання реальних ЕМП 

необхідно при визначенні навантажувальної здатності АД, на основі якої розраховують працездатність двигуна 

в конкретних умовах технологічного процесу.  

Ідентифікація ЕМП АД проводиться за допомогою енергетичного методу [1], в основі якого лежить 

використання рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Як відомо з [1] для отримання складових 

гармонік миттєвої потужності необхідно полігармонічне живлення. Для цього використовуються 

перетворювальні пристрої – перетворювачі частоти або тиристорні регулятори напруги. Але при ідентифікації 

ЕМП АД замість полігармонічного живлення можна використовувати псевдополігармонічне [2].  

Мета роботи. Оцінка ефективності ідентифікації ЕМП АД за рахунок використання псевдополігармонічних 

сигналів напруги та струму. 

Матеріал і результати дослідження. Псевдополігармонічні сигнали можна отримати при математичній 

обробці синусоїдних напруг та струмів статора АД. Для цього АД підключають до джерела синусоїдної 

напруги та вимірюють сигнали напруг та струмів статора (рис. 1,а). Після цього виконується усікання 

отриманих сигналів ліворуч або праворуч на кут φ, як це, наприклад, показано на рис. 1,б.  
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Рисунок 1 – Миттєві значення напруги та струму 

 

Для дослідження ефективності отримання псевдополігармонічних сигналів напруги та струму розглянемо 

декілька випадків (рис. 1): 

1) синусоїдні сигнали усікаються на кут ϕ ліворуч (рис. 1,б); 

2) синусоїдні сигнали усікаються на кут ϕ праворуч (рис. 1,б); 

3) синусоїдні сигнали усікаються на кут ϕ одночасно ліворуч та праворуч (рис. 1,б); 

4) синусоїдні сигнали усікають на кут ϕ ліворуч та праворуч і проводять симетрію першого роду для 

отриманих сигналів (рис. 1,в); 

5) синусоїдні сигнали усікають на кут ϕ ліворуч та праворуч і проводять симетрію другого роду для 

отриманих сигналів (рис. 1,г). 
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Початок

Вимірювання сигналів напруг та струмів

Розклад отриманих сигналів напруги 

та струму в ряд Фур’є із заданим 

періодом розкладу

Усікання

ліворуч?

Так

Кінець

Усікання

одночасно з двох 

сторін?

НіТак

Ні

Ні Сигнали 

синусоїдні?

Усікання виміряних сигналів напруги та струму
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усікання
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Тр=0,02 с?

НіТак

Визначення складових гармонік 

напруги та струму

Визначення складових гармонік 

миттєвої потужності

Так

 

Рисунок 2 – Алгоритм визначення компонент миттєвої 

потужності 

Для автоматизації розрахунків складових миттєвої потужності розроблено алгоритм, який дозволяє 

проводити процедуру ідентифікації для розглянутих випадків (рис. 2). Розроблений алгоритм має задовольняти  

всі вимоги  та мінімізувати як час, так і зусилля для визначення складових миттєвої потужності для будь-якого 

елементу електромеханічної системи, складати систему ідентифікаційних рівнянь для будь-якої схеми 

заміщення і ідентифікувати електромагнітні параметри АД. 

Для оцінки ефективності енергетичного 

методу для отриманих сигналів напруги та 

струму проведемо процедуру ідентифікації ЕМП 

АД з номінальною потужністю 250 Вт. 

Ідентифікацію ЕМП проведемо для двох періодів 

розкладу (Tр=0,02 с, Tр=Tсигналу) за Т-подібною 

схемою заміщення, для якої сформовані рівняння 

балансу складових миттєвої потужності для 

джерела напруги та на активних опорах та 

індуктивностях статора, ротора та кола 

намагнічування. При ідентифікації 

враховувалися три гармоніки напруги та струму 

(1, 3, 5).  

Аналіз результатів, які зведені в табл. 1, 

показують, що найменша похибка ідентифікації 

ЕМП АД є при використанні симетричного 

усікання сигналів напруги та струму та при 

періоді розкладу Tр,  рівному періоду сигналу. 

 

Таблиця 1 – Результати ідентифікації  

ЕМП АД 

№ 

випадку 
Tр 

Помилки ідентифікації 

ЕМП АД, % 

2∆R  1∆L  µ∆L  2∆L  

1 2π 0,75 8,14 15,7 8,16 

2 2π 0,76 8,43 15,6 8,46 

3 2π 0,54 7,19 12,1 7,24 

4 2π 0,64 7,89 14,7 7,86 

5 2π 0,63 7,87 14,6 7,91 

1 Tсигналу 0,57 5,01 7,34 5,05 

2 Tсигналу 0,57 5,13 7,38 5,13 

3 Tсигналу 0,43 4,94 6,48 4,93 

4 Tсигналу 0,47 4,98 7,1 4,98 

5 Tсигналу 0,47 4,98 7,1 4,99 

 

Висновки. Аналіз результатів ідентифікації 

ЕМП АД показав, що найменша похибка є при 

симетричному усіканні сигналів напруги й струмів 

та використанні періоду розкладу, рівному періоду 

сигналу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕЖИМОВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА  
НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Ю. А. Алексеева, асс., Т. В. Коренькова, к.т.н., доц. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, saue@kdu.edu.ua 

Введение. Современный насосный комплекс (НК) представляет собой энергоемкую функционально-
взаимозависимую по элементам систему, включающую распределительную сеть, электрический и 
электромеханический преобразователи энергии, турбомеханизмы, трубопроводную арматуру, гидравлическую 
магистраль, образующие силовой канал передачи, преобразования и потребления энергии [1–4]. 
Характеристики и режимы каждого из элементов силового канала определяют режим и потери энергии 
предыдущих и последующих элементов цепи преобразования.  

На энергетические процессы НК существенным образом влияют способ управления электромеханическими 
и технологическими параметрами, режимы работы потребителя, изменяющиеся во времени эксплуатационные 
характеристики оборудования. В реальных условиях работы НК не всегда имеется возможность для 
экспериментальной проверки эффективности того или иного схемного решения при регулировании 
технологического параметра. Поэтому заслуживает внимания вопрос исследования указанных режимов на 
мелкомасштабной физической модели, что позволит в дальнейшем сформулировать рекомендации по выбору 
энергоэффективного метода регулирования производительности и целесообразности дальнейшей эксплуатации 
технологического оборудования в условиях реального насосного комплекса. 

Цель работы. Анализ энергорежимов насосного комплекса на базе лабораторной физической модели 
гидротранспортной установки. 

Материал и результаты исследования. На рис. 1 показан общий вид лабораторной модели 
гидротранспортной установки [5], которая включает центробежные  турбомеханизмы  Willo  MHI,  оснащенные  
 

 
Рисунок 1 – Общий вид физической модели 

гидротранспортной установки 

трехфазными асинхронными двигателями с 
потребляемой мощностью 830 Вт каждый. Для 
изменения частоты вращения рабочего колеса 
турбомеханизма насосный агрегат оснащен 
низковольтным трехфазным преобразователем 
частоты фирмы Lenze 8200 SMD 302L4TXA. В 
напорных и во всасывающих патрубках 
соответствующих насосных агрегатов установлены 
задвижки. Контроль давления на выходе насоса и в 
трубопроводе выполняется датчиками давления 
Honeywell ST2000 и Jumo dTRANS p02 
соответственно. Для измерения расхода жидкости в 
лабораторном комплексе используется двухканальный 
ультразвуковой счетчик жидкости Эргомера 125. 

Анализ параметров энергетических режимов во всех элементах силового канала насосного комплекса 
выполнен для случаев регулирования параметров насосной установки дросселированием потока жидкости на 
выходе насосного агрегата и изменением частоты вращения рабочего колеса турбомеханизма в соответствии с 
заданным графиком водопотребления (рис. 2). 

Рисунок 2 – Суточные графики водопотребления: 
Q1-Q5 – часовые расходы воды в моменты времени t1-t5 

На рис. 3 приведена диаграмма распределения 
мощности и потерь мощности в гидротранспортной 
установке при обеспечении кривой водопотребления 
(рис. 2, график 1) дросселированием потока жидкости 
на выходе насосного агрегата (рис. 3,а) и изменением 
частоты вращения рабочего колеса турбомеханизма 
(рис. 3,б), где 1P , цн.гP , тр.пP  –  мощность 

потребляемая, гидравлическая на выходе насоса и в 
трубопроводе; наP∆ , трP∆  – потери мощности в 

насосном агрегате и трубопроводе.  
Из анализа полученных энергетических 

показателей   следует,  что   при  отработке  заданного  
суточного графика водопотребления с глубиной регулирования производительности 50 % вниз от номинальной 
(t1+t5=7 ч) изменением частоты вращения (рис. 3,а) энергопотребление насосной установки на 15 % ниже, чем 
дросселированием потока жидкости на выходе насоса (рис. 3,б). При отработке кривой водопотребления 
(рис. 2, график 2) с большим временем работы (t1+t5=11 ч) при той же глубине регулирования 
производительности энергопотребление насосной установки снижается на 25 %. 
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Рисунок 3 – Распределение мощности и потерь 

мощности в НК при обеспечении графика 
водопотребления 

Оценка распределения потерь мощности в НК 
показала, что наибольший эффект от частотного 
регулирования наблюдается в насосном агрегате и в 
трубопроводе – потери мощности ∆Pна и ∆Pтр 

снизились в 1,1 и в 8 раз соответственно. 
Анализ [1–4, 6] показал, что в процессе 

эксплуатации вследствие изношенности 
оборудования, несогласования параметров и 
характеристик насосного оборудования с режимами 
работы потребителя технические показатели 
элементов НК изменяются. 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 %.  

Изменение эксплуатационных характеристик 
насоса на физической модели осуществлялось 
регулировочной задвижкой, установленной во 
всасывающем патрубке турбомеханизма, в результате 
которого происходит смещение рабочей точки на H-Q 
– характеристике насоса и снижение напора ∆H на 
7 % (рис. 4) от номинального, что приводит к 
перераспределению потерь мощности в 
гидротранспортной установке (рис. 5), росту 
энергопотребления на 12 %. При большем снижении 
напора (до 17 %) энергопотребление возросло 
на 32 %. 

Выводы. На основе экспериментальных 
исследований получены диаграммы распределения 
мощности и потерь мощности во всех элементах 
силового канала насосного комплекса, которые 
подтверждают целесообразность комплексного 
подхода к повышению эффективности работы 
насосных станций коммунального хозяйства с учетом 
меняющихся во времени эксплуатационных 
характеристик оборудования, реального графика 
работы потребителя, способа управления 
технологическими параметрами.  

Лабораторная модель гидротранспортной 
установки позволяет исследовать энергорежимы в 
насосном комплексе при различных графиках работы 
потребителя, использовании ступенчатого 
регулирования производительности или 
комбинированных вариантов (дросселирование и 
частотное, ступенчатое и дросселирование и т.п.). 

 
Рисунок 4 – Напорно–расходные паспортные (1) и 

изменившиеся (2) эксплуатационные характеристики 
насоса 

Вт,Р,Р ∆

трР∆

1Р
наР∆

тр.пРцн.гР

 
Рисунок 5 – Распределение мощности и потерь 

мощности в насосной установке с паспортными (1) и 
изменившимися (2) эксплуатационными 

характеристиками насоса 
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ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ КОЄФІЦІЄНТОМ КОРИСНОЇ ДІЇ 
НАСОСУ ДЛЯ ЗМІШАНОГО З’ЄДНАННЯ АГРЕГАТІВ 

С. О. Бур’ян, ас., Т. В. Загороднюк, магістр. 
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Вступ. Відцентрові насосні установки, що застосовуються у системах водопостачання, є найбільш 

енергоспоживаючими технологічними об’єктами. На даний час майже кожен насос комплектується привідним 

асинхронним двигуном, що дає можливість реалізувати керування його швидкістю обертання за допомогою 

частотного перетворювача. Також все більш актуальним стає питання розробки та впровадження 

енергоощадливих та енергоефективних технологій для зменшення енерговитрат при водопостачанні. На 

практиці широко використовуються системи стабілізації напору та програмне керування насосами на основі 

графіків добового водоспоживання [1]. Інтерактивні алгоритми керування забезпечують автоматичний пошук 

мінімально-достатньої швидкості насосу, яка задовольняє потреби споживачів [2, 3]. Ці способи забезпечують 

лише певний рівень енергозбереження, але оскільки робоча точка не завжди опиняється на лінії максимального 

ККД при використанні вищерозглянутих алгоритмів керування, енергоефективність системи може 

знижуватися. Ця задача розв’язується за допомогою екстремальної системи керування ККД насосної установки 

[4]. Але у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Використовується 

послідовне, паралельне та змішане з’єднання для реалізації певних режимів роботи. Застосування 

екстремального керування для різних типів з’єднань насосів, один з яких керований за швидкістю, дозволяє 

підвищити ККД керованого насосу у випадку послідовного з’єднання [4] або некерованого у випадку 

паралельного [5]. Цей алгоритм може бути застосований також для змішаного з’єднання агрегатів з метою 

підвищення енергоефективності системи в цілому. 

Мета роботи. Підвищення енергоефективності електромеханічної системи автоматичного керування 

насосною установкою для варіанту змішаного з’єднання агрегатів шляхом розробки екстремального алгоритму 

керування ККД керованого та некерованого насосів. 

Матеріал і результати дослідження. Багатоагрегатні насосні установки застосовуються у випадку, коли 

заданого напору не достатньо для подачі рідини. Такі технологічні схеми включають три або більше насосів, 

з’єднаних між собою паралельно та послідовно. На рис. 1 зображені статичні характеристики для трьох 

насосних агрегатів з робочою точкою А, причому насос 2 та насос 3 з’єднані паралельно, а насос 1 послідовно з 

ними. Розглянемо варіанти реалізації екстремального алгоритму для цих варіантів з’єднань.  

Припустимо, що насос 1 регульований, а 2 та 3 нерегульовані. У такому випадку маємо послідовне 

включення насосу 1 з характеристикою Н1 та  насосу 2–3 з характеристикою Н2+Н3. Змінюючи швидкість 

регульованого насосу 1, сумарна характеристика Н1+Н2+Н3 змішується. Таким чином, даний варіант з’єднання 

заміщується двома послідовно включеними насосами, один з яких регульований. При цьому можливе 

застосування екстремального алгоритму для послідовного з’єднання [4] з діапазоном роботи, показаним на   

рис. 2, що враховує мінімальну швидкість регульованого насосу 1. 
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Рисунок 1 – Статичні характеристики насосів при їх 

змішаному з’єднанні 

Рисунок 2 – Алгоритм екстремального керування 

ККД насосної установки при змішаному з’єднанні 

агрегатів    з одним регульованим послідовно 

працюючим насосом 

При такому застосуванні алгоритму регулювання ККД насосу 1 можливе тільки в середині виділеного на 

рис. 2 діапазону роботи. Ефективність роботи регулятора також залежить вд положення статичної 

характеристики гідравлічної мережі та статичного опору. 
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Припустимо тепер, що один з паралельно з’єднаних насосів, наприклад, насос 2 регульований, а 1 та 3 –  

нерегульовані. Керування у даному випадку буде здійснюватися ККД некерованого за швидкістю насосу Н3 за 

рахунок регульованого Н2. Алгоритм керування зображений на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Алгоритм екстремального керування ККД нерегульованого насосу при змішаному з’єднанні 

агрегатів з одним регульованим паралельно працюючим насосом 

 Припустимо, що робоча насосна установка працює в довільній робочій точці А. Загальна характеристика 

трьох насосів позначена Н1+Н2+Н3, двох паралельно працюючих – Н1+Н2, регульованого паралельно 

працюючого з нерегульованим – Н2=Н3. Робоча точка насосів Н2+Н3 позначена А23, що відповідає 

продуктивності робочої точки А. Продуктивність кожного з насосів Н2 та Н3 буде така, що Q=Q2+Q3. Тому їх 

робоча точка А2=А3 зміщена відносно А23 вліво, але їх напори рівні та дорівнюють напору у точці А23. При 

зменшенні швидкості відповідно екстремальному алгоритму робочі точки переміщуються у В, В23, В2 та В3. За 

умови стабілізації споживачами продуктивності робочі точки знову змінять своє положення у С, С23, С2 та С3. 

Далі усі переходи відбуваються аналогічно, поки робоча точка нерегульованого насосу не перетне лінію 

максимального ККД. Регулятор збільшить швидкість і за умови стабілізації продуктивності споживачами. У 

результаті роботи алгоритму та відповідної реакції споживачів робоча точка нерегульованого насосу буде 

коливатися в околі лінії максимального ККД. Величина ККД інших насосів залежить від положення початкової 

робочої точки. 

Висновки. Запропонований екстремальний енергоефективний алгоритм керування ККД насосної установки 

для змішаного з’єднання агрегатів, за умови, що один з насосів керований за швидкістю, забезпечує коливання 

ККД одного з насосів в околі максимального значення. У випадку керування ККД некерованого насосу вимоги 

до стабілізації продуктивності споживачами є необов’язковими, тому алгоритм можна застосовувати у 

системах наповнення великих резервуарів. Також алгоритм залишається працездатним при раптовій зміні 

гідравлічного опору мережі. Для підтвердження правильної роботи екстремального алгоритму необхідно 

провести дослідження шляхом математичного моделювання, що є актуальною задачею для подальших 

досліджень. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Kiselychnyk О., Bodson M., Werner H. Overview of energy efficient control solutions for water supply systems  

// Transactions of Kremenchuk State Polytechnic University. – Kremenchuk. KSPU. – Kremenchuk, 2009. – № 3(56). – 
Part 1. – PP. 40–45. 

2. Попович М. Г., Кіселичник О. І., Бур’ян С. О., Соколовський О. Ф. Експериментальні дослідження 
роботи інтерактивного енергозберігаючого контролера на гібридній моделі насосної установки // Вісник 
Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського.– Кременчук, 2007. – 
Вип. 3(44). – Ч. 1. – С. 72–75. 

3. Pechenik M., Kiselychnyk O., Buryan S. Experimental research of interactive energy saving controller of water 
supply pump based on flow rate measurement // Bulletin of National Technical University «KhPI» Problems of 
Automated Electrodrives. Theory and practice. – NTU «KhPI». – Kharkiv, 2010. – № 28. – PP. 272–274. 

4. Popovich M., Kiselychnyk O., Buryan S. Extremal electromechanical control system of water supply pumps 
connected in series // Transactions of Kremenchuk State University. – Kremenchuk, 2010. – № 3(65). – Part 2. –       
PP. 37–41. 

5. Бур’ян С. О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно 
з’єднаними насосами водопостачання // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та 
електротехніка». – 2011. – № 4, 5. – С. 10–16. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 

 
284
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ОСЛАБЛЕНИЙ КРЕПЛЕНИЙ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

Г. О. Гаврилец, асс. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39614, г. Кременчуг, Украина, е-mail: galgv@bk.ru 

 

Введение. Современные технологии вибродиагностики позволяют на ранних стадиях выявить различные 

дефекты асинхронных двигателей (АД). Как правило, они предусматривают использование измерительно-

диагностических комплексов со специальным программным обеспечением, базой данных неисправностей и 

возможностью получения отчета о текущем и прогнозируемом техническом состоянии двигателя [1]. 

Механические ослабления креплений АД к его основанию или фундаментной плите, как правило, не 

диагностируются. Это связано с тем, что данный дефект не относится непосредственно к двигателю, но 

значительно влияет на его работу. Проверка качества креплений производится только при текущих ремонтных 

работах согласно графику планово-предупредительных ремонтов (ППР) [2].  

Учитывая изложенное выше, актуальной и требующей решения задачей является диагностика механических 

ослаблений в креплениях АД и оценка их влияния на процессы электромеханического преобразования энергии. 

Цель работы. Обоснование структуры диагностической модели для определения механических ослаблений в 

креплениях асинхронного двигателя. 

Материал и результаты исследования. Механические ослабления в АД могут возникать в вертикальном, 

горизонтальном или осевом направлениях по различным причинам: вследствие износа оборудования или 

дефектов изготовления, монтажа и эксплуатации, например, из-за слишком свободных посадок деталей, 

увеличенных зазоров, трещин и дефектов конструкции. При этом во время работы машины могут возникать 

соударения деталей, которые имеют случайный характер и вносят во временной вибрационный сигнал 

значительную нестационарную составляющую. Диагностирование механических ослаблений креплений, как и 

многих других дефектов АД, целесообразно проводить с использованием методов вибрационного анализа.  

При наличии механических ослаблений креплений в вибрационном сигнале присутствует большое число 

нестационарных контактов, во временной области это выражается наличием значительной нестационарной 

составляющей, а на спектре − значительным количеством гармоник оборотной частоты ротора. Как правило, 

вибрационная мощность сосредоточена в одной или нескольких гармониках, частоты которых и необходимо 

определять. Остальные гармоники монотонно убывают. 

Таким образом, задача определения диагностической информации сводится к обнаружению частот, на которых 

происходит максимум механических контактов в системе и наблюдается максимум вибрационной мощности. При 

этом измерение вибропараметров следует проводить на заведомо известных участках тахограммы 

электропривода: при включении и при отключении двигателя от сети, что позволит также оценить влияние 

изменяющихся характеристик двигателя в процессе эксплуатации. 

Для построения диагностической модели важно понимание природы возникающих вибрационных процессов. 

Ранее были изучены вопросы вибрационной связи между узлами асинхронного двигателя [3], процессы 

возбуждения вибраций в подшипниках качения [4], разработана математическая модель колебаний АД, 

закрепленного в четырех точках на фундаментном основании [3]. Частично затронут вопрос об определении 

динамических сил, порождающих колебания двигателя [5].  

Исследованиями авторов [6] выявлена возможность определения электромагнитных параметров АД при 

питании его синусоидальным напряжением, например, по окончании разгона, что позволит рассчитать величину и 

направление динамической силы, вынуждающей колебания системы. Оценка этих параметров базируется на 

использовании метода мгновенной мощности [7], c введением в схему замещения двигателя гипотетических 

источников − принципиально нового подхода для оценки параметров электромеханических устройств и систем.  

Диагностическая модель представляется системой дифференциальных уравнений движения, логической, 

структурной, функциональной или регрессионной моделью связи параметров системы с ее вибрационными 

характеристиками. При составлении диагностической модели, АД рассматривается как единое упругое тело, 

связанное с неподвижным основанием упругими безинерционными связями (рис. 1,а), совершающим колебания 

под действием периодической силы F, и применять методы прикладной теории колебаний. Полученные при этом 

дифференциальные уравнения, описывающие низкочастотную вибрацию корпуса машины, связывают 

вибрационные  перемещения точек закрепления zi с соответствующими параметрами жесткости сi и 

демпфирования bi.  

Согласно теории электромеханических аналогий [8], законы изменения механической колебательной энергии 

приводятся к тождественным преобразованиям электромагнитной энергии. Электрическая цепь переменного тока 

представленная на рис. 1,б, используется для описания колебаний в простейшем случае − когда сила действует 

вертикально, а параметры всех креплений равны. При этом индуктивность тождественна колеблющейся  массе, 

активное сопротивление выполняет функцию демпфирования колебаний, а емкость характеризует  величину 

податливости крепления. Под действием напряжения в контуре протекает ток, подобно тому, как под действием 

силы происходит отклонение системы от начального положения. 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 

 
285

При известном напряжении и токе с использованием энергетического метода можно с достаточной точностью 

определить параметры электрической цепи, а затем пересчитать их на жесткости и коэффициенты демпфирования 

креплений.  

Если проводить такую оценку параметров креплений асинхронного двигателя с некоторой периодичностью во 

времени, то можно сделать вывод об отклонении текущих расчетных значений от ранее установленных, что 

может свидетельствовать о возникновении ослабления в креплениях. 

Более информативным решением задачи является определение параметров каждого из четырех креплений. Для 

этого составляется система уравнений, учитывающая их характеристики. Ввиду множества перекрёстных связей, 

электрическая модель колебаний не может быть представлена единой разветвленной цепью, поэтому в данном 

исследовании не анализируется. 
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Рисунок 1 − Колебание упругого тела, закрепленного в четырех точках (а), и его упрощенная диагностическая 

модель в виде электрической цепи (б) 
 

Выводы. 1. Установлена возможность оценки качества креплений за счет анализа вибропараметров двигателя 

при фиксированных режимах работы: включении, отключении, самоторможении. 

2. Предложены два варианта построения систем контроля креплений: с анализом вибропараметров в 

предположительно симметричной структуре АД и с контролем изменения параметров двигателя в ходе работы.   

3. Сделан вывод о возможности контроля параметров АД без использования полигармонических сигналов для 

построения системы идентификационных уравнений, т. е. с использованием псевдоисточников в методе 

мгновенной мощности. 
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Вступ. Питання раціонального використання ресурсів спортивно-оздоровчими спорудами дуже актуальне в 

даний час, оскільки існує брак фінансових ресурсів для забезпечення енергетичних потреб та нормальної 

роботи установи. Тому дослідження витрат енергії є основою для вирішення питання раціонального 

використання ресурсів. 

Мета роботи. Дослідження витрат електроенергії водно-спортивного комплексу (ВСК) «Нептун» 

Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. 

Матеріал та результати дослідження. ВСК «Нептун» – це двоповерховий критий басейн, з двома ваннами, 

що розташовані на другому поверсі та мають розміри 25х8,5 м і 10х6 м й містять об’єм води відповідно 400 м
3
 і 

80 м
3
.  

Використовуючи данні помісячних витрат електроенергії за 2010 рік водно-спортивного комплексу 

«Нептун» (рис. 1), складаємо баланс споживання електричної енергії [1]. Сумарне споживання електричної 

енергії за розрахунковий період становить 65856 кВт. Розрахований баланс споживання електроенергії (рис. 2) 

вказує на велике споживання електричної енергії відцентровими насосами, що розташовані в системі гарячого 

та технологічного водопостачання (рис. 3). Насосними агрегатами, що споживають електроенергію являються 

відцентрові насоси К8/18 (N=1,5 кВт; ККД = 53 %), К 80-65-160 (N= 7,5 кВт; ККД = 70 %) та промивний насос 

6К-8 У(N= 30 кВт; ККД = 61 %). Помісячне споживання електроенергії насосами представлено на рис. 4. 

 
 

 

Рисунок 1 –  Помісячне споживання електроенергії 

ВСК «Нептун» за 2010 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Баланс споживання електричної енергії 

ВСК «Нептун» за 2010 рік 

   
Рисунок 3 – Рециркуляційна схема водопостачання  

плавального басейну ВСК «Нептун» 

Рисунок 4 – Виробнича частина балансу 

електроенергії у ВСК «Нептун» за 2010 рік 
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До складу басейну входить система очищення, що здійснює безперервну фільтрацію, знезаражування і 

рециркуляцію води. Система гарячого водопостачання тупикова без циркуляції. Для басейну ВСК «Нептун» 

застосована типова рециркуляційна схема обміну води (рис. 3). Вода забирається з басейну насосами, 

фільтрується за допомогою фільтруючого баку, дезінфікується хлорною водою, отриманою в хлораторній при 

розчині хлор-газу, підігрівається теплообмінником і знову насосами подається в басейн. Обладнання басейну 

повинно забезпечувати необхідний рівень безпеки, гігієнічні та санітарні норми. Виходячи з чого, 

продуктивність насосів за добу не повинна  зменшуватись [2].  

Для забезпечення заданої продуктивності насоси працюють у короткочасному режимі (рис. 5), а це 

негативно впливає на технічні ресурси двигунів насосів. Особливістю систем водно-спортивних будівель є 

нерівномірність споживання води протягом доби, тижня або сезону. Основним завданням системи 

водопостачанням є підтримка оптимального тиску в магістралі розбору. 

Пропонується використовувати для покращення режимів роботи двигунів такі методи як: перехід  роботи 

насосів на денний та нічний режими роботи з відповідною постійною продуктивністю насосів. Такий перехід 

зменшить максимальне навантаження на мережу та забезпечить збільшення ресурсу агрегату за рахунок 

відсутності частих пусків та відключень двигуна, надасть можливість підтримувати постійний рівень 

мікробіологічної складової та забезпечувати постійне очищення води [3]. При такому режимі насос буде 

знаходитись на постійному рівні забезпечення, працюватиме в оптимальних умовах, на двигун не діятимуть 

постійні впливи включення та виключення, які виникають при дискретному режимі роботи. Всі ці чинники 

впливають на довгий строк служби двигуна та раціональну експлуатацію. Перехід до таких режимів роботи 

додатково зменшить вплив шуму та вібрації на споруду, персонал та відвідувачів установи [3]. 
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Рисунок 5 – Режими роботи двигунів насосів: а) короткочасний; б) з відповідною постійною продуктивністю 

Встановлення пристрою регулювання швидкістю насосного агрегату дозволяє отримати економічний ефект 

не тільки від зниження споживаної з мережі електричної потужності, але і отримати істотне зменшення 

експлуатаційних витрат, поліпшення умов праці та збільшення терміну служби обладнання. Застосування 

частотних перетворювачів для насосів дозволяє знизити енергоспоживання технологічним обладнанням [3].  

Висновок. При дослідженні витрат електроенергії ВСК «Нептун» виявлено, що основними споживачами 

електричної енергії являються відцентрові насоси, які  споживають 84,7 % електричної енергії. При 

забезпеченні покращення  роботи насосних агрегатів водно-спортивного комплексу можливе зниження 

питомих витрат установи на їх утримання, що призведе до більш раціонального використання як фінансових, 

так і технічних ресурсів ВСК «Нептун». 
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Введение. Одной из приоритетных задач в промышленности является повышение надежности и продление 

срока эксплуатации оборудования за счет качественного технического обслуживания, а также снижение затрат 

на производство и ремонт агрегатов. Одним из эффективных, интенсивно развивающихся в настоящее время 

методов является тепловизионный метод неразрушающего контроля и диагностики [1–3]. Основным средством 

бесконтактного измерения в рамках данного метода являются тепловизоры и термографические системы, 

регистрирующие распределение температуры по поверхности оборудования и отображающие тепловые 

характеристики исследуемых объектов в виде изображения в условных цветах. Применение тепловизионной 

диагностики основано на том, что некоторые виды дефектов оборудования вызывают изменение температуры 

дефектных элементов и, как следствие, изменение интенсивности инфракрасного (ИК) излучения, которое 

может быть зарегистрировано тепловизионными приборами. Важно, чтобы измерялось собственное излучение 

обследуемого объекта, которое связано с наличием и степенью развития дефекта.  
Цель работы. Исследование методов преобразования инфракрасного излучения объектов в видимую 

область оптического диапазона. 
Материал и результаты исследования. Термография предназначена для получения тепловых изображений 

и является методом, позволяющим изучать явления, связанные с пространственным распределением тепла в 

исследуемых объектах и изменением этого распределения во времени. Тепловизионная система должна быть 

способной преобразовывать инфракрасное изображение в видимое, причем видимое изображение должно быть 

пропорциональным распределению энергетической яркости в инфракрасной области спектра, т.е. 

пропорционально распределению температуры объекта и его коэффициента излучения [1]. Существует ряд  

преимуществ тепловизионного обследования электротехнического оборудования перед традиционными 

методами электрических испытаний: 

- метод является бесконтактным и применим к электротехническим объектам, находящимися в работе; 

- дефекты в оборудовании обнаруживаются на ранней стадии, что позволяет избежать аварийных остановов 

и произвести ремонт оборудования в удобное для обслуживающего персонала время; 

- раннее обнаружение дефектов позволяет сократить расходы на техобслуживание, улучшить планирование 

работ и снизить накапливаемый объем запасных частей; 

- внедрение тепловизионного контроля позволяет сократить время простоя при плановом ремонте, 

увеличить межремонтный период и в целом более эффективно использовать трудовые ресурсы; 
- электроустановки  поддерживаются на низком уровне дефектности, что повышает надежность работы 

предприятия. 
К основным видам систем тепловизионного контроля следует отнести сканирующие тепловизионные 

системы и системы на полноформатных матрицах [2]. Рассмотрим их принцип действия. В сканирующих 
тепловизионных системах преобразование ИК излучения в видимое осуществляется в самом простом случае 
путем последовательного анализа различных точек объекта мгновенным полем зрения тепловизора. 
Мгновенное поле зрения выбирается возможно малым и быстро перемещается по исследуемому объекту. 
Распределение ИК яркости объекта преобразуется во временной сигнал приемника, амплитуда которого 
изменяется во времени в соответствии с изменением яркости. После усиления сигнал поступает в аналоговом 
виде (видеосигнал) на блок визуализации, развертка в котором синхронизирована со сканированием при 
измерениях. В качестве блока визуализации может быть телевизор, если параметры видеосигнала и 
синхронизации удовлетворяют телевизионному стандарту. Получаемое изображение имеет тогда видимую 
яркость, пропорциональную инфракрасной в каждой точке исследуемого объекта. Видеосигнал может быть 
превращен в цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя и передан в компьютер с целью 
определения температурного распределения по поверхности объекта.  

Одним из главных элементов тепловизоров с оптико-механическим сканированием, определяющим их 

температурную чувствительность и максимальную дальность действия, является преобразователь 

инфракрасного излучения (ПИ), чувствительные элементы которого представляют собой фоторезисторы. Их 

проводимость изменяется под действием падающего на них излучения. Чувствительность ПИ значительно 

возрастает с понижением температуры чувствительного слоя, поэтому последний охлаждают до температуры 

77...195 К [2], благодаря чему достигается малый уровень шумов [3]. Полное сканирование прямоугольного 

формата получается путем использования комбинации строчной и кадровой разверток. Соотношение скоростей 

строчной и кадровой разверток определяется форматом изображения и числом строк в кадре. Строчная 

развертка обычно горизонтальная и быстрая, а кадровая развертка вертикальная, более медленная. Для 

развертки изображения в переносных тепловизорах применяют внутреннее механическое сканирование в 

основном с помощью многогранных преломляющих призм или зеркального многогранного барабана для 

строчной развертки и плоского зеркала для кадровой развертки, что приведено на рис. 1 [1]. Принцип действия 
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тепловизора с оптико-механическим сканированием заключается в следующем. Тепловое излучение объекта 1 

(рис. 1) и окружающего его фона, пройдя через слой атмосферы, разделяющий тепловизор и наблюдаемый 

объект, фокусируется объективом 2 на чувствительную площадку ПИ 4. Сканирующее устройство 3 

осуществляет развертку объекта, последовательно направляя на ПИ изображения различных элементов объек-

та. После усиления и преобразования сигнала усилителем 5 сигнал подается в индикатор видеоконтрольного 

устройства ВКУ 6, который формирует видимое изображение объекта или записывает сигнал каким-либо 

регистратором. В ВКУ поступают также сихронизирующие сигналы от элементов 7, связывающих ВКУ со 

сканирующим устройством. [2]. 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема тепловизора с оптико-механическим сканированием 

Несканирующие тепловизионные системы основаны на использовании многоэлементных приемников 
излучения, так называемых «смотрящих» матриц, т.е. матриц, число элементов которых позволяет 
сформировать полноформатный телевизионный кадр с хорошим пространственным разрешением. В этих 
тепловизионных системах отсутствуют механические узлы сканирования. Большинство используемых в 
настоящее  время тепловизионных приборов построено по этому принципу, и в связи с успехами в технологии 
производства матричных  приемников излучения не только не уступает, но даже превосходит приборы с 
механическим сканированием по потребительским свойствам. На рис. 2 представлена обобщенная 
функциональная схема тепловизора с фокальной ИК матрицей. 

 

Рисунок 2 – Блок-схема типовой тепловизионной камеры на «смотрящей» матрице:  
1 – объектив, 2 – почерненный затвор, 3 – фильтр, 4 – детекторная матрица, 5 – предусилители, 6 – 

интеграторы, 7 – мультиплексор, 8 – аналоговый корректор неоднородности сигналов ячеек, 9 – АЦП,  
10 – цифровой корректор неоднородности, 11 – корректор неработающих ячеек, 12 – формирователь 

изображения, 13 – дисплей, 14 – цифровой выход, 15 – тактовый генератор. 

Объектив 1 формирует на фоточувствительной матрице 4 изображение объекта, излучение которого 
проходит через интерференционный фильтр 3. Фототок каждого чувствительного элемента детекторной 
матрицы 4 усиливается предусилителем 5 и накапливается в течение кадра в интеграторе (емкости) 6, 
выполняющем роль низкочастотного фильтра, а затем поступает на мультиплексор 7. Эти элементы матрицы 
изготавливают в интегральном исполнении в одном блоке и размещают при охлаждении в криостате. Далее 
следует компьютерная обработка сигналов, которые сначала направляются в неохлаждаемую аналоговую схему 
обработки 8, где происходит предварительная коррекция неоднородности чувствительности, фонового и 
темнового токов ячеек матрицы. Затем аналоговые сигналы преобразуются в цифровые 9 и поступают в 
цифровую схему корректировки 10. После этого вычитают неработающие ячейки 11, заменяют сигнал на месте 
неработающей ячейки интерполированным между прилегающими ячейками и направляют в блок 
формирования изображения 12. На выходе информация выводится на дисплей 13, а также выдается в цифровом 
виде 14 [1]. 

Выводы. Тепловизионный контроль является более информативным методом по сравнению с другими 

методами теплодиагностики. Оба рассмотренных метода  являются широко применяемыми при 

проектировании и построении тепловизионных систем, обладают своими достоинствами и недостатками. 

Тепловизоры с ОМС для нормального функционирования требуют глубокого охлаждения приемника излучения 

до криогенных температур и, благодаря этому, имеют высокую степень чувствительности и малый уровень 

шумов. Неохлаждаемые приборы более удобны в эксплуатации, но обладают меньшей чувствительностью. 
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Вступ. В останнє десятиліття науковцями, які займаються проблемами діагностики асинхронних двигунів 

(АД), багато уваги приділяється польовим методам аналізу, які базуються на розв’язанні рівнянь 
електромагнітних та магнітних полів [1–3]. Використання коло-польових математичних моделей (КПММ) 
дозволяє проводити аналіз електричних машин (ЕМ) як у сталих, так і в динамічних режимах роботи [4]. 

Значна кількість методів діагностики пошкоджень стрижнів ротора потребує виведення двигуна з робочого 
процесу та повного або часткового розбирання АД для виявлення пошкодження. Для усунення цих недоліків у 
роботі [5] запропоновано використовувати режим відключення двигуна від мережі живлення для діагностики 
обривів стрижнів ротора. Автори пропонують фіксувати спотворення магнітного поля за аналізом миттєвих 
значень електрорушійної сили (ЕРС), яка наводиться в обмотках статора загасаючими струмами ротора при 
відключенні АД від мережі живлення. 

Мета роботи. Аналіз магнітного поля асинхронного двигуна з обривами стрижнів ротора в режимі 
відключення від мережі живлення з використанням польового методу. 

Матеріал і результати дослідження. Як зазначено в літературних джерелах [4], для розрахунку ЕРС, що 
наводяться в обмотках статора, використовуються магнітні потокозчеплення. Повне магнітне потокозчеплення 
фази обмотки розраховується за виразом [4]: 
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де ïl  – активна довжина статора; ïω  – кількість послідовно з’єднаних витків у пазу; ïS  – площа перетину паза 

статора; A∑  – сумарне арифметичне значення векторного магнітного потенціалу (ВМП) в усіх пазах фази; фS  

– площа інтегрування, що складається із сумарної площі поперечного перетину сторін усіх послідовно 
з’єднаних котушок фази, які мають струми одного напрямку. 

Для досліджень був обраний АД типу АИР80В4У2 ( 1,5íP =  кВт, 1395ín =  об/хв, 0,77íη = , cos 0,81íϕ = ). В 

основі магнітного розрахунку чисельним методом лежить модель АД, яка містить геометрію машини, магнітні 
та електричні властивості її активних матеріалів, режимні параметри і діючі навантаження. Для досліджуваного 
АД було проведено вимірювання усіх необхідних конструктивних частин двигуна. 

Розрахунок магнітного поля у поперечному перетині АД проведено за допомогою програми FEMM, яка 
дозволяє розв’язувати як лінійні, так і нелінійні задачі [6]. 

Магнітний розрахунок методом скінчених елементів (МСЕ) складається з наступних етапів: 
- вибір типу аналізу й створення геометрії моделі для МСЕ; 
- вибір типів елементів, введення властивостей матеріалів, призначення властивостей матеріалів і елементів 

геометричним областям. Вводяться властивості усіх блоків моделі (конструктивних частини АД у поперечному 
перетині: статора, ротора, сердечника статора, пазів статора і ротора, повітряного проміжку між статором і 
ротором АД); 

- присвоєння початкових значень струмів у стрижнях ротора. В режимі відключення двигуна від мережі 
живлення струми у фазах статора перетворюються в нуль, тому в пазах статора струми не задаються; 

- присвоєння граничних умов; для присвоєння зовнішніх границь моделі використано умову Діріхле [7], яка 

дозволяє задати наперед відоме значення векторного магнітного потенціалу 0A  на віддаленій від джерел поля 

границі. При цьому векторний магнітний потенціал поля приймається рівним нулю ( A 0= );  
- розбиття областей моделі на сітку скінчених елементів; 
- чисельне розв’язання системи рівнянь. 
Розрахунок магнітного поля у поперечному перетині АД проведено в пакетному режимі з використанням 

LUA-скрипта. Набір операцій, які записані в LUA-скрипті, дає можливість присвоїти значення струмів у 
стрижнях ротора в якості початкових даних для розрахунку, повертати ротор двигуна на вибрану величину кута 
повороту з будь-яким кроком обертання й одночасно задавати нові значення струмів у стрижнях, які 
змінюються за експоненційним законом, виконувати вимірювання необхідних величин на кожному кроці 
обертання ротора, записувати їх у текстовий файл та отримувати розподіл ліній магнітного поля на кожному 
кроці обертання ротора. 

Оскільки розрахунок поля проведено у двовимірній постановці проблеми, то при побудові моделі у FEMM 
не враховується той факт, що пази ротора реального двигуна мають скіс. Також у моделі не враховується 
повний обрив стрижня. Розрахунок магнітного поля в АД було проведено для одного повного оберту ротора, 
тобто на 360

о
, з кутом повороту на 1

о
. Оскільки розрахунок проводиться у режимі відключення АД від мережі, 

то при виборі повного періоду обертання ротора враховано, що частота обертання ротора зменшується. 
При розрахунку ЕРС обмоток статора в режимі відключення АД від мережі необхідно враховувати характер 

загасання струмів у стрижнях ротора. Режим відключення АД від мережі живлення характерний тим, що в 
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момент відключення двигуна від мережі живлення ( 0t = ) струми у фазах статора перетворюються в нуль [8]. 
Значення струму ротора в початковий момент відключення АД від мережі визначається за виразом: 

 2 2( 0) 2 1( 0)ï î ÷ t tI I k I= == + ⋅
, (2) 

де 
2( 0)tI =  – струм ротора попереднього усталеного режиму в момент відключення двигуна від мережі; 

2k  – коефіцієнт зв’язку ротора; 
1( 0)tI =

 – струм статора попереднього усталеного режиму в момент відключення 

двигуна від мережі. 
У подальші моменти часу за відсутності струмів в обмотках статора струми у стрижнях ротора змінюються 

за експоненційним законом зі сталою часу 
2 2/L Rτ = . 

Для визначення початкових значень струмів у стрижнях ротора в момент відключення АД від мережі була 
побудована колова математична модель АД у трифазній системі координат з представленням ротора у вигляді 
розподіленої системи короткозамкнених стрижнів. На рис. 1 показано струм в одному зі стрижнів ротора для 
режиму пуску, накиді навантаження та відключенні АД від мережі живлення. 

 

 

 Результати моделювання дозволили отримати 
значення струмів у стрижнях ротора в 
початковий момент відключення АД від мережі. 
Початкові значення струмів у стрижнях ротора в 
момент відключення АД від мережі були 
прийняті за базисні при побудові ліній розподілу 
магнітного поля двигуна МСЕ. 
 На періоді обертання ротора виконувався 
запис значень ВМП в усіх пазах однієї із фаз 
статора, які необхідні для розрахунку магнітного 
потокозчеплення фази обмотки.  

Рисунок 1 – Струм у стрижні ротора АД 
 

На рис. 2 представлено розподіл ліній магнітного 

поля у поперечному перетині АД з обривом одного зі 

стрижнів ротора в момент відключення АД від мережі 

живлення. 
Отримані значення магнітного потокозчеплення 

необхідні для визначення ЕРС фази обмотки статора 
на основі закону електромагнітної індукції: 

                        ( ) s
s

d
e t

dt

Ψ
= − .                                   (3) 

 Отримана геометрична модель АД, реалізована у 
FEMM, є універсальною, оскільки набір команд, якими 
визначається LUA-скрипт, може бути змінено 
відповідно до задач, які поставлені при розрахунку. 
Модель АД у FEMM може бути використана для 
дослідження АД будь-якої потужності та в різних 
динамічних режимах роботи, які визначаються лише 
значеннями струмів у пазах статора і ротора.  

 
Рисунок 2 – Розподіл магнітного поля у 

поперечному перетині АД 

Висновки. Застосування польового методу аналізу для задач діагностики пошкоджень стрижнів ротора 
асинхронних двигунів є одним із ефективних засобів аналізу. Результати розрахунку магнітного поля в режимі 
відключення двигуна від мережі дають можливість відстежити вплив обриву стрижня ротора на формування 
магнітного поля в зазорі АД за сигналом електрорушійної сили фази статора. 
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Вступ. Властивістю сучасних ЕЕС, яка ускладнює процес керування і значно зменшує ефективність 

керуючих впливів, є зростання частки обладнання, яке відпрацювало нормативний термін. В разі необхідності 

продовження його експлуатації, актуальною стає проблема визначення поточного стану та залишкового 

ресурсу. В багатьох країнах світу, а серед них і в Україні, частка обладнання, яке відпрацювало свій паспортний 

ресурс, перевищила половину [1]. Тому ознакою сьогодення є підвищення вимог із забезпечення безпечної і 

безаварійної експлуатації такого обладнання. Це викликано спадом темпів створення нового обладнання, 

зростанням потужності енергооб’єктів і підсиленням конкуренції між енергокомпаніями, викликаної переходом 

до ринку електроенергії. 

Відповідність поточного й оптимального значень критерію оптимальності (втрат потужності) в ЕЕС 

досягається за рахунок інтенсивності роботи регулюючих пристроїв (РП). Це призводить до додаткового 

вичерпування їхнього технічного ресурсу, зниження надійності функціонування що, як наслідок, призводить до 

відмов і збитків, іноді співрозмірних і навіть більших за техніко-економічний ефект, який досягається в 

результаті оптимізації. Тому необхідно розробляти математичні моделі для оптимального керування 

нормальними режимами (НР) ЕЕС з врахуванням технічного стану РП. Це дозволяє більш ефективно 

використовувати трансформатори з РПН для зменшення втрат електроенергії під час її транспортування.  

Мета. Зменшення втрат потужності в електроенергетичних системах за рахунок вдосконалення керування 

параметрами нормальних режимів з врахуванням регулювальної здатності трансформаторів з РПН і їх 

технічного стану.  

Матеріал і результати дослідження. Оперативний персонал формуючи керуючі впливи враховує 

технічний стан електрообладнання. Вибір трансформатора, який краще використовувати для оптимального 

керування НР ЕЕС, здійснюється,  враховуючи такі умови: перемикання бажано реалізувати найбільш надійним 

трансформатором, оскільки пошкодження трансформатора під час перемикань призводить до витрат на його 

ремонт, які можуть значно перевищити збитки від роботи енергосистеми в неоптимальному режимі в разі 

відмови від застосування ненадійного трансформатора; Використання при керуванні параметрами НР 

найнадійнішого трансформатора для забезпечення їх оптимальних значень не завжди забезпечує оптимальний 

режим роботи, оскільки трансформатор може бути нечутливий для підтримання режиму в даний момент; 

Розрахункова кількість перемикань для підтримання оптимального режиму (деякі трансформатори може 

перевести в категорію обладнання з аварійно низьким залишковим ресурсом, а для інших трансформаторів – 

лише незначним чином зменшує їх ресурс). 

Пропонується як критерій вибору трансформатора, яким краще здійснювати перемикання, і вибору 

кількості перемикань використовувати коефіцієнт якості функціонування. Коефіцієнт якості функціонування 

враховує надійнісні характеристики трансформатора (зокрема залишковий ресурс), навантаження 

трансформатора та чутливість зміни втрат потужності в ЕЕС до перемикань РПН саме цього трансформатора. 

Перемикання потрібно здійснювати таким трансформатором, у якого коефіцієнт якості функціонування 

найвищий [2].  Вибрати відповідний трансформатор складно, враховуючи те, що потрібно мінімізувати втрати і 

забезпечити надійність роботи РП (зменшити кількість відмов в роботі РПН).  За таких умов для знаходження 

розв’язку задачі визначення коефіцієнту якості функціонування можна застосовувати програмний комплекс 

МАTLAB, оскільки він дозволяє розв’язувати оптимізаційні задачі при вихідних даних, які представлені у 

вигляді нечітких множин і враховувати експертну інформацію. Розглянемо задачу знаходження коефіцієнта 

якості функціонування трансформатора залежно від його впливу на втрати в енергосистемі та його залишкового 

ресурсу. Коефіцієнт якості функціонування трансформатора є комплексним параметром, який враховує не лише 

можливість трансформатора перетворювати електроенергію, а й можливість ефективно впливати на режим 

енергосистеми, і визначається за виразом: 

 втрат3рес21як.функ. ka)ka(ak += , (1) 

де втратk  – коефіцієнт втрат; 
ресk  – коефіцієнт ресурсу; 321 a,a,a  – вагові коефіцієнти. Коефіцієнт втрат 

розраховується за виразом: 

 
неопт

оптнеопт
втрат

P

PP
k

∆

∆∆ −
= , (2) 

де оптP∆  – оптимальне значення втрат активної потужності; неоптP∆  – значення втрат активної потужності при 

відмові від перемикань даним трансформатором. Коефіцієнт ресурсу за параметром, наприклад за накопиченим 

струмом (тоді  ресIрес kk = ) [3], розраховується за виразом: 
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ресI
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nII
k

−
= ,                                                                           (3) 

де накпаспзал III −= ,  залI – залишковий струм комутації; комI – струм, який комутує трансформатор при 

одному перемиканні; паспI – струм, який повинен комутувати трансформатор за паспортом; накI – накопичений 

комутований струм; n – кількість потрібних перемикань для досягнення оптимального режиму. Вагові 

коефіцієнти розраховуються за формулами: 
сум

1
1

B

B
a = ; 

сум

2
2

B

B
a = ; 

сум

3
3

B

B
a = , де  321сум BBBB ++= , В1 – вартість 

втраченої електричної енергії в результаті роботи за ремонтною схемою; В2 – вартість ремонту РПН 
трансформатора в разі його пошкодження при оперативних перемиканнях; В3 – вартість понадпланових втрат, 

яка визначається за виразом: ( ) CPPB планпот3 τ∆−∆= ,  де планP∆ – планове значення втрат активної 

потужності; потP∆ – поточне значення втрат активної потужності; С – вартість електроенергії; τ  – тривалість 

періоду між перемиканнями. Коефіцієнт  ресурсу можна розраховувати з використанням методів 
нейронечіткого моделювання. Для цього шляхом опитування експертів (представників служби підстанцій, 
чергових, ремонтного персоналу, служб ізоляції, діагностики та грозозахисту), а також шляхом аналізу 
паспортної, ремонтної та експлуатаційної документації на РПН, інформації з бази даних мікропроцесорних 
регістраторів параметрів обладнання підстанцій (і РПН в тому числі) складається база даних, яка  коефіцієнт 
залишкового ресурсу ставить у відповідність до залишкового ресурсу – терміну експлуатації, який залишився 
до наступного капітального ремонту, кількості перемикань [2], накопиченого струму комутацій [3]. Фрагмент 
бази даних, з якої потім формується навчальна вибірка для розрахунку коефіцієнту залишкового ресурсу 
представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Фрагмент навчальної вибірки для визначення коефіцієнта залишкового ресурсу 

№ 

п/п 

Коефіцієнт 

залишкового 

ресурсу  за параметром 

«термін експлуатації» 

Коефіцієнт 

залишкового 

ресурсу  за параметром 

«кількість перемикань» 

Коефіцієнт 

залишкового 

ресурсу  за параметром 

«накопичений струм» 

Узагальнений 

коефіцієнт 

залишкового 

ресурсу РПН   

1 1 1 1 1 

2 1 1 0 0 

3 0,72 0,67 0,49 0,24 

… … … … … 

2000 0 0 0 0 

 

Кожному з коефіцієнтів відповідають нечіткі множини можливих значень: коефіцієнт залишкового ресурсу  

за параметром «термін експлуатації»: малий, середній, великий - для нового пристрою РПН; для працюючого 

від 4 років до 8; для працюючого понад 8 років коефіцієнт залишкового ресурсу відповідно;  за параметром 

«кількість перемикань»: малий (мала кількість перемикань), середній (середня кількість перемикань), великий 

(велика кількість перемикань);  коефіцієнт залишкового ресурсу  за параметром «накопичений струм» - так 

само: малий, середній, великий;  коефіцієнт залишкового ресурсу  за параметром «узагальнений коефіцієнт 

залишкового ресурсу РПН»: малий, середній, великий. В результаті моделювання найменша 

середньоквадратична похибка навчання отримана для гаусових функцій належності і складає 0,4 в.о. 

Висновки. Для розв’язання задач оптимального керування параметрами НР ЕЕС режиму потрібно 

використовувати системний підхід на етапі створення алгоритмів визначення оптимальних параметрів НР та на 

етапі розробки законів оптимального керування, який передбачає визначення керуючих впливів на РПН 

трансформаторів з одночасним врахуванням в створюваних алгоритмах технічного стану регулюючих 

пристроїв, зміни показників якості електричної енергії під час використання РПН, змін втрат електричної 

енергії. В результаті досягається загальносистемний ефект щодо зменшення сумарних втрат електричної 

енергії. Тобто в даній роботі вдосконалено метод визначення керуючих впливів трансформаторами з РПН з 

урахуванням коефіцієнта якості їх функціонування, використання якого дозволяє оцінити доцільність 

здійснення керуючих впливів і зменшити затрати, зумовлені пошкодженням трансформаторів з РПН. 
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Вступ. При посиленні вимог до умов роботи, при зростанні кількості машин і механізмів та їх потужності 

виникає проблема контролю їх шумового фону. Він впливає на загальне самопочуття людини, на роботу його 

різних органів і систем, пригнічує діяльність нервової системи, є причиною нездужання та депресії. З найбільш 

загальних джерел шуму є електричні машини (ЕМ), причому в кожному з них справа ускладнюється ще й тим, 

що шум двигуна додається до шуму устаткування приводу [1].  

Вимоги, що пред'являються до ЕМ з точки зору їх акустичних характеристик, передбачають обов'язковий 

контроль шуму на стадії виробництва і в процесі експлуатації. Вимірювання проводяться для дослідження 

причин, що викликають шум, і для контролю якості продукції. Вимірювання акустичних характеристик при 

забезпеченні необхідної якості стану ЕМ проводиться відповідно до інструкцій і стандартів, у яких 

зазначаються методика вимірювань, вимірювальна апаратура, умови монтажу й режим роботи машини. 

Результати вимірювань зіставляються з еталоном або з контрольними даними для виявлення відповідності 

отриманих результатів допустимого шуму [2]. 

Мета роботи. Розробка комплексу з програмним забезпеченням для контролю акустичних характеристик 

електричних машин. 

Матеріал і результати дослідження. Для  людини  фактор акустичного середовища грає не останню роль у 

житті. Негативний вплив шуму сильніший, якщо вище його тональність, тривалість впливу та неоднорідність 

спектрального складу. Інтенсивний шум сприяє зниженню уваги та збільшенню числа помилок при виконанні 

роботи; впливає на швидкість реакції, сбір інформації та аналітичні процеси; із-за нього знижується 

продуктивність праці та погіршується якість роботи. Навіть шум помірної інтенсивності погіршує 

працездатність, особливо при розумовому навантаженні [3]. Залежно від призначення й технічних параметрів 

ЕМ рівень їх шуму може бути дуже різним – від 30–40 до 100–120 дБ. Для ЕМ загальнопромислового 

призначення характерний рівень шуму 60–95 дБ, причому переважають звичайні середні частоти  

(200–2000 Гц). 

Шуми ЕМ можуть бути класифіковані наступним чином: 1) аеродинамічний шум, що виникає в результаті 

обертання ротора (і вентилятора) і руху повітряних потоків у середині машини; 2) механічний шум, викликаний 

вібраціями деталей унаслідок залишкової неврівноваженості ротора, а також при роботі підшипників;  

3) магнітний шум, створюваний коливаннями статора й ротора під дією пульсуючих магнітних сил.  

Але якщо ЕМ притаманні придбані в процесі експлуатації чи ремонту несиметрія електромагнітних 

параметрів або магнітної системи, то знизити рівень магнітного шуму неможливо. І саме його характеристики 

будуть нести інформацію про вади електричної машини. 

На сьогоднішній день є досить великий вибір обладнання для вимірювання параметрів акустичних 

сигналів. Серед розмаїття приладів для вимірювання шумового фону можна виділити наступні: вимірювач 

шуму та вібрації ВШВ-003-М2, вимірювачі рівня шуму AWA6228, TES-1350А/1351, AZ-8921. Головним їх 

недоліком є велика вартість, основною перевагою – простота у використанні і підключення до комп'ютера для 

подальшого аналізу. Розробка спеціалізованого програмного забезпечення – окрема актуальна задача. Багато 

хто займається вирішенням даної проблеми. Для дослідження та аналізу джерел шуму в ЕМ при несправностях 

зручно використовувати комплекси із сучасним програмним забезпеченням по оцінці рівня шуму та аналізу 

шумових спектрів. 

Комплекс для вимірювання й аналізу акустичних характеристик шуму повинен мати апаратну та програмну 

частини (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Блок-схема шумовимірювального тракту 

 

Обробка результатів вимірювання відбувається у програмному середовищі Labview. Для обробки звукових 

сигналів використано можливості пакету Sound and Vibration Toolkit (комплекс інструментів для вимірювання 

звуку та вібрації). Цей пакет National Instruments добавляє у Labview бібліотеку компонентів та елементів для 

виконання вимірювань звукових частот, октавного аналізу, вимірювання рівня звуку та частотного аналізу. 

Програма містить два поля: вибір параметрів та область графічного відображення сигналів (рис. 2). 
У полі вибору параметрів «Настройки мікрофона» вказують кількість каналів, тип сигналу та формат звуку. У 

вкладинці «Параметри» вказується шлях, де буде збережений файл з даними. Вибір графіків для відображення (Leq, 



ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 

 

294

Running Leq, Exponential, Peak). Тime constant вказує постійну часу для Еxponential mode (по замовчуванню 125 ms). 
Іntegration time показує час у секундах, протягом якого працює Leq (по замовчуванню 1 с). У вікні для роботи з рівнем 
звукового тиску (октавний аналіз) вводяться наступні відомості: frequency range показує границі низьких та високих 
частот для 1/n-октавного аналізу (від 20 до 20 000 Гц); averaging type вибирає тип усереднення, який застосовується до 
результатів 1/n-октавного аналізу (Linear, Exponential, Equal confidence, Peak); total band power показує суму звукової 
потужості у всіх 1/n-октавних смугах; restart averaging перезапускає вибраний тип усереднення. Weighting показує тип 
фільтра, який застосовується до октавного спектру (Linear, A-weighting, B-weighting, C-weighting). В області графічного 
відображення виводяться графіки: вихідного сигналу, графік рівня звуку, який показує сигнал у абсолютних одиницях 
дБ, та графік 1/n-октавного аналізу з таблицею із виміряним спектром. 

 

 
Рисунок 2 – Лицьова панель робочої програми 

 

Випробування програмного забезпечення проводились у навчальній лабораторії «Теорія електроприводу» 
КрНУ імені М.Остроградського. Було проведено п’ять експериментів (табл. 1). Рівні шуму вимірювалися згідно 
з ГОСТ 11929-87 (СТ СЄВ 828-77). В якості об’єкту використаний асинхронний двигун типу МТГ з 
параметрами: Рн=2,2 кВт, U=220/380 В, I=12,6/7,2 А, n=890 об/хв., R1/R2=6,4/2,5. 

Експеримент 1. Визначення рівня фонового шуму. Експеримент 2. Визначення рівня фону при роботі 
асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу. Експеримент 3. Визначення рівня звуку при роботі асинхронного 
двигуна в режимі неробочого ходу з штучною створеною несиметрією електричних параметрів ротора. Експеримент 
4. Визначення рівня звуку при роботі асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу при обриві фази статора. 
Експеримент 5. Визначення рівня звуку при роботі асинхронного двигуна під навантаженням. 

Таблиця 1 – Виміряний рівень звуку 
Висновки. Контроль стану ЕМ можливо визначати 

за її акустичними характеристиками. Розробляється 
зручний у застосуванні комплекс з авторським 
програмним забезпеченням, який дозволяє вирішити 
вказану задачу вимірювання акустичних параметрів, 
проводити швидку обробку вхідних сигналів з 
наступним аналізом результатів у режимі реального 

часу або запис даних у файл і подальший їх аналіз, реєстрація рівнів звуку та рівнів звукового тиску. 
Програмний засіб і розроблені методи аналізу можна використати як для постійного моніторингу стану ЕМ.  
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№ експерименту Рівень звуку, дБ (по шкалі А) 

1 33-34 

2 50-51 

3 46-47 

4 50-51 

5 51-52 
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Введение. Энергетические блоки украинских теплоэлектростанций (ТЭС), использующих в качестве топли-

ва уголь, эксплуатируют системы золошлакоудаления. Одним из основных компонентов таких систем является 

транспортирование шлаков при помощи воды. При транспортировании осветленной воды от прудов-

накопителей к котлам энергоблоков часто возникают проблемы отложения твердого осадка в трубопроводах, 

что затрудняет работу энергетических блоков на номинальных параметрах, приводит к необходимости ограни-

чения мощности энергоблоков и, как следствие, недовыработке электрической энергии. В связи с этим вопросы 

очистки таких трубопроводов, мероприятия по предотвращению отложений, а также их экономическое обосно-

вание становятся весьма актуальными, поскольку существенно влияют на объемы и эффективность выработки 

электроэнергии в целом по стране с замещением газа каменным углем. 

Научные исследования, посвященные вопросам мониторинга состояния и повышения эффективности рабо-

ты систем транспортирования осветленной технической воды золошлакоудаления украинских ТЭС, в настоя-

щее время не носят системного характера, что не позволяет выработать единый подход к решению проблемы, 

исключив ошибки в проектных решениях. Зачастую отсутствие приборов учета объемов перекачиваемой воды, 

поагрегатного учета потребляемой электроэнергии не позволяет производить расчеты энергоэффективности 

технологического процесса золошлакоудаления как поэлементно, так и в целом на действующих станциях. 

Цель работы. На примере транспортирования осветленной технической воды системы золошлакоудаления 

ТЭС, работающей на угле, обосновать возможные технические и оптимальные экономические решения по по-

вышению уровня ее надежности и энергоэффективности.  

Материал и результаты исследования. Исследуемая гидравлическая система подачи осветленной техни-

ческой воды от насосной станции  до здания энергоблоков ТЭС спроектирована в расчете на обеспечение тех-

нологического процесса золошлакоудаления при работе с номинальной нагрузкой 4-х энергоблоков. Система 

золошлакоудаления состоит из двух багерных насосных станций и одной насосной станции осветленной техни-

ческой воды (НОВ). 

Действующий режим работы насосной станции НОВ характеризуется следующими показателями: одновре-

менно работают три насоса типа 350Д90, вода на энергоблоки подается по трем водоводам, два из которых 

имеют диаметры 530 мм и один – диаметр 475 мм,  максимальный объем перекачиваемой осветленной техниче-

ской воды – 2800–3000 м
3
/ч. 

В настоящее время гидравлическая система подачи осветленной технической воды на предприятии не в со-

стоянии обеспечить нормальную работу четырех энергоблоков при их номинальной нагрузке. Расчеты показы-

вают, что при подаче воды тремя насосами в объеме 2100 м
3
 напор в конце водоводов близок к нулю при напо-

ре за насосами перед напорной задвижкой 46 м. При этом приводные электродвигатели насосных агрегатов 

НОВ имеют рабочую нагрузку около 111 кВт, а удельный расход электроэнергии, т. е. затраты электроэнергии 

на перекачивание 1 м
3
 осветленной технической воды составляет 0,158 кВт·ч/м

3
. 

Возможными вариантами решения описанной проблемы являются следующие. 

1. Замена насосного оборудования. Для преодоления гидравлического сопротивления существующей 

сети при подаче осветленной воды в объеме 2800–3200 м
3
/ч при параллельной работе трех насосов и трех суще-

ствующих водоводов напор насосов необходимо повысить на 35 м.. Данный вариант требует замены не только 

насосов, но и приводных электродвигателей, поскольку их рабочая мощность будет превышать установленную 

мощность существующих двигателей. 

2. Замена водоводов. При полной замене водоводов с использованием труб того же диаметра и при по-

даче воды в объеме 2100 м
3
/ч тремя насосными агрегатами (при напоре перед напорной задвижкой на  

НОВ 46 м) напор в конце линии составит около 36 м. Если тремя насосами подавать воду объемом 2800 м
3
/ч, то 

напор в конце линии составит 27 м. Из этого следует, что полная замена всех водоводов не представляется це-

лесообразной, поскольку в этом случае скорость движения жидкости в водоводах будет около 1 м/с, что приве-

дет в будущем к существующей ситуации. 

С целью увеличения скорости движения жидкости по водоводам и повышения энергоэффективности водо-

подачи целесообразно провести следующий комплекс мероприятий: 

– выполнить замену или очистку двух водоводов диаметром 530 мм; 

– подавать воду двумя существующими насосами по двум водоводам диаметром  530 мм. 
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Это позволит обеспечить требования технологии при меньшем потреблении электроэнергии. Проведенное 

объектно-ориентированное моделирование работы системы транспортирования воды подтверждает уменьше-

ние потребления электроэнергии на 8 %, или до 0,145 кВт·ч/м
3
. 

При таком режиме водоподачи суммарная рабочая мощность электродвигателей насосных агрегатов соста-

вит 306 кВт против существующей 330 кВт. 

Экономические аспекты реконструкции системы транспортирования осветленной технической воды  

золошлакоудаления. 

Принятие решения о замене или очистке водоводов с учетом предложенного плана работ должно основы-

ваться на оценке экономической эффективности обоих вариантов. Экономический эффект от реализации меро-

приятий будет определяться, кроме получаемой 8 %-й экономии электроэнергии в стоимостном выражении и 

восстановления работы системы, уровнем затрат на их внедрение. Таким образом, принятие управленческого 

решения в данном случае трансформируется в задачу выбора варианта, минимального по затратам, поскольку 

эксплуатационные расходы после реконструкции останутся прежними. Результаты расчетов по вариантам ука-

заны в табл. 1, табл. 2 и табл. 3. 

Таблица 1 – Капитальные затраты по замене водоводов системы транспортирования осветленной во-

ды (2 водовода диаметром 530 мм), тыс. грн 

Статья затрат 
Замена водоводов 

сталь полиэтилен 

Стоимость труб 4800 3400 

Затраты на демонтаж и укладку труб 1920 1360 

Затраты на утилизацию старых труб 30 30 

Итого 6750 4790 

 

Таблица 2 – Капитальные затраты по очистке водоводов системы транспортирования осветленной 

воды (2 водовода диаметром 530 мм), тыс. грн 

Статья затрат Сумма 

Затраты на очистку труб от отложений 600 

Выполнение сварочных работ 60 

Обустройство приемных устройств вымываемых отложений и их 

транспортирование в золоотвалы 

15 

Итого 675 

 

Таким образом, оптимальным по затратам из трех вариантов: замены труб на стальные (6,75 млн грн), заме-

ны труб на полиэтиленовые (4,79 млн грн) и очистки труб (675 тыс. грн) является последний, предусматриваю-

щий очистку труб от внутренних отложений. Учитывая возможную экономию электроэнергии (8 % от сущест-

вующего уровня, или в среднем около 100 тыс. грн/год в случае реализации любого из вариантов), оценим сро-

ки окупаемости мероприятий (табл. 3). 

Таблица 3 – Сравнение вариантов реконструкции водоводов системы транспортирования  

осветленной воды (2 водовода диаметром 530 мм) 

Показатели 
Замена труб Очистка 

труб сталь полиэтилен 

Капитальные вложения, тыс. грн 6750 4790 675 

Годовая экономия электроэнергии, тыс грн 100 100 100 

Срок окупаемости капитальных вложений*, лет 67,5 47,9 6,75 

* рассчитан на основе показателей годовой экономии электроэнергии 

 

Выводы. Разработанная объектно-ориентированная модель системы водоподачи позволяет: диагностиро-

вать физическое состояние трубопроводов,  проводить анализ энергоэффективности работы системы и выби-

рать оптимальный вариант ее эксплуатации,  формировать базу данных для дальнейшего экономического ана-

лиза возможных вариантов принятия управленческих решений.  
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Вступ. Проблема енергозбереження є актуальною не лише для України, але й для всього світу. Проте в Україні 

ця проблема є дуже болючою, тому запровадження широкомасштабної політики енергозбереження є життєво 

необхідною. До складу галузей економіки України, що недостатньо ефективно використовують енергоресурси, 

входить і сама енергетика. Одна з головних причин невиробничих затрат енергії в енергетиці – високі втрати в 

електричних мережах. У середньому в електричних мережах енергосистем і споживачів вони складають 16 %. 

Порівняно з розвиненими країнами Західної Європи, це в 1,5–2 рази більше. Проблема якості електроенергії 

знаходиться у центрі уваги багатьох дослідників і практичних працівників енергетики й електрифікації. Важливе 

місце займає пошук нових рішень цієї актуальної наукової задачі. Кінцевим результатом у цьому пошуку повинно 

бути впровадження передових методів оптимального планування, які знаходять більше застосування у всіх ланках 

народного господарства. У системах електропостачання промислових підприємств дуже часто зустрічаються такі 

приймачі електричної енергії, трифазне симетричне виконання яких або неможливе, або через низку причин 

недоцільне. До таких споживачів, по-перше, відноситься частина печей опору, печі графітації, більшість установок 

електричного зварювання тощо. Спільне живлення однофазних і трифазних приймачів електричної енергії від 

трифазної чотирипровідної мережі має широке поширення в системах електропостачання промислових 

підприємств. У таких випадках практично завжди виникає несиметрія навантаження за фазами, а також значні 

струми в нульовому проводі. Ці фактори призводять до зниження якості напруги й є причиною 

народногосподарського збитку. 

Мета роботи. Аналіз впливу несиметричних навантажень на якість електричної енергії. Аналіз методів і 

засобів симетрування. 

Матеріал і результати дослідження. Несиметричним режимом роботи багатофазної електричної системи 

називають такий режим, при якому умови роботи однієї чи всіх фаз виявляються неоднаковими. У багатофазних 

системах, наприклад, трифазних, розрізняють короткочасні й тривалі (експлуатаційні) несиметричні режими. 

Короткочасна несиметрія звичайно зв'язана з такими аварійними процесами, як, наприклад, короткі замикання, 

обрив із замиканням на землю, відключення фаз при однофазному автоматичному повторному включенні й т. ін. 

Тривала несиметрія може виникнути при наявності несиметрії в тому чи іншому елементі системи електропередач 

або при підключенні до системи несиметричних (наприклад, однофазних) навантажень. 

Несиметричні режими в електричних мережах виникають через наступні причини:  

1) неоднакові навантаження в різних фазах;  

2) неповнофазна робота ліній або інших елементів у мережі; 

3) різні параметри ліній у різних фазах.   

Найчастіше несиметрія напруги виникає через нерівності навантажень фаз.  У  міських  і  сільських  мережах 

0,4 кВ несиметрія напруги викликається в основному підключенням однофазних освітлювальних і побутових 

електроприймачів (ЕП) малої потужності. Кількість таких однофазних ЕП велика, і їх потрібно рівномірно 

розподіляти за фазами для зменшення несиметрії. 

Розрізняють два види несиметрії: систематичну та ймовірнісну, або випадкову. Систематична несиметрія 

обумовлена нерівномірною постійною перевантаження однієї з фаз, імовірнісна несиметрія відповідає непостійним 

навантаженням, при яких у різний час перевантажуються різні фази, залежно від випадкових чинників (переміжна 

несиметрія).  

Неповнофазна робота елементів мережі викликається короткочасним відключенням однієї чи двох фаз при 

коротких замиканнях або тривалішим відключенням при пофазних ремонтах. Одиночну лінію можна обладнати 

пристроями пофазного управління, які відключають пошкоджену фазу лінії в тих випадках, коли дія АПВ через 

стійке коротке замикання є неуспішною. 

Несиметрія негативно позначається на робочих та техніко-економічних характеристиках електричних машин, 

що обертаються. Струм прямої послідовності в статорі створює магнітне поле, що обертається із синхронною 

частотою у напрямі обертання ротора. Струми зворотної послідовності в статорі створюють магнітне поле, що 

обертається відносно ротора з подвійною синхронною частотою в напрямі, протилежному до обертання. Через ці 

струми подвійної частоти в електричній машині виникають гальмівний електромагнітний момент і додатковий 

нагрів ізоляції, що призводить до скорочення терміну її служби.  

Сумарний збиток, обумовлений несиметрією в промислових мережах, включає вартість додаткових втрат 

електроенергії, збільшення відрахувань на реновацію від капітальних витрат, технологічний збиток, збиток, 

обумовлений зниженням світлового потоку ламп, встановлених у фазах із зниженою напругою. 

Несиметрія напруги характеризується коефіцієнтом зворотної послідовності напруги й коефіцієнтом нульової 

послідовності напруги, нормальне й максимальне допустимі значення яких складають 2 і 4 % відповідно.  

Симетрування напруги в мережі зводиться до компенсації струму й напруги зворотної послідовності. 
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 При стабільному графіку навантажень зниження систематичної несиметрії напруги в мережі може бути 

досягнуте вирівнюванням навантажень фаз шляхом перемикання частини навантажень з переобтяженої фази на 

ненавантажену. 

Раціональний перерозподіл навантажень не завжди дозволяє понизити коефіцієнт несиметрії напруги до 

допустимого значення (наприклад, коли частина потужних однофазних електроприймачів працює за умовами 

технології не весь час, а також при профілактичних і капітальних ремонтах). У цих випадках необхідно 

застосовувати спеціальні симетруючі пристрої. Відоме велике число схем симетруючих пристроїв, частина з них 

виконується керованими, залежно від характеру графіка навантаження. 

Для симетрування однофазних навантажень застосовується схема, що складається з індуктивності й ємності. 

Навантаження паралельно із ємністю вмикається на лінійну напругу. На дві інших лінійних напруги включається 

індуктивність і ще одна ємність. 

Для симетрування дво- і трифазних несиметричних навантажень застосовується схема з неоднаковими 

потужностями батарей конденсаторів, включеними в трикутник. Інколи застосовують симетруючі пристрої із 

спеціальними трансформаторами й автотрансформаторами. 

Підключення до недовантажених фаз додаткових опорів для симетрування сумарного навантаження – простий, 

але неекономічний спосіб, оскільки веде до значних втрат енергії в зазначених опорах. Крім того, для його 

здійснення при наявності несиметричних навантажень з різними параметрами необхідно мати значний арсенал 

додаткових опорів. Цей спосіб іноді рекомендують застосовувати для захисту турбогенераторів при обриві однієї з 

фаз. 

Симетрування за допомогою фазових зрівнювачів. Струми зворотної послідовності, викликані несиметричним 

навантаженням, компенсуються за допомогою синхронних машин, що створюють необхідну для цього систему 

ЕРС зворотної послідовності. Електромагнітні фазові зрівнювачі не одержали широкого поширення через велику 

вагу (12–14 кг/кВА) і габарити, а також складності конструкції і невисоку надійність. У даний час їх пропонують 

використовувати для комплексного рішення проблеми симетрування й усунення коливань напруги, викликаних 

дуговими сталеплавильними печами. 

Симетрування за допомогою введення системи додаткових ЕРС. Для зниження несиметрії вводиться система 

додаткових ЕРС, що може бути отримана або за рахунок пофазної різниці в коефіцієнтах трансформації, або за 

рахунок спадання напруги від струмів навантаження в пофазно різних додаткових опорах. Цей метод 

застосовується найчастіше для компенсації подовжньої несиметрії. 

Симетрування струмів при роботі трансформаторів двома фазами. Цей спосіб призначений для 

симетрування струмів генератора при його роботі на мережу високої напруги через неповну трансформаторну 

групу, а також при передачі енергії по двох проводах з використанням землі як третього проводу. Він полягає в 

тому, що на стороні трикутника трансформатора, що працює з боку зірки двома фазами, включається додатковий 

опір у той з лінійних проводів, до якого підключені обмотки двох обтічних струмів фаз трансформатора. Замість 

додаткового опору можна використовувати однофазний трансформатор, вторинна обмотка якого закорочена. У 

цьому випадку в схему вводиться опір розсіювання додаткового трансформатора. Відомо, що несиметрія струмів 

генератора може бути значно зменшена при рівнобіжній роботі неповної трансформаторної групи з однієї чи 

декількома повними групами. 

Висновки. Дані про показники несиметрії використовуються для обґрунтування застосування пристроїв 

зменшення несиметрії напруг. Технічна необхідність у цьому виникає, якщо порушуються вимоги стандартів. 

Економічна доцільність доводиться шляхом зіставлення ефекту від зменшення додаткових втрат електроенергії та 

збільшення терміну служби електрообладнання з витратами на пристрої стабілізації. Обґрунтування поняття 

«якість електроенергії» має принципове значення для поліпшення якості електроенергії у системах 

електропостачання промислових підприємств, а також для розробки раціональної системи керування якістю. На 

сучасному етапі розвитку електроенергетики це визначення якості, стосовно до електричної енергії, повинне бути 

доповнено вимогами по забезпеченню економічності, ергономічності й естетичності процесів, зв'язаних зі 

споживанням електроенергії. 
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Introduction. Variability and uncertainty are intrinsic characteristics of power systems. On the other hand, high 

penetration of Distributed Energy Resources (DERs), especially variable output generations such as winds and 

photovoltaic systems, exceeds the expected variability and uncertainty of a power system. In this situation, the 

integration of a DER portfolio can be done following the concept of aggregation of these resources. If several DER 

units are linked together and are operated as one unit this concept is often called a Virtual Power Plant (VPP). The aim 

of this paper is to carry out an optimal dispatch that the operator of a VPP is able to maximize its profit in consideration 

of the relevant technical constraints. Optimal dispatch problem of DERs was solved by many researches using many 

optimization techniques. The brief review is done in [1]. 

Aim of the research. This paper proposes optimal dispatch of DERs using new evolutionary algorithm called 

Firefly algorithm. 

Problem formulation. The optimal dispatch problem is to find the optimal combination of power generations that 

maximizes the total profit while satisfying an equality constraint and inequality constraints. Objective function is the 

sum of the cost functions of individual DERs. It has the following form 

 ( )( ) defdef

1 1

iii pcnpcP
N

i

T

t

⋅−−⋅=∑∑
= =

, (1) 

where P is the profit (€/h); ci is purchase price for ith DER's electricity generation (€/MWh); pi is electrical power 

of ith DER (MW); ni are operation costs of ith DER (€/MWh); cdef is penalty for undelivered energy (€/MWh); pdef is 

undelivered electrical power (MW). 

While maximizing the total profit, the total generation should be equal to the total system demand including 

transmission losses. However, the network loss is not considered in this paper for simplicity. This gives the equality 

constraint 

 ∑
−

=
N

i

i Dp
1

, (2) 

where D is the total system demand. 

The generation output of each unit should be between its minimum and maximum limits. That is, the following 

inequality constraint for each generator should be satisfied 

 max

ii

min PpPi ≤≤ , (3) 

where min

iP , max

iP is the minimum, maximum output of ith DER. 

Firefly algorithm. The Firefly Algorithm (FA) was developed by the author [2], and it was based on the idealized 

behaviour of the flashing characteristics of fireflies. For simplicity, we can idealize these flashing characteristics as the 

following three rules: 

• all fireflies are unisex so that one firefly is attracted to other fireflies regardless of their sex; 

• attractiveness is proportional to their brightness, thus for any two flashing fireflies, the less brighter one will 

move towards the brighter one. The attractiveness is proportional to the brightness and they both decrease as 

their distance increases. If no one is brighter than a particular firefly, it moves randomly; 

• the brightness or light intensity of a firefly is affected or determined by the landscape of the objective function to 

be optimised. 

For a maximization problem, the brightness can simply be proportional to the objective function. In the FA, there 

are two important issues: the variation of light intensity and formulation of the attractiveness. For simplicity, we can 

always assume that the attractiveness of a firefly is determined by its brightness or light intensity which in turn is 

associated with the encoded objective function. In the simplest case for maximum optimization problems, the 

brightness I of a firefly at a particular location x can be chosen as I(x) → f(x). However, the attractiveness β is relative, 

it should be seen in the eyes of the beholder or judged by the other fireflies. Thus, it should vary with the distance rij 

between firefly i and firefly j. As light intensity decreases with the distance from its source, and light is also absorbed in 

the media, so we should allow the attractiveness to vary with the degree of absorption. 

In the simplest form, the light intensity I(r) varies with the distance r monotonically and exponentially. 

That is 

 ( )
2

0

reIrI ⋅−⋅= γ , (4) 

where I0 is the original light intensity and γ is the light absorption coefficient. As a firefly’s attractiveness is 

proportional to the light intensity seen by adjacent fireflies, we can now define the attractiveness β of a firefly by  

 ( ) minmin0

2

ββββ γ +⋅−= ⋅− re , (5) 

where β0 is the attractiveness at r = 0 and βmin is optional for improving convergence. 
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The distance between any two fireflies i and j at xi and xj in n-dimensional space is expressed as 

 ∑
=

−=−=
n

k

kjkiij xxr
1

2

,, )(ji xx , (6) 

where xi,k is the kth component of the spatial coordinate xi of ith firefly. 

The movement of a firefly i is attracted to another more attractive (brighter) firefly j is determined by 

 ( ) ( )5,0−⋅+−⋅+= iijii εxxxx αβ , (7) 

where the second term is due to the attraction, while the third term is randomization with the vector of  random 

variables εεεε i being drawn from a Gaussian distribution. 

In essence, the parameter γ characterizes the variation of the attractiveness, and its value is crucially important in 

determining the speed of the convergence and how the FA algorithm behaves. 

Experimental part and result obtained. To assess the efficiency of the proposed FA, it has been applied to 

optimal dispatch problems with six units, four of them are dispatchable and two are not. DER's parameters are in Tab.1. 

Purchase prices from the sale of electricity coming from renewable energy sources in Slovakia sets Regulatory Office 

for Network Industries [3]. 

Table 1 – DER's parameters 

DER no. 
DER's 

controllability 

Installed 

electrical 

power (kW) 

Incomes Costs Power limits 

c (€/MWh) 
Variable 

(€/MWh) 

Fixed 

(€/h) 

Pmin 

(%) 

Pmax 

(%) 

1. NO 800 382,61 0 0 0 100 

2. NO 1500 79,29 0 0 0 100 

3. YES 1200 97,98 14,4625 10 0 100 

4. YES 1800 129,44 50,575 30 50 100 

5. YES 200 58,6 0 0 0 100 

6. YES - 0 1500 0       -       - 
 

It is worth pointing out that first DER is photovoltaic power plant (PV), second is wind power plant (WPP), third is 

hydro power plant, fourth is biomass power plant, fifth is battery storage and last is deficit power flowing from the grid, 

if there is deficit of energy from other sources. Since the WPP and PV deliver free cost power, the output power is 

treated as a negative demand, so the demand which is the difference between the actual and microsource output can be 

determined if the output from PV and WPP is smaller than the load demand. 

By performing a series of experiments with different control parameters of FA the following control parameters 

were established in which FA provided satisfied results: α = 1, β = 1, γ = 0,1 a βmin = 0,2. Tab. 2 shows the simulation 

results with given control parameters for different power demands. It is important to emphasize that in all cases the 

equality and inequality constrains was met with desired accuracy 1 % of power demand. For each case ten trials was 

performed and average values was considered. The last column means the exact mathematic solution for maximum 

profit. 

Table 2 – Simulation results using FA 

D (kW) P1 (kW) P2 (kW) P3 (kW) P4 (kW) P5 (kW) P6 (kW) 
∑Pi 

(kW) 

Profit  

(€/h) 

Exact 

Profit 

3000 200 400 1161,55 1234,42 3,94 0,00 2999,91 262,13 262,37 

3500 250 350 1198,80 1698,70 2,37 0,00 3499,87 316,91 316,97 

1700 280 600 819,89 0,00 0,07 0,00 1699,96 212,69 212,69 

4300 340 700 1199,70 1799,82 188,66 72,44 4000,62 289,40 308,63 

2400 400 780 297,74 921,33 0,85 0,00 2399,92 272,39 272,40 

4300 460 920 1193,29 1725,12 1,46 0,00 4299,87 444,03 444,09 

5000 390 1100 1199,92 1799,89 196,14 314,63 5000,58 -22,57 -15,63 

2810 310 1000 566,30 932,89 0,72 0,00 2809,91 278,47 278,63 

1700 270 840 589,85 0,00 0,09 0,00 1699,94 208,82 208,83 

3600 250 630 1195,20 1520,29 4,41 0,00 3599,90 324,86 324,98 
 

Conclusions. This paper presents FA for solving optimal dispatch. From simulation results can be seen that FA 

gives optimal results satisfying constrains with very high probability. The future work will be testing this algorithm for 

optimal dispatch large number of DERs. 
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ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО ЗАВОДУ 
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Вступ. В умовах економічної нестабільності, постійного зростання тарифів на електричну енергію, яке 

спостерігається останніми роками, робить особливо актуальними проблеми енергозбереження та раціонального 

використання енергетичних ресурсів як в промисловості, так і в інших галузях [1].  

Мета роботи. Аналіз особливостей системи електропостачання, встановлення кореляційної залежності 

спожитої електричної енергії від об’ємів випуску продукції (для подальшої роботи) та оцінка необхідності 

зміни тарифу за спожиту електроенергію Кременчуцького автомобілебудівного заводу. 

Матеріал і результати дослідження. Електропостачання досліджуваного об'єкту здійснюється від мереж 

Полтаваобленерго через ПСТ 154/6 кВ, яка розташована на території заводу. Встановлена потужність 

трансформаторів – 96 МВА, приєднана потужність трансформаторів – 64 МВА. Розподіл електроенергії 

здійснюється за допомогою розподільчих пунктів та трансформаторних підстанцій, які розподілені по території 

заводу і вбудовані до виробничих корпусів. 

Обсяги споживання електричної енергії підприємством останні декілька років ідуть на спад синхронно з 

об’ємами випущеної продукції. Тому проведення регресійної залежності між цими даними та знаходження 

найбільш вірогідної залежності за різні проміжки часу дозволить нам у подальшому прогнозувати об’єми 

спожитої електричної енергії в залежності від запланованої кількості випущеної продукції. 

Для проведення регресійної залежності оцінено об’єми споживання електричної енергії (кВт год) та 

випущеної продукції (шт.) за різні проміжки часу (помісячно, поквартально та порічно) [3]. 
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Рисунок 1 – Залежність помісячного споживання 

електричної енергії від обсягів виробленої продукції 

y  = 1,9006x + 10923
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Рисунок 2 – Залежність поквартального споживання 

електричної енергії від обсягів виробленої продукції. 
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Рисунок 3 – Залежність річного споживання 

електроенергії від обсягів виробленої продукції 

З наведених залежностей (рис. 1, 2 ) можна 

зробити висновок, що місячне та поквартальне 

споживання електричної енергії не можна пов'язати з 

випуском продукції, оскільки отримані коефіцієнти 

кореляції низькі (R12= 0,0232, R22= 0,0051) і 

візуально видно, що певної залежності немає. 

Аналізуючи дану залежність (рис. 3), можна 

зробити висновок, що кількість спожитої 

електроенергії за рік має пряму залежність від обсягу 

виробленої продукції за відповідний період. Це 

підтверджує високий коефіцієнт кореляції (R
2
=1). 

Для організації оперативного прогнозування 

обсягів споживання електроенергії необхідно 

використовувати вищезгадані показники за декілька 
 

 

років, що дасть більш якісну можливість прогнозування та, в свою чергу, допоможе в подальшому плануванні 

витрат підприємства і можливих обсягів економії [2]. 
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Як засіб збереження коштів для даного підприємства було розглянуто можливість зміни тарифу за сплату 

спожитої електричної енергії. Зараз підприємство знаходиться на однозонному тарифі [4], не 

диференційованому за періодами часу. Розрахунок вигідності переходу з діючого тарифу на дво- чи тризонний 

тариф, диференційований за періодами часу, показав нам, що використання для розрахунків за електроенергію 

однозонного тарифу є більш вигідним для підприємства в порівнянні з двохзонним і тризонним видами 

тарифів. 

Таблиця 1 – Види розрахованих роздрібних тарифів на електроенергію за 2011 рік 

Однозонний  Двозонний Тризонний 

Добовий 

(тривалість 24 години) 

у межах 0.00–24.00 

тариф 81,66 коп (Л), 

82,32 (З) 

Нічний (тривалість 8 годин) 

у межах 23.00–07.00 

тариф 32,66 коп (Л), 32,93 коп (З) 

Нічний (тривалість 7 годин) 

у межах с 24.00–7.00 

тариф 28,58 коп (Л), 28,81 коп (З) 

Напівпіковий (тривалість 11 годин) 

у межах 7.00–8.00, 11.00–20.00,  

23:00–24.00 

тариф 83,29 коп (Л), 83,96 коп (З) 
Денний (тривалість 16 годин) 

у межах 7.00–23.00 

тариф 122,50 коп (Л), 123,48 коп (З) 
Піковий (тривалість 6 годин) 

в межах 8.00–11.00, 20.00–23.00 

тариф 137,18 коп (Л), 138,30 коп (З) 

(Л), (З) – літо, зима відповідно 

Тому зміна тарифу на даний час для підприємства є нераціональною (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Економічні показники при застосуванні кожного тарифу 

 

Висновки. 1. У даний час при постійному підвищенні тарифів на електроенергію зниження обсягів її 

споживання й впровадження енергозберігаючих технологій набуває для економічного розвитку досліджуваного 

об’єкту важливого значення. 

2. Проведення кореляційного аналізу залежності місячного, поквартального та річного споживання 

електроенергії від об’ємів випуску продукції дозволило виявити невідповідність річних, поквартальних і 

помісячних залежностей споживання енергоносіїв від виробництва продукції підприємством, що пов'язано з 

тим, що технологічні плани випуску продукції узгоджуються тільки на річних діапазонах планування.  

3. Кореляційний аналіз дав змогу виявити, що для кращого й більш точного прогнозування обсягів спожитої 

електроенергії необхідно використовувати річні значення за деякий період. 

4. Оцінка доцільності зміни діючого однозонного тарифу на двозонний чи тризонний, що могло б вплинути 

на зменшення електричної частини в собівартості продукції й підвищення конкурентоздатності підприємства, 

виявило зміну діючого тарифу нераціональною на даний момент. 
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НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
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Вступ. Аналіз упровадження ринкових відносин в енергетичній галузі України свідчить про систематичне 

виключення питань, які стосуються реорганізації системи взаємовідносин кінцевих споживачів електричної 

енергії з постачальниками енергетичних ресурсів. Проводиться реорганізація на рівні генеруючих об’єктів 

галузі, постачальників енергетичних ресурсів, формуються концепції управління навантаженням об’єднаної 

енергетичної системи України, водночас споживач електричної енергії, як основний елемент у системі 

управління, залишається поза належною увагою. З іншого боку, в умовах використання маркетингу як 

філософії ведення бізнесу, а саме вивчення споживачів електричної енергії, формування груп споживачів, у 

тому числі виділення цільових груп для вирішення окремих задач, слід визнати як пріоритетним. Тому 

вивчення груп споживачів електричної енергії з використання маркетингових підходів до їх розподілу з 

урахуванням технічних, економічних, соціальних, комунікативних та екологічних факторів дозволить 

ефективно впроваджувати методи щодо управління електроспоживанням. 

Мета роботи. Дослідити ефективність існуючого розподілу споживачів електричної енергії на роздрібному 

ринку та  формування пропозицій щодо зміни такого розподілу з урахуванням маркетингових підходів. 

Матеріал і результати дослідження. Питання розподілу та оптимізації груп споживачів електричної енергії 

набувають особливого значення в умовах, коли вплив споживачів на постачальників електричної енергії стає 

достатньо суттєвим і виникає необхідність у підвищенні ефективності проведення робіт у частині управління їх 

електроспоживанням. Зазначене питання досліджувалось у наукових роботах багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених [1–3]: Папкова Б.В., Крикавського Є.В., Розена В.П., Дерзкого В.Г., Окорокова В.Р., 

Серебреннікова Б.С. та інших. Разом з тим, не дивлячись на велику кількість робіт і багаторічну працю у цьому 

напрямку, проблема ефективного розподілу споживачів на енергетичному ринку та проведення їх відповідного 

аналізу в умовах реформування енергетичної галузі та зміни системи взаємодії зі споживачем електроенергії є 

актуальною. 

Важливим з точки зору дослідження є проведення оцінки ефективності розподілу споживачів. З огляду на це 

доцільним є проведення аналізу кожного з варіантів існуючих розподілів з використанням наступних 

маркетингових критеріїв, а саме: доступність групи споживачів, стійкість, прибутковість, рівень конкуренції, 

захищеність від конкуренції, рекламні можливості, можливість сервісу, залежність групи від обмеження в 

електропостачанні та в якості електроенергії, технологічні труднощі робити з групою. 

Слід зазначити, що кожен з цих маркетингових критеріїв у цілому потребує окремого розгляду та 

обговорення з урахуванням особливостей та відповідних як технічних, так і економічних характеристик груп 

споживачів. Крім того, враховуючи нагальність питання управління електроспоживанням, до такого переліку 

слід додати критерій щодо врахування оцінки можливості управління електроспоживанням. 

В умовах реформування енергетичної галузі маркетинговий підхід щодо розподілу споживачів та 

визначення цільових груп дозволить отримати ряд додаткових можливостей щодо управління 

електроспоживанням, зокрема: можливість забезпечення балансу в попиті на електроенергію, попередження 

аварійних і передаварійних ситуацій, підтримку високого стандарту якості електричної енергії, можливість 

супроводження оптимального режиму загрузки електростанцій, мотивація і стимулювання активної поведінки 

споживачів за допомогою тарифних систем. 

Висновки. 1. Підходи, які використовуються на ринку електроенергії щодо виділення груп споживачів 

мають потребують детального дослідження й аналізу ефективності їх застосування. 2. Існуючий розподіл 

споживачів електричної енергії не дає можливості узагальнено оцінити вплив споживача на режим споживання 

електричної енергії та забезпечити ефективність управління режимами споживання ОЕС України. 3. Для 

забезпечення формування розгалуженої системи тарифів на електроенергію необхідно провести впровадження 

розподілу споживачів, заснованих на маркетингових принципах, з можливістю при формуванні групи 

визначити реакцію споживача на управлінські дії системи. 
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Вступ. У зв'язку з розвитком комп'ютерної техніки експлуатаційний персонал усе більше уваги приділяє до  

технологіями оперативної діагностики, які швидко почали розвиватися в останні роки. Далеко не усі новітні 

технології пропонуються для впровадження на електростанціях у країнах Європи та США настільки активно, як 

експертні системи. Найбільш важливим результатом застосування експертних систем на електростанціях є 

можливість скорочення витрат на виробництво електроенергії. У роботах інституту електроенергетики США в 

області створення й використання експертних систем особливу увагу приділено трьом головним напрямкам: 

керуванню, діагностиці обладнання, інформаційній підтримці [1]. На основі економічного аналізу визначені 

першочергові розробки експертних систем для вирішення наступних проблем у пріоритетному порядку: теплові 

характеристики теплової електричної станції (ТЕС), профілактика ушкоджень водогрійних труб, контроль 

експлуатаційного стану турбоагрегату, аналіз проблем водонагрівача й конденсатора, оптимізація паливних 

характеристик казана, аналіз хімічних характеристик та ін. [1]. 
У [2] наведені результати розробки інструментарію програмних засобів для створення експертних систем 

діагностики обладнання, коли знання представлені процедурним способом на основі таблиць пошуку рішень.  

Мета роботи. Реалізація експертної системи для діагностування блоку ТЕС у середовищі програмування 

Delphi за даними від системи збору інформації типу Siemens SPPA-T3000. 

Матеріал і результати дослідження. Досвід застосування експертних систем показав, що найбільшу 

ефективність вони можуть принести в тих випадках, коли  використовується оперативна інформація в процесі 

роботи обладнання та коли вони інтегровані в автоматизовану систему керування ТЕС. 

Важливою частиною такої системи є інформаційна частина. Інформаційна модель експертної системи являє 

собою бази фактів, даних, знань.  

База даних є частиною автоматизованої системи керування локальними об'єктами електроенергетичної 

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 

ненормальної ситуації. До такої інформації відносяться нормативні дані по експлуатації об'єкта – граничні 

значення. Ця інформація може зберігатися на сервері БД підприємства. 

Джерелами інформації для бази фактів є система збору інформації від установлених датчиків чи результатів 

іспитів устаткування. Цю інформацію можливо отримати від сучасних систем збору інформації  

SCADA-systems. На електричних станціях України, наприклад, Зуївській ТЕС, встановлено інноваційну 

систему АСУТП фірми Siemens SPPA-T3000 [3], за допомогою якої можна отримати всю необхідну інформацію 

про роботу блоку ТЕС. Переваги системи полягають у тому, що вона дає можливість об’єднати всі необхідні 

функції АСУТП електричної станції в одне ціле, має уніфікований доступ до центральної БД та має можливість 

отримувати необхідну інформацію про об’єкт з будь-якого робочого місця завдяки застосуванню  

WEB-технологій. 

База знань поділяється на два рівні. Нижній рівень представляє набори правил процедур, а верхній рівень - 

опис причинно-наслідкових ситуацій. Ці описи є логічною схемою протікання визначених порушень 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 й 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 ведення бази знань, та бази даних. На підставі запропонована у [4] схеми реалізації 

експертної системи та структури побудови бази знать у формі таблиць рішень було розроблено програмне 

забезпечення, яке реалізує експертну систему діагностики блоку ТЕС. 

При роботі з базами даних розробленого програмного забезпечення для вирішення різних задач роботи 

самої системи діагностування існують таблиці, які зберігаються у трьох базах даних. Перша база – це довідкові 

дані про об’єкт – генератори, турбіни електричної станції. Друга база – це проміжні дані для роботи самої 

системи діагностування, які представлені у вигляді таблиць зв’язків інформації від різних джерел інформації. 

Тут приведено інформацію про датчики об’єкта, яка знаходиться у таблиці datch1. Таблиця datch1 має  

62 значення змінних, які мають свої координати, назву, опис, стан та граничні значення. Інформація про збір 

даних знаходиться в таблиці INF300. Дані, які знаходяться у цієї таблиці, перетворюються із даних збору 

 (SCADA-system) до вигляду, необхідному для роботи розробленої експертної системи. Це складова 

розробленої експертної системи, яка є необхідною для роботи системи діагностування у режимі реального часу. 

У роботі запропоновано механізм перетворення даних від системи збору до формату, який є зручним у 

розробленій експертній системі. 
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Третя база – це й є сама база знать, яка представлена набором таблиць, за допомогою яких можна описати 

механізм пошуку рішення. Саме база знать потребує найретельнішого контролю У роботі запропоновано 

використовувати базу знань у вигляді декількох таблиць із необхідними для прийняття реченнями.  

Розроблена експертна система діагностики стану генератора у середовищі програмування Delphi може 

працювати як вузол локальної обчислювальної мережі, а саме: незалежно від поточного процесу на підставі 

даних контрольованого, що зберігаються як у базі даних, так і в складі автоматизованого робочого місця 

начальника зміни електростанції, тобто у режимі on-line. Експертна система може функціонувати в двох 

режимах: автоматичному режимі й режимі «оперативного контролю». 

В автоматичному режимі ПЕОМ постійно включена з метою контролю генерації електроенергії. У цьому 

режимі програмне забезпечення керує процесом передачі даних від системи збору інформації 

 (Siemens SPPA-T3000), контролює справність каналів виміру, виявляє відхилення контрольованих параметрів 

за граничні значення, виконує пошук причин аварійних відхилень, порівнюючи поточну інформацію з 

правилами, укладеними в базі знань, формує рекомендації персоналу. Експертна система використовує 

інформацію від 60 датчиків, встановлених у різних вузлах турбогенератора, мнемосхема розміщення датчиків 

турбогенератора в розробленій програмі приведено на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Екран при роботі експертної системи в автоматичному режимі 
 

У режимі «оперативного контролю» забезпечується виконання наступних функцій: контроль поточного 

стану генератора і систем, що забезпечують; пошук причини відхилення параметрів за граничні значення. 

Запускається підпрограма на виконання оперативним персоналом. За допомогою навантажувальної 

характеристики контролюється допустимість режиму. На екрані дисплея відображається діаграма потужності з 

оцінкою точки робочого режиму зі значеннями параметрів. 

Висновки: У роботі реалізована задача переробки даних від системи збору інформації типу Siemens  

SPPA-T3000 до бази, яка реалізована в експертній системі. Допрацьована система пошуку рішень за допомогою 

«таблиць прийняття рішень», які дозволяють визначати причини, що викликають зміну температури активних 

частин генератора, тиску водню в корпусі генератора, напруги на виводах генератора й т. ін., і оцінювати 

динаміку зміни експлуатаційного стану агрегату. Програмне забезпечення, яке реалізує цю функцію та 

використовує методику й алгоритми інструментарію для створення експертної системи, може 

використовуватися на електричних станціях для діагностики стану електроустаткування. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИФАЗНОГО 
ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ НА КОЕФІЦІЄНТ СПОТВОРЕННЯ 

СИНУСОЇДАЛЬНОСТІ НАПРУГИ 

О. Ю. Давидов, асп., В. Ю. Качалка, студ. 
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Вступ. Збільшення встановленої потужності нелінійних, а також несиметричних та різкозмінних 

навантажень промислових підприємств призвело до істотного збільшення рівня електромагнітних перешкод у 

системах електропостачання [1]. Значне місце у вирішенні питання покращення якості електричної мережі 

відводиться фільтрокомпенсуючим та симетруючим засобам. Велика кількість публікацій приділяється 

дослідженню пристроїв, які побудовані на основі автономних інверторів напруги (АІН) з системою керування 

[1–3, 5], у деяких публікаціях автори такі пристрої називають активними випрямлячами. В таких пристроях 

якість формування струму залежить від алгоритму роботи системи керування, а також від вибору силових 

елементів для накопичення енергії та ефективного її використання. Тому важливо дослідити вплив параметрів 

силових елементів трифазного керованого фільтрокомпенсуючого пристрою на показники якості електричної 

енергії, зокрема коефіцієнта спотворення синусоїдальності напруги. 

Мета роботи. Дослідження трифазного фільтрокомпенсуючого пристрою із замкнутою системою керування 

та оцінка впливу електричних параметрів накопичувачів на коефіцієнт спотворення синусоїдальності напруги. 

Матеріал і результати дослідження. Фільтрокомпенсуючий пристрій із системою керування (ФКП СК) 

забезпечує зниження споживання реактивної потужності та покращує форму кривої струму електричної мережі 

за рахунок формування необхідної форми струму, що забезпечує система керування [5]. ФКП СК представлено 

на рис. 1, силова частина побудована на основі автономного інвертора напруги (АІН). Формування струму 

компенсатора відбувається за рахунок визначення реактивної складової струму відповідно до представленої в 

[1] теорії. Для оцінювання впливу параметрів силових елементів фільтрокомпенсуючого пристрою, методи 

визначення яких розкрито в [2], на коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги використано метод 

планування наукового експерименту першого порядку. 
 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема системи керування трифазного фільтрокомпенсуючого пристрою 

В якості факторів експерименту прийняті частота імпульсів керування, що формує система керування – 
1

x ; 

індуктивність вхідного реактора – 
2

x  та ємність конденсаторної батареї – 
3

x . У даному експерименті вихідною 

характеристикою об’єкту дослідження приймаємо коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги. 

Відповідно до зміни факторів експерименту побудовану матрицю представлено в таблиці 1 [4]. Під час 

проведення експерименту проводиться зміна параметрів керуючих впливів на два рівні, в яких мінімальні 

значення складають 
1

5000 ,x Гц=
 2

0,000005x Ф=  та 
2

0,0027 ,x Гн=  а відповідно максимальні значення 

складають 
1

10000 ,x Гц=  
2

0,00001x Ф=  та 
2

0,0054 .x Гн=  Діюче значення напруги електричної мережі 

складає 220 В, навантаження під час експерименту приймаємо лінійним та симетричним, що споживає 

реактивну потужність 1600 ВАр. 

Зважаючи на те, що факторів три, та покладаючи на їх взаємний вплив, відповідно до [4] рівняння регресії 

має вигляд: 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3
,y A A x A x A x A x x A x x A x x A x x x= + + + + + + +
                           

(1) 
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де вільний член рівняння регресії визначається як 

1

0
,

N

i
i

y
A

N
==
∑

                                                                              (2) 

де iy  – середнє значення коефіцієнта гармонійної складової напруги, N  – число досліджень 8N = . 

Коефіцієнти регресії, що характеризують вплив факторів: 

, 1
,

N

ik jk i
i j

ij

x x y

A
N

==
∑

                                                                        (3) 

де 
ik

x  – значення факторів відповідно до матриці експерименту, що відображають зміну фактора й приймають 

значення по знаку « + » або « − ». 

Довірчий інтервал зміни коефіцієнтів регресії знаходиться: 

{ } 2,306 0,0000665 0,0188,i y
a tS= ± = ± = ±         (4) 

де t – табличне значення критерію Стьюдента (при 8N = ), 2,306t = ; { }yS  – дисперсія відтворюваності 

результатів експерименту, визначається відповідно до виразу, представленого в [4]. 

Таким чином, після проведення експерименту отримаємо рівняння регресії вигляду: 

1 2 3 1 2

1 3 2 3 1 2 3

0,114791 0,044208 0,000208 0,039875 0,000708

0,012625 0,002791 0,000208 ,

y x x x x x

x x x x x x x

= − − − − +

+ + − ⋅  

після відсівання незначущих коефіцієнтів, відповідно до визначеного довірчого інтервалу за формулою (4), в 

остаточному вигляді рівняння регресії подається як 

1 30,114791 0,044208 0,039875 .y x x= − −  

Таблиця 1 – Матриця експерименту 

№ x1 x2 x3 
u

K y= , в.о.  

 
Рисунок 2 – Графіки, що показують вплив коефіцієнтів  

рівняння регресії на спотворення гармонійної  

складової напруги мережі 

A
y  

B
y  

C
y  cp

y  

1 + + + 0,046 0,026 0,063 0,045 

2 – + + 0,11 0,11 0,11 0,11 

3 + – + 0,049 0,028 0,048 0,041 

4 – – + 0,1 0,099 0,11 0,103 

5 + + – 0,095 0,092 0,096 0,094 

6 – + – 0,21 0,208 0,209 0,209 

7 + – – 0,1 0,1 0,104 0,101 

8 – – – 0,213 0,214 0,215 0,214 

 

Відповідно до графіків рис. 2, коефіцієнти регресії, які необхідно враховувати, – 
1

A , 
3

A . Проаналізувавши 

графіки, можна стверджувати, що найбільшу вагу впливу на коефіцієнт спотворення синусоїдальності напруги 

мережі при роботі пристрою мають частота імпульсів керування системи керування та величина індуктивності 

вхідного реактора. 

Висновки. У роботі проведено оцінку впливу накопичуючих параметрів трифазного фільтрокомпенсуючого 

пристрою на коефіцієнт спотворення синусоїдальності напруги мережі. За допомогою методу планування 

експерименту першого порядку отримано коефіцієнти регресії, які показують, що частота модуляції імпульсів 

керування та індуктивність вхідного реактора суттєво впливають на коефіцієнт спотворення напруги. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ  МЕРЕЖ 

ОПЕРАТИВНОГО ПОСТІЙНОГО СТРУМУ  

І. А. Жук , інж. 
Дністровська гідроакумулююча електрична станція   
м. Новодністровськ, 60236, Чернівецька область, Україна, e-mail: zhuchokster@gmail.com 

Вступ. Складні умови експлуатації електричних мереж обумовлюють виникнення аварій, які часто стають 
причиною не тільки економічних втрат, але й людських жертв. 

Мережі оперативного постійного струму (ОПС) електричних станцій і підстанцій призначені для живлення 
пристроїв релейного захисту і автоматики, відповідальних механізмів власних потреб, аварійного освітлення, 
котушок увімкнення та вимкнення високовольтних вимикачів і т. ін. Відповідальність таких споживачів 
висуває високі вимоги до надійності мереж ОПС.  

Дослідження пошкоджуваності мереж ОПС електричних станцій і підстанцій свідчать про те, що 
найчастішим видом порушень у цих мережах є замикання одного полюса на землю. Враховуючи час 
експлуатації підстанцій та старіння ізоляції мереж ОПС, варто прогнозувати зростання таких видів дефектів. 

Незважаючи на велику кількість розробок, сьогодні найбільш широко експлуатуються пристрої 
загальномережевого контролю ізоляції «УКИ-1». Побудовані на основі мостової вимірювальної схеми, вони 
реагують на порушення симетрії опорів полюсів мереж ОПС відносно землі й не можуть забезпечити 
чутливість 20 кОм [1, 2] при близьких до симетричних зменшеннях опорів ізоляції полюсів. 

У відповідності до [2], в разі спрацювання «УКИ-1» на протязі 8 годин  має бути з’ясована причина та 
відновлена нормована величина опору полюсів відносно землі. І хоча з [3] цей пункт виключено, актуальність 
проблеми підвищення надійності мереж ОПС, швидкого пошуку місць однополюсних замикань, надійності 
МОПС не зменшилась На цей час припиняються регламентні роботи в мережах ОПС. Широко 
використовуваним методом пошуку місця зі зменшеним опором ізоляції полюсів є метод послідовних 
відключень, під час яких можливі помилкові дії персоналу, або релейного захисту, викликані перезарядом 
ємностей полюсів мережі через елементи релейного захисту. На величину такого струму перезаряду впливає 
опір ізоляції, який змінюється в процесі експлуатації.  

Мета роботи. Дослідження ймовірності тривалих зменшень опору ізоляції полюсів мереж оперативного 
постійного струму електричних підстанцій у залежності від параметрів попередніх короткочасних зменшень 
цих опорів.  

Матеріал і результати дослідження. На ізоляцію полюсів у системі оперативного постійного струму 
(ОПС), що знаходяться під робочою напругою, впливають механічні, електричні й атмосферні впливи. 
Особливо сильно на ізоляцію мереж ОПС впливають атмосферні опади: дощ, роса і туман. 

Аналіз замикань, що відбулися протягом 2005–2007 років на досліджувальній підстанції 330 кВ, дозволив 
побудувати гістограму, представлену на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Гістограма розподілу ймовірностей виникнення замикання на землю через опір від 0 до 30 кОм при 
різних видах атмосферних опадів (дощ, роса, туман), де ймовірність випадання даного виду опадів – штрихова 

лінія; ймовірність замикань – суцільна лінія 

З 2005 по 2007 рік усі зниження опору ізоляції до 30 кОм і нижче носили раптовий характер. Від 1 МОм до 
200 кОм опір ізоляції частіше знижувалося плавно. 

Зниження ізоляції може бути викликано шунтуванням ізоляції в одному місці й появою додаткових 
шунтувальних зв'язків полюса із землею на різних ділянках системи, які, будучи паралельно з'єднаними і 
маючи високий опір 700–1200 кОм, у кілька разів зменшують опір ізоляції. В першому випадку зниження 
ізоляції може швидко перейти у коротке замикання, а в другому випадку ізоляція практично завжди 
відновлюється, волога випаровується, опір ізоляції збільшується. 

Результати статистичних досліджень зменшення опору ізоляції полюсів МОПС, результати дослідження 
ймовірністей виникнення цих зменшень Р (у залежності від величини зменшення опорів R1пол, R2пол) та 
дослідження кількості k (короткочасних зменшень опору полюсів за визначений проміжок часу спостережень Т) 
наведені в табл. 1. Ймовірності пошкоджень розраховані як відношення кількості зменшень опору полюса (при 
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певній величині цього опору) до загальної кількості пошкоджень, які в подальшому призвели до тривалого 
зменшення опору полюсів до 20 кОм і менше. 

Таблиця 1 – Результати статистичних досліджень 

R1пол, кОМ P1(R1пол), в.о. Т, годин P2(Т), в.о. k, раз  P3(k), в.о. R2пол,кОм P4(R2пол), в.о. 

30 0,042 1 0,5 2 0,5 30 0,4 

40 0,125 1 0,166667 2 0,166667 40 0,33 

80 0,313 1 0,133333 2 0,133333 80 0,288 

100 0,46 1 0,090909 2 0,045455 100 0,265 

200 0,042 1 0 2 0 200 0,01 

300 0,02 1 0 2 0 300 0,0028 

… 

100 0,46 4 0,227273 5 0,590909 100 0,265 

200 0,042 4 0,5 5 0,5 200 0,01 

300 0,02 4 1 5 1 300 0,0028 

30 0,042 8 0 7 0 30 0,4 

40 0,125 8 0 7 0 40 0,33 

80 0,313 8 0,2 7 0,2 80 0,288 

100 0,46 8 0,181818 7 0,181818 100 0,265 

200 0,042 8 0,5 7 0,5 200 0,01 

300 0,02 8 0 7 0 300 0,0028 
 

Шляхом регресійного аналізу даних табл. 1 (з використанням засобів МаthCad) отримуємо ймовірності (Р1, 
Р2, Р3, Р4) зменшень опору ізоляції до 20 кОм у залежності від значень параметрів R1, T, k, R2 відповідно. У 
результаті, наприклад, Р1 визначається за виразом: 

P1=-4,378⋅10
-3

+8,233⋅10
-5⋅R1+2,649⋅10

-5⋅R1
2
+7,003⋅10

-7⋅R1
3
+2,143⋅10

-9⋅R1
4
-… 

…-8,607⋅10
-11⋅R1

5   
-4,431⋅10

-13⋅R1
6
+5,522⋅10

-15⋅R1
7
.                                           (1) 

Маючи ймовірності прогнозування зменшення опору ізоляції полюсів відносно землі в залежності від зміни 
кожного з контрольованих параметрів, визначаємо загальну ймовірність прогнозування РΣ  у залежності від 
одночасного впливу всіх параметрів (2): 

∏

=

∑

=

=
m

1j

ji
b

X
n

1i
i

NP
Σ

,                                                                       (2) 

де Ni – коефіцієнти, які визначаються дослідним шляхом, n – кількість членів поліному, яка залежить від 
потрібної похибки прогнозування (ступеню поліному), X1 =R1пол, X2 =Т, X3 =k, X4 =R2пол,, m – кількість 
аргументів (m=4), b – показник ступеню кожного аргументу в кожному додатку. 

З метою знаходження умов максимальної ймовірності прогнозування майбутнього аварійного зменшення 
опору ізоляції полюса мереж ОПС використовуємо метод критеріального програмування. В результаті рішення 
двоїстої задачі отримуємо умову максимуму функції (2): 

R1пол опт= R2пол опт=100 кОм, Т опт= 6 годин, k опт= 3 рази.                                  (3) 
Висновки. Проведені дослідження ймовірності тривалих зменшень опору ізоляції полюсів мереж 

оперативного постійного струму електричних підстанцій у залежності від параметрів попередніх 
короткочасних зменшень цих опорів свідчать про те, що якість прогнозування майбутнього зменшення цього 
опору до 20 кОм і менше буде максимальною, якщо  кількість короткочасних (менше 1 хвилини) зменшень 
опору полюса мережі відносно землі до 100 кОм і менше буде не менше 3 разів на протязі не більше 6 годин. 
Використання методу критеріального програмування дозволило знайти оптимальні значення контрольованих 
параметрів, які забезпечують максимальну ймовірність прогнозування. 
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ПЕРЕДАЧА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 

А. А. Захарченко, студ., М. В. Чашко, к.т.н., доц. 
Донецкий национальный технический университет 
ул. Артема, 58, г. Донецк, 83001, e-mail markchashko@rambler.ru 

 

Введение. Работа посвящена использованию солнечной батареи (СБ) как элемента электрической системы. 

В настоящее время в мире  развивается концепция  Smart Grid, интеллектуальной энергосистемы, предпола-

гающей объединение в одну электрическую сеть различных источников электроэнергии, в частности, солнеч-

ных батарей [1]. Особенность работы СБ на сеть состоит в необходимости поддерживать максимально возмож-

ный КПД и постоянное напряжение, равное напряжению сети, при изменении условий освещения.  

Цель работы. Предложить устройства, обеспечивающие согласование параметров СБ как генератора элек-

троэнергии с системой электропередачи или электроснабжения.  

Материал и результаты исследования. Исходные положения таковы. Выходное напряжение СБ сравни-

тельно невысоко и не может быть повышено последовательным соединением элементов из-за опасности элек-

трического пробоя. Напряжение же системы, в которую передается энергия, – тысячи вольт. Отсюда задача – 

повысить напряжение СБ до напряжения высоковольтной сети средствами электроники.  

СБ преобразует энергию солнечного света в энергию постоянного электрического тока. А в системе, в кото-

рую передается энергия, она циркулирует в виде трехфазного переменного тока. Отсюда следующая задача – 

преобразовать ток СБ в переменный трехфазный. 

СБ является источником тока, который зависит от потока света. С изменением освещенности изменяется 

мощность СБ, КПД же ее желательно поддерживать максимально возможным. Поэтому следующая задача – с 

изменением условий освещенности так изменять ток нагрузки, чтобы КПД было максимально возможным. 

Устройство передачи энергии СБ в сеть представлено на рис. 1. Оно содержит солнечную батарею, повы-

шающий напряжение dc/dc конвертор, инвертор и повышающий трансформатор. При работе устройства сол-

нечная батарея преобразует солнечное излучение в электриче-

ский ток напряжением несколько десятков вольт. Dc/dc конвер-

тор повышает напряжение до сотен вольт и передает на инвер-

тор. Инвертор выполняет функции преобразования постоянного 

тока в переменный трехфазный и управления током, передавае-

мым в сеть. Трансформатор повышает выходное напряжение 

инвертора до напряжения сети. В результате энергия солнечного 

излучения передается в сеть высокого напряжения. 

Для поддержания максимально возможного КПД необходи-

мо сравнивать мощность, передаваемую в сеть, с текущей мощ-

ностью СБ и поддерживать их отношение максимальным: 

CБ

C

P

P
=η , 

где η – КПД устройства передачи энергии; РС – мощность, передаваемая в сеть, ВА; РСБ – мощность, преобра-

зованная СБ из солнечного излучения, ВА. 

Соответственно, устройство управления преобразованием энергии солнечной в электрическую должно:  

1) определять РСБ и РС; 2) отношение РС к РСБ; 3) изменять РС так, чтобы при изменении РСБ КПД оставался 

максимально возможным для текущего значения РСБ. 

Выводы. Современная полупроводниковая техника обеспечивает возможность передачи солнечной энергии 

в магистраль электропередачи. Для обеспечения максимального использования солнечной батареи необходимо 

измерять мощность солнечного излучения и мощность электрической энергии, передаваемой в сеть. 

Реализация алгоритма максимизации КПД обеспечивается изменением угла включения ключей инвертора. 
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Рисунок 1 – Преобразование энергии СБ  

для передачи в сеть 
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АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ГОЛОВНОЇ ПОНИЖУВАЛЬНОЇ ПІДСТАНЦІЇ 4/1  

ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ  

А. М. Сокіл, студ., О. В. Кушніренко, студ., Є. П. Карлик, асп. 
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Вступ. ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Полтавський ГЗК) займає одне з передових 

місць серед підприємств гірничої промисловості України і СНД. Енергетичний комплекс ПГЗК розвивався в 

чотири етапи. На даний момент енергетична система налічує шість головних понижувальних підстанцій, які 

живляться за схемою глибокого вводу. Сумарна встановлена потужність трансформаторів складає 772 МВт. 

Одним з прерогативних напрямків на Полтавському ГЗК є енергозбереження, адже при високій ціні на 

енергоносії зниження витрат електричної енергії на одиницю продукції зміцнить конкурентну спроможність 

підприємства [1]. 

Мета роботи. Аналіз параметрів режиму внутрішньокар’єрної мережі електропостачання головної 

понижувальної підстанції 4/1 при визначеному навантаженні, обґрунтування потужності трансформатора 

підстанції. 
Матеріал і результати дослідження. Найбільш динамічним сектором на підприємстві є внутрішньо-

кар’єрна система електропостачання (ВКСЕ). Порівняно з іншими відділами Полтавського ГЗК (наприклад, 
збагачувальною фабрикою), кар’єр споживає значно менше електроенергії. Але постійне переміщення робочого 
місця основного обладнання веде як до зміни перетоків потужностей, так і до змін основних енергетичних 
параметрів (струму, напруги, потужностей, коефіцієнта потужності).  

Для оцінки параметрів режиму та визначення завантаженості трансформаторної підстанції були зняті 
експериментальні дані за допомогою вимірювального блоку (ВБ) – «Енергомонітор 3.3Т». Місце підключення 
було обрано, виходячи з технічних можливостей ВБ. 

Оскільки споживачі кар’єру постійно переміщуються у зв’язку з технологічним процесом, склад 
електроприймачів та характер навантаження періодично змінюється. При цьому чітка залежність та графік 
навантаження невизначені. 

Аналіз енергетичних показників (рис. 1–4) та показників якості електричної енергії має особливе значення 

для гірської промисловості, яка характеризується значною енергоємністю порівняно з іншими галузями. 

Тривалість проведення замірів (одна доба) є достатньою для опису робочого циклу (24 год. = 1440 хв.). 

Отримані масиви даних режимних параметрів піддавались ручній обробці.  

 

Рисунок 1 – Графік зміни струму 

Рисунок 2 – Графік зміни напруги 

Рисунок 3 – Графік зміни активної і реактивної потужності 
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Рисунок 4 – Графік зміни коефіцієнта потужності 

 

Частина електротехнічного обладнання кар’єра представляє собою нелінійне електричне навантаження, що 

створює спотворення у живлячій мережі. Сумарний ефект цих навантажень виражається у спотворенні напруги, 

яка впливає на інше обладнання, що живиться від одного і того ж джерела. Спотворення напруги може 

викликати перегрів провідника, помилки при комутаціях і передачі інформаційно-управляючих сигналів, 

пошкодження апаратури й т. ін. 

Ступінь спотворення напруги та струму у внутрішньокар’єрній мережі електропостачання був визначений 

наступними показниками: коефіцієнтом несиметрії за зворотною послідовністю, відхиленням напруги, 

коефіцієнтом спотворення струму та напруги, коефіцієнтом 3, 5, 7-ої гармонічної складової. 

Як було відзначено раніше, навантаження, яке підключене до трансформаторної підстанції, носить 

різкозмінний характер. Це підтверджують і графічні матеріали. Для аналізу сучасного стану завантаженості 

головної трансформаторної підстанції 4/1 скористаємось методом, який оснований на теорії ймовірності й 

математичному моделюванні процесу нагріву провідника [2]. Обраний метод визначення потужності 

трансформаторної підстанції, що живить електротехнологічні установки, ефективний лише для різкозмінного 

струму навантаження (рис. 1). 

Першим етапом за обраним методом досліджуваний графік необхідно розбити на рівні проміжки: 

 / 24 /1n T t= ∆ = , (1) 

де T  – тривалість циклу навантаження, год.; t∆ – інтервал часу, на протязі якого струм залишається незмінним, 

год. 

Наступний крок – визначення математичного очікування струму навантаження: 

 ( )
1

1
n

I

i

m I i t
n

=

= ∆∑ , (2) 

де ( )I i t∆  – струм навантаження у даному часовому інтервалі. 
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n
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n

=

= ∆ −∑ . (3) 

Обрахованому значенню дисперсії відповідає такий еквівалентний струм: 

 
2

( )e А I II m D= + . (4) 

За значенням еквівалентного струму розраховуємо потужність живлячого трансформатора: 

 ( ). 23розрах e А
S U I= . (5) 

За отриманими даними трансформаторна підстанція не довантажується на 52 % від свого номінального 

значення. Невикористаний запас потужності може бути вибраний додатковим електротехнічним обладнанням, 

яке буде встановлено на Дніпровському кар’єрі у зв’язку із його розширенням у найближчий час. 

Висновки. Нерівномірний характер навантаження трансформаторної підстанції, що графічно зображений на 

рис. 1, зумовлений наявністю серед споживачів підстанції екскаваторів та бурильних станків з різкозмінними 

режимами роботи. За технологією робіт у кар’єрі наявні інтервали, на яких реактивна енергія перевищує за 

значенням активну (рис. 3, 450–700 хв) у зв’язку із неробочим режимом трансформаторної підстанції, що 

негативно впливає на розподільчу мережу. При аналізі добового струму навантаження було обраховано 

еквівалентний струм та розрахункову потужність. За отриманим розрахунком встановлено, що 

трансформаторна підстанція працює у недовантаженому режимі, який сприяє появі додаткових втрат. 
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Вступ. Сучасною тенденцією розвитку енергетики є прагнення до збалансованості енергорайонів, 
підвищення надійності електропостачання споживачів. Важливе місце в стратегії розвитку електроенергетики 
займають автономні системи електропостачання (АСЕ). Останнім часом АСЕ отримують все більш широкого 
поширення в системах електропостачання не тільки спеціального, а й загального застосування [1]. Зазначені 
системи використовуються майже в усіх галузях народного господарства. Їх найбільшими споживачами є 
паливно-енергетичний, агропромисловий та машинобудівний комплекси країни. 

У багатьох автономних енергетичних пристроях генератор змінного струму працює на перетворювач 
частоти або випрямляч, які можуть бути як посередником між машиною й іншим перетворювачем, так і 
самостійним блоком. Відомо [2], що застосування випрямляча на виході генератора зменшує вартість 
необхідної батареї конденсаторів, оскільки наявність такого пристрою сприяє збільшенню жорсткості 
зовнішньої характеристики. Проте в технічній літературі приділено недостатньо уваги визначенню специфіки 
фізичних явищ в таких комплексах. 

Мета роботи. Дослідження динамічних режимів автономної системи електропостачання при роботі на 
споживачів постійного струму. 

Матеріал і результати дослідження. Найбільш характерним представником указаних споживачів являється 
двигун постійного струму (ДПС). Тому для виявлення основних закономірностей та залежностей дослідження 

проводилися на математичній моделі АСЕ [3] на базі 
асинхронного генератора (АГ) з ємнісним збудженням та 
некерованого випрямляча (НВ), за допомогою якого 
здійснювалось підключення ДПС. Модель НВ 
представляє собою трифазну однопівперіодну схему 
з’єднання вентилів. 

Для виявлення перевантажувальної здатності 
асинхронного генератора з ємнісним збудженням при 
роботі на споживачів постійного струму були проведені 
дослідження щодо запуску одиночного двигуна 
постійного струму. В результаті встановлено, що вдалий 
запуск можливий при дотриманні певного 
співвідношення потужностей джерела та споживача 
енергії: 

       4.035.0 ÷≤
АГ

ДПС

P
P ,                              (1) 

що на 10–15 % більше, ніж відповідне співвідношення 
при підключенні одиночного асинхронного двигуна й 
підтверджує відоме твердження [4] щодо збільшення 
жорсткості зовнішньої характеристики АГ за рахунок 
наявності напівпровідникових елементів. 

Проте, як правило, системи електропостачання 
працюють на розгалужену мережу й у вузлі 
навантаження може бути декілька двигунів.  

Так, на рис. 1–3 представлені динамічні 
характеристики асинхронного генератора та двох 
двигунів постійного струму незалежного збудження з 
різними моментами опору. В якості АГ 
використовувалась асинхронна машина з 
короткозамкненим ротором загальнопромислового 
призначення потужністю 2,1=АГP  кВт та ємнісною 

системою збудження 35=збC  мкФ (схема з’єднання 

∆Υ / ). Потужність ДПС – 180=ДПСP  Вт кожний. Перший 

двигун з моментом навантаження вентиляторного типу 
( )(fM 2

c ω= ) підключається через випрямляч до затискачів 

АГ у момент часу t=0,4с. При цьому відбувається 
зменшення напруги на 10 % від первісної в сталому 

 
Рисунок 1 – Огинаюча напруги Ug генератора та 

випрямлена напруга Ud на затискачах ДПС 
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Рисунок 2 – Залежність огинаючих струмів ротора 
Ir та статора Is АГ, якірних ланцюгів ДПС1 Iya1 та 

ДПС2 Iya2 
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Рисунок 3 – Кутові швидкості ДПС1 та ДПС2 
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режимі. У момент часу t=1с підключається ДПС з активним 
моментом навантаження (

нмc MM 7,0= ), характерним для 

металорізальних та деревообробних верстатів, що викликає 
подальше зменшення напруги на генераторі й 
встановлюється на значенні 67 % від первісної. Це 
призводить до зменшення швидкості обертання обох 
двигунів. Стала швидкість складає близько 80 % від 
номінальної. Незважаючи на це, пуск вважається таким, що 
відбувся, і двигуни працюють з відповідним 
навантаженням. 

При роботі на розгалужену мережу здебільшого 
зустрічається груповий запуск двигунів. Так, на рис. 4–6 
зображено одночасне підключення двох ДПС, потужність і 
характеристики навантаження аналогічні попередньому 
випадку.  

При одночасному підключенні статична похибка за 
напругою асинхронного генератора як і в попередньому 
випадку також складає близько 33 %, а динамічна – 68 %, 
що практично в 1,5 рази вище, ніж при поетапному запуску 
ДПС. Пуск також вважається таким, що відбувся, але в 
цьому випадку АГ знаходиться на межі нижньої критичної 
частоти самозбудження, що може призвести до втрати 
останнім збудження й можливості виникнення аварійної 
ситуації.  

Аналіз проведених досліджень дозволяє з'ясувати 
специфіку фізичних явищ в АГ з ємнісним збудженням та 
наявністю випрямляча. В асинхронному генераторі з 
конденсаторним збудженням струм конденсатора, що 
містить значну кількість вищих гармонійних складових, є 
одночасно струмом, що намагнічує генератор. Це викликає 
спотворення генерованої напруги. Вказане явище 
посилюється зі значним насиченням магнітопроводу 
генератора і призводить до того, що генерована напруга не 
є синусоїдальною, а комутація діодів відбувається раніше 
(піднятий наростаючий фронт та знижений спадаючий), ніж 
це мало б місце при синусоїдальній напрузі (рис. 7). 

Висновки. Дослідження показали (рис. 1, 4), що 
найбільш небезпечним, з точки зору статичної та 
динамічної стійкості генератора, є груповий пуск 
електрообладнання. Такий пуск є розповсюдженим у 
промисловості. Тому при проектуванні АСЕ на базі 
асинхронного генератора вказані особливості необхідно 
враховувати при виборі пристроїв захисної автоматики. 
Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що 
некерований випрямляч, підключений до затискачів АГ з 
конденсаторним збудженням, є для генератора активно-
ємнісним навантаженням, що призводить до збільшення 
жорсткості його зовнішньої характеристики й 
перевантажувальної здатності.  
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Рисунок 4 – Огинаюча напруги Ug генератора та 
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Рисунок 6 – Кутові швидкості ДПС1 та ДПС2 

 

 
Рисунок 7 – Комутаційні процеси в системі  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНИХ СТРУМІВ  
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 6−10 кВ 

С. М. Лебедка, ас. 
Сумський державний університет 
вул. Р.-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Україна, e-mail: lebedka_serg@ukr.net 
 

Вступ. В Україні електричні мережі напругою 6−10 кВ працюють з ізольованою нейтраллю або з компенса-

цією ємнісного струму замикання на землю. Причому часто працюють в умовах, коли засоби обмеження стру-

мів і напруг при однофазних замиканнях на землю (ОЗЗ) функціонують незадовільно, тому для цих мереж ха-

рактерна висока аварійність. Одним із засобів запобігання або хоча би зниження аварійності є компенсація єм-

нісних струмів замикання шляхом включення в нейтраль дугогасного реактора (ДГР). Проте ефект від практич-

ної реалізації цього, на перший погляд, простого розв’язання проблеми виявляється, як свідчать публікації, да-

леко не завжди позитивним. Свідчення тому – повідомлення про те, що для налаштування ДГР «перепробувані 

всі відомі принципи регулювання, проте жоден не дав шуканих результатів» [1]. Це можна розглядати як під-

твердження необхідності розробки більш точних і адекватних моделей для пошуку ефективних засобів обме-

ження струмів і перенапруг при ОЗЗ у мережах 6−10 кВ. 

Для визначення шляхів підвищення ефективності засобів обмеження перенапруг і струмів при ОЗЗ у мере-

жах 6−10 кВ необхідно з'ясувати причини низької ефективності тих засобів, що застосовуються. Спрощеними 

моделями на основі однофазних еквівалентів, що не відображають цілий ряд особливостей як самих мереж, так 

і перехідних процесів, що протікають в них, це завдання не вирішується. 

Мета роботи. Дослідження режимів роботи мереж 6−10 кВ з використанням математичної моделі для вияв-

лення факторів, що знижують ефективність засобів обмеження ємнісних струмів і перенапруг. 

Матеріал і результати дослідження. Базова модель [2], що заснована на представленні елементів мережі 

не однофазними еквівалентами, а трифазними багатополюсниками і рівняннями у фазних координатах, дозво-

ляє враховувати реальну конфігурацію мережі, параметри елементів мережі (активні опори, власні й взаємні 

індуктивності та ємності фаз) і параметри її режиму (струми, напруги, потужності фаз), спосіб заземлення ней-

тралі й відтворювати електромагнітні перехідні процеси при симетричних і несиметричних пошкодженнях в 

електричних мережах довільної конфігурації.  

У мережах з ізольованою нейтраллю і при їх невеликій протяжності (до 10−20 км) струм однофазного зами-

кання складає всього декілька ампер, замикання фази на землю в одній точці не є аварійним режимом, не вима-

гає негайного відключення, і при ємнісних струмах до 10−30 А допускається ПУЕ протягом деякого часу, дос-

татнього для вживання заходів з його усунення. Проте з розвитком електричних мереж їх протяжність збільшу-

ється, і ситуація, що історично склалася, полягає в тому, що з ізольованою нейтраллю продовжують працювати 

мережі із сумарною протяжністю до 80−90 км. Тому для виявлення умов роботи обладнання при ОЗЗ у дослі-

дженнях електромагнітних перехідних процесів у мережах з ізольованою нейтраллю прийнятий діапазон дов-

жин від 20 до 90 км. 

Для визначення основних факторів, що впливають на режими роботи, міри впливу цих факторів і для оцінки 

можливості підвищення ефективності засобів компенсації, а також для ілюстрації можливостей розроблених 

програмних засобів як розрахункові розглянуті чотири характерні схеми, які розрізняються сумарною довжи-

ною кабельних ліній. У кожній із, схем окрім основного силового трансформатора, є додатковий трансформа-

тор з схемою з'єднання обмоток Y/∆, нейтраль якого може бути ізольована або заземлена через реактор (резо-

нансно-заземлена нейтраль). 

У мережі з ізольованою нейтраллю струми замикань на землю в сталих режимах ОЗЗ залежать від протяж-

ності мережі й сягають значень: для некомпенсованої мережі довжиною 23,1 км – 25 А, 41,3 км – 70 А,  

60,6 км – 100 А, 81,5 км – 160 А. 

Результати моделювання показують, що заземлення нейтралі трансформатора через ДГР і його резонансне 

налаштування забезпечують теоретичну можливість зменшення ємнісного струму через місце пошкодження і 

перенапруг в мережі. Для з’ясування причин, з яких ця теоретична можливість не завжди реалізується в умовах 

реальної експлуатації, для кожної з чотирьох схем виконані розрахунки режимів ОЗЗ, визначені еквівалентні 

опори мережі, струми в місці замикання і в нейтралі, напруги нейтралі при зміні опору ДГР від 0 до 1000 Ом. 

Результати розрахунків у вигляді графіків основних залежностей представлені на рис. 1. 

При включенні в нейтраль мережі реактора і збільшенні його опору ємнісні струми знижуються до нуля і 

при настанні резонансу змінюють знак (рис. 1,а), напруга нейтралі зростає до фазної, причому при зміні довжи-

ни мережі ця залежність практично не змінюється (рис. 1,б). 

Представлені результати крім того, що підтверджують ще раз – на повній моделі і для схем довільної конфі-

гурації – можливість забезпечення резонансного налаштування, дозволяють з’ясувати фактори, які знижують 

ефективність його практичної реалізації та є причиною того, що реалізація цього способу нейтралі не дає бажа-

ного ефекту. 

По-перше, слід зазначити, що криві струмів (рис. 1,а) біля резонансних значень Xн тим крутіші, чим довшою 

є мережа: у протяжній мережі малі зміни значень Xн призводять до значних змін еквівалентного опору мережі й 

струму через реактор. Це означає, що вимоги до точності забезпечення резонансу і, відповідно, до пристроїв 
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автоматичного налаштування ДГР зі збільшенням сумарної ємності мережі також зростають. Це може служити 

причиною того, що ДГР і регулятори, які в мережах невеликої довжини ще забезпечують налаштування на ре-

зонанс, у протяжних мережах стають малоефективними, і для забезпечення резонансу необхідно розробляти 

досконаліші засоби. 
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а)       б) 

Рисунок 1 – Залежність реактивної складової струму в місці замикання (а) та напруги зсуву нейтралі (б) від  

реактивного опору в нейтралі 
 

По-друге, важливо відзначити також і те, що напруга нейтралі біля резонансних значень Xн (рис. 2,б) відріз-

няється від фазної, і відмінність напруги нейтралі від фазної тим більша, чим довша мережа. Відмінність на-

пруги від фазної не враховується при визначенні ємнісного струму ОЗЗ методом штучного зсуву нейтралі від 

додаткового джерела напруги [3]. Ємнісний струм замикання на землю визначається за формулою: 

Ô
Î ÇÇ ÂÈÌ

Äæ

U
I I

U
= , 

де ІВИМ – струм, виміряний амперметром; UФ – фазна напруга мережі; UДж – напруга джерела, подана в нейтраль 

заземлюючого трансформатора. 

Перерахунок виміряного струму за цією формулою в припущенні, що напруга в нейтралі трансформатора в 

режимі ОЗЗ дорівнюватиме фазній напрузі мережі, дає невірний результат, причому погрішність тим вища, чим 

довшою є мережа. При налаштуванні ДГР за струмом ІОЗЗ резонанс не може бути забезпечений. Тому, напевно, 

методики визначення ємнісних струмів і налаштування дугогасних реакторів [3] вимагають доопрацювання й 

уточнення. 

У ситуації, що склалася, слід вважати, що недоліки й аварійність електричних мереж із резонансним зазем-

ленням обумовлені, швидше за все, не тим, що неефективна компенсація ємнісних струмів як метод поліпшен-

ня показників функціонування електричних мереж, а неефективними засобами її технічної реалізації, і вирі-

шення проблем потрібно шукати на шляху вдосконалення цих засобів. 

Розробка, виготовлення й експлуатація нових засобів вимагають значних витрат. Але, вирішуючи питання 

про те, наскільки й які витрати виправдані, слід мати на увазі, що серед споживачів першої категорії надійності 

є досить велика кількість підприємств і технологічних процесів (у нафтовидобуванні, хімії, гірничо-

збагачувальних виробництвах, металургії, целюлозно-паперовій промисловості та ін.), настільки чутливих до 

перерв електропостачання, що навіть короткочасні перерви живлення (на десяті долі секунди) можуть призво-

дити до тяжких наслідків – порушення безперервного технологічного процесу, зупинки виробництва, пошко-

дження устаткування, ризику для життя й здоров'я людей, загрози для навколишнього середовища. У таких си-

туаціях мережі з резонансним заземленням нейтралі дають можливість зберегти нормальну роботу на час, не-

обхідний для забезпечення, наприклад, безаварійної зупинки технологічного процесу. Якщо виходити з того, 

що сферою застосування електричних мереж з резонансно-заземленою нейтраллю є електропостачання і такі 

споживачі, то витрати в порівнянні зі збитками від перерв економічно виправдані. 

Висновки. 1. Необхідність удосконалення резонансного заземлення нейтралі і засобів налаштування на ре-

зонанс обумовлена наявністю електроприймачів, що не допускають навіть короткочасних перерв електропоста-

чання (технологічні причини, вимоги безпеки). 2. Прийняття правильних рішень, спрямованих на підвищення 

ефективності засобів компенсації можливо лише на шляху розробки й застосування повних моделей, що дозво-

ляють підвищити точність досліджень при визначенні властивостей і характеристик мереж та виборі параметрів 

обладнання. 
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Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
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 Введение. В связи с освоением устройств преобразовательной техники активно начала развиваться теория 

энергопроцессов [1]. Интерес к данной теме обусловлен несколькими причинами, одной из которых является 

расширение технических возможностей и их востребованности. При этом возросли требования к точности,  

информативности и качеству вычислительной и измерительной техники. Работы в данном направлении весьма 

многочисленны и практически все взаимосвязаны. Ряд исследований последних лет показал, что понятие 

полной мощности электрических сигналов, которое является основополагающим при оценке показателей 

энергопроцессов в цепях с синусоидальными напряжениями и токами, не соответствует закону сохранения 

энергии и, таким образом, не отображает совокупности всех процессов, происходящих в электромеханических 

системах [2]. Поэтому исследования в данной работе выполнены на базе теории мгновенной мощности, которая 

позволяет не только расширить понимание процессов преобразования энергии в электромеханических системах 

(ЭМС), но и на базе закона сохранения энергии понять и объяснить суть таких физических явлений, как 

внутренний процесс энергообмена в системе, формирование активной и реактивной энергии.  

Цель работы.  Определение эффективной мощности в электрической цепи при синусоидальном питании с 

использованием метода мгновенной мощности. 

Материал и результаты исследования. Одной из наиболее полно характеризующей параметры 

энергопроцессов величиной является мгновенная мощность [3], отражающая изменение сигнала во временной 

области и определяемая произведением сигналов напряжения и тока. Рассмотрение энергопроцессов при 

изменении их в реальном времени дает существенные преимущества при анализе, так как полностью 

сохраняется информация об исходных сигналах – напряжении и токе, которые формируют сигнал мгновенной 

мощности.  При анализе энергопроцессов для источника питания и потребителя с помощью метода мгновенной 

мощности возникает вопрос определения эффективной мощности и ее роли в процессах энергообмена [4]. 

Эффективная мощность является мерой оценки мгновенной мощности и определяется как среднеквадратичное 

значение мощности за период, учитывающее как постоянную, так и переменную составляющие мгновенной 

мощности: 

,dt)t(P
T

1
P

T

0

2
e ∫=  (1) 

где )t(P  − мгновенная мощность; Т  − период сигнала мгновенной мощности.    

Для электрической схемы замещения (рис. 1), состоящей из источника синусоидального питания, активного 

сопротивления, индуктивности и емкости,  при условии, что параметры элементов  известны, получены 

выражения для мгновенной мощности: 

  на выходе источника питания 

);t(I)t(U)t(P ii =  

 на активном сопротивлении 
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Рисунок 1 – Электрическая схема замещения ЭМС             на емкости
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mU − амплитуда напряжения; R − активное сопротивление; L − индуктивность; C − емкость; ϕ − угол сдвига 

между сигналами тока и напряжения. 

С учетом (1), получим выражения для определения эффективной мощности на каждом элементе  ЭМС:
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Суммарная эффективная мощность потребителя:  

.PPPP CeLeRepote ++=  (2) 

 Для электрической цепи (рис. 1) с параметрами: 

;A16I m = ;рад5,1=ϕ ;A13,1)cos(II ma1 == ϕ ;A9,15)sin(II mb1 == ϕ  ;с/рад314=Ω  R=0.731 Ом; L=0.065 

Гн; С=80 мкФ в таблице приведены значения эффективных мощностей   для каждого элемента электрической 

цепи. 

Таблица  – Эффективная мощность на каждом  элементе  электрической цепи 

Эффективная мощность 

источника питания ieP , 

ВА 

Эффективная мощность элементов цепи, ВА 

ReP
 eLP

 eCP
 

1762 155,5 1852 3611 

 

Анализ полученных значений показал, что выполняется  неравенство: 

,PP

J

1j

poteie ∑
=

≠  (3) 

обусловленное процессами энергообмена в цепи. При рассмотрении системы, в которой присутствуют только 

активные элементы, эффективная мощность источника  будет равна эффективной мощности потребителя.  Это 

показывает, что  процессы внутреннего энергообмена имеют место только при наличии  реактивных элементов 

в цепи. Если в электрической схеме одновременно включены индуктивные и емкостные  элементы, эти 

процессы усложняются, так как осуществляется дополнительный энергообмен между ними [5].  Данное явление 

объясняется тем, что при передаче энергии  потребителю  она превращается из электромагнитной в другой вид 

энергии, но при наличии реактивных элементов часть ее накапливается емкостными, индуктивными и другими 

элементами и осуществляется внутренний энергообмен между ними и системой. Так, индуктивный элемент 

можно условно разделить на два: первый обеспечивает энергообмен с емкостными и активными элементами, а 

второй – с источником; свойство периодического заряда/разряда конденсатора при синусоидальном питании 

также способствует внутреннему энергообмену с системой в целом. Сказанное объясняет неравенство (3) и 

указывает на необходимость разделения всех  энергообменных процессов  на внешние и внутренние, а также их 

рассмотрение при наличии нелинейных элементов в электрической цепи. 

Выводы. Выполненный в работе анализ энергопроцессов электрической цепи с помощью метода 

мгновенной мощности показал, что при отдельном рассмотрении источника питания и потребителя имеет место 

дисбаланс их эффективных мощностей, что обусловлено наличием процессов энергообмена в цепи. 

Дальнейшие исследования с использованием баланса составляющих мгновенной мощности позволяют более 

подробно рассмотреть процессы генерирования и рекуперации энергии между источником и потребителем. 
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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. Обеспечение необходимой точности измерения составляющих электропотребления с учетом 

действительных уровней изменения нелинейных искажений и несимметрии, а также разработка эффективного 

механизма оценки энергопроцессов в сетях низкого напряжения при условии некачественности электроэнергии. 

Материал и результаты исследования. Оценивая влияние несимметрии и несинусоидальности на характер 

протекания энергообменных процессов в трехфазных сетях, следует учитывать, что оба вида некачественности 

приводят к возникновению существенных колебаний суммарной мгновенной мощности трехфазной сети, что 

не может быть описано с использованием классических подходов [2].  

Все указанное выше послужило основой для пересмотра подходов к определению и представлению 

энергопроцессов в сетях низкого напряжения. 

Нужно 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 экспериментального образца измерительной системы, построенного в соответствии с [3], была 

выбрана p-q-r-теория мощности [4], 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 [4]. Кроме этого, p-q-r-

теория дает возможность учета спектрального состава мгновенных мощностей. Однако при этом в ней заложен 

некорректный подход относительно учета как отдельной составляющей мощности искажения. В настоящей 

работе было теоретически обосновано и экспериментально доказано, что в мгновенных активной и реактивной 

мощностях остается нескомпенсированной часть переменных составляющих. По результатам проведенных 

исследований предложен вариант исправления этого недочета путем использования алгоритма выражения 

знакопеременных составляющих мгновенной мощности через квадратуры напряжений и токов фаз [3, 5].  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 dispK  

сдвига, коэффициент distK  искажения  и коэффициент powK  мощности, связанные между собой соотношением: 

distdisppow KKK = , коэффициент 
dispfK  сдвига прямой  последовательности, который позволяет судить о 

фазовом сдвиге между основными гармониками напряжения и тока в трёхфазной системе и коэффициент distpK  

искажения  активной мощности, отражающий долю в средней активной мощности Р бесполезной переменной 

активной мощности. Расчетные соотношения для этих коэффициентов были скорректированы с учетом 

принятых выше допущений.  

Для экспериментальных исследований энергетических процессов в сетях низкого напряжения была 

разработана компьютеризированная система учета энергопотребления и качества электроэнергии, структурная 

схема которой представлена на рис. 1 [5]. 

Основу системы составляет сертифицированный внешний измерительный модуль Е14-440 фирмы LCard 

(Россия) со встроенным цифровым сигнальным процессором, позволяющий реализовать в режиме реального 

времени предусмотренные приведенной методикой измерения и вычисления, включая спектральные 

разложения.  
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Рисунок 1 – Структурная схема системы учета энергопотребления и качества электроэнергии 
 

Информация об энергопроцессах в трехфазной сети поступает в модуль от трех датчиков напряжения (ДН) 

и трех датчиков тока (ДТ) в соответствии с вычислительным алгоритмом p-q-r-теории. Как видно из рис. 1, в 

качестве первичных измерительных преобразователей тока и напряжения используются соответственно 

датчики LTS-25 и LV-25 фирмы LEM, сигнал с которых, от датчика тока – непосредственно, а от датчика 

напряжения – с токового шунта (ТШ) на его выходе, поступает на вход аналогового коммутатора (АК), с 

выхода которого подается на измерительный операционный усилитель (ОУ), в цепях коррекции уровня нуля и 

обратной связи которого установлены программируемые сопротивления ПСЦУН и ПСЦОС соответственно.  

Структура разрабатываемой системы в основном обусловлена возможностями модуля Е14-440 и 

ориентирована на минимум использования его аппаратных ресурсов при простоте разработки программного 

обеспечения. 

Разработанное информационно-измерительное 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. 

Выводы. В ходе проведенных исследований обоснована возможность уточнения методики учета 

реактивной электроэнергии, оценки некачественности сетевого напряжения в целом, а также разработки более 

эффективных подходов и устройств для оценки некачественности энергии в сетях низкого напряжения по 

сравнению с базовым вариантом p-q-r-теории мгновенной мощности.
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РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ У ЧАСІ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРІОРИТЕТНО-КРОКОВОГО МЕТОДУ  

С. В. Серебренніков, к.т.н., доц., К. Г. Петрова, асп. 

Кіровоградський національний технічний університет 

просп. Університетський, 8, 25006, м. Кіровоград, Україна, e-mail: kate_flash@mail.ru 

 

Вступ. Вирівнювання добових графіків електронавантаження (ГЕН) сприяє перманентному підтриманню 

балансу електроенергії (ЕЕ) та покращенню режимів роботи об’єднаної енергосистеми. У [1–2] висвітлюються 

технічні та економічні аспекти управління електроспоживанням для вирівнювання ГЕН. Разом з тим у 

зазначених роботах не враховуються специфіка та індивідуальні можливості окремих груп споживачів до 

регулювання, не пропонується однозначних критеріїв, алгоритмів та моделей, за якими можна було б 

синхронізувати процес виробництва-споживання ЕЕ в часі. Тому актуальним є пошук простих інженерних 

методів регулювання, які дозволять знизити загальну нерівномірність ГЕН як окремих споживачів, так і 

об’єднаної енергосистеми в цілому. 

Мета роботи. Дослідження можливостей застосування пріоритетно-крокового методу регулювання 

загального споживання електроенергії в часі. 

Матеріал і результати дослідження. Найбільш потужним сегментом за електроспоживанням і водночас 

гнучким у плані регулювання режиму є промислові споживачі (ПС) [2, 3], для яких  пріоритетними є 

нормативні та техніко-технологічні методи впливу, наприклад,  пріоритетно-кроковий метод (ПКМ) [1].  

У процесі реалізації ПКМ нами було опрацьовано понад 700 режимних ГЕН діючих ПС, які були 

проранжовані за формою та потужністю й об’єднані у 10 груп за значенням коефіцієнта кореляції ГЕН ПС з 

графіком обласної енергокомпанії. Шляхом зсуву ГЕН двох найбільш енергоємних галузей в обласному 

сегменті «Промисловість» – машинобудування (крива 1, рис. 1,а) та паливної (крива 2, рис. 1,а) один відносно 

одного та відносно третього графіка для решти галузей сегменту «Промисловість» (крива 3, рис. 1, а) досягаємо 

зменшення нерівномірності загального графіка (рис. 2). Вибір найкращого варіанту зсуву проводиться за 

критерієм мінімальних значень взаємокореляційної функції (ВКФ) та дисперсії сумарного графіка, отриманого 

після зсуву [1].   

Із наведених кривих (рис. 1,б) зміни ВКФ при погодинному зсуві ГЕН у межах τ =1…24 год видно, що 

мінімуми ВКФ, а відповідно й дисперсії ΣDр , сумарного графіка «Промисловості» припадають на вершини 

параболічноподібних залежностей, тобто – на 10…11-годинний зсув першого й другого графіків відносно 

третього (рис.1,а).   

 
                                               а)                                                                                     б) 

Рисунок 1 – а) добові ГЕН виокремлених за потужністю галузей промисловості (1 – машинобудівна галузь,  

2 – паливна галузь, 3 – решта галузей промисловості);  б) залежність ВКФ від взаємного зсуву ГЕН галузей у 

часі (крива 1–2 – машинобудування відносно паливної галузі; 2–3 – паливна галузь відносно решти галузей 

промисловості; 1–3 – машинобудівна галузь відносно решти галузей промисловості) 
 

Такі значні зсуви є оптимальними з точки зору максимального вирівнювання сумарного графіка сегменту 

«Промисловість»; у разі їх реалізації отримаємо максимально згладжений графік (крива 2, рис. 2,а). Дисперсія 

вихідного ГЕН промисловості становить 272,91, дисперсія при теоретично оптимальному зсуві зменшиться до 

59,39. При цьому ефект вирівнювання підтверджується не тільки мінімальними значеннями ВКФ і Dp , а й 

усіма основними показниками нерівномірності ГЕН [3] – ЗГК , МК , НРК , ФК  (табл. 1).  

На практиці реалізувати теоретично оптимальний зсув ГЕН на 10…11 год є проблематичним, а тому 

необхідно розглядати інші, більш реальні варіанти зсувів – на  1…2 (або на 22…23) години. Залишаємо 

зафіксованим у часі графік 3 (рис. 1,а), а графіки 1 та 2 зміщуємо відносно нього. Обґрунтування першого 

варіанту зсуву проводимо за результатом аналізу на мінімум ВКФ тих ділянок залежностей (рис. 1,б), які 

розташовані у межах τ=|1…2| (лівий або правий край кривих (рис. 1,б). Таким чином, ГЕН машинобудівної та 
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паливної галузі зміщуються у різні боки на 2 години, в результаті чого дисперсія результуючого ГЕН  

(рис. 2,б, крива 2) зменшилась (220,35 <272,91). У процесі аналізу інших варіантів регулювання виявлено, що 

при зсуві ГЕН обох галузей в один бік на 22 години (2-й варіант), результуючий ГЕН (рис. 2,б, крива 3) 

характеризується дещо більшою дисперсією (223,3>220,35), але інші показники нерівномірності 

( ЗГК , МК , НРК ) свідчать про вищий ступінь вирівнювання саме у 2-му варіанті (табл. 1). 

 
                                           а)                                                                                         б) 

Рисунок 2 – а) вихідний (1) та отриманий шляхом оптимальних зсувів ГЕН галузей (рис. 1,а) деформований 

(2) графіки сегменту «Промисловість»;  б) порівняння ГЕН сегменту «Промисловість»:  

1 – вихідний, 2 – після зсуву ГЕН галузей за  варіантом 1, 3 – після зсуву за  варіантом 2 
 

Таблиця 1 – Результати розрахунку показників нерівномірності ГЕН «Промисловості»  

Варіанти режиму 
Основні показники нерівномірності графіків навантажень 

ЗГК  МК  НРК  ФК  Dp  

До зсуву 0,6981 1,4325 0,5363 1,0181 272,905 

Теоретично оптимальний зсув  0,847 1,18 0,6951 1,004 59,39 

Практично можливий зсув (варіант 1) 0,7574 1,3202 0,5758 1,0146 220,353 

Практично можливий зсув (варіант 2) 0,7737 1,2925 0,5882 1,0148 223,304 

 

Таким чином, спостерігається певне протиріччя між значеннями критеріїв вирівнювання у двох варіантах 

регулювання (табл. 1): Dp  та ФК  свідчать про покращення режиму споживання при 1-му варіанті, натомість 

ЗГК , МК , НРК  – про погіршення порівняно з 2-м варіантом.  

Отже, запропонований у [1] критерій не є достатнім при розгляді можливих для реалізації на практиці 

варіантів вирівнювання ГЕН, а необхідно аналізувати весь комплекс показників: 

( )
( )





↑

↓

.,

;,,

НРЗГ

МФОР

КК

ККDp
                                                                         (1) 

Тобто, лише при повному виконанні усіх умов системи (1) можна говорити про однозначне покращення 

режиму електроспоживання. У випадку, коли хоча б один з показників нерівномірності відрізняється за своєю 

динамікою, необхідним є додаткове експертне дослідження результатів вирівнювання ГЕН у відповідності до 

основної мети регулювання і розгляду конкретної ситуації. 

Висновки. Досліджено критерії регулювання режиму електроспоживання за мінімумом ВКФ та дисперсії; 

визначено, що теоретично оптимальні зсуви становлять занадто великі значення – 10…11 год. При регулюванні 

у реальних межах в 1…2 год виявлено протиріччя між  критеріями вирівнювання за Dp , ФК  і за ЗГК , МК , 

НРК , тому слід проводити аналіз усього комплексу показників (1). Для підсилення економічної зацікавленості 

ПС у вирівнюванні ГЕН ОЕС необхідно вдосконалювати систему диференційованих тарифів та здійснювати 

пошук нових ефективних методів прямого впливу на добовий попит. 
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 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ  

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ–ПОТРЕБИТЕЛЬ СО СЛОЖНЫМ ВИДОМ НАГРУЗКИ* 

Д. А. Мосюндз, асп. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, 39614, г. Кременчуг, Украина, е-mail: saue@polytech.poltava.ua 
 

Введение. Аппарат мгновенной мощности позволяет получить три системы баланса составляющих 

мгновенной мощности – по постоянной и двум знакопеременным (косинусной и синусной)  составляющим на 

соответствующих гармониках [1]. Это дает возможность составить значительное число идентификационных 

уравнений для определения электромагнитных параметров электромеханической системы (ЭМС). Уравнения 

электрического равновесия для каждой из гармоник, составленные на базе принципа суперпозиции и закона 

сохранения энергии [2], служат основой для  комплекса идентификационных уравнений при решении задач 

диагностического характера в ЭМС. Составляющие мгновенной мощности )t(P   определяются произведением 

напряжения )t(U и тока )t(I
 
и зависят от гармонического состава этих сигналов, что позволяет применять 

данный подход  не только при синусоидальном, но и  полигармоническом питании,  выполнять анализ 

энергопроцессов систем различной  физической природы.  
Цель работы. Получение системы идентификационных уравнений для определения параметров сложных 

электромеханических систем. 
Материал и результаты исследования. Работы, посвященные анализу энергетических процессов [3], 

доказывают эффективность использования теории мгновенной мощности применительно к системам с 
синусоидальным и полигармоническим питанием. Сигналы, описанные методом мгновенной мощности, 
включают как постоянную, так и знакопеременную составляющие, качественный состав которых определяется 
элементами электромеханической системы и их физическими свойствами. Такое представление позволяет 
создать приемлемую систему показателей качества энергопроцессов.  При анализе энергопроцессов в 
устройствах и системах с полигармоническими сигналами при известном гармоническом составе  мгновенной 
мощности легко определить гармонический состав входящих компонент.  Уравнения, полученные таким путем, 
в достаточной степени отражают процессы генерирования и рекуперации энергии между источником и 
потребителем [4].  

Рассмотрим формирование составляющих 

мгновенной мощности на примере ЭМС, 

электрическая схема замещения которой  

(рис. 1) включает источник питания и 

потребитель, состоящий из линейной и 

нелинейной частей: первая представлена 

активным сопротивлением R и 

индуктивностью ,L
 

включенными 

последовательно; вторая часть − группой 

ЭДС )t(E1  и )t(E2  с разными частотами. 

В связи с этим ток, проходящий в 

электрической цепи, несинусоидальной 

формы. 

        Рисунок 1 – Электрическая схема замещения ЭМС 

Примем, что сигналы напряжения, тока и ЭДС описываются зависимостями: 

);tsin(U)t(сosU)t(U b1а1i ΩΩ −=
 

);t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)t(I b3a3b1a1 ΩΩΩΩ −+−=
 

);tsin(E)t(сosE)t(E b1а11 ΩΩ −=
 

).t3sin(E)t3(сosE)t(E b3а32 ΩΩ −=
 

   Тогда выражения для мгновенной мощности на каждом элементе:  

 на выходе источника питания 

( )( );)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)tsin(U)t(сosU)t(I)t(U)t(P b3a3b1a1b1а1ii ΩΩΩΩΩΩ −+−−==
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВОГО ГЕНЕРАТОРА  
З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ В УМОВАХ ШАХТ 

І. О. Сінчук, к.т.н., доц. 
Криворізький національний університет  
С. М. Бойко, асп., М. А. Щербак, студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: seem@kdu.edu.ua 
 

Вступ. На сьогодні видобувна галузь промисловості України є головною складовою ВВП держави. У зв’язку 

з розвитком української індустрії, який характеризується збільшенням кількості промислових підприємств, 

кількості обладнання на існуючих підприємствах, об’ємів споживаної електроенергії, виникає проблема 

стрімкого росту цін на продукцію галузей промисловості України, виробництво яких залежить від видобування 

корисних копалин [1]. 

Можливості використання енергії вітру в реальних природних умовах наземного ландшафту активно 

досліджуються та втілюються в проектні роботи різних підприємств. 

У даній роботі розглядається можливість використання енергії вентиляційних висхідних потоків підземних 

виробок шахт. У досліджуваному випадку вітровий генератор (ВГ) з вертикальною віссю обертання 

використовуватиметься для перетворення кінетичної енергії цих потоків в електричну. Отримана 

електроенергія може використовуватися для власних потреб шахтного виробництва або ж з іншою метою. 

Мета роботи. Обґрунтування можливості використання вітрових генераторів з вертикальною віссю 

обертання для вироблення електроенергії в підземних виробках шахт. 

Матеріал і результати дослідження. У даній роботі розглядається можливість використання 

вітрогенератора з вертикальною віссю обертання в підземних виробках шахт. 

Для випадку використання ВГ з вертикальною віссю обертання в шахтах існують певні особливості. Шахтні 

умови відрізняються від атмосферних умов на поверхні. Ця різниця обумовлюється рядом показників, що 

впливають на показники виробленої електричної енергії за сталою швидкістю вітру [2]. 

Зважаючи на те, що швидкість потоку вентиляційного повітря в підземних виробках шахт – 5…15 м/с 

цілодобово з постійним напрямом, то такої швидкості потоку повітря достатньо для генерації вітроустановкою 

певного обсягу електричної енергії [3]. 

Проте постає питання про вибір між горизонтально-осьовими та вертикально-осьовими ВГ. У даній роботі 

пропонується використання ВГ з вертикальною віссю обертання з огляду на те, що в цій сфері застосування він 

має більші переваги, ніж горизонтально-осьовий: ВГ з вертикальною віссю обертання не потребує орієнтації на 

вітер, генератор може бути розміщений на фундаменті ВГ, площа, описана лопатями, може регулюватися як 

зміною висоти лопаті, так і діаметром вітрового колеса. 

Отже, зваживши всі переваги та недоліки існуючих вітрових установок, можна сміливо сказати, що для 

роботи в умовах шахт вітровий генератор з вертикальною віссю обертання є найбільш оптимальним варіантом 

[4]. 

Для обгрунтування ефективності використання вітрового генератора з вертикальною віссю обертання в 

умовах шахт був проведений розрахунок можливої величини потужності, виробленої вітрогенератором з 

параметрами: коефіцієнт використання енергії вітру 20E = %; густина повітря 1, 22ρ = кг/м
3
; швидкість 

повітря 8V = м/с; ширина лопаті 0,8a = м; висота лопаті 1, 5b = м; радіус вітрового колеса 1, 05R = м; 

коефіцієнт корисної дії генератора 80
г

η =  %. 

Можлива величина потужності, вироблена вітроустановкою, розраховується за формулою [5]: 

3

2

V SE
гNвеу

ρ η
= , Вт,                                                           (1) 

де S  – площа, описана лопатями вітрового колеса, м
2
; 

 

Площа, описана лопатями вітрового колеса, визначається за формулою: 

2S Rbπ= , м
2
.                                                                          (2) 

За результатами проведеного розрахунку даний вітровий генератор з вертикальною віссю обертання може 

виробити потужність у 494,27 Вт. 

Для оцінки економічної ефективності використання вітрового генератора з вертикальною віссю обертання 

проведений розрахунок економічного ефекту та терміну окупності за даними: річні амортизаційні витрати 
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0,1Ea = %; річні витрати на ремонт 0, 024E p = %; швидкість повітря 8V = м/с; початкові одноразові 

капіталовкладення К=10000 грн; потужність вітрового генератора 494, 27Nвеу = Вт; тарифна ставка на 

електроенергію для підприємств 79, 27m = копкВт/год; коефіцієнт попиту для  вітрового генератора, що 

працює в шахті, 80Kn = %. 

Економічний ефект від використання вітрового генератора з вертикальною віссю обертання обчислюється за 

формулою: 

( )Е П Е Е Кр а р= − + , грн.                                                  (3) 

Кількість коштів, які підприємство буде економити від використання вітрової установки за годину 

визначається за формулою: 

П N твеугод
= , грн.                                                              (4) 

Річна кількість коштів, зекономлених від роботи ВГ обчислюється за формулою: 

П П Тріч год роб
= , грн.                                                         (5) 

де Т
роб

 – кількість годин роботи вітрової установки в рік. 

Кількість годин роботи вітроустановки за рік визначається за формулою: 

8760Т Кпроб
= , год.                                                             (6) 

Ттермін окупності вітрового генератора з вертикальною віссю обертання обчислюється за формулою: 

К
Т

ок
Е

= , років.                                                                       (7) 

За результатами проведеного розрахунку річний економічний ефект від використання даного вітрового 

генератора з вертикальною віссю обертання становить 1505,8 грн, а термін окупності ВГ складає 6 років 8 

місяців. Для енергетики економічно ефективними є проекти, що окупаються не пізніше, ніж через 7 років. 

Отже, використання даного ВГ в умовах шахт є економічно виправданим.  

Висновки. У результаті проведеного дослідження обгрунтовано можливість використання вітрового 

генератора з вертикальною віссю обертання для перетворення кінетичної енергії вентиляційних потоків шахт в 

електричну.  
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 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ  

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ–ПОТРЕБИТЕЛЬ СО СЛОЖНЫМ ВИДОМ НАГРУЗКИ* 

Д. А. Мосюндз, асп. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, 39614, г. Кременчуг, Украина, е-mail: saue@polytech.poltava.ua 

 
Введение. Аппарат мгновенной мощности позволяет получить три системы баланса составляющих 

мгновенной мощности – по постоянной и двум знакопеременным (косинусной и синусной)  составляющим на 

соответствующих гармониках [1]. Это дает возможность составить значительное число идентификационных 

уравнений для определения электромагнитных параметров электромеханической системы (ЭМС). Уравнения 

электрического равновесия для каждой из гармоник, составленные на базе принципа суперпозиции и закона 

сохранения энергии [2], служат основой для  комплекса идентификационных уравнений при решении задач 

диагностического характера в ЭМС. Составляющие мгновенной мощности )t(P   определяются произведением 

напряжения )t(U и тока )t(I
 
и зависят от гармонического состава этих сигналов, что позволяет применять 

данный подход  не только при синусоидальном, но и  полигармоническом питании,  выполнять анализ 

энергопроцессов систем различной  физической природы.  
Цель работы. Получение системы идентификационных уравнений для определения параметров сложных 

электромеханических систем. 
Материал и результаты исследования. Работы, посвященные анализу энергетических процессов [3], 

доказывают эффективность использования теории мгновенной мощности применительно к системам с 
синусоидальным и полигармоническим питанием. Сигналы, описанные методом мгновенной мощности, 
включают как постоянную, так и знакопеременную составляющие, качественный состав которых определяется 
элементами электромеханической системы и их физическими свойствами. Такое представление позволяет 
создать приемлемую систему показателей качества энергопроцессов.  При анализе энергопроцессов в 
устройствах и системах с полигармоническими сигналами при известном гармоническом составе  мгновенной 
мощности легко определить гармонический состав входящих компонент.  Уравнения, полученные таким путем, 
в достаточной степени отражают процессы генерирования и рекуперации энергии между источником и 
потребителем [4].  

Рассмотрим формирование составляющих 

мгновенной мощности на примере ЭМС, 

электрическая схема замещения которой  

(рис. 1) включает источник питания и 

потребитель, состоящий из линейной и 

нелинейной частей: первая представлена 

активным сопротивлением R и 

индуктивностью ,L
 

включенными 

последовательно; вторая часть − группой 

ЭДС )t(E1  и )t(E2  с разными частотами. 

В связи с этим ток, проходящий в 

электрической цепи, несинусоидальной 

формы. 

        Рисунок 1 – Электрическая схема замещения ЭМС 

Примем, что сигналы напряжения, тока и ЭДС описываются зависимостями: 

);tsin(U)t(сosU)t(U b1а1i ΩΩ −=
 

);t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)t(I b3a3b1a1 ΩΩΩΩ −+−=
 

);tsin(E)t(сosE)t(E b1а11 ΩΩ −=
 

).t3sin(E)t3(сosE)t(E b3а32 ΩΩ −=
 

   Тогда выражения для мгновенной мощности на каждом элементе:  

 на выходе источника питания 

( )( );)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)tsin(U)t(сosU)t(I)t(U)t(P b3a3b1a1b1а1ii ΩΩΩΩΩΩ −+−−==
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 на активном сопротивлении 

( ) ;)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(IR)t(RI)t(I)t(U)t(P
2

b3a3b1a1
2

RR ΩΩΩΩ −+−===
 

 на индуктивности
 

( )( )
( ),)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I

)t3sin(3I)t3sin(3I)tcos(I)tsin(IL)t(I)t(U)t(P

b3a3b1a1

b3a3b1a1LL

ΩΩΩΩ

ΩΩΩΩΩΩΩΩ

−+−×

×−−−−==

 

где ;
dt

)t(dI
L)t(U L =  

 для ЭДС потребителя 

( )( );)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)tsin(E)t(сosE)t(I)t(E)t(P b3a3b1a1b1а111E ΩΩΩΩΩΩ −+−−==
 

( )( ).)t3sin(I)t3cos(I)tsin(I)tcos(I)t3sin(E)t3(сosE)t(I)t(E)t(P b3a3b1a1b3а322E ΩΩΩΩΩΩ −+−−==
 

 После преобразований получим уравнения мгновенной мощности с учетом постоянных и знакопеременных 

составляющих. Для каждой из гармоник составляющая мгновенной мощности источника будет равна сумме 

составляющих мгновенной мощности на всех элементах схемы замещения. Согласно принципу суперпозиции 

[4], система идентификационных уравнений имеет вид: 

;PPPPP 2E01E0L0oRi0 +++=  

;PPPPP 2aE21aE2aL2aR2ai2 +++=
 

;PPPPP 2bE21bE2bL2bR2bi2 +++=
 

;PPPPP 2aE41aE4aL4aR4ai4 +++=
 

;PPPPP 2bE41bE4bL4bR4bi4 +++=
 

;PPPP0 2aE61aE6aL6aR6 +++=
 
,PPPP0 2bE61bE6bL6bR6 +++=
 

где 0P  − постоянная составляющая;  a6a4a2 P,P,P − косинусные составляющие мгновенной мощности; 

b6b4b2 P,P,P − синусные составляющие мгновенной мощности для каждой гармоники. 

 Анализ полученных уравнений показал, что число идентификационных уравнений больше количества 

параметров схемы замещения, что объясняется формированием составляющих мгновенной мощности путем 

гармонического анализа произведения исходных сигналов напряжения и тока. Сказанное позволяет применить 

такой поход к электромеханическим системам с большим количеством  неизвестных параметров, что является 

принципиально важным в задачах идентификации.   

Выводы. В  основе общей характеристики энергопроцессов лежат уравнения энергетического баланса на 

любой из составляющих (гармонике) мгновенной мощности. Метод мгновенной мощности для анализа 

энергопроцессов  применим как для синусоидальных цепей, так и схем с полигармоническим питанием ввиду 

универсальности аппарата аппроксимации исходных компонент энергетического режима с использованием 

тригонометрических рядов.  

Гармонический анализ сигнала мгновенной мощности позволяет получить достаточное число  независимых 

идентификационных уравнений, характеризирующих процессы преобразования энергии и энергообмена в цепи 

источник питания − сложный потребитель, что является актуальным в задачах диагностики и идентификации 

ЭМС. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ 

С. В. Стойчев, студ, М. В. Чашко, к.т.н., доц. 
Донецкий национальный  технический университет 
ул. Артема, 58, г. Донецк, 83001, e-mail markchashko@rambler.ru 

 

Введение. Под распределенной генерацией понимается производство электроэнергии несколькими источ-

никами для автономного потребителя или сети. Работа посвящена взаимодействию между генераторами и по-

требителями электрической энергии при использовании возобновляемых источников энергии. Актуальность ее 

обусловлена возможностью отказа от использования нефти, газа, угля для выработки электричества и возмож-

ностью отказа от централизованного электроснабжения  объектов, удаленных от линий электропередач. 

В настоящее время в мире  развивается концепция Smart Grid [1], предполагающая переход от выработки 

электроэнергии централизовано на крупных электростанциях и передаче ее потребителям на расстояния десят-

ки и сотни километров к выработке ее вблизи потребителей (ферм, жилых домов и т.п.) из возобновляемых ис-

точников (ветер, солнечная батарея). Государства Европейского Союза планируют к 2020 году довести часть 

производства электроэнергии из альтернативных источников энергии до 20 %. В этих странах серьезно обсуж-

дается вопрос отказа от ископаемых видов топлива к 2050 году и построения энергетического комплекса ис-

ключительно на основе альтернативных, возобновляемых источников энергии. 
Особенностью альтернативных источников [2] является неравномерная и неуправляемая интенсивность по-

тока энергии во времени, как правило, не совпадающая с интенсивностью, необходимой потребителю. Для со-

гласования генерируемого и потребляемого потоков энергии используется аккумулятор.  

Очевидна необходимость управления потоками энергии между ветрогенератором, солнечной батареей, ак-

кумулятором и потребителем, обеспечивающего надежное и бесперебойное электропотребление, независимое 

от состояния внешних потоков – ветра и солнца. Современная электроника способна обеспечить коммутацию и 

преобразование параметров электроэнергии, но для управления ею нужен алгоритм        

Цель работы – разработка алгоритма управления потоками электроэнергии, учитывающего их зависимость 

от скорости ветра и интенсивности солнечного излучения.  

Материалы и результаты исследования.  

Исследуемый объект (рис. 1) представляет собой локализованный в пространстве потребитель электроэнер-

гии (ПЭ), соединенный электрически через ключи или преобразователи (К1÷К6) с солнечной батареей (СБ), 

ветрогенератором (ВГ), аккумулятором (АК) и резервным источником, которым может быть невозобновляемый 

источник энергии – дизель-генератор или линия централизованной электропередачи.  

При работе системы распределенной ге-

нерации устройство управления сравнивает 

потоки энергии от внешних по отношению к 

потребителю источников с мощностью, не-

обходимой потребителю. В зависимости от 

значений этих потоков потребитель подклю-

чается к тому или иному источнику энергии. 

Ниже (рис. 2) представлена блок-схема, 

реализующая алгоритм работы устройства 

управления. На схеме обозначено: РВГ – 

мощность ветрогенератора; 

РСБ – мощность солнечной батареи;      

РАБ – мощность аккумуляторной батареи;  

РП – мощность нагрузки. 

      Если нет ветра и солнца, но аккумулятор 

заряжен в достаточной степени, чтобы обес-

печить необходимую потребителю мощность 

(ситуация 1 на блок-схеме), устройство 

управления дает команду на включение К4, 

которым потребителю  подается энергия от 

аккумуляторной батареи.  К4 представляет собой автономный инвертор, преобразующий напряжение аккуму-

лятора в переменное напряжение стандартной частоты.  

Если нет ветра и интенсивность солнечного излучения такова, что СБ не может обеспечить мощность, не-

обходимую потребителю (ситуация 2 на блок-схеме), включаются К3 и К4 так, чтобы потребитель питался от 

солнечной батареи и аккумулятора. Устройство К3 обеспечивает работу СБ при максимально возможном КПД. 

Если нет солнца и скорость ветра такова, что ВГ не может обеспечить мощность, необходимую потребите-

лю (ситуация 3 на блок-схеме), включаются К1 и К4 так, чтобы потребитель питался от ветрогенератора и ак-

кумулятора. Устройство К1 преобразует напряжение ветрогенератора к значению, необходимому потребителю. 

Если скорость ветра и интенсивность солнечного излучения таковы, что ВГ и СБ каждый в отдельности не 

могут обеспечить мощность потребителя (ситуация 4 на блок-схеме), работают устройства К1 и К3 так, что по-

ВГ 

АК СБ 

ПЭ 

УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Рисунок 1 – Объект с распределенной генерацией: 

          – поток энергии,           – сигналы управления 
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следний питается одновременно от обоих источников. Указанные устройства согласуют параллельную работу 

источников так, чтобы энергия не перетекала от одного к другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если скорость ветра и интенсивность солнечного излучения таковы, что ВГ и СБ генерируют бòльшую мощ-

ность, чем мощность потребителя (ситуация 5 на блок-схеме), включаются устройства К1, К2, К3 и К5 так, чтобы 

обеспечить энергией потребителя, а избыток энергии идет на зарядку аккумуляторной батареи. Указанные уст-

ройства обеспечивают энергетически рациональный режим генераторов и аккумулятора.    

Если скорость ветра и солнечное излучение не обеспечивают мощность потребителя, а аккумуляторная ба-

тарея разряжена (ситуация 6 на блок-схеме), дается команда на включение резервного источника устройством 

К6. Резервным источником может быть дизель-генератор или линия электропередачи. 

При реализации описанного алгоритма необходимо сочетать динамические параметры генераторов электро-

энергии с периодом работы устройства управления: если, например, снижение мощности солнечной батареи 

произойдет раньше, чем устройство управления его обнаружит и компенсирует, потребитель будет обесточен 

или вынужден снизить потребляемую мощность.   

Выводы. При распределенной генерации возможно обеспечить потребителя необходимым потоком энергии 

при использовании предложенного выше алгоритма. 

Устройство управления для реализации алгоритма должно иметь динамические параметры, соответствую-

щие параметрам генераторов. 

Непременное условие распределенной генерации – генерируемое за год количество энергии должно быть не 

меньше количества энергии, полученной потребителем за тот же период.  
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Рисунок 2 – Блок-схема работы устройства управления распределенной генерацией 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ГРУПОВИХ НАСОСНИХ 

АГРЕГАТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЯНКИ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

О. В. Глушко, магістр., О. В. Бялобржеський, к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна, e-mail: okglushko@yandex.ru 
 

     Вступ. У практиці експлуатації насосів нерідко доводиться прибігати до регулювання їх параметрів, 

головним чином, подачі, рідше – напору. Одним з найбільш поширених методів зміни характеристики мережі є 

спосіб дроселювання засувкою, що призводить до зменшення подачі насоса. Через істотні недоліки 

(неекономічність і можливість регулювання тільки у бік зменшення подачі) спосіб дросельного регулювання 

можна застосовувати тільки на невеликих за потужністю насосних агрегатах, які мають плавну характеристику 

і де регулювання потрібне протягом короткого часу. Найбільш економічним є регулювання режиму роботи 

насоса зміною частоти обертання робочого колеса. Збільшення частоти обертання збільшує подачу і напір 

насоса, а також напір у мережі. Цей спосіб регулювання більш економічний, але потребує застосування 

спеціальних технічних рішень [5]. Отже для підвищення ефективності роботи насосних станцій актуальним 

питанням є пошук альтернативних варіантів енергоефективного регулювання параметрів їх роботи, а саме на 

досліджуваній технологічній ділянці нафтопереробного підприємства.  

     Мета роботи. Пошук раціонального рішення з регулювання параметрів роботи насосної станції, що 

транспортує дизельне паливо технологічної ділянки нафтопереробного підприємства. 

     Матеріал і результати дослідження. Сучасний нафтопереробний завод є крупним споживачем електричної 

енергії, де широко використовуються системи, що забезпечують перекачування сирої та переробленої нафти, а 

також нафтопродуктів. До основного обладнання насосних установок відносять насоси, приводи насосів та  

трубопроводи з регулюючою та запірною арматурою [1]. Надійність електропостачання досягається завдяки 

безперебійній роботі всіх елементів енергосистеми і застосуванню ряду технічних пристроїв: пристроїв 

релейного захисту й автоматики, автоматичного введення резерву (АВР) і повторного включення (АПВ), 

контролю й сигналізації.  

     На досліджуваному об’єкті встановлені групові насосні агрегати (5 насосів) для перекачування дизельного 

палива, де застосовуються пристрої плавного пуску – тиристорні регулятори напруги (ТРН), які забезпечують 

обмеження швидкості наростання пускового струму шляхом плавного регулювання напруги на обмотках 

статора від нуля до номінального значення протягом заданого часу [2]. Це дозволяє знизити ймовірність 

перегріву двигуна, усуває динамічні перевантажнення в механічних його частинах, що, в кінцевому підсумку, 

підвищує термін служби всього електродвигуна. 

     Технологічна схема роботи насосної станції ділянки нафтопереробного підприємства приведена на рис. 1, де 

введені наступні позначення: Дв – електродвигун; Нас – насос (відцентровий двостороннього входу); Задв – 

задвижка; ТРН – тиристорний регулятор напруги. 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема роботи насосної станції ділянки нафтопереробного підприємства 

     Багато виробничих машин і механізмів працюють у різних режимах роботи, важливим елементом яких є 

визначення допустимої частоти включення електромеханічного перетворювача [3]. На досліджуваній 

технологічній ділянці спостерігається повторно-короткочасний режим роботи, де 3 насоси закачують дизельне 

паливо в резервуар, а інші 2 насоси перекачують його до інших ємностей. Цей режим характеризується 

періодичним включенням й вимиканням насоса з частотою, що залежить від ємності бака гідроакумулятора, 

подачі насоса і споживання рідини в системі. Використання ТРН, на відміну від регульованого електроприводу, 

не розраховане на тривалу роботу. Після завершення пуску вони вимикаються від механізму, який було 
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запущено в роботу. Дослідження режиму енергоспоживання в системі тиристорний регулятор напруги – 

асинхронний двигун (ТРН–АД) проводилось на імітаційній моделі (рис. 2), яка включає в себе: джерело 

живлення; трифазний вимірювальний блок, силові виходи якого з’єднані з входами тиристорного регулятора 

напруги; блок навантаження; асинхронний двигун з наступними параметрами: 160=P кВт, 980=n об/хв, 

400=U В. У результаті проведення експерименту було отримано графіки зміни швидкості асинхронного 

двигуна (рис. 3) при використанні ТРН і при його відсутності. 
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Рисунок 2 – Модель досліджуваної системи  

мережа – тиристорний регулятор напруги – 

асинхронний двигун 

 

Рисунок 3 – Крива зміни швидкості двигуна у часі: 

1 – з використанням ТРН;  

2 – без використання ТРН

     Аналіз отриманих кривих (рис. 3) показав, що використання в системі ТРН забезпечує плавний розгін АД і 

знижує ймовірність небажаних відключень двигуна; при відсутності в системі ТРН пуск АД здійснюється на 

більшій швидкості, що може призвести до підвищеного навантаження в системі. 

    Використання системи ТРН–АД на досліджуваній технологічній ділянці має вузький діапазон регулювання, 

крім того, постійне включення і вимикання електродвигуна насоса може призвести до зношеності обладнання 

та аварійності [4]. Тому доцільною є розробка системи управління, яка б забезпечувала розширення можливого 

діапазону регулювання швидкості АД. Потрібний рівень оптимального ковзання може бути реалізований у 

замкнутій по швидкості системі ТРН–АД, схема якої приведена на рис. 4, де введені наступні позначення:      

ТГ – тахогенератор, ЗП – потенціометр завдання необхідної швидкості (ковзання) двигуна. Схема забезпечує 

підтримання швидкості і тим самим ковзання з певною точністю при змінах моменту навантаження. Така 

система дозволить знизити втрати енергії в електродвигуні і забезпечити мінімальні витрати електроенергії на 

перекачування палива. 

 

Рисунок 4 – Схема замкнутої системи ТРН–АД зі зворотним зв'язком за швидкістю 

     Висновки. Практика застосування пристроїв плавного пуску для управління насосними агрегатами доводить 
доцільність не просто включення ТРН для управління агрегатом, а створення спеціалізованих систем 
управління технологічним процесом. Саме такий підхід дозволяє отримати економічний ефект не тільки від 
зниження використовуваної з мережі електричної потужності, але й домогтися істотного зменшення 
експлуатаційних витрат, покращення умов праці і збільшення строку служби обладнання.  
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

А. П. Заболотний, к.т.н., доц., Д. В. Федоша, асп., В. С. Мамбаєва, асп. 
Запорізький національний технічний університет 
вул. Жуковського, 64, 69063, м. Запоріжжя, Україна, e-mail: zap@zntu.edu.ua 

 

Вступ. На практиці для систем електропостачання використовують радіальні, магістральні і змішані 

топології мережі. Враховуючи переваги і недоліки різних топологій, а також рекомендації і методики по 

використанню магістральної і радіальної схем [1-3], неможливо однозначно визначити топологію всієї мережі. 

Проте використовуючи той чинник, що магістральна мережа має меншу вартість, можливо за допомогою 

оцінного методу визначити топологію мережі шляхом порівняння вартості капітальних і експлуатаційних 

витрат радіальної і магістральної схем. Такий підхід дає можливість визначити зони вживання різних 

топологій, тобто залежно від вихідних умов з'являється можливість отримати повністю радіальну, 

магістральну або змішану схему.  

Мета роботи. Сформувати алгоритм визначення топології мережі на основі використання оцінки 

поліпшення варіанту при зміні топології в локальних зонах, а також алгоритм визначення шляху прокладки 

магістралі. 

      Матеріал і результати дослідження. Рішення задачі визначення топології мережі умовно можна розділити 

на два етапи [4].  

На першому етапі необхідно побудувати радіальну мережу методом потенційної поверхні, який 

застосовується для вирішення завдань побудови мереж і в процесі своєї роботи визначає окремі зони, в яких 

можливо використовувати оцінний метод.  

На другому етапі будується магістральна мережа по відомих результатах побудови радіальної схеми, при 

цьому застосовується алгоритм, метою якого є поліпшення варіанту радіальної мережі по приведених витратах.  

Основним завданням при побудові магістральної мережі є визначення траси прокладки магістралі і 

кількості приймачів, які до неї приєднуються. Для вирішення цього завдання застосовується теорія графів. 

 При цьому мережа асоціюється з її лінійним графом, де за вершини беруться джерело живлення і 

електроспоживачі, за вагу дуги прийнята сума витрат на побудову магістралі і експлуатаційних витрат. Ці 

витрати розраховуються по формулі [5]: 

3
0

2
0

роа
10lrτІС+K

100

a+a+a
+К0,15=З − ,  

де К – капітальні вкладення на побудову мережі, грн.; 0,15 – коефіцієнт ефективності капіталовкладень; С0 – 

вартість електричної енергії, грн. / кВт · ч; аa  – відрахування на амортизацію, які складаються з відрахувань на 

ремонт і реновацію і залежать від терміну служби електроустаткування; рa  – відрахування на поточний ремонт 

в розмірі 0,5 - 1%; оa  – відрахування на обслуговування. 

Для побудови магістралі слід знайти мінімальний шлях обходу графа, для чого у багатьох випадках 

використовують алгоритм Дейкстри. Проте за результатами дослідження роботи даного алгоритму був 

зроблений висновок, що зі всіх варіантів, які розглядатимуться, поліпшити значення, яке прийняте мінімальним 

(витрати на побудову ділянки мережі від джерела живлення до найбільш віддаленого споживача) не удасться, 

оскільки збільшуються як протяжність магістралі, так і втрати потужності на окремих ділянках мережі. Тобто 

алгоритм Дейкстри не дає можливості використовувати його для побудови моделі мережі електропостачання 

[6]. 

Рішення даного питання (знаходження мінімальної траси обходу графа) можливе завдяки вживанню методу 

на основі мережевого планування. 

Суть цього методу полягає в наступному. Необхідно прокласти магістраль, охопивши найбільше число 

електроприймачів так, щоб вартість магістралі не перевищувала вартість радіальних ліній тих, що живлять ті ж 

електроприймачі. Початковій вершині, у складі графа, привласнюється мітка 0. Інші вершини графа отримують 

мітку М-коду, де М-код – нескінченно велике число. У всіх вершин, в яких мітка кінцевої вершини більше 

суми: мітка початкової вершини плюс вага дуги, замінюється на мітку, рівну значенню цієї суми. 

На першому кроці шукається віддалений споживач, від якого будується магістраль, при цьому йому 

привласнюється мітка 0, а іншим вершинам мітка М. Проводиться розрахунок ваги дуг і переписування 

масиву, що містить значення вершин графа, тобто якщо сума ваги дуги плюс значення мітки спочатку цієї дуги 

менше М-коду, то кінцевій вершині цієї дуги привласнюється значення цієї суми. 

Розрахунок продовжується до тих пір, поки не досягається кінцеве джерело живлення або доки вартість 

побудови магістралі буде нижча, чим вартість радіальної мережі, при дотримуванні гранично допустимої 
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вимоги по втратах напруги.  
Таким чином, алгоритм визначення топології мережі електропостачання складатиметься з двох етапів. На 

першому етапі будується радіальна мережа, при побудові якою використовується метод потенційних 

поверхонь. Тобто визначається кількість джерел живлення (розподільні пристрої, трансформаторні підстанції) 

і координати їх установки, а також розподіл електроприймачів за цими джерелами живлення по принципах 

радіальної топології. Також на цьому етапі визначається потужність джерел живлення, здійснюється вибір 

типів трансформаторів і кількість приєднань до розподільного пристрою. 

На другому етапі здійснюється спроба поліпшити структуру мережі, отриманої на першому етапі, шляхом 

побудови магістральних ділянок, для чого використовується оцінний метод. 

Була проведена програмна реалізація цього алгоритму та проведений чисельний експеримент з 

урахуванням тенденцій росту тарифів. 

Для порівняння варіантів всі приймачі було розділено на групи, за допомогою програмного продукту, який 

реалізує алгоритм методу еквіпотенційних поверхонь. Де для кожної з груп визначається вартість побудови 

радіальної мережі та надалі оцінюється техніко-економічна перевага від побудови у цих групах магістралей. 

Алгоритм також враховує варіант побудови магістральної мережі з відгалуженнями, що зменшить затрати на 

втрати електроенергії, що є актуальним. 

Висновки. Для визначення топології мережі електропостачання було запропоновано алгоритм, який 

включає елементи теорії графів і метод потенційної поверхні, в основу якого покладено порівняння капітальних 

витрат на побудову радіальної і магістральної мережі, а також порівняння експлуатаційних витрат при 

дотримуванні гранично допустимої вимоги по втратах напруги. 
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ул. Артема, 58, г. Донецк, 83001, e-mail markchashko@rambler.ru 

Введение. Работа посвящена применению солнечной батареи для электропитания отдельного объекта (дачи, 

фермы и т. п.). В настоящее время в мире  развивается применение возобновляемых источников энергии, глав-

ным образом, солнечных батарей и ветрогенераторов, для замены традиционного электропитания от централи-

зованных источников по линиям электропередач [1]. Особенностями солнечных батарей как источников энер-

гии являются зависимость от внешних условий (положения солнца над горизонтом и наличия облачности), 

сравнительно невысокое выходное напряжение, постоянный ток на выходе. Указанные особенности обусловли-

вают необходимость применения в системах питания аккумулятора и электронных регулирующих устройств.             

Цель работы . Представить устройства, обеспечивающие согласование электропотребителей локального 

объекта с параметрами электроэнергии, вырабатываемой солнечной батареей.  

Материал и результаты исследования.С о л н е ч н а я  б а т а р е я  является источником тока, значение 

которого зависит от потока света. Конструктивно батарея выполнена из отдельных элементов, соединенных 

последовательно в ветви – для получения достаточного выходного напряжения, а ветви соединены параллельно 

– для получения достаточного тока. Напряжение выходной батареи не может быть очень высоким во избежание 

пробоя солнечного элемента на подложку и последующего короткого замыкания. Ограничений же по суммар-

ному току нет – количество параллельных ветвей может быть как угодно большим.   

Л о к а л ь н ы й  о б ъ е к т  содержит следующие потребители электроэнергии: освещение, нагрев и ох-

лаждение, всевозможные насосы и вентиляторы, сравнительно удаленные объекты, например, флигели, птич-

ники и т. п. 

На основании изложенного предложены схемы согласования солнечной батареи и электропотребителей. 

Для освещения, нагрева и охлаждения применено напряжение однофазного переменного тока стандартного 

значения, например, 220 В. Это целесообразно из соображений возможности применения обычного бытового 

оборудования, рассчитанного, как правило, на это напряжение.  

Непосредственным источником энергии должна стать аккумуляторная батарея, постоянное напряжение ко-

торой преобразуется в переменное напряжение промышленной частоты и стандартного значения. 

Электрическая схема устройства представлена на рис. 1. Она 

содержит солнечную батарею СБ, dc/dc конвертор, аккумуля-

торную батарею АБ, dc/аc инвертор.  

При работе устройства напряжение СБ повышается dc/dc 

конвертором до уровня, обеспечивающего амплитудное значе-

ние выходного напряжения. Этим напряжением заряжается АБ. 

Инвертор dc/аc преобразует напряжение постоянного тока АБ в 

однофазное напряжение переменного тока промышленной час-

тоты. 

В результате энергия солнечной батареи используется для 

освещения, обогрева, работы бытовой техники. 

Ориентировочное значение напряжения, на которое следует 

выбирать аккумулятор и полупроводниковые преобразователи, 

определяются из следующих соображений. 

Амплитудное значение первой гармоники разложения Фурье напряжения вида прямоугольных знакопере-

менных импульсов длиной полпериода [2] 

πАБA UU 41 = ,                                                                 (1) 

где U1A – амплитуда 1
й
 гармоники выходного напряжения инвертора, В; UAБ – напряжение аккумуляторной ба-

тареи, В, 

Относительно действующего значения  

ДA UU 21 = ,                                                               (2) 

где UД – действующее значение выходного напряжения инвертора, В. 

Отсюда следует, что UАБ ≈ 1,1 UД. В частности, для напряжения 220 В необходимое напряжение батареи со-

ставляет приблизительно 250 В. 

Качество выходного напряжения инвертора обеспечивается по уровню напряжения dc/dc конвертором и  ак-

кумуляторной батареей, по частоте – схемой управления инвертором.  

Следующая группа потребителей – ирригация и отдаленные объекты. Их особенность в том, что в насосах 

применяются трехфазные электрические двигатели стандартного напряжения и частоты, например, 380 В 50 Гц, 

а для передачи электроэнергии на расстояние целесообразно применить более высокое напряжение – для 

уменьшения потерь при передаче. 

dc/dc 

CБ 

Рисунок 1 – Устройство преобразования 

энергии солнечной батареи 

dc/ac 

AБ 
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L 
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Непосредственным источником энергии также является аккумуляторная батарея, заряжаемая от солнечной 

батареи. Напряжение батареи преобразуется в трехфазное напряжение промышленной частоты и стандартного 

значения. Электрическая схема устройства представлена на рис. 2. Она содержит солнечные батареи СБ, dc/dc 

конверторы каждой батареи, аккумулятор АБ, dc/аc 

3-х фазный инвертор.  

При работе устройства конверторы повышают 

напряжение солнечной батареи до значения, обу-

словленного стандартным напряжением переменного 

тока. Этим напряжением заряжается аккумулятор. 

Инвертор преобразует напряжение аккумулятора в 

трехфазное переменное.  

В результате энергия солнечной батареи может 

быть использована для техники, оснащенной асин-

хронными трехфазными двигателями, и для переда-

чи на расстояния порядка сотен метров. Качество 

выходного напряжения инвертора обеспечивается по 

уровню напряжения – dc/dc конвертором и  аккуму-

ляторной батареей, по частоте – схемой управления 

инвертором.   

Напряжение аккумулятора определяется ампли-

тудным значением линейного напряжения, так что  

ДАБ UU 2= .                                                                       (3) 

Например, для напряжения переменного тока 380 В UАБ приблизительно 540 В.  

Ток, на который должны быть рассчитаны полупроводниковые ключи инвертора и преобразователей на-

пряжения, определяется мощностью нагрузки. Он может быть определен по формуле 

АБНПП UРI 3= ,                                                                     (4) 

где IПП – среднее значение тока полупроводниковых ключей, А; РН – мощность на выходе инвертора, Вт. 

П л о щ а д ь  с о л н е ч н о й  б а т а р е и  определяется из следующих соображений.  

Плотность солнечного излучения 1 кВт/м
2
. КПД промышленного солнечного элемента 16 %. Тогда площадь СБ 

)/( γη ССБНСБ ПРS = ,                                                                       (5) 

где ηСБ – КПД солнечной батареи, 16 %, ПС – плотность солнечного излучения, кВт/м
2
, γ – относительная про-

должительность солнечного времени в течение суток. 

Для мощности нагрузки 10 кВт и продолжительности солнечной части суток 12 часов необходимая площадь 

солнечной батареи ≈ 130 м
2
. Это приблизительно площадь наклонной крыши дома периметром 10х10 м. 

О б ъ е м  а к к у м у л я т о р а .  Емкость аккумулятора определяется мощностью нагрузки и интервалом 

времени, в течение которых солнце не освещает СБ. Если аккумулятор отдает энергию в течение t часов с на-

грузкой  РН, необходимый объем аккумуляторной батареи  

VHAБ ptPV = ,                                                                        (6) 

где VАБ – объем аккумулятора, м
3
;
 
t – длительность работы батареи между зарядами, час; рV – удельная емкость 

аккумулятора, кВт·ч/м
3
. 

Например, при нагрузке РН=10 кВт, t = 12 час и рV= 80 кВт·ч/м
3
 [3], VАБ = 1,5 м

3
, что составляет менее 1 % от 

объема дома указанного выше периметра. 

Выводы. Современная полупроводниковая техника и схемотехника обеспечивают электропитание солнеч-

ной энергией объекта, удаленного от магистралей электропередач. Площадь солнечной батареи, размещенной 

на крыше дома, достаточна для обеспечения электропотребителей локального объекта. Необходимый объем 

аккумуляторной батареи составляет незначимую величину в объеме строения. 
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Вступ. Одним із способів зменшення втрат електроенергії, який добре зарекомендував себе в розподільних 

мережах, є їх нормування. Для досягнення нормативного значення технічних втрат електроенергії потрібно 

відслідковувати поточне значення втрат активної потужності, тобто здійснювати оптимальне керування 

нормальними режимами електроенергетичних систем (ЕЕС) таким чином, щоб поточні втрати потужності не 

перевищили планового їх значення.  Тому при оптимальному керуванні нормальними режимами ЕЕС доцільно 

в якості критерію оптимальності використовувати втрати активної потужності й намагатись їх звести до 

планового значення. Це сприяє тому, що в кінці звітного періоду значення втрат електроенергії не перевищить 

норматив. Отже актуальною є задача вдосконалення існуючих та розробки нових методів оптимізації режимів 

ЕЕС, коли критерієм оптимальності є втрати електроенергії під час її транспортування з урахуванням 

планового значення технічних втрат потужності в умовах неповноти вихідних даних.  

Мета роботи. Зменшення втрат потужності в ЕЕС за рахунок удосконалення керування параметрами 

нормальних режимів. 

Матеріал і результати дослідження. При керуванні нормальними  режимами ЕЕС потрібно забезпечити 

мінімальне значення комплексного критерію оптимальності: 

( ) ( ) min)Ш,P,P,PP,(fF

q

1і

Тінорм →ωδ∆∆= ∑
=

,                                             (1) 

де ∆Р  – поточні втрати активної потужності в ЕЕС; P(δU) – потужність, еквівалентна збитку споживачів, 

обумовленому низькою якістю напруги; P(ω) – потужність, еквівалентна збитку внаслідок недовідпуску 

електроенергії, викликаному відмовами трансформаторів, зокрема відмовами пристроїв (РПН); ШТі – штрафна 

функція, яка вводиться для обліку ресурсу трансформаторів, зокрема перемикань пристроїв РПН; q – кількість 

регульованих трансформаторів. 

Для цього контролюють відхилення поточних втрат потужності від планового їх значення: 

нормP-P)( ∆∆=ψ P∆ ,
                                                                       (2) 

де ∆Рнорм  – нормативне значення технічних втрат потужності (НЗТВП). 

НЗТВП визначається за формулою:   

∑∑∑
== ≥

+=
n

1i

ii

n

1i

n

1j

jiijнорм PAPPAP∆ ,                                                 (3) 

де Рi, Рj  –  впливні фактори (потужність навантаження на шинах 110 кВ; потужність, яка передається по лініях 

міжсистемного зв’язку та ін.); ijA  і iA  – коефіцієнти при членах нормативної характеристики технічних втрат 

потужності.  

З метою знаходження мінімального значення цільової функції (1) в умовах неповноти початкових даних 

пропонуємо використовувати метод критеріального програмування й методи нейрон нечіткого моделювання.  

Одним із шляхів рішення задачі (1) є обґрунтована мінімізація НЗТВП (3). Під час пошуку рішення задачі 

мінімізації minPнорм →∆  формується відповідно цій задачі – двоїста задача з обмеженням у вигляді 

ортонормованої системи рівнянь [1]. Якщо ортонормована система рівнянь обмежень b====απαπαπαπ ( де αααα – матриця 

показників; b – вектор вільних членів ортонормованої системи рівнянь; ππππ – вектор критеріїв подібності) містить 

рівнянь менше, ніж змінних (критеріїв подібності), то така задача має високу міру складності й знайти її 

розв’язок звичайними методами складно. Тому запропоновано для розв’язку задачі високої міри складності 

критеріального програмування використовувати нейро-нечітке моделювання на етапі визначення незалежних 

(базисних) критерїів подібності. Незалежні критерії подібності представляються за допомогою функцій 

належності відповідним множинам членів цільової функції нормативних втрат потужності [2, 3].  

З метою покращення ефективності керуючих впливів під час керування нормальними режимами ЕЕС  

пропонується вдосконалити дворівневий, двоконтурний адаптивний програмно-апаратний комплекс 

(ДДАПАК), розроблений на кафедрі ЕСС ВНТУ [4] . Цей комплекс має  такі контури керування: зовнішній 

контур – контур оперативного керування і адаптації, і внутрішній контур – контур автоматизованого керування. 

ДДАПАК здійснює оптимальне автоматичне (автоматизоване) керування регулювальними пристроями 

(трансформаторами з РПН, джерелами реактивної потужності) підстанцій ЕЕС на нижньому рівні за законом 

керування, який визначений на верхньому рівні з урахуванням взаємного впливу регулювальних пристроїв 
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нижнього рівня, а також з eрахуванням НЗТВП [5].  Структурна схема ДДАПАК з уурахуванням НЗТВП 

показана на  рис. 1.   
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Рисунок 1 –Дворівневий двоконтурний адаптивний програмно-апаратний комплекс 

  
Висновки. Пропонуємо вирішувати актуальну науково-прикладну задачу підвищення ефективності 

оптимального керування нормальними режимами ЕЕС в умовах неповноти початкових даних шляхом 

використання результатів розрахунків параметрів оптимального режиму із застосуванням методів 

критеріального програмування й нейро-нечіткого моделювання. 
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Вступ. Через неоднорідність електричних мереж електроенергетичної системи (ЕЕС) спостерігається 
взаємовплив їх режимів, що негативно відображається на перетоках потужностей між електричними мережами 
різної напруги, а також на зовнішніх і власних транзитних перетоках потужності. Наслідком взаємовпливу 
режимів електричних мереж ЕЕС є додаткові втрати електроенергії, які зменшують їх економічну ефективність. 
Для зменшення неоднорідності мережі та оптимізації потокорозподілу, а це в свою чергу призводить до 
зменшення втрат потужності, використовуються лінійні регулятори [1, 2]. 

Мета роботи. Зменшення додаткових втрат електроенергії, викликаних неоднорідністю магістральних і 
розподільних електричних мереж шляхом компенсації взаємовпливу їх режимів з використанням лінійних 
регуляторів. 

Матеріал і результати дослідження. Електричні мережі енергопостачальних компаній працюють 
паралельно, тому зміни в режимі роботи однієї мережі впливають на стан в інших. На рис. 1 представлений 
фрагмент схеми ЕЕС з електричними мережами вищої і нижчої напруг, які зв’язані автотрансформаторами АТ1 
та АТ2. У схему введений крос-трансформатор (КТ) для створення зрівнювальної електрорушійної сили (öзр) в 
контурі.  

 

 

Рисунок 1 – Структурна схема паралельно працюючих електричних мереж 
 

Для компенсації взаємовпливу неоднорідних електричних мереж крос-трансформатор включається в таких 
місцях електричної мережі, які відповідають максимальному значенню чутливості узагальненого показника 
неоднорідності до міcця розташування цього регулятора. Параметри крос-трансформатора змінюються 
відповідно до зміни потоків потужності по ЛЕП ЕЕС і наближають їх до розподілу потоків потужності в 
однорідній мережі, що зменшує додаткові втрати електроенергії, викликані неоднорідністю магістральних і 
розподільних електричних мереж. Це призводить до підвищення ефективності роботи ЕЕС також завдяки 
оптимальному перерозподілу потужності і збільшенню пропускної здатності мережі НН, що збільшує її 
транзитні можливості. Постійне значення встановленого кута зсуву фаз визначається таким чином, щоб 
зменшувати узагальнений показник неоднорідності усієї ЕЕС: 

 
− −= −1 1

t â â tM x r x r Mγ ,  (1) 

де rв , xв – діагональні матриці активних і реактивних опорів віток ЕЕС, r, x – активна та реактивна складові 
матриці опорів вузлів, Mt – транспонована матриця з’єднань віток у вузлах. 

Визначається чутливість узагальненого показника неоднорідності до можливих місць установки крос-
трансформатора, що дає змогу точно встановити його місце розташування, найефективніше для регулювання 
потоків потужності в ЕЕС. Загальносистемні втрати активної потужності визначаються, використовуючи 
програму розрахунку усталеного режиму. При цьому втрати від транзитних перетоків потужності  
визначаються за формулою 

 =âS T S∆& && , (2) 

де âS∆& – вектор сумарних втрат у вітках схеми; S&  – вектор потужностей у вузлах; T& – матриця коефіцієнтів 

розподілу втрат потужності у вітках схеми в залежності від потужності у вузлах схеми, коефіцієнти якої 
показують, яку частку в сумарних втратах в і-й вітці складає протікання по ній  потужності до кожного вузла 
схеми і кожний і-й рядок якої  визначається  

 
−= 1

i t i i äT (U M )C UΣ

)
& & & , (3) 
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де tU& – транспонований вектор напруг у вузлах, включаючи й базисний; äU& – діагональна матриця напруг у 

вузлах, включаючи й базисний; iMΣ  – і-й вектор-стовпець матриці з’єднань віток у вузлах, включаючи й 

балансуючий; iC
)

– і-й вектор-рядок матриці розподілу струмів у вузлах по вітках схеми. 

Значення зрівнювальної Е.Р.С. у контурах схеми ЕЕС розраховується за формулою: 

 αν −= 1
зр вE j r M J& & , (4) 

де α α α αν − −= −1 1
в в к кN x r x r N  – матриця показників неоднорідності ЕЕС відносно контурів; rв, xв – діагональні 

матриці опорів віток дерева схеми ЕЕС; rк, xк – діагональні матриці опорів контурів; Mα, Nα – матриці з’єднань 

віток у вузлах і контурах дерева схеми ЕЕС; J& – вектор струмів у вузлах схеми ЕЕС у базовому режимі. 
Оптимальні значення коефіцієнтів трансформації, які формують оптимальний потокорозподіл і відповідні 

йому мінімальні втрати потужності в ЕЕС, визначаються з задачі:  

 { }P f ( k ) min∆ = →  (5) 

за умов         
i

ij *çði

j S

1 k E , i 1,q ,
∈

− = =∏ & &
 

де * çðiE& – відносне значення Е.Р.С. з (4), яку необхідно ввести в і-й контур для компенсації струмів небалансу, 

викликаних неоднорідністю ЕЕС; ijk& – коефіцієнт трансформації j-го трансформатора, що входить в і-й контур; 

Si – множина трансформаторів і-го контура; q – кількість незалежних контурів ЕЕС.   
Задача (5) розв’язується для характерних режимів ЕЕС, і з результатів розрахунків визначаються оптимальні 

параметри крос-трансформатора, за допомогою якого зменшується неоднорідність ЕЕС у цілому і 
мінімізуються втрати потужності. 

Для оцінки взаємовпливу режимів електричних мереж ЕЕС проведено обчислювальний експеримент по 
зменшенню додаткових втрат на прикладі фрагменту схеми ПЗЕС 110-750 кВ. Розрахунки проводились з 
транзитом активної потужності через мережу та без нього. Після кожної зміни значення потужності транзиту та 
зміни кута на крос-трансформаторі здійснювався розрахунок усталеного режиму ЕЕС за допомогою програми 
розрахунку режимів “ГрафСКАНЕР” та визначалися втрати. У результаті розрахунків побудовані залежності 
загальносистемних втрат активної потужності від коефіцієнта трансформації без транзиту та з транзитом 500 та 
1000 МВт (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Залежність загальносистемних втрат активної потужності від коефіцієнта трансформації  

без транзиту та з транзитом 500 та 1000 МВт 
 

З рис. 2 видно, що при введенні в мережу крос-трансформатора загальносистемні втрати мережі значно 
зменшуються. У даному випадку оптимальний кут лінійного регулятора рівний 10 ел.гр. 

Висновки. Наведений спосіб компенсації взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням  
лінійних регуляторів дозволяє збільшити ефективність роботи ЕЕС за рахунок компенсації впливу неоднорідності 
електричних мереж, зменшення взаємовпливу паралельно працюючих неоднорідних електричних мереж та 
зменшення додаткових потоків потужності, зумовлених транзитними потоками потужності і взаємовпливом 
електричних мереж. Пропонований спосіб дозволяє ефективно використати вплив Е.Р.С., введеної крос-
трансформатором, на потокорозподіл потужності для розвантаження мережі нижчої напруги і завантаження мережі 
вищої напруги, в результаті чого підвищуються ефективність використання крос-трансформатора в ЕЕС та якість 
функціонування цієї системи в цілому. 
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К РЕАЛИЗАЦИИ РЕКУПЕРАТИВНЫХ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ЭЛЕКТРО-

МОБИЛЯ С ИОНИСТОРАМИ 

А. С. Гончар, асп., А. В. Семиков, студ. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

ул. Фрунзе, 21, Харьков 61002, Украина 
 

Вступление. В мировом автомобилестроении наметилась четкая тенденция использования электропривода 
(ЭП) в качестве источника механической энергии. Такое решение позволяет экономить органические  
энергоресурсы, улучшить экологическую обстановку в городах, снизить в 7–10 раз затраты на энергоресурсы. В 
связи с открытием в НТУ «ХПИ» специализации «Компьютерные системы электромобилей» и созданием  
учебно-лабораторного образца электропривода электромобиля на базе автомобиля Lanos, была поставлена  
задача оценки экономии электроэнергии за счет организации тормозных режимов с рекуперацией энергии в 
батарею ионисторов. 

Цель работы. Определение параметров ЭП и накопителей электроэнергии для электромобиля и оценка с 
помощью компьютерного моделирования их энергетической эффективности. 

Материал и результаты исследований. Расчет суммарной мощности электрических машин (ЭМ)  
осуществляется исходя из движения электромобиля в городском цикле по методу эквивалентного момента [1], 
при условии постоянства передаточных чисел механических передач: 

∑
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где VMAX – максимальная продолжительная скорость электромобиля, 
Fi – сила действующая на автомобиль, на i-ом интервале времени, 
ti – продолжительность i-ого интервала времени,  
η – КПД механических передач, 
l – количество интервалов времени работы ЭП в двигательном режиме, 
m – общее количество интервалов времени работы ЭП, 
n – общее количество интервалов времени работы и простоя ЭП. 
При движении на автомобиль действуют четыре силы [2]: трение качения FТР колес о дорогу, сопротивление 

воздуха FВ, сила тяжести FТ на синус угла наклона поверхности sinα и сила инерции: 
F = FТР+FВ+FТsinα+mdV/dt                                                                 (2) 

где α – угол наклона поверхности, 
m – масса электромобиля, 
V – скорость автомобиля, 

FТР = φmg,                                                                                 (3) 
где φ – коэффициент сопротивления качению, 

g – ускорение свободного падения, 
FВ = kSV

2/2,                                                                                (4) 
где k – коэффициент, зависящий от очертания кузова, 

S – площадь поперечного сечения автомобиля, 
FТ = mg.                                                                                    (5) 

Приняты следующие параметры электромобиля: VMAX=90 км/ч, η=0,95, m=1000 кг, φ=0,015, k=0,32, S=2,5 м2, 
которые близки к параметрам легкового автомобиля Lanos, при условии движения в городе. 

Расчеты для стандартного городского цикла ECE-15 [3] показывают, что требуется ЭП мощностью 15 кВт. 
Выбрана машина постоянного тока с постоянными магнитами исходя из следующих соображений: 

– схема управления данным типом ЭМ проще в реализации, следовательно, надежнее и дешевле в отличие 
от схем для машин переменного тока; 

– обеспечивается относительно высокий КПД, благодаря использованию постоянных магнитов, 
– простота математической модели, наглядность переходных процессов в связи с чем упрощается их анализ. 
В то же время, используя МПТ можно решить общие вопросы, связанные с разработкой электромобиля, но 

не зависящие от типа электрической машины: 
– оценка требуемой мощности ЭМ для электромобиля, при заданных динамических и скоростных  

показателях автомобиля; 
– определение режимов работы ЭМ; 
– выбора накопителей электроэнергии; 
– расчет потребляемой энергии и экономии энергоресурсов за счет рекуперации по сравнению с обычным 

автомобилем. 
Для реализации одного из основных достоинств электропривода – возможности рекуперации энергии при 

торможениях в электромобиле должен быть накопитель, способный принимать необходимую мощность с  
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минимальными потерями. Из существующих в настоящее время в серийном производстве накопителей  
электроэнергии целесообразно использовать для этих целей ионисторы, которые обладают следующими  
преимуществами в сравнении с большинством типов аккумуляторных батарей: 

– ресурс более 10 лет и более 500 000 циклов заряд-разряд [5], 
– низкое внутреннее сопротивление, дающее высокую удельную [5] мощность до 10кВт/кг при КПД 95%. 
Требуемая ёмкость батареи ионисторов определяется из условия: 

EИон ≥ (EК + ∆EП – AТр)·ηЭП                                                                     (6) 
где EК – кинетическая энергия электромобиля до торможения, 

∆EП – изменение потенциальной энергии электромобиля, 
AТр – работа совершенная на преодоления сил трения о дорогу и сопротивления воздуха, 
ηЭП – КПД электропривода, ηЭП < 90%. 

2

2
Нач

К

mV
E =                                                                                       (7) 

где VНач – начальная скорость движения, 
∆EП = m·g·∆h,                                                                                  (8) 

где ∆h – изменение высоты над уровнем моря, 

0

( )
ТS

ТР В
A F F dS= +∫                                                                                  (9) 

где SТ – тормозной путь, 
S – координата пути. 
Расчеты по соотношениям (6–9) показали, что для принятых параметров электромобиля при торможении от 

90 км/ч и уменьшении высоты на 10 м достаточно ионистора емкостью около 250 кДж. 
Для изучения переходных процессов и оценки эффективности ЭП разработана и построена в пакете Simulink 

компьютерная модель. Выбран двигатели производства L.M.C. [4] номинальной мощностью 18 кВт,  
номинальным напряжением 100В, номинальным током 200А и массой 12 кг. Выбрана батарея из 60 ионисторов 
по 1800Ф компании Yunasko [5] массой 15 кг, способная обеспечить максимальную мощность двигателя при 
уровне заряда от 40% до 100%, накопить до 236196 Дж электрической энергии. Полученные во время  
моделирования значения мощности отбираемой от накопителя электроэнергии при движении по горизонтали и 
вверх и возвращаемой при движении вниз, значения рекуперируемой энергии при торможении и спуске занесе-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 – значения рекуперируемой энергии при торможении 

Наклон, sinα 
Энергия при торможении, Дж Мощность при движении, Вт 

с 30 км/ч с 60 км/ч  с 90 км/ч 30 км/ч 60 км/ч  90 км/ч 
-0,1 27104 171160 409633 5071 10175 12793 

0 11832 77139 192642 -1760 -4972 -11297 
0,1 7543 49753 125989 -13497 -26070 -42405 

 

Моделирование (рис. 1) цикла ECE-15 показало корректность предварительного выбора двигателя, средне-
квадратичный ток якоря составил 134 А, и энергетическую эффективность ЭП – 9,5 кВт*ч/100 км. 

Ёмкости, предлагаемых ионисторов, достаточно для  
рекуперации при спуске с холма высотой 35 м или высотой 10 
м и торможением от 80 км/ч, что является достаточным для не 
горной местности, где находится основное количество городов.  

Выводы. Моделирование показало эффективность  
использования ионисторов при торможениях и спусках: 

– Во время торможения возможно возвратить до 61 %  
кинетической энергии. 

– При спуске возможно возвратить до 62 % потенциальной 
энергии. 

– В стандартном городском цикле ECE-15 расход составля-
ет 9,5 кВт*ч/100 км. 

В городе, где торможения и разгоны осуществляются через 
несколько сот метров, за счет рекуперации дальность проезда 
может возрасти на 20…50%.                                                                                      Рисунок 1 – Цикл ЕСЕ-15 
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ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕКУПЕРАТИВНОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ НА ВАГОНАХ МЕТРОПОЛИТЕНА 

А. А. Сулим, м.н.с., С. Д. Сычев, зав. гр., В. Р. Распопин, зав. лаб.,  П. А. Хозя, к.т.н., ст. н.с., 
 А. А. Мельник, н.с., В. В. Федоров, инж. 
ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» 
ул. И. Приходько 33, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: lab65@ukrndiv.com.ua 

 
Введение. В рамках большого города энергоемкость отечественного метрополитена достаточно велика, что при 

постоянном удорожании энергоносителей, является основной причиной увеличения затрат на данном виде 
транспорта. Как следствие, возникает интерес к внедрению энергосберегающих технологий на поездах метро. Одним 
из возможных вариантов является применение рекуперативного торможения [1]. До настоящего времени 
возможности режима рекуперации используются далеко не в полной мере, поскольку значительная часть тягового 
оборудования эксплуатируемых вагонов метрополитена не обладает возможностью генерировать энергию обратно в 
сеть при торможении. С целью уменьшения потребления электроэнергии на тягу в последние годы создаются, 
испытываются и внедряются опытные образцы вагонов поезда метро с возможностью осуществления режима 
рекуперации.  

Цель работы. Анализ вопроса экономии электроэнергии при использовании рекуперативного торможения на 
вагонах метрополитена. 

Материал и результаты исследования. Применение рекуперативного торможения на поездах метро является 
перспективным в связи с особенностями эксплуатации: частые пуски и остановки, ускорения и замедления, часто 
изменяющийся профиль пути. Рассмотрим эффективность применения данного вида торможения в условиях 
эксплуатации поезда метро на примере Святошинско-Броварской линии КП «Киевский метрополитен». Выполним 
расчет количества энергии, которую потенциально может вернуть поезд метро в контактную сеть в режиме 
рекуперативного торможения. Расчет выполняется для относительно ровного участка пути на перегоне Театральная-
Крещатик и участка с максимальным спуском на перегоне Шулявская-Берестейская. В качестве исследуемого 
объекта выбран пятивагонный поезд метро с номинальной загрузкой. В ходе математических расчетов установлено: 

– при разгоне до скорости 65 км/час на участке Театральная-Крещатик поезд метро потребляет из сети     14,98 
кВт · час, в режиме рекуперативного торможения может отдать в сеть 9,56 кВт · час. В расчетах установлена 
следующая длительность режимов: тяга – 29,2 с, выбег – 26,8 с, рекуперация – 15,4 с, остановка – 30 с. Таким 
образом, теоретически поезд метро может вернуть в сеть около 63,81 % расходуемой на тягу электроэнергии, при 
условии наличия на линии потребителя данной энергии. Однако на практике использование рекуперируемой 
энергии поезда на данном участке будет значительно меньше из-за малой вероятности движения поезда встречного 
направления в режиме тяги; 

– при разгоне до скорости 65 км/час на участке Берестейская-Шулявская поезд метро потребляет из сети 10,77 
кВт · час, в режиме рекуперативного торможения может отдать 58,9 кВт · час. В расчетах установлена следующая 
длительность режимов движения на этом участке: тяга – 16,9 с, выбег – 5,7 с, рекуперация – 96,3 с, остановка – 30 с. 
Из расчетов видно, что на этом перегоне за счет длительного спуска поезд может вернуть количество энергии в 5 раз 
больше, чем он потребляет из сети в режиме тяги. Вероятность использования рекуперируемой энергии поезда на 
данном перегоне достаточно велика, поскольку поезд встречного направления будет двигаться в режиме тяги по 
наибольшему подъему. 

Следует отметить, что сделанные оценки значений рекуперируемой энергии выполнены без учета потребления 
некоторой части энергии системами собственных нужд вагонов на этих участках, а также возможности передачи 
части избыточной энергии на соседние участки контактной сети через шины тяговой подстанции. Отмеченные 
обстоятельства снизят реальные значения возвращенной энергии. 

Таким образом, эффективность использования рекуперируемой энергии поездов метро будет в значительной 
мере зависеть от следующих факторов: наличия потребителей на участке тяговой подстанции; режима движения 
других потребителей; профиля пути.  

Выводы. По выполненным расчетам можно сделать следующие выводы: 
– при существующей инфраструктуре энергоснабжения в метрополитене использование энергии рекуперации 

имеет вероятностный характер; 
– существует зависимость использования энергии рекуперации от интенсивности движения на перегоне (при 

большей интенсивности движения вероятность использования энергии больше); 
– наибольшая эффективность использования энергии происходит на затяжных уклонах, когда источник энергии 

движется в режиме торможения на спуске, а приемник – в режиме тяги на подъеме; 
– экономия электроэнергии при применении рекуперативного торможения на поездах метро может составить 5–

25 %, а на отдельных перегонах около 30–40 %. 
Дальнейшие исследования по повышению эффективности использования рекуперируемой энергии должны быть 

направлены на использование накопителей для сохранения этой энергии при отсутствии потребителя на линии, на 
выбор рационального места размещения данного накопителя и оптимизацию режимов его работы. 
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Введение. Работа городского транспорта в современных условиях в Украине является важной 

составляющей развития инфраструктуры городов. При этом работа троллейбусов во многом зависит от уровня 

надёжности установленного на нём оборудования. Уровень функционирования и работоспособности 

электрического оборудования троллейбуса зависит от его технического состояния. В процессе эксплуатации 

троллейбусов под воздействием внешних факторов и специфических режимов работы техническое состояние 

оборудования существенно ухудшается: снижаются показатели надёжности и долговечности с последующим 

увеличением количества отказов. 

Цель работы. Анализ причин аварийности и поиск путей повышения эффективности эксплуатации 

городского электротранспорта. 

Материал и результаты исследования. Анализ условий работы показывает, что городской электротранспорт 

города Кременчуга, а именно троллейбусы, эксплуатируется в сложных климатических условиях. Высокая 

влажность воздуха, связанная с тем, что в черте города протекает река Днепр, является причиной образования инея 

на контактных проводах в зимнее время. Это приводит к образованию дуги в трибосистеме «токосъёмный элемент – 

контактный провод» в процессе движения троллейбуса и последующего отрыва токоприёмника, в результате чего 

происходит электроэрозионный износ вставок и контактного провода. Кроме того, в городе присутствует высокая 

загазованность и запылённость агрессивными соединениями, которые выбрасываются производственными 

предприятиями. Контактная сеть характеризируется наличием свыше 150 специальных узлов (стрелок, переходов, 

стыков), часть из которых не отрегулирована или находится в неисправном состоянии, что оказывает негативное 

влияние на надёжность, долговечность, ресурс и количество отказов при эксплуатации скользящих контактов. Также 

недофинансирование субъекта городского электротранспорта приводит к тому, что при модернизации  и текущем 

ремонте используются дешевые некачественные материалы, изготовленные не в соответствии с техническими 

требованиями и не соответствующие условиям эксплуатации троллейбусов. В таких условиях трибосистема 

преждевременно вырабатывает свой ресурс, и это приводит к ухудшению состояния поверхности медного 

контактного провода и повышению интенсивности износа. Все эти факторы являются причиной значительного 

ухудшения технико-экономических и технико-эксплуатационных показателей электротранспорта. 

Многолетний опыт эксплуатации троллейбусов, а именно статистические данные, показывают, что затраты 

на обеспечение и поддержание надёжности в несколько раз превышают их стоимость. 

Техническое обслуживание и ремонт электротехнического комплекса троллейбусов составляет около 60 % 

от суммарного объёма затрат на обслуживание подвижной единицы.  

Учитывая тот факт, что реально эксплуатируемый подвижной состав электротранспорта изношен более чем 

на 85 %, проблема обеспечения надёжности электрического оборудования в процессе эксплуатации, 

определения и прогнозирования остаточного ресурса, а также фактического технического состояния в 

современной Украине является очень острой. 

Заданный или необходимый уровень надёжности электротехнического оборудования троллейбусов можно 

обеспечить только при условии комплексного подхода к решению проблемы оценки надёжности, 

долговечности, степени безотказности, прогнозирования ресурса и технического состояния электрического 

комплекса троллейбусов, а также повышения эффективности их эксплуатации. Комплексный подход 

заключается в решении следующих задач:  

–  оптимальная организация диагностики с обеспечением исправного технического состояния 

электрического оборудования;  

–  оценка и прогнозирование технического состояния электрического оборудования при его эксплуатации;  

–  оптимизация сроков проведения технического обслуживания и ремонта электрического оборудования, 

основываясь на его реальном техническом состоянии путём выбора рациональной стратегии. 

Выводы. Выполненный анализ показал, что для детальной оценки технического состояния электрического 

оборудования троллейбусов необходима выработка комплексного подхода к оценке надёжности, безотказности, 

долговечности с дальнейшим прогнозированием его ресурса и работоспособности. Это позволило бы точно 

определить текущее техническое состояние электрического оборудования и троллейбусов в целом, 

прогнозировать изменение технического состояния с определенной вероятностью для предотвращения в 

межремонтный период возникновения отказов. 
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Введение. Одним из важнейших звеньев в современной транспортной инфраструктуре городов-мегаполисов 
является метрополитен, обладающий наибольшими провозными возможностями по сравнению с другими видами 
городского транспорта, экологически чистый, скоростной и комфортный перевозчик, что позволяет классифицировать 
его как перспективный вид пассажирского транспорта на весьма длительный период. Следует также отметить, что 
объемы перевозок пассажиров и доля метрополитенов в общегородских перевозках возрастают.  

Главными проблемами при эксплуатации отечественных поездов метро являются высокие затраты электроэнергии на 
тягу и большая изношенность подвижного состава. В настоящее время большое количество исследований направлено на 
создание систем рекуперативного торможения, стационарных, бортовых и комбинированных систем накопления, 
которые бы позволили в значительной мере уменьшить расход электроэнергии на тягу [1-2]. Вместе с тем, остаются 
актуальными вопросы по использованию накопителей энергии при аварийном отключении питания контактного рельса. 
В связи с развитием мощных силовых конденсаторов и относительно невысокой их стоимостью по отношению к другим 
накопителям, перспективными являются емкостные накопители энергии (ЕНЭ) [2]. Возможность образования силы тяги 
во время отсутствия напряжения питания на контактном рельсе имеет практический интерес с точки зрения безопасной и 
комфортной эвакуации пассажиров. 

Цель работы. Применение ЕНЭ на поездах метро при возникновении аварийных режимов (отсутствие питания на 
контактном рельсе). 

Материал и результаты исследования. В настоящее время поезда метро оборудованы резервным источником 
питания – аккумуляторной батареей (АБ), которая должна обеспечивать питание систем аварийного освещения и 
вентиляции, а также сигнальных ограждающих фонарей. При отсутствии напряжения на контактном рельсе АБ должна 
позволять осуществлять питание сигнальных ограждающих фонарей в течении пяти часов, систем аварийного 
освещения и вентиляции – не менее одного часа [3]. Таким образом, при отсутствии питания контактной сети резервный 
источник питания позволяет поддерживать работоспособность систем безопасности движения, однако не позволяет 
осуществлять движение поезда до ближайшей станции. Нередко при возникновении аварийной ситуации приходится 
эвакуировать пассажиров из поезда метро между станциями (в туннеле), что не является комфортными и безопасными 
условиями для пассажиров. Эвакуация пассажиров может значительно усложниться при наличии инвалидов в салонах 
поезда. Применение же ЕНЭ в качестве дополнительных источников питания на вагонах метро, позволит запасать 
количество энергии, необходимое для движения поезда до ближайшей станции.  

Идея применения ЕНЭ в аварийном режиме заключается в том, что при торможении поезда метро часть 
электроэнергии должна идти на его заряд. В случае возникновения вышеупомянутой аварийной ситуации по сигналу 
машиниста поезда система управления должна осуществить переход на питание тягового привода от аварийного 
источника (емкостного накопителя). Авторами данной работы разработан алгоритм расчета емкости ЕНЭ, необходимой 
для движения поезда метро до станции с учетом протяженности участка, загрузки поезда и профиля пути. В 
разработанном алгоритме расчета также рассчитывается необходимая сила тяги поезда с учетом основных и 
дополнительных сопротивлений поезда. На основании алгоритма выполнен расчет ЕНЭ при максимальной загрузке 
поезда на отрезке «Выдубичи – Славутич», который характеризуется наибольшим расстоянием между станциями и 
наличием наибольшего уклона на линии (і = 4,0 %).  

В качестве исследуемого выбран трехвагонный поезд метро, с установленными двигателями на каждой оси и массой 
равной 167 т. Максимальная скорость движения поезда метро в режиме тяги при возникновении аварийной ситуации 
принята не более 30 км/час, напряжение на ЕНЭ – 825 В, остаточное ускорение должно быть более 0,05 м/с

2 
[4]. Из 

расчетов установлено, что максимальная сила тяги для данного поезда должна составлять 85 кН, ускорение при пуске 
поезда на уклоне (і = 4,0 %) – 0,064 м/с

2
, что удовлетворяет заданным ограничениям.  

В процессе расчетов установлено, что необходимое количество энергии для разгона поезда до скорости       30 км/час 
составляет 2,2 кВт·ч (7,92 МДж), для преодоления отрезка между станциями Выдубичи и Славутич необходимое 
количество энергии – 21,69 кВт·ч (78,08 МДж). Таким образом, необходимая емкость накопителя для преодоления 
расстояния между станциями должна составлять 230 Ф. Полученные расчетные параметры ЕНЭ имеют значительные 
массо-габаритные показатели, что негативно будет сказываться на динамике движения поезда. Уменьшить емкость 
накопителя можно при снижении максимальной скорости движения поезда в режиме тяги до 10 – 15 км/час.  

Выводы. По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
- использование энергоемких конденсаторов (ионисторов) в качестве дополнительных источников питания на 

поездах метро позволит реализовать режим тяги при отсутствии напряжения в контактной сети; 
- разработан алгоритм расчета емкости ЕНЭ с учетом загрузки поезда и профиля пути, который позволил рассчитать 

необходимое количество энергии и емкость ионисторов в случае возникновения аварийной ситуации между станциями 
Выдубичи и Славутич; 

- в дальнейших исследованиях необходимо определить оптимальное управление поездом метро в аварийном режиме 
с целью получения наименьшего удельного расхода электроэнергии на тягу. 
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Introduction. All the parts of electrical power supply system consists of various high voltage equipment, such as 

transformers, switchgears, disconnectors, cables etc. These equipment are interconnected to make power supply 

possible i.e. each device is coupled within an electrical contact to the next one, occasionally electric contact is present 

between parts of the same equipment.  

To ensure safe and sustainable operation of the entire network and its units in particular it is crucial to maintain 

proper state of electrical components contacts.  

The purpose of diagnostic is to provide information about the state of the equipment. The information obtained from 

diagnosing the equipment can be used to assess the condition and in case of any abnormalities that can cause failure to 

the equipment, the adequate action can be undertaken to prevent that failure. 

Aim of the research. To point out the peculiarities of the most common methods of contacts condition diagnostics 

as well as to examine the methods on reasonability and to give conclusions on proper application and optimization. 

Experimental part and result obtained. The contact is characterized by it resistance and temperature. The 

condition of the contact can be determined by either on-line or off-line diagnostics. For on-line diagnostics, the 

temperature of the contact is measured; off-line diagnostics usually consist of resistance measurements. 

Due to ageing, overheating and wear the contact resistance will increase during its service life time. Therefore, the 

contacts condition can be assessed by measuring this resistance, because it is the most suitable characteristic of the 

contacts as it directly describes the contacts condition [1]. That principle off-line diagnostics is based on. Though the 

need is to have insight into the condition of the equipment without taking it out of operation, submission of this method 

is irrational on some occasions.  

The resistance method needs certain modification in order to enable its use for on-line measurement. In order to 

avoid measuring equipment being physically connected to the high voltage system which is not only dangerous to the 

employees but also cause damage to instrument itself, it might be necessary to apply either shunts, which would result 

in power losses or instrument transformer that increases the total cost of the method. 

For traditional on-line diagnostics, the temperature of the contact is measured; furthermore it is necessary to relate 

the temperature rise at the contact to its resistance. This technique greatest advantage is it being a non-contact and non –

destructive one, well suited for devices operating under high voltage or carrying high current [2]. 

The main demerits of this method is the fact, that high voltage equipment contacts of external installation cannot be 

estimated by this means due to it being subjected to ambient factors. Action of wind creates the forced convection, 

which decreases temperature of contacts; in a daytime the contacts are heated by the action of sun radiation. In other 

words temperature of contacts cannot be considered as resistance function only. Thus it is necessary to develop the error 

reduction technique in order to enable the method use for outdoor devices contacts state estimation. 

Contacts diagnostics method, developed in Japan is based on the notion, that poor contact causes non-linear 

distribution of magnetic field across the contact. It is detected by the successive sensors [3]. The method requires 

further research and real-life tests in order to be proved as economically grounded and efficient one. 

Conclusions. Each one of contacts diagnostics methods require further research and grounding for application on 

high-voltage devices of various installation types. The resistance method can be used for deenergized parts of the 

circuit, but it requires additional instruments in order to ensure safe operation at energized components of the network. 

The thermal method is rational for application at high voltage devices of internal installation contacts, but it requires 

error-reduction component. The magnetic-field based method is not sufficiently explored for wide application.  

In order to perform a successful maintenance on equipment, not only the diagnostic tool and associated methods 

must be determined but, also the parameters that determine the performance and thus contribute to the reliability of the 

equipment must be identified. 
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УРАХУВАННЯ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРДЕЧНИКІВ СТАТОРІВ ПРИ РОБОТІ 
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У СКЛАДІ КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

І. А. Колотило, ас.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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Вступ. Широке використання сучасних силових напівпровідникових приладів і перетворювачів на їх базі, 
вдосконалення засобів автоматичного керування, у тому числі мікропроцесорних, дозволяє широко 
впроваджувати системи керованих асинхронних двигунів, які становлять основу сучасного керованого 
електропривода. Згідно [1], у 2002 р. на європейському ринку із загального числа керованих електроприводів 
електроприводи змінного струму складали 68 %, постійного струму – 17 %. На сьогодні дана тенденція 
зберігається, оскільки керований електропривод загальнопромислового призначення найактивніше 
реалізовується на базі асинхронних двигунів [1]. Це пов'язане з тим, що в діапазоні потужностей до 100 кВт 
асинхронних двигунів виробляється в 40–50 разів більше, ніж двигунів постійного струму. 

Отже, великого значення отримує проблема ефективності електромеханічного перетворення енергії, тобто 
підвищення коефіцієнта корисної дії і зменшення втрат використовуваних двигунів. Для вирішення цієї 
проблеми необхідно мати достовірні методи розрахунку основних складових втрат. При цьому слід 
враховувати особливості формування напруги живлення на виході перетворювачів, оскільки при визначенні 
втрат за стандартними методиками передбачається, що двигун живиться синусоїдальним струмом. 

Розроблювані методи визначення втрат повинні враховувати зміну властивостей сердечників статорів при 
тривалій експлуатації та після ремонту, щоб забезпечити необхідну точність при визначенні реальних параметрів 
машин та необхідних умов їх експлуатації. 

Мета роботи. Адаптація методів визначення втрат в асинхронному двигуні з урахуванням зміни властивостей 

сердечника статора при роботі у системах промислового керованого електропривода. 

Матеріал і результати дослідження. Як відомо з джерел [1, 2], основними втратами для асинхронної 

машини є втрати в міді elP∆  статора та ротора, втрати в сталі magP∆  від гистерезису та вихрових струмів, а 

також механічні втрати mecP∆ . Основними втратами у сталі ротора можна знехтувати, оскільки у статичних 

режимах для умов частотного керування вони дуже малі. Окрім названих втрат, в асинхронній машині також 

виділяють додаткові втрати, які складають у середньому 1 % від споживаної потужності.  

Згідно [2], складові основних втрат асинхронної машини визначаються наступним чином. Втрати в міді 

статора представляються у вигляді суми втрат від намагнічуючого струму та втрат від робочого струму: 
2 2

1 2 0el eP i a i
µ

∆ ρ ′′′′= += += += + ,      (1) 

де 
2

i′′′′  – відносний приведений струм ротора; i
µ

 – відносний струм намагнічування;
 1 1 2e ea aρ = += += += +  – коефіцієнт 

змінних втрат у міді статора і ротора від приведеного струму ротора. 

Магнітні втрати залежать від частоти та потоку двигуна: 
2

1
( )magP∆ σ α ϕ==== ,      (2) 

де 
2

1
( ) h fa aσ α α α= += += += +  – коефіцієнт втрат у сталі від гистерезису та вихрових струмів; 

1 1nomf fα ====  – відносна 

частота струму статора, nomα
ϕ Φ Φ====  – відносний потік двигуна.

 
Механічні втрати залежать від кутової швидкості: 

.

n
mec mec nomP P∆ ∆ α==== ,      (3) 

де
.mec nomP∆  – механічні втрати у номінальному режимі; 

1 1nomα ω ω====  – номінальна кутова швидкість поля статора; 

1 1.5n = ÷= ÷= ÷= ÷ . 

У результаті вираз для основних втрат приймає вигляд: 
2 2 2

1 2 1 0
( )

n
e mehP i a i a

µ
∆ ρ σ α ϕ α′′′′= + + += + + += + + += + + + ,    (4)

 
де

 meha  - коефіцієнт механічних втрат. 

При врахуванні додаткових втрат вираз (4) не змінює своєї структури, а лише вносяться деякі корективи у 

значення коефіцієнтів, отже повні втрати з урахуванням додаткових втрат матимуть вигляд: 
2 2 2

2 2 2 0
( )

n
e mehP i a i a

µ
∆ ρ σ α ϕ α′′′′= + + += + + += + + += + + + ,    (5) 

де 
2 1 2e ea aρ ′′′′= += += += +  – коефіцієнт змінних втрат з урахуванням додаткових втрат, 

2

2
( ) h fa aσ α α α′ ′′ ′′ ′′ ′= += += += +  – коефіцієнт 

втрат у сталі, що враховує як основні, так і додаткові втрати. 

У виразах (1–5) зазвичай використовуються постійні коефіцієнти 
1 2 0
, , , , ,e e e h f meha a a a a a , які для окремо 

взятого двигуна певного діапазону потужності та типовиконання характеризують відносну величину окремих 

складових номінальних втрат. Величини зазначених коефіцієнтів для нових машин загальнопромислового 

призначення лежать у межах 
1 2

0.28 0.32e ea a≈ ≈ ÷≈ ≈ ÷≈ ≈ ÷≈ ≈ ÷ , 
0

0.02 0.06ea ≈ ÷≈ ÷≈ ÷≈ ÷ , 0.22 0.19h fa a+ = ÷+ = ÷+ = ÷+ = ÷ , 0.09 0.06meha = ÷= ÷= ÷= ÷
 
[2], 

що характеризує відносну вагу кожної складової втрат у сумарних втратах. Оскільки у процесі ремонту та 
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тривалої експлуатації змінюються властивості основних конструктивних вузлів та елементів АД, є всі підстави 

вважати, що приведені значення коефіцієнтів є змінними [3]. Отже, для забезпечення необхідної точності 

обчислення складових втрат необхідно внести поправки у дані коефіцієнти з урахуванням реальних 

характеристик вузлів та елементів. 

Втрати у міді статора визначаються експериментально за стандартними методами [1, 2] та розраховуються 

за виразом (1). Однак слід враховувати зміну опору обмотки при виникненні короткозамкнених витків та інших 

її пошкоджень у процесі експлуатації [6, 7]. Для цього пропонується використання дослідів по визначенню 

активного опору обмотки статора під навантаженням [6, 7], які допомагають уточнити його значення на 

змінному струмі, оскільки за стандартними методами передбачається його визначення на постійному струмі. 

Крім того, зміна стану магнітної системи призведе до збільшення струму обмотки статора [5], що впливатиме 

на збільшення перегріву в дефектних місцях. Це також необхідно враховувати при розрахунку електричних 

втрат. 
Втрати у сталі пропонується визначати згідно [4]. При цьому слід враховувати втрати в роторі, особливо при 

високому рівні насичення магнітної системи. Метод базується на визначенні втрат за допомогою неробочого 
ходу з використанням залежності виду 

0 2mag mec x elP P P P P∆ ∆ ∆ ∆ ∆= + + += + + += + + += + + + ,     (6) 

де 
0 2
, xP P∆ ∆  – відповідно сумарні втрати неробочого ходу, втрати неробочого ходу в роторі. 

Механічні втрати пропонується визначати за методом вибігу, втрати неробочого ходу у роторі – із 
співвідношення: 

2 _
( ) / (1 )x mec add II x x mec xP P P s s P s∆ ∆ ∆ ∆= + − ≈= + − ≈= + − ≈= + − ≈ ,     (7) 

де 
_add II

P∆  – додаткові втрати ІІ роду; xs  – ковзання неробочого ходу. 

Далі, шляхом розділення втрат у сталі статора за даними неробочого ходу, визначаються основні втрати у 
сталі:  

2

10
( )

magP f E∆ ==== ,      (8) 

де 
10 1 0 1

E U I Z= −= −= −= − , 
1

U  – напруга живлення; (((( ))))
22

1 1 2êZ R X= += += += +  – повний опір кола статора, êÕ  – індуктивний опір. 

Враховуючи зазначене вище, можна отримати уточнені значення основних втрат у сталі для різних режимів 
роботи АД при несинусоїдальності струму статора, викликаній, наприклад, живленням від напівпровідникового 
перетворювача або наднормовим насиченням магнітної системи.  

Додаткові втрати, як зазначено в [4, 5], неможливо розрахувати аналітичним способом, тому пропонується 
їх визначати як різницю між повними втратами в сталі і сумою втрат на гістерезис та вихрові струми: 

_ ( ) ,mag add mag h fÐ P P P∆ ∆= − += − += − += − +      (9) 

де hP  – втрати на гістерезис, fP  – втрати на вихрові струми. 

При цьому більшу частину додаткових втрат необхідно відносити до втрат на вихрові струми [4]. 
Для більш точного визначення втрат при живленні АД від керованого перетворювача необхідно додатково 

враховувати вплив несинусоїдальності напруги джерела живлення. При цьому наявність викривлень напруги 
живлення повинна враховуватись через відповідні коефіцієнти у приведених співвідношеннях для  визначення 
втрат, зокрема для втрат у сталі. 

Висновки. Запропоновано підхід щодо отримання уточнених співвідношень для визначення складових втрат в 

АД при їх роботі у складі керованого електропривода. Наведено рекомендації щодо уточнення розрахункових 

співвідношень для визначення складових втрат з урахуванням реальних характеристик вузлів та елементів 

асинхронних двигунів. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССЫ  
И ГАБАРИТОВ НЕАКТИВНОЙ ЧАСТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНОЙ 

СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 

А. Н. Минко, инж.-конструктор, асп. 
ГП «Элетротяжмаш», Украинская инженерно–педагогическая академия, г. Харьков 
вул. Університетська, 16, Харків, Україна, E-mail: alexandr.minko@list.ru 
 

Введение. Одним из основных показателей конкурентоспособности турбогенераторов (ТГ) с воздушной 

системой охлаждения являются массогабаритные показатели его неактивной части (корпусной, вспомогатель-

ной). Величина массы и габаритов, превышающая нормативный стандарт, приводит к существенному увеличе-

нию стоимости перевозок как на железнодорожном, так и автомобильном транспорте, а в случае «дальнего экс-

порта» посредством авиаперевозок задача становится невыполнимой. Кроме того, массогабаритная характери-

стика корпусной (корпус статора, короба и т.д.) и торцевой (наружный щит, подшипниковый узел и др.) состав-

ляющей турбогенераторов имеет жесткую связь с технологическими операциями, производимыми с деталями 

узлов в отношении их малозатратного производства и коэффициента использования материала, которая харак-

теризуется прямо пропорциональной зависимостью [1]. 

Цель работы. Сформулировать комплексный подход эффективного использования (оптимизации) показа-

телей массы и габаритов неактивной части крупных электрических машин (на примере ТГ) с учетом рацио-

нального конструирования элементов корпусной составляющей генератора. 

Материал и результаты исследования. По результатам анализа инженерной документации (конструктор-

ской, расчетной, испытательной), современных технических требований и условий проектирования, а также 

многолетнего опыта производства крупных электрических машин комплексный подход эффективного исполь-

зования (оптимизации) массы и габаритов неактивной составляющей конструкции ТГ следует осуществлять 

следующим образом [2–5]: 

1. Оптимизацию элементарных элементов конструкции следует проводить с уменьшением площади сечения 

детали и без существенного изменения площади её рабочего (функционально необходимого) сечения. 

2. Оптимизацию (снижение) рабочих габаритов сборочного узла необходимо осуществлять с учетом соблю-

дения баланса усложнения конструкции и увеличения трудоемкости производственных и монтажных работ, 

сопутствующих узлу, к оптимизируемой величине габаритов. 

3. Массогабаритную оптимизацию конструкции в части замены материала детали следует проводить с уче-

том контроля стоимости заменяемого материала, так как превышение стоимости материала-заменителя над 

стоимостью исходного материала часто экономически неоправданно даже в условиях многократного снижения 

массогабаритных параметров изделия. 

4. Оптимизацию корпусной составляющей конструкции эффективно производить в сочетании с оптималь-

ным использованием рабочих габаритов активной зоны турбогенератора, например, путем интенсификации 

охлаждения сердечника статора и обмотки. 

5. Массогабаритную оптимизацию неактивной части внутри корпусного наполнения (активной части) сле-

дует производить с обеспечением максимальной геометрической симметрией элементов конструкции и, как 

следствие, с высокой степенью унификации сборочных узлов. 

6. Оптимизацию концевых частей корпуса статора следует осуществлять при компактном пространственном 

сопряжении нажимного фланца с нажимным устройством и кронштейна с закрепленными на нем лобовыми 

частями обмотки статора. 

7. Оптимизацию корпуса статора в части кантовочного устройства необходимо осуществлять в сочетании с 

эффективным (конструктивно оригинальным: съемным, частично съемным и т.д.), сопряжением с продольным 

силовым бруском, а также с отнесением кантовочного устройства к разряду технологических приспособлений, 

которые в массогабаритную характеристику турбогенератора не входят. 

8. Минимизация тангенциального размера деталей наполнения приставных коробов (вентилятора, масло-

уловителя промежуточных щитов, диффузора и т.п.), путем эффективного расчета их функциональности, гео-

метрии и компактного способа сопряжения сборочных узлов позволит сбалансировать массогабаритные пара-

метры приставного короба ТГ. 

9. Оптимальная компоновка теплообменного устройства (газоохладителя) с коробом существенно снизит 

показатели массы и габаритов его боковых элементов (колодцы теплообменников). 

10. Оптимизацию наружного щита следует проводить по пути снижения механико-вибрационного воздейст-

вия, передаваемого силовым подшипником; как результат снижения воздействия – уменьшение массы за счет 

отсутствия необходимости высокой степени жесткости щита. 

11. Оптимизацию подшипникового узла необходимо производить путем эффективного расчета его функ-

циональных параметров, с учетом которых необходимо конструктивно сбалансировать соотношение массога-

баритных параметров активных элементов подшипника (обойма, вкладыш) с корпусной составляющей конст-

рукции. 

12. Оптимизацию габаритов турбогенератора в тангенциальном направлении следует производить с сокра-

щением расстояния между опорными подшипниками при помощи эффективной компоновки подшипникового 
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узла, например, переход от выносного стоякового подшипника к опорно-приставной компоновке и конструк-

ции. 

На рис. 1 изображены модели возможных решений эффективного использования параметров массы и габа-

ритов неактивной части ТГ с воздушной системой охлаждения, согласно предлагаемому подходу. Под базовой 

моделью понимается модель до оптимизации, под предлагаемой – после оптимизации. 
 

а б 

Наружные опорные лапы корпуса статора: а – базовая модель; б – предлагаемая модель 

а 
б 

Кантовочное устройство корпуса статора: а – базовая модель; б – предлагаемая модель 

а б 

Поддонные лапки корпуса статора: а – базовая модель; б – предлагаемая модель 

Рисунок 1 – Возможные решения эффективного использования параметров массы и габаритов конструкции 
 

Выводы. 1. Предложенный комплексный подход эффективного использования массы и размеров ТГ с воз-

душной системой охлаждения, представленный через совокупность рекомендаций разработчику, позволяет 

ощутимо снизить показатель массы и габаритов, конструкции, ранее освоенной в производстве, и приблизиться 

к характеристикам массогабаритности ТГ зарубежного производства. 2. Осуществление проектировочных ра-

бот в соответствии с изложенным комплексным подходом существенно повысит степень использования мате-

риалоемкости конструкции, что позволит увеличить экономическую эффективность ТГ и повысит его конку-

рентоспособность на рынке электромашиностроения.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОЙ 

ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

А. В. Мруженко, магистр., С. В. Сукач, ст. преп. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  

вул. Першотравнева, 20, 39631, м. Кременчук, Україна, e-mail: alexandr.31.12.11@gmail.com 

 
Введение. Современные турбомеханизмы сложно представить без автоматизированных систем управления. 

Данные системы позволяют централизованно контролировать и управлять необходимыми параметрами, а также 
программировать работу системы, исключая участие человека в ее функционировании. 

Цель работы. Разработка системы управления и контроля для повышения эффективности охлаждения 
вентиляторно-холодильной установки при общем увеличении её показателей надёжности и эффективности. 

Материал и результаты исследования. В промышленности и народном хозяйстве широко используются 
различные турбомашины – насосы и вентиляторы. Подавляющее большинство систем, элементами которых 
являются приводимые электродвигателем механизмы, работают в режимах с переменной нагрузкой. Для 
регулирования их производительности существуют различные способы, но наиболее распространенными 
являются дросселирование и направляющий аппарат [1]. 

Эти методы обеспечивают необходимые параметры установок, но имеют существенные недостатки: 
– энергия потока, затраченная на дросселирование, переходит в тепловую энергию; 
– износ запорной арматуры; 
– износ коммутационной аппаратуры;  
– износ подшипников двигателя и вентилятора; 
– большие пусковые токи. 
С развитием силовой полупроводниковой и микропроцессорной техники появились схемы 

преобразователей частоты, которые позволяют точно управлять скоростью и моментом электродвигателя по 
заданным параметрам в полном соответствии с характером нагрузки. Это, в свою очередь, позволяет 
осуществлять точное регулирование практически любого процесса в наиболее экономичном режиме, без 
тяжёлых переходных процессов в технологических системах и электрических сетях [2]. 

В результате анализа особенностей режимов работы вентилятора воздушного холодильника установки 
«Каталитический реформинг» ПАО «Укртатнафта», обоснованы направления автоматизации системы 
управления. Блок-схема автоматизированного электропривода вентилятора воздушной холодильной установки 
представлена на рис. 1, где ПЧ – преобразователь частоты, АД – асинхронный двигатель, В – вентилятор,  
РО - радиатор охлаждения [4]. 

äâU
дв

ω
дв

М

Ct
05045 −=

Ct 06055−=  
Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированного электропривода вентилятора воздушной холодильной установки 

 
Разработано математическое описание системы управления вентилятора воздушного холодильника, а 

именно: описание технологического оборудования (вентилятора В и радиатора охлаждения РО), описание 
электропривода вентилятора (ПЧ-АД в системе координат u, v, 0, неподвижной относительно поля статора), 
построены структурные схемы разомкнутой и замкнутой систем управления электроприводом вентилятора по 
температуре и скорости (рис. 2); рассчитаны передаточные функции контуров скорости (Wpc(p)) и температуры 
(Wpt(p)); выполнено математическое моделирование. 

В процессе анализа режимов работы получены зависимости изменения угловой частоты вращения и 
температуры в разомкнутой и замкнутой системах управления [3]. Имитировалось постепенное увеличение 
температуры технологической жидкости на выходе радиатора воздушного холодильника выше допустимых    
50 ºС. Полученные зависимости, представленные на рис. 3 и 4, свидетельствуют о том, что замкнутая система 
по сравнению с разомкнутой возвращает значение температуры в допустимые пределы (45–50 ºС). Уменьшение 
температуры жидкости достигается за счет увеличения угловой частоты вращения рабочего колеса 
вентилятора. Как следствие, это приводит к уменьшению затрат вентилятора холодильника и улучшению 
условий охлаждения, что позволяет поддерживать заданные условия выполнения технологического процесса. 
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Рисунок 2 – Структурная схема замкнутой системы управления электроприводом вентилятора по температуре и 

скорости 
 

 
Рисунок 3 – Зависимости изменения угловой частоты вращения вала электродвигателя в замкнутой и 

разомкнутой системах управления при искусственном увеличении температуры свыше 50 ºС 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости изменения температуры жидкости на выходе из радиатора холодильника в замкнутой 
и разомкнутой системе управления при искусственном увеличении температуры свыше 50 ºС 

 
Выводы. 1. Разработана система контроля и управления параметрами вентилятора воздушной 

холодильной установки. 2. Результаты моделирования режимов работы разработанной системы подтвердили, 
что  использование частотно-регулируемого электропривода, наряду с поддержанием нормативных параметров 
температуры технологической жидкости позволяет продлить срок службы оборудования и значительно 
минимизировать расходы электроэнергии. 
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Вступ. Розвиток сучасного суспільства і технологічний прогрес на сьогоднішній день є невід'ємними 

поняттями. Об'єкти побутового сектору переповнені електронно-побутовою технікою, яка лягає іноді 
непосильним навантаженням на побутові електричні мережі (ПЕМ) напругою 220 В. Одночасно із цим 
спостерігається як моральне (застарілі технології монтажу та норми експлуатації), так і фізичне 
(перевантаження, вплив навколишнього середовища) старіння ПЕМ. У результаті таких впливів на ПЕМ 
виникають аварійні ситуації (короткі замикання (КЗ), виток струму на землю, перенапруги, перевантаження), 
які призводять до займання ізоляції ПЕМ та, як наслідок, до пожеж у об'єктах побутового сектору (по даним 
МНС України до 15 тис./рік [1]). 

Мета роботи. Провести порівняльний аналіз існуючих та розроблювальних засобів захисту електричних 
мереж напругою 220 В і обгрунтувати перспективні шляхи їх упровадження й розвитку. 

Матеріал і результати дослідження. Для захисту ПЕМ за ПУЕ необхідно застосовувати запобіжники, 
автоматичні запобіжники, автоматичні вимикачі, диференціальні автомати, пристрої захисного відключення. В 
основному для захисту внутрішніх ПЕМ будинків, побудованих до 1991 року, застосовуються плавкі 
запобіжники (типу ПРС із плавкими вставками ПВД (рис. 1,а) та ін.), автоматичні запобіжники (типу ПАР  
(рис. 1,б) та ін.) та автоматичні вимикачі (типу АЕ та ін.). У будинках, побудованих пізніше, застосовуються 
автоматичні вимикачі (типу ВА (рис. 1,в) та ін.), пристрої захисного відключення, керовані диференціальним 
струмом (типу ВДТ (рис. 1,г) та ін.) [2]. 

Плавкі запобіжники захищають ПЕМ та її елементи від перевантажень і КЗ та найчастіше являються 
пристроями одноразового використання. 

Запобіжники автоматичні призначені для захисту ПЕМ від перевантажень і КЗ. За захисними функціями 
поділяються на три види: тільки захист від перевантажень або КЗ та комбінований захист. 

Автоматичні вимикачі призначені для захисту ПЕМ від перевантажень і КЗ, а також для нечастих включень 
та відключень електричних кіл. Деякі моделі забезпечують захист від інших аномальних станів, наприклад, від 
неприпустимого зниження або підвищення напруги. 

Пристрої захисного відключення захищають людину від поразки електричним струмом та від виникнення 
джерел займання, викликаних витоками струмів через зношену ізоляцію ПЕМ на землю. 

Диференціальні автомати є комбінованими пристроями, які сполучають у собі пристрій захисного 
відключення та автоматичний вимикач. 

Також для підключення електронно-побутової техніки до ПЕМ широко застосовуються мережеві фільтри 
(рис. 1,д) в будинках як старої, так і нової побудови, які є додатковими елементами захисту. Вони забезпечують 
захист від перевантажень за струмом (біметалічний контакт), плавким запобіжником для захисту від КЗ та 
варисторами для захисту від перенапруг [3]. 

Однак є аварійні режими роботи ПЕМ, які також призводять до займання ізоляції, при яких перераховані 
вище пристрої захисту та автоматики не діють. Розглянемо збільшення перехідного опору (іскріння) у місцях 
болтових, скруткових, втичних, розбірних, роз'ємних контактних з'єднань у системі ПЕМ як аварійний режим, 
до якого призводить: 

– тривале перевантаження ПЕМ, при якому не досягається струм плавлення плавкої вставки запобіжника 
або струм спрацьовування теплового розчеплювача автоматичного вимикача чи диференціального автомата. 
Також через відсутність витоків струму на землю такий аварійний режим не сприймається спрацьовуючими 
органами пристрою захисного відключення; 

– порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок, а саме з'єднання міді з алюмінієм 
(електропровід з електропроводом, електричний контакт з електропроводом, електричний контакт з 
електричним контактом та ін.). Найчастіше ці правила доводиться порушувати за замовчуванням, оскільки 
виробники випускають електричні розетки, вимикачі, з'єднувачі електропроводів і т. ін., з мідними контактами, 
а електропроводи ПЕМ, яка експлуатується, алюмінієві. Також використання вітчизняних електричних вилок з 
електричними розетками стандарту CEE 7/5-7/7 навпаки призводить до підгоряння контактних з'єднань; 

– підвищення розрахункового навантаження. Існуюча на сьогоднішній день нормативна база з монтажу та 
експлуатації ПЕМ вказує на те, що збільшилося розрахункове навантаження в порівнянні з колишніми нормами 
проектування. В об'єктах побутового сектора площею 35–600 м2 потужність електроустаткування змінюється в 
межах 30–140 кВт. У реальності нерідко будуються нові об'єкти побутового сектора з використанням 
застарілих норм або до технічно застарілої ПЕМ підключається більш потужне навантаження та ставляться 
більш потужні захисно-комутаційні апарати, що призводить до її перевантажень. 

ПУЕ та різноманітні ДСТУ та ГОСТи не регламентують застосування засобів захисту, які реагують на 
збільшення перехідного опору (іскріння) у місцях контактних з'єднань ПЕМ, однак такі розробки існують. Їх 
можна класифікувати у такий спосіб: 
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– контактні з'єднання з технологією постійного натискання, самозатягування та вібростійкості (рис. 1,е); 
– важкогорючі та ізоляційні матеріали ПЕМ, що не поширюють горіння; 
– лакофарбові покриття, які наносяться на контактні з'єднання ПЕМ, дозволяють сигналізувати про їх 

температурний стан; 
– прокладені у кабельних каналах термокабелі, принцип дії яких заснований на замиканні сигнальних жил 

термокабелю при розплавленні його оболонки; 
– засоби вимірювання опору ізоляції перед введенням в експлуатацію ПЕМ; 
– засоби захисту, які реагують на появу в ПЕМ високочастотних гармонічних складових, відмінних від 

частоти 50 Гц, обумовлених іскрінням у контактних з'єднаннях (рис. 1,ж), принцип дії яких засновано на 
використанні датчиків струму, високочастотних фільтрів та аналізаторів спектра [4, 5]; 

 

 
          а)                   б)                     в)                         г)                       д)                          е)                               ж) 

Рисунок 1 – Захисно-комутаційні апарати та технології підвищення пожежної безпеки ПЕМ 
 

– засоби захисту, які реагують на появу неприпустимого інфрачервоного та світлового випромінювання в 
контактних з'єднаннях ПЕМ (іскріння), принцип дії яких засновано на використанні терморезисторних датчиків 
[6]; 

– засоби захисту, які реагують на появу неприпустимого нагріву в контактних з'єднаннях ПЕМ (збільшення 
перехідного опору), принцип дії яких засновано на використанні фотосімісторних датчиків [6]; 

– аналізатори перехідного опору ПЕМ [7]; 
– системи моніторингу стану контактних з'єднань ПЕМ при її експлуатації [8]. 
При всій привабливості перерахованих засобів на практиці застосовуються тільки перші п'ять, однак їх 

використання не завжди дозволяє досягти прийнятних експлуатаційних характеристик ПЕМ. Інші засоби 
перебувають у стадії досліджень та створення дослідних зразків, а їх використання у подальшому дозволить 
істотно підвищити пожежну безпеку ПЕМ. 

Висновки. Проведений класифікаційний аналіз дозволив обумовити недоліки класичних захисно-
комутаційних апаратів ПЕМ, а також намітити перспективні до впровадження та розвитку технології 
підвищення пожежної безпеки ПЕМ. Актуальним напрямком у даній сфері є створення модульних систем 
діагностики та захисту ПЕМ від всіх перерахованих вище аварійних режимів їх роботи. 
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СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  

З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАКОНУ ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ 

А. А. Березюк, магістр., В. В. Лисак, асп., В. Ф. Шинкаренко, д.т.н., проф. 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна, е-mail: v.v.lysak@ukr.net 

 

Вступ. Вітроенергетика є одним із пріоритетних напрямків розвитку відновлюваних джерел енергії, 

оскільки вартість вироблення електроенергії сучасної вітроенергетичної установки (ВЕУ) наближається до 

вартості електроенергії, отриманої за допомогою традиційних електростанцій. За даними «Всесвітньої 

вітроенергетичної організації» (WWEA), енергія вітру використовується більш ніж у 70 країнах світу. Як 

відомо, вітрогенератори застосовуються на відкритих територіях з хорошим вітропотенціалом: полях, островах, 

горах, узбережжях і, як наслідок енергетичної політики, в місцях, де підключення до електромереж обходиться 

занадто дорого. Україна значно віддалена від центрів зародження циклонів, де розвиток вітроенергетики 

найсприятливіший. Однак у низці регіонів є достатні умови для спорудження ефективних ВЕУ [1]. Слід 

зауважити, що використання вітрогенераторів економічно ефективно в місцевості із середньорічною швидкістю 

вітру від 5 м/с. Тому застосування вітрогенераторів з покращеними показниками якості, що дозволяють 

ефективно використовувати енергію навіть найслабших вітрів (від 3 м/с), за допомогою яких можна не лише 

постачати електроенергію в мережу, але й вирішувати задачі електропостачання локальних або острівних 

об’єктів будь-якої потужності, є одним із найбільш перспективних рішень підвищення ефективності роботи 

ВЕУ. Таким чином, виникає нагальна потреба у спрямованому пошуку та синтезі нових структурних різновидів 

генераторів для ВЕУ з покращеними експлуатаційними та енергетичними характеристиками. Виходячи з 

вищесказаного, тема даної статті є актуальною, а її реалізація становить безсумнівний інтерес, оскільки 

постановка та розв’язання задач такого рівня стали можливими лише після відкриття Генетичної класифікації 

(ГК) первинних джерел електромагнітного поля [2] та створення на її основі теорії еволюції електромеханічних 

систем [3], що дозволили перейти від традиційного (інформаційного) пошуку, який супроводжувався 

труднощами, зумовленими необхідністю пошуку та обробки значних обсягів інформації, а також реально 

існуючою її дискретністю, до спрямованого пошуку й синтезу нових різновидів електромеханічних об’єктів і 

систем, який, в свою чергу, ґрунтується на використанні Закону гомологічних рядів (ЗГР) [3] і характеризується 

повнотою отриманої інформації з максимальним збереженням часових і матеріальних ресурсів, навіть за умови 

наявності обмеженої вихідної інформації. 

Мета роботи. Апробація методології спрямованого пошуку та синтезу, що ґрунтується на ЗГР, на прикладі 

розв’язання задачі структурного синтезу нових різновидів генераторів для ВЕУ. 

Матеріал і результати дослідження. Використання методології спрямованого пошуку й синтезу на основі 

ЗГР дозволяє за структурою та властивостями лише одного представника шуканого ряду однозначно визначити 

всі інші об'єкти гомологічного ряду [3]. Повнота елементів такого ряду забезпечується принципом топологічної 

інваріантності в межах довільної групи ГК [2], що виконує роль своєрідного «шаблону», який забезпечує 

спрямований характер пошуку. 

В якості вихідної структури-прототипу гомологічного ряду вибраний двопакетний синхронний генератор 

[4], аналіз особливостей конструктивного виконання якого дозволив ідентифікувати його генетичний код 

(2ТП0,2у), що вказує на приналежність даної структури-прототипу до базового Виду ТП 0,2 у, структури якого 

характеризуються електромагнітною симетрією джерела поля за поздовжнім напрямком і асиметрією за 

поперечним напрямком (така група симетрії властива для всієї множини елементів гомологічного ряду Т0,2y). 

Сформулюємо сукупність суттєвих ознак заданої структури-прототипу, що визначає інваріантні властивості 

структур гомологічного ряду: наявність двох пакетів статора (KR1=2); наявність постійних магнітів на роторі 

(M=); обертовий характер руху вала генератора, суміщеного з приводним механізмом (лопатями) (ωу); 

можливість суміщення з вітротурбіною (GS) та сукупність накладених на область пошуку обмежень: 

горизонтальна вісь обертання вітрового колеса (Оx); пошук здійснюється в межах першого великого періоду ГК 

(П
1
); в межах одного гомологічного ряду ГК, до якого відноситься структура-прототип (Т0,2y); не розглядаються 

структури генераторів на основі джерел-ізотопів через складність їх технічної реалізації ( nR iS , i 1,= ∞ ). 

Зазначеному переліку суттєвих ознак і заданих обмежень можна поставити у відповідність наступну цільову 

функцію: 

( ) { }1 n
R1 y S x 0.2F K 2, М , , G , O , П , T R

Ц ВГ
ω== = ∈ iS , i 1,= ∞ ,   (1) 

де R
n
 – багатовимірний пошуковий простір генетично визначених структур.  

Враховуючи задану цільову функцію FЦ(ВГ), область існування QВГ шуканих різновидів генераторів для ВЕУ 

визначається наступною кількістю первинних джерел електромагнітного поля в періодичній структурі ГК, які 

на хромосомному рівні узагальнюються гомологічним рядом Т0.2у: 

{ }Q ЦЛ 0,2 у, КН 0,2 у, ТП 0,2 у, СФ0,2 у, ТЦ 0,2 уВГ = .   (2) 
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Відповідно до принципа збереження генетичної інформації, область існування QВГ(Те) структурних 

різновидів генераторів для ВЕУ (як відомих, так і неявних) на еволюційному рівні представляється наступною 

послідовністю генетично визначених структур, що задовольняють заданій FЦ(ВГ): 

{ }Q 2ЦЛ 0.2 у, 2КН 0.2 у, 2ТП 0.2 у, 2СФ0.2 у, 2ТЦ 0.2 уВГ(Те ) = .   (3) 

Синтез відповідних структур гомологічного ряду можна здійснити за допомогою одного з двох методів на 

основі ЗГР: методу горизонтального перенесення інформації або методу просторових деформацій [1]. 

Враховуючи те, що структура-прототип (вихідна інформація задачі структурного синтезу) представлена не 

лише інформаційною, а й геометричною моделлю [4], то доцільно застосувати метод просторових деформацій, 

що ґрунтується на використанні гомеоморфних перетворень по відношенню до відомої структури-прототипу 

гомологічного ряду: просторової деформації для осесеметричних ЕМ-структур, що відома в топології під 

назвою «вивертання фігури навиворіт» (f 
β
), та комбінацій кількох неперервних перетворень (стиснення, 

розтягу, вигину, кручення та ін.), послідовність яких називається композицією топологічних перетворень [5].  

Отже, застосовуючи вибрану (на підставі аналізу області синтезу) групу неперервних перетворень: 

«вивертання фігури навиворіт» (f 
β
), аксіального (fакс. ст.) та радіального (fрад. ст.) стиснення – здійснено 

послідовну генерацію структурних різновидів генераторів для ВЕУ, що утворюють гомологічний ряд за 

заданою FЦ(ВГ) (табл. 1), візуалізація якого представлена на рис. 1. 

Таблиця 1 

 ЦЛ КН ТП СФ ТЦ 

0,2 2ЦЛ 0,2 у 2КН 0,2 у 2ТП 0,2 у 2СФ 0,2 у 2ТЦ 0,2 у 

 

У табл.і 1 позначено: 0,2 – генетичний код групи, в межах якої містяться гомологічні структури генераторів 

для ВЕУ; ЦЛ, КН, ТП, СФ, ТЦ – відповідні геометричні класи структур з активною зоною циліндричної, 

конічної, тороїдної плоскої, сферичної та тороїдної циліндричної форм; 2(…) – двопакетні структури 

генераторів для ВЕУ; 2(…) – структура-прототип. 

( ). .
f S S
рад ст ЦЛ СФ

→

( ). .
f S S
акс ст ТП ТЦ

→( )f S S
ТП КН

β
→( )f S S

КН ЦЛ
β

→

 

Рисунок 1 – Синтезований гомологічний ряд Т0.2y структурних різновидів генераторів для ВЕУ: 

1 – пакети статора; 2 – постійні магніти; 3 – ротор; 4 – корпус; 5 – обмотки статора; 6 – вітротурбіна 

Висновки. У результаті використання методології спрямованого пошуку і синтезу, що ґрунтується на ЗГР, 

синтезовано гомологічний ряд Т0,2y, що містить 4 структури генераторів інноваційного виконання для ВЕУ, які 

можна передбачити для технічних розробок і патентування. 

Доцільно відмітити, що результати синтезу гомологічних рядів електромеханічних структур представляють 

собою високоінтелектуальну інформацію, яка служить основою для створення генетичних банків інновацій та 

розробки інноваційних проектів по заданому об’єкту дослідження. 
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СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 
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Введение. При разработке математической модели надежности электрическая машина чаще всего 

рассматривается как единое целое. В этом случае модель надежности получается достаточно сложной и 

зачастую неинформативной. Для более качественной оценки надежности целесообразно разрабатывать модели, 

которые учитывали бы изменение состояния отдельных конструктивных узлов и элементов, а на их основе 

оценивать надежность электрической машины в целом. Одним из подходов к решению поставленной задачи 

является построение модели надежности на основе анализа статистических данных, полученных в результате 

экспериментов. При построениях таких математических моделей надежности широко используются методы 

теории вероятности и математической статики. Данный подход является менее точным, но единственным и 

эффективным решением на этапе проектирования электрических машин. 

Другой подход разработки модели надежности базируется на теории планирования многофакторного 

эксперимента. При этом из большого количества параметров, характеризующих электрическую машину, 

выбираются основные, влияющие на надежность, а второстепенные отбрасываются. Данный подход является 

более точным, но не может быть реализован на этапе проектирования. 

Цель работы. Обоснование структуры и подходов к разработке модели надежности, которая учитывала бы 

изменение состояния конструктивных узлов и элементов электрической машины.  

Материал и результаты исследования. Для решения задачи достаточно использования простой модели 

надежности, полученной с использованием положений теории планирования многофакторного эксперимента, в 

которой объект исследований представляется в виде схемы (рис. 1), основанной на принципе «черного ящика» 

и характеризующейся следующей группой параметров: 

1) управляющие (входные) ix  – влияющие факторы; 

2) выходные параметры iy  – показатели надежности конструктивного узла или элемента;  

3) iw  – возмущающие воздействия. 

Предполагается, что возмущающие воздействия не подлежат контролю и либо являются случайными, либо 

меняются во времени. Каждый фактор ix   имеет область определения, которая должна быть установлена до 

проведения эксперимента. На практике целью многофакторного эксперимента является установление 

зависимости ( )k21 xxxfy ,...,= , описывающей поведение объекта.   
 

Рисунок 1 – Схема многофакторного эксперимента 

Электрическая машина является сложным объектом, объединяющим невосстанавливаемые и 

восстанавливаемые узлы. При этом большое количество конструктивных узлов и элементов подлежат ремонту 

или замене. Поэтому критерием выбора основных конструктивных узлов является частота их отказов. Так, для 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором такими узлами являются обмотка статора и 

подшипниковый узел, а в случае фазного ротора, кроме того – обмотка ротора и узел контактных колец. Для 

машин постоянного тока – обмотки: якоря, возбуждения, добавочных полюсов, компенсационная; щеточно-

коллекторный и подшипниковые узлы. Для синхронных машин – обмотки статора и возбуждения, узлы 

контактных колец и подшипниковые узлы. Для каждого узла должна быть разработана математическая модель, 

а на ее основе – методика расчета надежности. 

Как следует из сказанного, надежность электрической машины в значительной степени определяется 

надежностью обмоток, которая, в свою очередь, зависит от состояния изоляции. Разрушение изоляции 

происходит в результате нагрева, механических усилий, влияния влаги, агрессивных сред и других факторов. В 

высоковольтных машинах существенное значение имеет воздействие электрического поля, характеризующееся 

перенасыщением. 

Для большинства электрических машин подшипниковые узлы представляют собой второй по значимости 

после обмотки источник отказов, а в машинах малой мощности и в высокоскоростных машинах отказы из-за 

износа и повреждений подшипниковых узлов часто становятся преобладающими. Анормальная работа 

подшипникового узла обнаруживается по чрезмерному повышению температуры, шума, утечке смазки, 
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повышению сопротивления при вращении и увеличению момента трогания. Причины, приводящие к этому, – 

воздействие температуры и механические воздействия.    

Работоспособность и долговечность коллекторного узла определяются взаимодействием трех групп 

основных факторов, связанных с электромагнитными процессами, механическими воздействиями и физико-

химической природой скользящего контакта. 

Из вышеизложенного следует, что различные факторы, влияющие на срок службы конструктивных узлов 

электрических машин, для каждого узла и элемента свои. Так, для коллекторного узла влияющими факторами 

служат температура кΘ  коллектора, амплитуда А  вибрации  и частота вращения n  ротора; для 

подшипникового узла – температура пΘ  и частота вращения n ; для обмотки – температура оΘ , амплитуда 

вибрации А . Амплитуда вибрации А  и частота вращения n  характерны и для контактных колец.  

Расчет моделей должен производиться в соответствии с планом полного факторного эксперимента типа  k2 , 

где k  – число факторов. Число опытов для таких планов k2N = . Эти планы позволяют получить модели типа 

N

xy

A

N

1n

inn

i

葡
== , 

где n  – номер опыта; N  – количество опытов; ny – значение y  в n - ом опыте. 

Разработка модели надежности с использованием методов планирования эксперимента должна включать 

следующие этапы: 

 1. На основании существующей информации электрическая машина разбивается на узлы, имеющие 

наибольшую вероятность выхода из строя: подшипниковый узел, коллекторный узел двигателя постоянного 

тока, контактные кольца синхронного генератора, изоляция обмоток и аппаратура управления. 

2. Выбираются факторы форсировки для конструктивных узлов и элементов. Анализ отдельных узлов 

рассматриваемых специальных электрических машин показывает, что наиболее эффективными факторами 

форсировки являются тепловое и механическое воздействия. 

3. Определяются контрольные параметры и критерии отказа отдельных узлов. 

4. Проводятся предварительные испытания с целью поиска таких совокупностей факторов форсировки, 

которые наиболее полно характеризуют надежность конструктивных узлов и элементов. Для проведения 

подобных предварительных испытаний предлагается использовать полный факторный эксперимент 32 . 

Каждый из опытов проводится до отказа всех исследуемых узлов. Значения критериев работоспособности 

узлов измеряются непрерывно или дискретно. 

Полученные экспериментальные данные дают возможность в общем случае определить надежность по 

каждому из узлов – подшипниковому, коллекторному, контактным кольцам и обмотке. Совместное их 

рассмотрение позволяет получить единую модель надежности для всей электрической машины. 

Обобщенная математическая модель строится с учетом факторов, влияющих на надежность конструктивных 

узлов и элементов, с последующим их объединением полученных зависимостей на основе соотношения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tPtPtPtPtP 4321p = , 

где ( ) ( ) ( ) ( )tPtPtPtP 4321 ,,,  – вероятности безотказной работы конструктивных узлов и элементов.  

Выводы. В работе предложен подход к разработке модели надежности, учитывающий изменение состояния 

конструктивных узлов и элементов электрической машины. Выбраны основные конструктивные узлы, показан 

подход к разработке их моделей надежности и на их основе – общей модели надежности всей электрической 

машины. 
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Вступ.  Більшість відмов потужних синхронних машин (СМ) пов’язана із пошкодженням обмоток. Саме 

тому  для експлуатаційних служб актуальною задачею є розробка ефективних методів їх діагностики, при 

застосуванні яких у процесі періодичних випробовувань можна було б безпосередньо прогнозувати показники 

надійності [1].  

Під час перехідних режимів СМ обмотка статора значно нагрівається, але цей нагрів є короткочасним, тому 

у процесі теплообміну нагріта обмотка обмінюється теплом із сталлю, а та – з корпусом машини. Під час такого 

процесу тепло розповсюджується на більшу площу машини, і його аналіз через безпосереднє охолодження 

корпусу є неінформативним.  

Під час проведення періодичних випробувань потрібно визначити як можна більше інформації про стан 

машини. При цьому велику кількість корисної інформації можна отримати при аналізі теплових процесів.  

Враховуючи той факт, що при  дослідженні теплового стану СМ потрібно визначати температуру в середині 

машини, зокрема температуру обмоток статора та ротора, виникає необхідність у розробці нових методів 

теплових випробувань, оскільки більшість з існуючих методів контролю не дозволяють правильно визначати 

температуру вузлів таких складних об’єктів, як СМ, тим більше у перехідних режимах. 

Мета роботи.  Обґрунтувати особливості визначення теплового стану електричної машини при 

використання  методу радіаційного контролю. 

Матеріал і результати дослідження. Перегрів електричної машини супроводжується процесами,  які 

впливають на час її експлуатації. Найбільш чутливою до перегріву є ізоляція машини, оскільки перевищення 

температури призводить до зниженні її електроізоляційних та механічних властивостей, що є причиною 

міжвиткових та міжфазних коротких замикань. Сильне перевищення температури  може  впливати й на інші 

елементи машини. Наприклад, при значному перегріві машини може порушуватись пайка або виходять з ладу 

підшипникові вузли.  

Для визначення можливого перегріву обмотки статора потрібно контролювати її температуру, для чого 

застосовуються контактні та безконтактні методи контролю. 

При контактних методах у досліджувані вузли закладають термопари для вимірювання температури. Але 

число таких датчиків є обмеженим, а необхідне місце їх встановлення, що характеризується найбільшим 

перевищенням температури, – невизначеним.   

Синхронні машини переважно представлені рядом машин великої потужності. Вони характеризуються 

інтенсивними енергетичними процесами та магнітними полями, що впливають на роботу контактних датчиків. 

Щоб уникнути таких явищ, перспективніше використовувати безконтактні методи вимірювання температури 

[2]. 

Такі методи не потребують зміни конструкції машини, коли необхідно визначити температуру в її обмотці, 

тому за їх допомогою можна контролювати велику кількість систем.  

Крім цього, на відміну від контактних, безконтактні методи дають температурне поле всієї машини, що є ще 

однією перевагою щодо їх використання. Однак вони мають і ряд значних недоліків, таких, як висока похибка 

отримуваних результатів та значна вартість необхідних технічних засобів, і характеризуються складною 

обробкою вимірюваних сигналів, що обмежує перспективи їх упровадження.  

На сьогоднішній день існує широкий вибір пірометрів для вимірювання температури за  випромінюванням 

нагрітих тіл, але всі вони використовують два основних методи пірометрії: радіаційний і оптичний. Оптичний 

використовує інфрачервоне випромінювання у видимому спектрі хвиль, тобто залежність кольору 

випромінювання від температури. Сучасні оптичні пірометри мають декілька датчиків, які працюють на різних 

довжинах хвиль, що приводить до зменшення похибки випромінювання при високих температурах. В 

електричних машинах температура обмежена класом ізоляції і не перевищує таких температур, тому даний 

метод є неефективним для застосування. За допомогою радіаційного метода можна визначити низькі 

температури тіл, оскільки він заснований на залежності яскравості від температури в обмеженому діапазоні 

хвиль. При радіаційному контролі використовується один датчик, який поглинає випромінювання тіла і 

перетворює його на іншу фізичну величину – струм, напругу або ЕРС.  

Потужність радіаційного випромінювання визначається на основі співвідношення: 

λ
λ
λλ

λ

λ
λ d

d

)T,(dR
R

b

a

b

a ∫= , 

де λλ d/)T,(dR – спектральна поверхнева щільність потоку випромінювання, тобто потужність випромінювання 

[3]. 
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Довжина хвиль інфрачервоного випромінювання становить 10 мікронів, що відповідає частоті 10
13

Гц. На 

даній частоті спостерігається максимальна інтенсивність випромінювання. Радіодіапазон, що використовується 

у радіотермографії, має частоту 10
9
Гц, тому відповідне випромінювання лежить на схилі кривої розподілу 

Планка.   З рис. 1 видно, що у даному випадку інтенсивність випромінювання приблизно на 5 порядків менша.  

 

 
Рисунок 1 – Іінтенсивність випромінювання як функція частоти для температури 310 К 

 

При вимірюванні температури у середині машини ефективніше вимірювати інтенсивність випромінювання 

на довжинах хвиль, що відповідають радіаційному випромінюванню, оскільки для інфрачервоного 

випромінювання корпус машини є непрозорим і воно затухає практично повністю на поверхні корпусу. У 

радіодіапазоні прозорість, тобто величина згасання, є меншою, а отже є можливим вимірювати температуру в 

середині корпусу. Для зменшення похибки результатів вимірювання температури в обмотці статора чи ротора 

машини потрібно зменшувати довжину  хвиль, що призводитиме до зменшення прозорості, а отже й 

інерційності передачі тепла. 

При цьому відсутня можливість впливати на випромінювальну здатність тіла. Зменшення похибки 

вимірювання можна добитися під час покращення обробки сигналу, який надходить від датчиків поглинання 

радіаційного випромінювання. 

Обробка результатів випробувань при проведенні якісного аналізу зводиться до обробки та розшифровки 

термограм. Збережені теплові зображення аналізуються, після чого визначаються базові та дефектні ділянки. 

Дефектні ділянки класифікуються за характерними ознаками: дефекти конструктивних елементів машини, 

дефекти обмотки статора чи інших вузлів машини. Далі реалізується комп’ютерне поєднання натурального та 

теплового зображення однієї й тієї ж ділянки машини, а також виділення дефектних зон на зображенні. 

Теплотехнічні дефекти електричних машин відображаються на термограмах у вигляді областей підвищеної чи 

заниженої температури, що відповідають: 

– конструктивним особливостям; 

– неоднорідності коефіцієнту випромінювання поверхні; 

– неоднорідності теплообміну з навколишнім середовищем; 

– різноманітного роду дефектам. 

Висновки. За результатами проведених досліджень обгрунтовано ефективність використання радіаційного 

методу контролю для визначення теплового стану конструктивних вузлів СМ та зазначено особливості його 

застосування.  
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Введение. К основным задачам тепловых расчетов электрических машин (ЭМ) относят определение средней 

температуры активных частей машины, определение максимальных значений температуры в зависимости от па-

раметров режима нагрузки, вычисление тепловых потоков между смежными элементами конструкции и расчет 

поля распределения температуры [1]. 

При расчете тепловых полей преимущественно используют численные методы решения, которые по сравне-

нию с аналитическими обладают рядом преимуществ, прежде всего из-за сравнительной простоты алгоритмов 

расчета, состоящих из многократно повторяемых типовых циклов. Обычно при решении данной задачи для двух и 

трехмерных полей применяют метод конечных разностей (МКР) и метод сеток [2].     

Цель работы.  Рассмотреть особенности расчета двух и трехмерных тепловых полей в ЭМ и обосновать пер-

спективы использования для  решения поставленной задачи существующего прикладного программного обеспе-

чения.  

Материал и результаты  исследования. Теплообмен поверхности активной части и элементов конструкции 

ЭМ обычно исследуется экспериментально с применением теории подобия. При этом теплоперенос рассчитыва-

ется разными методами, определяемыми степенью дифференциации ЭМ как тепловой системы.  

Наиболее информативным в плане оценки простанственного распределения температуры является метод тем-

пературного поля, при использовании которого для определенных граничных условий решается система диффе-

ренциальных уравнений для ЭМ в целом или для ее части, определяемой тепловой симметрией или периодично-

стью. В общем случае необходимо учитывать зависимость тепловыделения, коэффициентов теплопроводности λ и 

теплоотдачи α от температуры для n координат при граничном условии III рода на поверхностях, омываемых ох-

ладителем переменной температуры Т0, и условии 0=∂∂ nT  для остальных поверхностей. Решение такой задачи 

возможно только с применением численных методов, из которых, в силу своих особенностей, чаще применяется 

метод конечных разностей.  

В настоящее время трехмерную задачу расчета поля температуры ЭМ сводят к двухмерной и решают ее чис-

ленно или аналитически (в последнем случае вводится ряд дополнительных предположений). При расчете круп-

ных и специальных машин удается получить решение для сопряженных областей (обмотка и сердечник), исполь-

зуя лишь граничное условие III рода и условие 0=∂∂ nT . В ЭМ общепромышленного назначения, особенно за-

крытых, без внутренней вентиляции, приходится учитывать взаимное влияние всех элементов, и расчетная об-

ласть получается слишком сложной. Поэтому здесь ограничиваются расчетом поля температуры в наиболее теп-

лонапряженном элементе (чаще в обмотке), а влияние других элементов учитывают заданием на границах соот-

ветствующего теплового потока или граничного условия III рода в обобщенной форме: 

– λ(дТ/дп)гр= (Tгр– ТTп)/RnSn , (1) 

где ТTп – средняя температура тела, граничащего с рассматриваемым элементом по направлению п; Rn – тепловое 

сопротивление между этим телом п рассматриваемым элементом; Sn – площадь их соприкосновения. Поле темпе-

ратур определяется в сечении, где достигается его максимум. 

Положение этого сечения можно найти решением одномерного уравнения теплопроводности для витка обмот-

ки совместно с аналогичными уравнениями для других элементов, связанных с ней. Чаще используют другой путь 

– решают одномерную задачу только для обмотки, а связь ее с другими элементами машины и охлаждающей сре-

дой учитывают соотношениями, осредненно описывающими соответствующие процессы теплопередачи. Если 

температура по сечению обмотки меняется незначительно, решением одномерной задачи пытаются рассчитать 

распределение температуры в обмотке. 

Однако переход к поиску распределения температуры в наиболее теплонапряженных элементах не освобожда-

ет от необходимости решения общей задачи нагрева ЭМ, поскольку связь рассматриваемого элемента с другими 

(в том числе с охладителем) можно задать лишь после того, как найдены тепловые потоки между ними или сред-

ние температуры [3]. Такая задача может быть решена в любом современном математическом пакете, а для наи-

большей наглядности полученного решения целесообразно использовать пакет MathCAD.  

Выводы. В результате решения поставленной задачи обосновано применение для расчета двух и трехмерных 

тепловых полей в ЭМ метода конечных разностей c последующей реализацией в математическом пакете 

MathCAD, что даст возможностьоценки максимальных перегревов при различных режимах работы ЭМ. 
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Вступ. Розрахунок магнітних полів в електричних машинах є основою їхнього проектування, моделювання 

та визначення поточних параметрів як після ремонту, так і внаслідок тривалої експлуатації. Існує досить багато 

методів розрахунку магнітних процесів та полів в електричних машинах постійного струму (МПС), які 

відрізняються за складністю, наочністю та точністю отримуваних результатів. Для наукових досліджень 

необхідна можливість урахування основних властивостей використовуваних магнітних матеріалів та 

особливостей самої магнітної системи. Тому постає питання проведення аналізу існуючих методів та засобів 

розрахунку, який би дав можливість зорієнтуватися серед методів дослідження магнітних полів і програмного 

забезпечення, що їх реалізують. 

Мета роботи. Розглянути та виконати існуючі методи та засоби розрахунку магнітних полів в електричних 

машинах відносно можливості їх застосування при розрахунках магнітної системи МПС. 

Матеріал і результати дослідження. Основні методи розрахунку магнітних полів можна розділити на три 

основні групи [2]: 

– Аналітичні методи розв’язання рівнянь електромагнітного поля: 

а) метод розділення змінних (метод Фур’є-Ейлера); 

б) метод Роговського; 

в) метод конформних перетворень; 

г) метод Рота.  

– Графічні методи розрахунку параметрів магнітного поля: 

а) метод Ротерса; 

б) графічний метод побудови картини поля (метод Лемана-Ріхтера). 

– Чисельні методи розрахунку електромагнітних полів: 

а) метод скінченних елементів;  

б) метод скінченних різниць; 

в) метод інтегральних рівнянь. 

Усі представлені методи засновані на постулатах Максвела, які встановлюють взаємозв’язок між 

векторними польовими функціями, характеристиками джерел поля і фізичними параметрами матеріальних 

середовищ [1]. Відносно МПС задача розрахунку магнітного поля ускладнюється необхідністю врахування 

нелінійних властивостей магнітної системи та зміни її параметрів у процесі виготовлення, ремонту та 

експлуатації МПС, відносно складною геометрією розрахункових областей. Додатково слід враховувати такі 

явища, як закорочування й розпушування листів електротехнічної сталі, ослаблення пресування сердечника 

статора, нерівномірність повітряного проміжку.  

Аналітичні методи характеризуються високою складністю та необхідністю достатнього рівня розуміння 

електромагнітних процесів на границях різних середовищ. Проте ускладнення досліджуваної геометрії 

унеможливлює розрахунки за даними методами, що у свою чергу призводить до спрощення досліджуваних 

моделей та необхідності введення припущень та спрощень, що можуть вплинути на точність кінцевого 

результату [1]. Графічні методи дозволяють розраховувати параметри магнітного поля у складніших 

конструкціях, проте потребують значного досвіду побудови картин поля у самого дослідника. Графічні методи 

потребують досить багато часу для побудови картин поля електричних машин та окремих конструктивних 

частин, що також знижує можливість дослідження магнітних полів. 

На відміну від графічних та аналітичних методів, чисельні методи, які виникли порівняно недавно, 

дозволяють розраховувати магнітні поля та процеси для об’єктів складних геометричних форм та враховувати 

явище насичення. Метод інтегральних рівнянь хоча й дозволяє отримувати аналітичні та чисельні розв’язання, 

проте не набув широкого застосування через недосконалі математичні моделі, що дозволяє розраховувати лише 

прості форми.  
Метод скінченних різниць передбачає заміну неперервного розподілу скалярного або векторного магнітного 

потенціалу дискретним. У задачах розрахунку магнітних полів використовують сітки, що містять сотні вузлів, 

для яких складають системи кінцево-різницевих рівнянь. Даний метод має досить швидку збіжність, але в 

ньому є один недолік – досліджувана область має бути більшою від досліджуваного об’єкту більш ніж у п’ять 

разів. За цією причиною використання скінченних різниць не завжди є доцільним. Цього недоліку позбавлений 

метод скінченних елементів (МСЕ), який потребує значного об’єму пам’яті, але із швидким розвитком ЕОМ ця 

проблема була вирішена. Тому у більшості сучасних програмних засобів реалізований саме МСЕ. Цей метод 

дозволяє розраховувати магнітні поля для об’єктів зі складною геометрією та нелінійними характеристиками 

конструктивних елементів. 

На основі даного методу створено програми, які дають змогу розрахувати магнітні поля та процеси у різних 

об’єктах. Враховуючи складність геометрії магнітної системи машин постійного струму як неоднорідного 
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об’єкту, потрібно враховувати можливості та специфіку пакету програмного забезпечення, у якому планується 

вирішувати поставлену задачу.  

Найбільш відомими та широковживаними програмними засобами, що дозволяють розраховувати 

електромагнітні поля на основі методу скінченних елементів є ELCUT; ANSYS; COMSOL Multiphysics; 

Maxwell [4]. 

ELCUT – комплекс програм для інженерного моделювання електромагнітних, теплових і механічних 

завдань методом кінцевих елементів.  

Редактор моделей дозволяє досить швидко створити та описати модель досліджуваних об'єктів. Результати 

розрахунку можна переглядати у різних формах представлення: лінії поля, кольорові карти, графіки різних 

величин уздовж довільних контурів та ін. Можна обчислювати різні інтегральні величини на заданих 

користувачем лініях, поверхнях або об'ємах. Постпроцесор забезпечує виведення таблиць і рисунків у файли 

для подальшої обробки або якісного графічного друку. Програма не дозволяє проводити складні наукові 

дослідження, оскільки не дає можливості розраховувати поля в МПС у динаміці. 

ANSYS – універсальна програмна система скінченно-елементного аналізу, яка розвивається більше 30 років 

та є багатоцільовою і направленою на розв’язування лінійних і нелінійних, стаціонарних і нестаціонарних 

просторових задач. Вона має у своєму складі спеціальний модуль для розрахунку електромагнітних полів – 

Emag, який використовується для аналізу низькочастотних електричних та магнітних полів, що наводяться 

електричним струмом чи постійними магнітами. Даний модуль дозволяє розраховувати статичні та перехідні 

задачі електростатики та магнітостатики, визначати сили, моменти інерції, індуктивність, повний опір, активні 

втрати, потоки розсіювання, напруженості, ступінь насичення конструктивних магнітних матеріалів. Ці 

можливості доззволяють розраховувати магнітні поля в МПС з урахуванням явищ активних втрат і потоків 

розсіювання. Крім зазначеного, даний пакет характеризується наявністю великої кількості літератури та 

складністю освоєння. 

COMSOL Multiphysics – потужне інтерактивне середовище для моделювання та розрахунків більшості 

наукових та інженерних задач, заснованих на диференціальних рівняннях у частинних похідних методом 

скінченних елементів. COMSOL Multiphysics надає можливість дослідження мультифізичних процесів, 

наприклад, поєднувати завдання розрахунку електромагнітного поля із задачею теплопередачі, що безсумнівно 

надає можливість комплексно розглядати досліджуваний об’єкт. Особливостями даного програмного 

забезпечення є відносно просте поєднання проектів з пакетом Matlab, можливість тривимірного стаціонарного 

моделювання магнітних полів та динамічного дослідження електромагнітних процесів та полів [3]. Значна 

перевага – наявність спеціального модуля для моделювання обертових електричних машин, що у свою чергу 

полегшує можливість дослідження МПС. Недоліком даного продукту є недостатня кількість як російськомовної 

так і англомовної літератури. 

Maxwell – провідне програмне забезпечення для моделювання електромагнітних полів, використовуване для 

проектування й дослідження двовимірних і тривимірних моделей двигунів, датчиків, трансформаторів та інших 

електричних й електромеханічних пристроїв різного призначення; характеризується своєю вузькою 

спеціалізацією в області електромагнітних розрахунків, що робить його інтерфейс досить зручним для 

користувача. Оскільки він є достатньо специфічним у використанні, тому досвід використання його 

вітчизняними науковцями та інженерами є незначним.  

Таким чином, проведений аналіз показав, що при розрахунку електромагнітних полів в МПС можливо 

використовувати будь-який з наведених пакетів, але при цьому необхідно враховувати особливості кожного з 

них. Найбільш пристосованими до розрахунку та побудови магнітних полів в електричних машинах є 

спеціально створені для цього програми та модулі, відповідно Maxwell та модуль Rotating machinery в COMSOL 

Multiphysics. Крім цього, слід додатково розробити комплекс аналітичних та графічних методів, що дозволили 

б довести адекватність отримуваних результатів.  

Висновки. Наведено межі застосування основних методів розрахунків електромагнітних полів з 

урахуванням особливостей магнітної системи МПС та доведено доцільність використання МСЕ для аналізу 

магнітних полів в електричних машинах при необхідності дослідження об’єктів зі складною геометрією та 

врахування нелінійності характеристик магнітних матеріалів.  

 З урахуванням особливостей розв’язання поставленої задачі та використанням методів розрахунку 

електромагнітних полів в електричних машинах постійного струму, обґрунтовано вибір прикладних програм 

для проведення розрахунків. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  
УПРАВЛЯЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Е. В. Носач, асc. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: evnosach@mail.ru 

Введение. Известно, что при работе электрических машин (ЭМ) выделяется тепловая энергия в элементах 
конструкции машины. Повышенный резерв, в первую очередь, пагубно влияет на состояние изоляционных мате-
риалов, что снижает надежность ЭМ и ее ресурс. Вследствие этого возникает необходимость отвода тепла от час-
тей двигателя. Для охлаждения ЭМ используют различные системы вентиляции, в зависимости от мощности ма-
шин, условий, в которых они эксплуатируются, и т.п. В рассматриваемых крупных ЭМ, работа которых сопрово-
ждается значительными превышениями температуры активных частей, зачастую используют принудительную 
вентиляцию [1–3]. Преимущественно такие системы выполняются нерегулируемыми, реже – регулируемыми по 
таким параметрам, как показания температуры на входе и выходе двигателя в зависимости от частоты вращения 
якоря. Подобные системы охлаждения электрических машин систем привода, как правило, представляются про-
стейшими моделями ввиду сложности тепловых процессов, что приводит к упрощению методик расчета и неучету 
показателей, влияющих на работу машины в целом. Использование таких систем охлаждения неизбежно приво-
дит к уменьшению надежности ЭМ, росту затрат на ремонт и устранение последствий, связанных с аварийными 
ситуациями, что снижает энерго-экономические показатели. 

Анализ показал, что нет четкой оценки составляющих экономического эффекта от применения управляемых 
систем вентиляции. Соответственно невозможно однозначно определить целесообразность и эффект от разработ-
ки и применения регулируемых систем вентиляции. Однако можно утверждать, что при возможности регулиро-
вать скорость вращения охлаждающего вентилятора имеют место следующие положительные моменты: 

− форсируя охлаждение в моменты пуска и нагрузки, не допускается перегрев проводников, что непосредст-
венно влияет на состояние и срок службы изоляции; 

− за счет снижения мощности вентилятора в установившемся режиме или на холостом ходу уменьшаются по-
тери при работе вентиляционной установки. 

Цель работы. Определение составляющих экономического эффекта от применения регулируемой системы 
охлаждения крупных ЭМ. 

Материал и результаты исследования. Для оценки ожидаемого эффекта от внедрения и использования ре-
гулируемой вентиляционной системы необходимо определить затраты на ремонт при использовании нерегули-
руемой системы и затраты на разработку и внедрение новой вентиляционной установки. 

При определении затрат на ремонт будем рассматривать капитальный ремонт, который является обязательным 
после того, как оборудование отработало срок, указанный заводом-изготовителем. При капитальном ремонте про-
изводят полную разборку электрооборудования, заменяют все изношенные части, модернизируют отдельные эле-
менты. После ремонта оборудование проверяют и испытывают. В связи с большим объемом работ и высокой 
стоимостью материалов на капитальный ремонт затрачиваются большие средства. Кроме того, необходимо учи-
тывать дополнительные затраты на: 

− отключение и демонтаж оборудования; 
− транспортировку на ремонтное предприятие и обратно; 
− монтаж и испытания. 

Если оборудование отправлено на ремонт незапланированно, а в результате аварийной ситуации, то имеют ме-
сто еще и затраты на устранение возможных последствий, а также от простоя оборудования. 

При капитальном ремонте электродвигателя выполняют полную замену обмоток статора и ротора, если он 
фазный. Для извлечения старой обмотки в 90 % случаев применяется тепловая обработка статора вместе со стани-
ной при температуре 200–250°С в течение 2–3 часов. Такая операция, особенно проводимая повторно, существен-
но ухудшает свойства электротехнической стали, значительно увеличивает ее магнитные потери, прежде всего из-
за разрушения электроизоляционного покрытия между отдельными листами магнитопровода. Нагрев статора до 
предельно высокой температуры приводит к деформации посадочных поверхностей замков. Как следствие – на-
рушается равномерность воздушного зазора между статором и ротором, появляется касание ротора о статор, уве-
личивается общая вибрация электромашины. То есть каждый последующий ремонт приводит к боGльшим допол-
нительным ухудшениям. 

Стоимость одного капитального ремонта, предположим, 1 раз в 12,5 лет составит: 1СРC .дв.р.к = ,  

где .двР  – номинальная мощность двигателя, кВт; 1С  – удельная стоимость ремонта, грн/кВт. 

Обычно затраты на капитальный ремонт составляют до 30–60% от стоимости нового двигателя. 
Поскольку нет точного расчетного коэффициента определения стоимости ремонта двигателя, т.к. на суммар-

ные затраты влияет ряд факторов, связанных с характеристиками ремонтируемого двигателя, условиями работы, 
местом ремонта и т. п., из анализа цен, установленных предприятиями, в настоящее время удельная стоимость для 

двигателей мощностью кВт250200 ÷  составит кВтгрнС /2401801 ÷= . 
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Исходя из приблизительных расчетов, стоимость одного ремонта двигателя мощностью кВт220  составит: 

.48400.. грнС рк ≈  

К общим затратам на ремонт добавятся затраты на демонтаж, транспортировку, обратный монтаж и испытания 

двигателя. Они составят ( ) .грнС%C .доп 96821 1 =÷=  Тогда суммарные потери на капитальный ремонт: 

.49568... грнССС допркрк =+=Σ  

Продлить срок службы изоляционных материалов позволит контроль температуры активных частей. В [4] по-

казано, что повышение температуры выше допустимой на каждые Сo128− , в зависимости от класса изоляции, 
сокращает срок службы изоляции в 2 раза в результате механических напряжений в изоляции, вызванных неоди-
наковой величиной коэффициента линейного расширения меди, стали и самой изоляции. Таким образом, показа-
тель влияния температуры на срок службы изоляции необходимо учитывать при определении экономического 
эффекта. Срок службы изоляции при температуре θ , больше допустимой, будет определяться по формуле: 

0,0866
0T T e−= θ , где 0T  – срок службы изоляции при 0θ = Co . 

При смене системы охлаждения на управляемую будут иметь место затраты на ее реализацию. Если использо-
вать основные элементы уже существующей системы, имеется в виду вентилятор и привод вентилятора, вводя 
только управляющие элементы, например, преобразователь частоты, то расходы будут определяться по следую-
щему выражению: 2СРC ву.ву.р = , где вуР  – мощность вентиляционной установки; 2С  – удельная стоимость. 

Мощность вентиляционной установки, рассчитанная для принятого двигателя по [5], составит: ВтРву 640≈ , 

а удельная стоимость ./3001802 кВтдолС ÷=  Тогда затраты составят: кВтгрнC вур /1024.. ≈ . 

В случае полной замены всех элементов охлаждающей системы, возможно с более подходящими характери-
стиками или в целях дальнейшей экономии энергетических показателей, выражение для определения затрат будет 

иметь вид: вадвурвур СССC ++=
′

... , где адС  и вС  – значения удельной стоимости привода вентилятора (асин-

хронного двигателя) и вентилятора. С учетом цен оборудования, данная составляющая будет иметь значение: 

грнC вур 6524.. ≈
′ . 

При определении общих затрат также необходимо учитывать затраты на монтажные работы новой установки, 

демонтаж старой и другие, которые можно принять равными 1 % от ′
вурС . . 

Реализация подобных систем невозможна без применения компьютерной техники. В частности, для организа-
ции оптимального процесса функционирования вентиляционной установки необходимо разработать автоматизи-
рованную систему управления приводом вентилятора, т. е. подачей охлаждающего агента, с реализацией пользо-
вательского интерфейса. Затраты на реализацию компьютеризированной системы составят: .... ткпоск ССС += , где 

поС  – удельная стоимость программного обеспечения; ..ткС  – стоимость применяемой компьютерной техники. 

Зачастую программное обеспечение поставляется фирмой-производителем бесплатно вместе с оборудованием, 
т. е. примем 0=поС . В случае необходимости применения персонального компьютера для реализации управ-

ляющего интерфейса его стоимость примерно составит .2000.. грнС тк =  В результате .2000.... грнСС ткск ==  

Исходя из рассмотренных составляющих, можно определить экономический эффект от применения управляе-
мой вентиляционной системы в крупных ЭМ.  

Выводы. Сопоставив затраты на капитальный ремонт электродвигателя со стоимостью разработки и реализа-
ции новой вентиляционной установки, а также учитывая те дополнительные негативные факторы, которые вызва-
ны использованием упрощенной модели системы охлаждения, можно сделать вывод, что, несмотря на вложение 
средств на разработку и внедрение регулируемой вентиляционной системы, ее использование при охлаждении 
крупных ЭМ экономически целесообразно и выгодно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОИНДУКТОРНЫХ СИСТЕМ  
В УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ 

С. А. Ткач, асп. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 
кв. Молодежный, 20а, корп. 1, 91034, г. Луганск, Украина, e-mail: akjeres@i.ua 

 

Введение. Магнитная сепарация находит широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. 

Устройством, реализующим данный процесс, является магнитный сепаратор. В настоящее время наиболее 

широко используют конструкции магнитных сепараторов с одним, как правило, многополюсным индуктором 

[1]. Однако прослеживается тенденция создания многоиндукторных систем для магнитной сепарации, в 

которых эффективность процесса разделения исходных материалов повышается по сравнению с 

одноиндукторными [2–4]. 

Цель работы. Проанализировать отличительные признаки многоиндукторных систем для магнитной 

сепарации и предложить новый конструктивный вариант такой системы. 

Материал и результаты исследования. Многоиндукторными системами для магнитной сепарации 

называются системы, состоящие из нескольких идентичных индукторов магнитного поля, которые выполняют 

одинаковую функцию, но разнесены в пространстве. Следует заметить, что многоиндукторные системы следует 

отличать от многостадийных систем сепарации, так как в последних может использоваться как один индуктор, 

выполняющий сепарацию пошагово, так и несколько индукторов, разнесенных в пространстве, но 

выполняющих различные функции. 

Предложен новый конструктивный вариант многоиндукторной системы для магнитной сепарации сыпучих 

материалов, перемещаемых широкими ленточными транспортерами. Магнитный сепаратор (рис. 1) состоит из 

двух магнитных систем 1 и 2, угол установки которых относительно основы транспортера 5 может изменяться 

благодаря подвесам 3 и 4. Преимуществом данного устройства по сравнению с известными аналогами является 

то, что оно позволяет учитывать угол естественного откоса транспортируемого материала, что значительно 

расширяет сферу его использования. Кроме того, в качестве преимущества можно отметить тот факт, что в 

процессе работы данного устройства обеспечивается непрерывная автоматическая разгрузка извлеченных 

ферромагнитных предметов. 
 

 
 

Рисунок 1. Устройство для магнитного разделения сыпучих материалов: 

1, 2 – индукторы; 3, 4 – подвесы; 5 – транспортер, 6, 7 – приемники продуктов разделения 
 

Выводы. Обосновано перспективы использования многоиндукторных магнитных систем в устройствах для 

магнитной сепарации, которые во многих случаях обеспечивают более высокую эффективность процесса 

сепарации по сравнению с одноиндукторными устройствами или системами многостадийной сепарации. 

Целью дальнейших исследований являются исследования особенностей процесса структурообразования 

многоиндукторных систем, а также оценка их рабочих характеристик, которые до настоящего момента не 

проводились. 
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Введение. Электрический привод на базе вентильно-индукторных машин (ВИМ), в силу своих достоинств, 

в настоящее время представляется полноценной альтернативой существующим системам на базе асинхронных 

машин и машин постоянного тока [1]. При этом ВИМ может работать как в режиме двигателя, так и в режиме 

генератора. Режим работы, а также основные характеристики зависят от способа управления ВИМ, например, 

для перехода от двигательного режима к генераторному режиму необходимо всего лишь изменить углы откры-

тия IGBT- транзисторов преобразователя.  

Однако, для эффективного применения этого типа электромеханического преобразователя энергии необхо-

димо в каждый момент времени знать текущее положение ротора, которое, как правило, определяется с помо-

щью датчика положения ротора (ДПР). 

Информация о положении ротора необходима для своевременной коммутации фаз в соответствии с приня-

тым алгоритмом управления, что обеспечивает корректное регулирование частоты вращения и момента. В 

настоящее время для этого используют датчики, непосредственно закрепленные на валу машины: намагничен-

ное кольцо с датчиком Холла или оптический прерыватель с сегментированным диском. Однако такие датчики 

повышают стоимость привода, снижают его надежность и усложняют конструкцию.  

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе публикуются работы по различным способам 

косвенного определения положения ротора, при этом описано немало методик и устройств бездатчикового 

управления.  

Цель работы. Анализ существующих методов бездатчикового управления ВИМ, для выбора наиболее уни-

версальной методики в качестве основания нового метода. 

Материал и результаты исследования. Условно существующие методики косвенного определения поло-

жения ротора ВИМ можно разделить на 3 класса: методы измерения, методы зондирования и методы, основан-

ные на использовании нечеткой логики. 

Методы измерения основаны на определении положения ротора по текущим значениям измеряемых или 

вычисляемых на основе измеренных величин активной фазы (напряжения, тока, потокосцепления, индуктивно-

сти) [2]. На практике применение этих методик обычно связано с использованием поисковых таблиц формата 

ток-потокосцепление-угловое положение ротора [3]. При этом значение потокосцепления определяется датчи-

ком или вычисляется по формуле: 

)(,dt)iRU( 1∫ −=ψ  

где U – фазное напряжение, i – фазный ток, R – активное сопротивление фазы, dt – интервал времени. 

Использование поисковых таблиц позволяет упростить алгоритм определения положения ротора, однако, 

первоначальная информация о двигателе является негативным фактором, поскольку при ее записи не учитыва-

ется влияние температурного градиента на активное сопротивление обмоток машины. Кроме того, оснащение 

ВИМ датчиками потокосцепления увеличивает стоимость привода. 

Методы зондирования основаны на определении положения ротора по измеренным значениям коротких им-

пульсов напряжения, подаваемых на пассивные фазы (пассивную фазу), или же на дополнительную измери-

тельную обмотку. Длительность зондирующих импульсов выбирается с расчетом обеспечить требуемую точ-

ность при минимальном влиянии тока зондирования на КПД и момент ВИМ [4]. Однако, как и методы 

измерения, основная часть методов зондирования требует задания предварительной информации о машине. 

Развитие вычислительной техники, в частности, появление микропроцессоров, работающих на нечеткой ло-

гике, способствовало развитию новых систем бездатчикового управления ВИМ [5]. Однако методы косвенного 

определения положения ротора, основанные на использовании  нечеткой логики, не получили широкого рас-

пространения. 

Разнообразие бездатчиковых систем управления ВИМ связано с различными эксплуатационными режимами 

машины. Выбор конкретного метода для практической реализации зависит от многих факторов: типа двигателя, 

конфигурации активной части, типа полупроводникового преобразователя, выбранного режима управления и 

т.д.  

Как видно из приведенного анализа, существующие методы косвенного определения положения ротора ос-

нованы на использовании абсолютной информации (точных значений величин тока, потокосцепления и индук-

тивности). По нашему мнению, рациональным является оперирование относительными величинами, более 

устойчивыми к изменениям параметров окружающей среды и координат машины. Кроме этого, современный 

уровень развития микропроцессорной техники позволяет реализовать алгоритмы управления ВИМ, основанные 

на дискретной информации о положении ротора. В даном случае угол поворота определяется по особым участ-

кам характеристик машины – «маркерам». Погрешность одного «маркера», возникающая, нейтрализуется 
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последующим «маркером». Таким образом, система бездатчикового управления ВИМ, основанная на использо-

вании дискретной информации, в перспективе более устойчива к погрешностям, нежели система, основанная на 

использовании продолжительной информации. 

В качестве основы нового метода бездатчикового управления были взяты 

положения методов зондирования. При этом, вместо абсолютных значений 

используется разность характеристик зондирования фаз. 

Из источника [6] известно уравнение Кирхгофа для фазы ВИМ: 

)(.
dt

dL
i

dt

di
LiRU 2++=  

Поскольку длительность зондирующего сигнала намного меньше дли-

тельности электрического такта ВИМ, считаем, что за время прохождения 

тока зондирования индуктивность фазы остается постоянной, т.е. dL/dt ≈ 0. 

Таким образом, уравнение 2 принимает вид: 

)(.
dt

di
LiRU 3+=  

Из 3 получаем выражение для тока зондирования: 

)(.
dt

di
LU

R
i 4

1








−=  

Рассмотрим ВИМ конфигурации 8/6 (рис. 1). Пусть в рассматриваемый момент времени силовой ток проте-

кает по обмотке фазы А, а на фазы «+» и «–» подаются зондирующие импульсы. 

Для определения положения ротора нужно сравнить токи зондирующих импульсов в холостых фазах «–» и 

«+». Получаем 
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Поскольку фазы идентичны (R+=R-=R) и питаются от одного источника (U+=U-=U) с последующими упро-

щениями получим 
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dt
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di
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ii 6

1
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Из уравнения 6 следует, что при равенстве индуктивностей зондируемых фаз L+=L- будет иметь место ра-

венство токов зондирования i+=i-. Поскольку потокосцепление пропорционально индуктивности ψ~L, заключа-

ем, что ток зондирующих импульсов в фазах ВИМ будет равным при условии равенства полюсного перекры-

тия, т.е. когда ось симметрии ротора совпадает с осью симметрии статора, проходящей между зондируемыми 

фазами (положение, показанное на рисунке 1). Описанное выше совпадает с известной линейной зависимостью 

индуктивности фаз от углового положения ротора [1].  

Вывод. Рассмотрены существующие методы бездатчикового управления ВИМ, описаны основания нового 

метода.  
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Рисунок 1 – Поперечное сечениеВИМ 

конфигурации 8/6 
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ГЕНЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ ПРОСТОРОВИХ ІЗОМЕРІВ У СТРУКТУРІ ГЕНОМУ ВИДУ 
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Вступ. Еволюція електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ) супроводжується інтенсивно зростаю-
чою різноманітністю функціональних класів і структурних різновидів, збільшенням складності їх структурної 
організації, прогресуючими обсягами супроводжувальної інформації. Організація пошукових досліджень, вибір 
та обґрунтування конкурентоспроможних проектних рішень пов’язані зі значними витратами матеріальних і 
часових ресурсів, що вимагає розробки нових методологічних підходів, здатних відтворити повну, достовірну й 
систематизовану інформацію щодо структурного потенціалу в межах довільних класів ЕМПЕ, незалежно від 
рівня їх складності і функціональної приналежності. Таку інформацію можна отримати методами геномних 
досліджень – нового наукового напряму, який узагальнюється поняттям «Генетична електромеханіка» [1]. Від-
криття просторової і структурної електромагнітної ізомерії, яка спочатку була генетично передбачена, а згодом 
виявлена на різних рівнях структурної організації довільних функціональних класів ЕМПЕ [2], що стало черго-
вим кроком на шляху пізнання системних властивостей Генетичної класифікації (ГК) первинних джерел елект-
ромагнітного поля [3], вперше дозволило постановку й розв’язання нової задачі генетичної електромеханіки – 
спрямованого пошуку і синтезу просторових ізомерів у структурі геному довільного Виду ЕМПЕ. Об’єктом 
дослідження є клас високоефективних ЕМПЕ – електромеханічних дезінтеграторів (ЕМД) багатофакторної дії, 
що знайшли застосування в технологіях щодо безпосереднього здійснення та інтенсифікації різноманітних 
технологічних процесів: тонкого та надтонкого подрібнення матеріалів, виробництва нанодисперсних порош-
ків, приготування багатокомпонентних паливних сумішей та гомогенних суспензій, прискорення хімічних реа-
кцій у рідких, твердих, газоподібних (у тому числі й агресивних) середовищах, реалізації процесів інтенсивного 
перемішування, диспергації, збагачення та ін. [4]. 

Мета роботи. Здійснення генетичного синтезу й структурно-системного аналізу просторових ізомерів у 
структурі геному на рівні окремого Виду плоских ЕМД з кільцевою обмоткою (ПЛ 2.0 х). 

Матеріали і результати дослідження. Методологічним базисом для розв’язання поставленої задачі висту-
пає генетична модель структуротворення досліджуваного Виду ЕМПЕ, яка відноситься до класу інформаційних 
моделей високого рівня узагальнення з гарантованою прогностичною функцією. Тому задача генетичного син-
тезу зводиться до застосування процедур спрямованої генерації генетичної моделі з використанням генетичних 
операторів синтезу [5]. Враховуючи цільову функцію пошуку та правила застосування генетичних операторів, 
будуємо генетичну модель спрямованого синтезу просторових ізомерів у структурі геному Виду 
плоских ЕМД з кільцевою обмоткою (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Генетична модель спрямованого синтезу просторових ізомерів ЕМД Виду ПЛ 2.0 х:  
1 2
012 012S , S  – парні електромагнітні хромосоми із зовнішнім і внутрішнім розміщенням рухомої складової хро-

мосоми (2) відносно нерухомої (1), відповідно; c м р i( пр.) кр
0f , f , f , f , f  – генетичні оператори первинного 

схрещування (суміщення), мутації, реплікації, інверсії (просторової), кросинговеру відповідно;  
1 2
2 3S , S  – хромосоми-реплікатори; 1 1

2.1 2.kS , , SK ; 2 2
3.1 3.nS , , SK  – набори хромосом-ізомерів; 1 1

2.1 2.kП , , ПK ; 

2 2
3.1 3.nП , ,ПK  – популяції просторових ізомерів 
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Представлена генетична модель (рис. 1) містить інформацію щодо генетичних траєкторій синтезу, виду 
операторів синтезу, кількісного й генетичного складу синтезованих ізомерних композицій, рівня складності 
просторових структур, а також кількісного й генетичного складу популяцій ЕМД, та відтворює основну ідею 
генетичного розвитку «від простого – до складного», що реалізована в межах досліджуваного Виду ЕМД.  

Розшифровка геному Виду ПЛ 2.0.х дозволила визначити нові конкурентоспроможні структури ЕМД модуль-

ного типу ( 2 2 2 2
3.1 3.4 3.10 3.nS , S , S , , SK ), які використано для розробки інноваційного технічного рішення [6]. 

Коректність отриманих результатів генетичного синтезу визначалась на основі структурно-системного ана-

лізу патентних досліджень і результатів генерації. Для перевірки достовірності генетичної моделі були викори-

стані реальні структурні представники Виду, які відображені на моделі (рис. 1) у вигляді відповідних еволю-

ційних подій 1 11 , ,kK  [7]. Результати порівняльного аналізу відомих структурних ізомерів ЕМД і нових синте-

зованих різновидів ЕМД модульного типу, в залежності від кількості робочих камер у компонувальній схемі 

ЕМПЕ, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Результати порівняльного аналізу (відома структура ЕМД / нова синтезована структура 

ЕМД модульного типу) 

Кількість робочих камер NК 1 2 3 4 

Кількість кільцевих обмоток NО 2/1 3/2 4/3 5/4 

Кількість неробочих сторін обмоток 2/0 2/0 2/0 2/0 

Економія активних матеріалів обмоток (без урахування з’єднань у ло-

бових частинах), % 
50 34 25 20 

 

Затемненому кольору в таблиці відповідає порівняльний аналіз відомої структури ЕМД 1
2.2S  і нової синте-

зованої структури ЕМД 2
3.1S , що зображені на рис. 1. Так, при однаковій кількості робочих камер (NK=2), у 

новій синтезованій структурі 2
3.1S , у порівнянні з відомою 1

2.2S , економія активних матеріалів обмоток складає 

34 %. Таким чином, як видно з табл. 1, незалежно від кількості робочих камер, у нових синтезованих структу-
рах ЕМД модульного типу досягається значна економія активних матеріалів обмотки, причому зазначена еко-
номія тим більша, чим менша кількість робочих камер у компонувальній схемі ЕМПЕ.  

Висновки. За результатами генетичного синтезу та структурно-системного аналізу розроблено оригінальне 

технічне рішення ЕМД модульного типу, новизна якого підтверджена патентом України на корисну модель [6].  

Результати виконаних досліджень можуть бути використані в подальших задачах розшифровки геному всієї 

видової різноманітності класу ЕМД, при розробці внутрішньовидової систематики досліджуваного класу та 

створенні генетичного банку інновацій, евристичний потенціал якого становить творчу основу для вибору та 

розробки оригінальних технічних рішень у задачах проектування нових різновидів ЕМД багатофакторної дії. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕРЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ФАЗНЫМ 

РОТОРОМ В СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ  

Е. Н. Москаленко, студ., В. В. Прус, к.т.н., доц. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  
ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600, Украина, e-mail: prus@kdu.edu.ua 

 

Введение. С учетом современных тенденций в энергоресурсосбережении, которые реализуются в Украине, 
при управлении различными технологическими объектами и процессами стремятся оптимизировать 
энергозатраты, что напрямую связано со снижением себестоимости и, соответственно, ростом 
конкурентноспособности выпускаемой продукции. Применительно к электроприводу это означает переход к 
новому классу систем управления, которые, наряду с использованием традиционных обратных связей, 
оценивают реальные энергетические режимы работы и их эффективность. Перспективы использования 
подобных систем определяются, прежде всего, возможностью оценки мощности и момента на валу, а также 
отдельных составляющих потерь в различных режимах работы по параметрам энергопотребления.  

В ряде случаев задача несколько усложняется по причине отсутствия четкого выражения как отдельных 
составляющих потерь, так и их суммы, что объясняется сложностью описания отдельных энергетических 
процессов в различных типах электрических машин. Однако существует целый ряд систем и объектов 
управления, применительно к которым рассматриваемая задача разрешима с допустимыми погрешностями. К 
ним можно отнести различные системы регулируемого электропривода на основе асинхронных двигателей с 
фазным ротором (АД с ФР).  

Цель работы. Обоснование подхода и методики нахождения и выражения потерь и энергетических 
коэффициентов АД с ФР в различных режимах работы с учетом состояния основных конструктивных узлов при 
условии получения минимума дополнительной информации от датчиков технологических параметров. 

Материал и результаты исследования. Определение и выражение составляющих потерь в АД с ФР в 
процессе наработки на отказ преследует цель учета в дальнейшем их изменения в любых режимах работы и 
определения текущих значений энергетических коэффициентов – коэффициента мощности ϕcos  и 

коэффициента полезного действия η .  

Известно, что в АД выделяют следующие составляющие потерь: потери в стали cP , потери в меди статора 

1мP и ротора 2мP , механические мехP  и добавочные дP  потери [1].   

Среди указанных видов потерь только потери в меди можно определить непосредственно 
экспериментальным путем на основе соотношения: 

2

1 1 13ìP I r= ,  (1) 

где 1I – действующее значение тока статора; 1r  – активное сопротивление фазы.  

Но даже для этой составляющей потерь характерна неоднозначность учета активного сопротивления 
обмотки статора, значение которого определяется на постоянном токе для неработающего АД и должно быть 
скорректировано с учетом действительного режима нагрева обмоток. 

Механические потери фактически однозначно находятся по методу выбега. При стабильной частоте 
вращения можно считать их фактически неизменными, в противном случае учитывают их пропорциональность 
третьей степени частоты вращения. 

Потери в стали, согласно [2], с учетом их разделения на составляющие от гистерезиса и вихревых токов, 
находят по результатам опыта холостого хода для переменной частоты напряжения питания на основе 
выражения: 
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,   (2) 

где i
*
i E,f 10  – соответственно относительные частоты и значения гармоничных составляющих ЕРС;  

вхг c,c  – коэффициенты, учитывающие разделение потерь в стали на потери от гистерезиса и вихревых токов. 

Определенное из опыта холостого хода значение потерь в стали 0cP  может использоваться в дальнейшем 

для их нахождение во  всех режимах работы [1]: 

( )21010 EEPP cc = , 

где 1E  – ЕДС обмотки статора в режиме, для которого определяется величина cP , что для АД с ФР можно 

определить на основе непосредственно измеренной ЭДС ротора. 
Учитывая неизвестную долю добавочных потерь, их значение находят по опыту обратного обращения и в 

дальнейшем принимают постоянным, а потери в меди ротора определяют по известному сопротивлению его 
обмотки и ЭДС. 

При условии пренебрежения потерями в стали ротора в номинальном режиме мощность на валу АД с ФР 
определяется из соотношения: 

2112 мдмехcм PPPPPPP −−−−−= ,  (3) 

где 21 P,P – потребляемая мощность и мощность на валу АД. 
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Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности определяются по следующим соотношениям: 

;
P

P

1

2=η 1

1 1

cos
3

P

I U
φ = ,  (4) 

где 1U – действующее значение фазного напряжения питания.  

В динамических режимах следует учитывать  несинусоидальность напряжении питания, что имеет важное 
значение для исследования режимов работы АД с ФР как нелинейной динамической нагрузки, в том числе при 
работе от полупроводниковых преобразователей. 

Согласно [3], средняя за период активная мощность равна сумме активных мощностей постоянной и всех 
гармонических составляющих. 

Средний за период коэффициент мощности 
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где nknk I,U  – текущее действующие значение n -х гармоник напряжения и тока в фазе « k », определяемые как 

средние квадратичные значения за период основной гармоники. 
При работе двигателя в переходном режиме средний КПД за период рассчитывается как отношение средней 

механической мощности на валу к активной мощности, потребляемой из сети: 
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Средние за период коэффициент мощности и КПД позволяют учесть энергопотребление в переходных 
процессах, а мгновенные – контролировать протекание динамических режимов. 

В соответствии с [3], при оценке энергопараметров в динамических режимах следует учитывать ряд 
коэффициентов. 

Коэффициент фазового сдвига характеризует степень смещения основной гармоники тока относительно 

основной гармоники напряжения: 
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= .  (7) 

В установившемся режиме это средний коэффициент фазового сдвига и имеет смысл срϕcos . 

Коэффициент искажения 
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где 1I  – действующее значение первой гармоники тока; kI  – действующее значение тока йk −  гармоники. 

Коэффициент несимметрии, характеризующий несимметричность разделения нагрузки по фазам: 

)t(E

)t(E
)t(k

2

1
н = .  (9) 

Тогда коэффициент мощности 

)t(k)t(k)t(k)t(k нисм = .   (10) 

Коэффициент нелинейных искажений )t(k)t(k)t(k нини =  позволяет судить о совместном влиянии на 

коэффициент мощности искажения формы токов и несимметрии напряжения. 
Выводы. В результате проведенных исследований предложена методика определения и выражения 

составляющих потерь и энергетических коэффициентов АД с ФР, применимая при различном состоянии основных 
констрктивных узлов. Результаты расчетов могут использоваться при реализации контуров обратной связи по 
энергопараметрам в системах регулированного электропривода и в методиках уточненных тепловых расчетов АД. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

М. К. Дмитриев, студ., П. Р. Никифоров, ст.преп. 

Донецкий национальный технический университет 

ул. Артема, 58, 83000, г. Донецк, Украина, e-mail: dmitrievmichail@rambler.ru 

 

Введение. С развитием современных технологий постоянно обновляются инструменты, позволяющие 

более доступно раскрыть вопросы проектирования. Введение  подобных Csoft Model Studio ОРУ программных 

пакетов позволяет дать более быстрое и качественное обучение, а также дает возможность карьерного роста 

выпускников ВУЗов в проектных фирмах и на производстве.     

Цель работы. На опыте проектирования ОРУ показана необходимость перехода к применению трехмерной 

визуализации в курсовом и дипломном проектировании.  

Материал и результаты исследования. Основные задачи, которые ставят перед собой авторы: 

–  описание работы в среде программного пакета Model Studio CS ОРУ;  

–  определение достоинств и недостатков комплекса. 

Открытые распределительные устройства (ОРУ) подстанций (ПС) и электростанций являются одними из 

основных составляющих энергосистемы Украины. Программный комплекс Model Studio CS ОРУ позволяет 

автоматизировать процесс трехмерного проектирования ОРУ, выполнить механический расчет стрел провеса, 

коллизий, сформировать документацию, получить чертежи, разрезы и виды. Model Studio CS ОРУ 

представляет собой приложение, работающее на платформе AutoCAD 2007-2011 и надстроек для этой 

платформы, что позволяет использовать ее функции, заложенные в AutoCAD. Разработчики Model Studio CS 

позволили максимально сократить сроки освоения программы. Для начала проектирования необходимо лишь 

краткое знакомство с интерфейсом. 

Библиотека стандартных компонентов содержит уже около тысячи элементов, охватывающих обширный 

спектр оборудования и строительных конструкций (трансформаторы, порталы, выключатели и др.), 

выполненных в соответствии с каталогами производителей. Model Studio CS поставляется с готовой базой 

данных, однако пользователь может самостоятельно добавлять новые типы оборудования – для этого в 

программе предусмотрены специальные инструменты. Для пользователя Model Studio CS ОРУ вся работа по 

компоновке заключается в выборе оборудования из имеющейся библиотеки стандартных компонентов и его 

размещении на площадке. Операция достаточно проста: выбирается объект из базы, затем графически или 

путем ввода координат указывается его место на площадке. Особенностью программного пакета является 

возможность корректировки мест установки оборудования, при этом ошиновка между аппаратами 

сохраняется. 

Трехмерное представление оборудования позволяет пользователю осуществлять визуальный контроль 

коллизий. К тому же Model Studio CS ОРУ позволяет автоматически выполнять все необходимые типы 

проверок допустимых расстояний между токоведущими частями и оборудованием. По результатам проверки 

фиксируется факт нарушения допустимого габарита. Информация об обнаруженных коллизиях отображается 

как графически, так и в табличном виде. Для расстановки размеров предусмотрена соответствующая команда, 

которая автоматически расставит все необходимые размеры, позиционные обозначения и текстовые выноски. 

Завершающим этапом проектирования ПС и РУ является подготовка полного комплекта проектной 

документации. Средствами Model Studio CS ОРУ можно сформировать и выпустить чертежи, разрезы, сечения 

с размерами, а также необходимые табличные документы.  

В том случае, если ПК не соответствует минимальным требованиям к конфигурации либо если проект 

содержит много составных элементов и размещать трехмерные модели затруднительно, предусмотрена 

возможность переключения в режим плоского отображения и решения компоновочной задачи в плане.  

Пример использования программного пакета Model Studio CS ОРУ. 

1. Выберем в качестве примера фрагмент схемы ОРУ из 3 элементов (разъединитель, 3 трансформатора 

тока на опоре, установка элегазового выключателя) и соединим их проводом, что приведено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Выбор оборудования 

2. Указав на чертеже место желаемого разреза в примере А–А, получим разрез, приведенный на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Разрез А–А 

3. План фрагмента приведен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – План фрагмента 

4. Пример технической документации рассмотрим, создав спецификации оборудования на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Спецификация оборудования  

Выводы.  Руководствуясь данными, полученными в процессе обучения и работы с программным пакетом 

CSoft Model Studio ОРУ студентов ДонНТУ, можно выделить следующие преимущества работы с данным 

инструментом: 

– дает представление об общем виде оборудования, его габаритах, оптимальности расстановки; 

– позволяет изучить различные типовые схемы размещения оборудования, а также увидеть их достоинства 

и недостатки, что даст возможность  создать оптимальный проект, а также быстрее освоиться на производстве 

выпускникам; 

– позволяет затратить значительно меньшее время, необходимое для создания качественного проекта, и 

дает возможность его редактирования; 

– наличие огромной базы современного оборудования; 

– возможность создания новых графических элементов и узлов с записью их в базу данных для 

дальнейшего использования. 

В соответствии со сказанным доказывается необходимость перехода к проектированию с применением 

трехмерной графики. Такой способ обучения раскрывает новые горизонты и возможности в образовании и 

последующей трудовой деятельности студентов.  
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В. М. Сидоренко, В. Ю. Бельська, Т. П. Коваль  

Ймовірнісний підхід до оцінки ефективності процесу 
навчання з технічних дисциплін  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 17–18. 
Розв’язується задача підвищення достовірності 
оцінювання ефективності процесу навчання. Автори 
пропонують підхід у рамках класичної статистичної 
парадигми із застосуванням методів теорії ймовірності. 
Розроблена методика дає можливість за результатами 
тестового модульного контролю кількісно оцінити з 
наперед заданою надійністю міру навченості як окремого 
студента, так і групи студентів. 

V. Sidorenko, V. Belska, T. Koval  

Probability approach of study process efficiency 
evaluation of the technical disciplines 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. − Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 17–18. 
Task of increase of authenticity of teaching process efficiency 
estimation is solving. Authors offer the approach within the 
framework of classic statistical paradigm with the use of 
probability theory methods. The developed methodology 
allows to quantitatively estimat the learning degree of both 
separate student and groups of students with the beforehand 
given reliability on results of a testing module control. 

М. Вансач, І. Томчікова, Я. Пердуляк. 

Моделювання електричних кіл з використанням 

аналізу методом розріджених таблиць у середовищі 
MATLAB 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 19–20. 
Представлено метод розв’язання та моделювання 
електричних кіл з використанням графічного інтерфейсу 
користувача (GUI) у середовищі MATLAB. Для 
створення моделі електричних кіл використано аналіз 
методом розріджених таблиць (STA). Ця програма 
моделювання дозволяє виконувати чисельне та 
аналітичне розв’язання електричних кіл.   

M. Vansáč, I. Tomčíková, J. Perduľak 

Circuit simulation using sparse tableau analysis  
in MATLAB  
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th International 
conference of students and young researchers in Kremenchuk 
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 19–20. 
In this paper is presented method of solving and simulation of 
electric circuits by Graphical User Interface (GUI) in 
MATLAB environment. There was used Sparse Tableau 
Analysis (STA) to create circuit simulator. This simulation 
program in GUI allows numerical and also analytical solution 
of electric circuit. 

Б. Б. Каменцев, Б. Б. Каменцев 

Применение самостоятельно изготовленной системы 

числового программного управления и  

3-х координатного станка в учебном процессе 
студентов по специальности «наладчик станков с 
ЧПУ» 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Cборник научных трудов X 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012.  
– С. 21–22. 
Рассмотрен самостоятельно изготовленный стенд, 
состоящий из персонального компьютера, блока 
управления и 3-х координатного фрезерного станка, 
который позволит улучшить качество подготовки 
студентов в процессе обучения по специальности 
«наладчик станков с чпу» и снизить затраты на обучение. 

B. Kamentsev, B. Kamentsev 

Using self-made numerical control and 3-coordinate 
machine in the education process of students specializing 
in the “maintenance of cnc machines” 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
otimization methods. The 10th international conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КRNU, 2012. – P. 21–22. 
Considered self-made stand consisting of a personal 
computer, a control unit and a 3-coordinate milling machine, 
which will improve the training quality of students in the 
learning process for the specialty "maintenance of cnc 
machines" and reduce training costs. 

Н. О. Романюк, Х. В. Панченко  

Навчально-методичні комплекси для вивчення 

систем керування при дистанційній підготовці 
спеціалістів напряму “Електромеханіка» 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи мо-
делювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 23–24.  

N. Romanyuk, K. Panchenko  

The development of teaching facilities for distant training 
in electromechanical control systems 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
otimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 23–24. 
The structure of teaching facilities for distant training in 
electromechanical control systems was proposed. Such 
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Запропоновано структуру навчально-методичних 
комплексів для вивчення систем керування 
електромеханічним обладнанням при дистанційній 
підготовці студентів напряму «Електромеханіка», яка 
дозволяє вивчати теоретичний матеріал, проходити 
лабораторний практикум на віртуальних стендах та 
здійснювати поточний контроль знань. Наведено 
приклад створеного комплексу для вивчення цифрових 
систем управління електроприводом. 

structure allows learning theoretical material, make laboratory 
researches using virtual laboratory equipment and check 
quality of learning. The example of developed teaching 
facilities for training in digital control systems for electric 
drives is described. 

К. В. Руденко 

Електронно-лабораторний комплекс для контролю 

якості знань з напрямку дисциплін спеціальності 

«Електротехнічні системи електропостачання» 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 25–26. 
Створення комплексу тестування для студентів 
технічних спеціальностей має великі перспективи. Так як 
з розвитком освіти і науки традиційні методи контролю 
знань є досить застарілими. Також ставить ся на меті за 
допомогою нетрадиційного підходу, зацікавити 
студентів у вивченні матеріалу. 

K. Rudenko 

Electronic-laboratory complex for control of quality of 

knowledges from direction of disciplines of speciality the 

electrical «Engineerings systems of power supply» 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
otimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 25–26. 
Creation of complex of testing for the students of technical 
specialities has large prospects. So as with development of 
education and science traditional methods of control of 
knowledges are ramshackle enough. Also this puts on a 
purpose by untraditional approach, to interest students in the 
study of material. 

Р. Бучко, Д. Ковач  

Вбудовувана система FOX Board 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 27–28. 
Вивчення можливості створення систем розпізнавання 
мови на базі вбудованої системи FOX Board. Зроблено 
висновок про можливість  використання даної системи 
для розпізнавання мови, проте відсутня можливість 
прямого запису на FOX Board.  

R. Bučko, D. Kováč  

Embedded systems FOX Board 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
otimization methods. Proceedings of the 10th International 
conference of students and young researchers in Kremenchuk 
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 27–28. 
In the article the possibility of creation the speech recognition 
system basing on embedded system  
FOX Board was studied. It resulted in conclusion that 
embedded system FOX Board can be used for speech 
recognition system, but speech is not directly recorded on 
FOX Board. 

С. А. Ващенко, Г. О. Гаврилець 
Система керування автономним транспортним 

засобом на базі LEGO MINDSTORMS  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. X Міжнародної науково-
технічної конференції молодих учених і спеціалістів у 
місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – Кременчук: 
КрНУ, 2012. – С. 29–30. 
Розроблено конструкцію транспортного засобу та 
алгоритм для керування стійким рухом за вказаною 
траєкторією. 

S. Vaschenko, G. Havrylets 

Management system autonomous vehicle based on LEGO 

MINDSTORMS 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
otimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 29–30. 
In the article developed by structure of vehicle and algorithm 
to control the steady movement along a given trajectory. 

С.П. Дзятловський 
Мінімізація коливань підвішеного вантажу засобами 

частотно-регульованого електропривода 

вантажопідйомних механізмів 

Електромеханічні системи, моделювання та оптимізації. 
Збірник наукових праць X Міжнародної науково-технічної 
конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 31–32. 
Розглянуто метод гасіння коливань підвішеного на канаті 
вантажу у вантажопідйомних механізмах за допомогою 
використання частотно-регульованого електропривода. 

S. Dzyatlovskiy 

Frequency-controlled drives of telpher crane with  

the minimization of the suspended load oscillations 

Electromechanicals systems, modelling and optimization. The 
10th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. 
 – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 31–32. 
The method of damping vibrations in suspended rope cargo 
hoisting devices by using frequency-controlled electric. 
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П. П. Костенко, Н. И. Гученко, В. В. Стовба  

Програмний додаток для перехоплення  

SQL-запитів у середовищі системи управління базами 

даних 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 33–34. 
Розглядається розробка програмного додатку для 
автоматичного перехоплення SQL-запитів до їх 
виконання СУБД. Виділено необхідні ключові байти для 
перехоплення запитів від різних видів СУБД. Викладено 
програмний алгоритм перехоплення та підміни запиту до 
його виконання СУБД. Перелічено функціональні 
особливості розробленого програмного додатку. 
Доведено ефективність застосування розробленого 
методу перехоплення для існуючих СУБД. Розглянуті 
перспективи подальшого розвитку програмного додатку. 

P. Kostenko, M. Guchenko, V. Stovba  

Software application to intercept SQL-queries among 

database management system 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 33–34. 
Development of the software application for automatic 
interception of SQL-queries before its execution by the 
DBMS is considered. The key bytes for queries interception 
from different DBMS are singled out. The algorithm for the 
queries interception and substitution before its execution by 
the DBMS is presented. The above features are developed 
software application. The application efficiency of the 
developed interception method for the existing DBMS is 
confirmed. Perspectives for further software application 
development are stated. 
 

О. С. Гулак, Т. І. Лисенко, І. С. Конох 

Інформаційна технологія керування автономним 

мобільним роботом з обмеженою кількістю оптичних 

сенсорів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 35–36. 
Розглянуто створення автономного мобільного робота з 
функціями навігації та сортування предметів на основі 
технології Lego Mindstorms. Основні результати містять 
алгоритми та програми організації руху і розпізнавання 
предметів на основі обмеженої кількості оптичних 
сенсорів. 

O. Hulak, T. Lysenko, I. Konokh 

Autonomous mobile robot management information 

technology with a limited number of optical sensors 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 35–36. 
The establishment of an autonomous mobile robot navigation 
with features and sorting objects based on technology Lego 
Mindstorms are сonsidered. The main results related to 
algorithms and programs of the movement and recognition of 
objects based on a limited number of optical sensors. 

 

С. С. Романенко, А. В. Ткаченко 

Розробка електронних ресурсів інформаційних 

матеріалів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання 
та оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної науково-
технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті 
Кременчук 28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – 
 С. 37–38. 
Розробка електронних ресурсів інформаційних матеріалів на 
прикладі бази даних наукових публікацій співробітників 
кафедри систем автоматичного управління і електропривода, як 
засіб інтеграції до національної та світової системи науково-
технічної інформації. 

S. Romanenko, A. Tkachenko 
Development of electronic resources of information 

materials 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 37–38. 
Development of electronic resources of information materials 
on the example database of scientific publications department 
staff of automatic control systems and electric drive as a 
means of integration into national and world system of 
scientific and technical information. 

О. В. Удовицький, А. І. Ломонос 

Автоматизація процесу розрахунку керуючих впливів при 

формуванні навантажувальних режимів комплексу для 

випробування машин постійного струму 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 39–40. 
Розглянуто можливість автоматизації процесу розрахунку 
керуючих впливів при формуванні навантажувальних режимів 
шляхом розробки графічного інтерфейсу нечіткої системи 
керування комплексом для випробування МПС. 

А. Udovitskіy, A. Lomonos 

Аautomating process of calculation controlling influences 

in the formation of DC machines test complex 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 39–40. 
Consider automating process of calculation controlling 
influences by using graphic interface design of loading modes 
fuzzy control system of DC machines test complex. 
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М. В. Філіппова, О. В. Філіппов 

База даних технологічної інформації на основі 

стандартів інформаційної підтримки виробів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 41–42. 
Розглянуто процес створення бази даних технологічної 
інформації з використанням стандартів сімейства IDEF 
для системи автоматизованої підготовки виробництва. 

M. Filippovа, A. Filippov  

Database of information technology standards-based 

information product support 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 41–42 
Process of creating a database of technological information 
with the use IDEF family of standards for automated systems 
of production. 

А.І. Гладир, Н.В. Зачепа, О.О. Мотруніч 
Системи дистанційного навчання – огляд програмних 

платформ 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук    
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
– С. 43–44. 
Розглянуто найбільш відомі програмні продукти для 
організації дистанційного навчання. Проаналізовано 
переваги, недоліки та критерії вибору систем 
дистанційного навчання.   

A. Gladyr, N. Zachepa, O. Motrunich 

Learning Management Systems – software overview   

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk 
 march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 43–44. 
The most well-known software products for distance 
education were considered. The advantages, disadvantages, 
and selection criteria of Learning Management Systems were 
analyzed. 

Т. П. Коваль, Г. В. Замарев 
Дослідження використання інформаційно-

комунікаційних технологій у підготовці фахівців 

технічних спеціальностей 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 45–46. 
Обґрунтована актуальна проблема забезпечення 
необхідного рівня параметрів успішності й якості 
навчання. Показане застосування віртуальних 
лабораторних комплексів як інформаційно-
комунікаційної технології у підготовці фахівців 
технічних спеціальностей. Розглянуті соціальні й 
економічні аспекти застосування віртуальних 
комплексів. Приведені результати аналітичних і 
експериментальних досліджень. 

T. Koval, G. Zamarev 

Approaches to determining the time brake system with 

electromechanical drive type 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 45–46. 
Proved burning issue of the required level of performance 
parameters and quality of training. The application of virtual 
laboratory systems as information and communication 
technologies in training of technical specialties. Considered 
the social and economic aspects of the use of virtual systems. 
The results of analytical and experimental research. 

О. В. Прітченко, О. М. Заїченко 

Підсистема захисту в імітаційних та фізичних стендах 

з функцією тренажерів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у м. Кременчук 28–29 березня 2012 
р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 47–48. 
Розглянуто можливі способи реалізації лабораторного 
тренажера на базі імітаційних та фізичних лабораторних 
стендів. Розроблено підсистему захисту двигуна 
постійного струму незалежного збудження в 
програмному середовищі MATLAB. Застосування таких 
підсистем у програмній частині імітаційного чи фізичного 
стенду дозволить набути студентам навичок коректної 
роботи з реальним обладнанням, відслідковувати процеси, 
що виникають в електромеханічних системах при аварійних 
режимах роботи. 

O. Pritchenko, O. Zaichenko 

Subsystem of defence in imitation and physical stands 

with the function of trainers 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 47–48. 
The possible methods of laboratory simulators 
implementation are considered on the basis of imitational and 
physical laboratory stands. The protection subsystem of DC-
motor with separate excitation is developecl in the MATLAB 
software environment. Application of such subsystems in 
programing part of imitational or physical stand will allow 
student to get the skills of correct work with the real 
equipment, monitoring processes which arise up in the 
electromechanics systems at work  malfunctions. 
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Я. В. Хоріщенко, А. Л. Перекрест 
Система керування та моніторингу об’єктів 

управління з використанням веб-технологій та 

динамічних сторінок 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 49–50. 
Розроблено структуру системи обміну даними між веб-
додатком та пристроєм, побудовані структурні схеми 
програми мікроконтролера та веб-інтерфейсу, наведені 
приклади реалізації системи. 

I. Khorishenko, A. Perekrest 

Control and monitoring system with using web-

technologies and dynamic pages 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.                – 
P. 49–50. 
Structure of the system data exchange between web 
application and device was developed, block diagrams of 
microcontroller and web interface program was built, showing 
some examples of the system realization. 

Т. І. Лисенко, Д. В. Лісіцин, А. Л. Перекрест 
Мобільний робот-сортувальник малогабаритних 

предметів на основі технології Lego Mindstorms 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Електромеханічні та 
енергетичні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 51–52. 
Розглянуто конструкцію мобільного робота на основі 
технології Lego Mindstorms, що призначений для 
виконання конкурсного завдання на всесвітній олімпіаді 
з робототехніки у 2011 році. 

T. Lysenko, D. Lisicin, A. Perekrest 

A mobile robot-sorter of small objects is on the basis of 

technology Lego Mindstorms 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – Р. 51–52. 
The construction of robot is considered on the basis of 
technology of Lego Mindstorms, that intended for the 
competitive job processing on a world olympiad from a 
robotics in 2011. 

О. В. Волошко, К. С. Барандич, С. П. Вислоух  
Контроль оброблювальних властивостей матеріалів 

на основі їх математичного моделювання 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – 
С. 53–54. 
Розглянуто питання розробки методики визначення 
оброблюваності та раціональних режимів обробки 
конструкційних матеріалів з врахуванням їх 
властивостей. Для цього пропонується використовувати 
методи багатомірного статистичного аналізу – 
факторний, кластерний та дискримінантний аналіз. 

O. Voloshko, K. Barandych, S. Vysloukh  

Control of processable material’s properties on the basis 

of its mathematical modelling 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – Р. 53–54. 
The question of developing methods of determining 
machinability and rational mode of structural material’s 
processing according to their properties. For this purpose the 
use of multivariate statistical analysis - factor, cluster and 
discriminant analysis. 
 

О. В. Прітченко, А. П. Калінов, І. В. Григоренко 

Аналіз ефективністі сучасних засобів проведення  

лабораторних занять  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 55–56. 
Проведено комплексний педагогічний експеримент з 
дослідження ефективності різних методів та засобів 
проведення лабораторних занять. Розвинено методи 
проведення лабораторних занять з дисциплін напрямку 
«Електромеханіка» шляхом використання 
малогабаритних, апаратно-програмних фізичних стендів. 

О. Pritchenko, А.Kalinov, I. Grigorenko 

Analysis of the efficiency of the modern facilities  for 

laboratory lessons 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 55–56  
Complex pedagogical experiment was made for researching 
of the efficiency of different methods and facilities for 
laboratory lessons. The methods for laboratory lessons are 
developed on disciplines for the ‘electromechanics’ course by 
the use of small vehicle-programmatic physical stands. 

Д. П. Павлюченко, А. Л. Перекрест  
Прикладна реалізація типових завдань цифрової 

обробки сигналів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 

D. Pavlyuchenko, A. Perekrest 

Applied realization of typical tasks of digital signal 

processing 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
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Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 57–58. 
Приведено прикладну реалізацію адаптивних цифрових 
фільтрів та процесорно-програмного тестування 
цифрового сигнального процесора TMS320C6713 з 
використанням Matlab, Simulink, Real-Time Embedded 
Coder.  

students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. –Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 57–58. 
Given application implementation task-adaptive digital filters 
and their processor-software testing TMS320C6713 digital 
signal processor using Matlab, Simulink, Real-Time 
Embedded Coder. 

Я. Мольнар  

Автоматичне вимірювання магнітного поля  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 59–60. 
Представлено розроблене програмне забезпечення для 
автоматизації вимірювання магнітного поля. 
Запропоноване рішення може допомогти вирішити 
проблему віддаленого контролю вимірювальних та 
технологічних систем.  

J. Molnár  

Automatic measurement of magnetic field 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th International 
conference of students and young researchers in Kremenchuk 
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 59–60. 
In the article the developed software for automatic 
measurement of magnetic field is described. Described 
solution can help to solve the problem of remote control of 
measuring and technological systems and such to improve the 
automation and information society. 

Т. Вінце, Д. Ковач  

Віддалене управління за допомогою системи  

Teach-robot з використанням глобальної мережі  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 61–62. 
Представлено можливості регулювання мехатронної 
системи Teach-Robot через мережу Інтернет. Завдяки 
розвитку Інтернет-технологій та збільшенню швидкості 
передачі даних запроваджено недорогий підхід до 
створення віддалених систем керування. 

T. Vince, D. Kováč  
Teach-robot remote control using global network  

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th International 
conference of students and young researchers in Kremenchuk 
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 61–62. 
The article presents regulation possibilities of mechatronic 
system Teach-Robot over the Internet. Due to the 
development of Internet technique and speed increase of 
transmission, the inexpensive convenient communication 
approach is provided for the remote control system. 

Є. М. Гапонов 

Лабораторне обладнання для вивчення цифрових 

систем управління автоматизованим 

електроприводом постійного струму 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 63–64. 
Описано створене лабораторне обладнання та програмне 
забезпечення для дослідження цифрових систем 
керування електроприводом. Показана можливість 
використання розробленого обладнання для підвищення 
ефективності навчання студентів електромеханічних 
спеціальностей. 

Y. Gaponov 

The laboratory equipment for study the digital control 

systems of automatic DC electric drives 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 63–64. 
In the article the developed laboratory equipment and 
software for researches of electric drive digital control 
systems was described. The possibility of using this 
equipment for increasing training effectiveness of 
electromechanical engineers was shown. 

Є. Н. Кніжнік, І. С. Конох, Н. А. Руденко  

Програмні модулі для управління спектром миттєвої 

потужності комп’ютерної системи випробування 

електричних двигунів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 65–66. 
Розглянуто метод керування миттєвими енергетичними 
процесами для випробування електричних двигунів та 
метод побудови нечіткої експертної системи. 

Y. Knizhnik, I. Konokh, N. Rudenko  

Software modules for the instant power spectrum 

management of electric motors testing computer system 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 65–66. 
In the article controlling an instant energy processes for 
testing electric motors method and building of a fuzzy expert 
system method are examined. 
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М. І. Лісний, М. Д. Богомолова 

Розробка та дослідження системи автоматизованого 

керування тепловим режимом будівлі  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 67–68. 
Розглянуто основні рівняння теплового режиму будівлі, 
які враховують температуру приміщення і 
навколишнього середовища, кількість генерації теплової 
енергії та її втрати через огороджувальні поверхні. 
Розроблено імітаційну модель взаємозв’язку зазначених 
вище параметрів, яка дозволяє дослідити тепловий 
режим будівлі за різних умов функціонування, та 
автоматизовано процес керування потужністю нагрівачів 
за допомогою ПІ-регулятора, що дозволить підтримувати 
задану температуру в приміщенні. 

М. Lisnyi, M. Bogomolovа 

Development and research of computer aided 

management of thermal conditions of the building 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchug march  
28–29, 2012. – Kremenchug: KrNU, 2012. – P. 67–68. 
The basic equation of the thermal regime of the building, 
taking into account ambient temperature and environment of 
the generation of heat and its loss through the building 
surface. A simulation model of the relationship of the above 
parameters, which allows you to explore the thermal 
conditions of buildings under different operating conditions, 
and automated process control power heaters using PI-
regulator that will maintain the desired temperature in the 
room. 

А. В. Мозговой, М. А. Кобылянский, А. Л. Величко, 

 А. А. Сердюк, С. В. Сукач, А. С. Метель 

Исследовательский тренажерный вентиляционный 

комплекс для подготовки  специалистов-

электромехаников  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць x 
міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті кременчук 28–29 березня 
2012 р. – кременчук: КРНУ, 2012. – С. 69–71. 
Предложено использование тренажерного 
вентиляционного комплекса в учебном процессе, для 
повышения эффективности  практической подготовки 
специалистов-электромехаников. 

A. Mozgovoy, M. Kobylyanskiy, A. Velichko, A. Serdyuk, S. 

Sukach, A. Metel 

Research trainer vent complex for preparation  of 

specialists-electricians 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th international conference of 
students and young researchers in kremenchuk march 28–29, 
2012. – kremenchuk: кrnu, 2012. – P. 69–71. 
Drawing on a trainer vent complex is offered in an 
educational process, for the increase of efficiency  of practical 
preparation of specialists-electricians. 
 

А. Л. Перекрест, Т. В. Карайбіда, В. В. Найда, 

О. М. Кравець  

Програмно-апаратне рішення для організації 

диспетчерського контролю параметрів системи 

подачі та розподілу води для міського господарства 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 72–73. 
Описано та розроблено програмно-апаратне рішення для 
вдосконалення диспетчерського контролю системи 
подачі та розподілу води міста. 

А. Perekrest, T .Karaybida, V.  Nayda, O. Kravest  

Software and hardware solution for supervisory control 

system parameters and distribution of water supply for 

urban 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 72–73. 
Described and evaluated software and hardware solutions for 
the improvement of supervisory control systems for supply 
and distribution of water of the city. 

В. Х. Абдрахманов,  О. І. Неборак 

Навчальний робототехнічний комплекс на базі 

промислового робота ТУР-10  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 74–75. 
Розглянуто технічні рішення, використанні при розробці 
навчального роботехнічного комплексу на базі 
промислового робота ТУР-10. 

V. Abdrakhmanov, O. Neborak  

Industrial robot TUR-10 based educational robotic 

complex 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– Р. 74–75. 
In the article reviewed the technical solutions used in the 
development of industrial robot TUR-10 based educational 
robotic complex  

М. А. Кобылянский, А. С. Мозговой, А. Л. Величко  

Автоматизированный комплекс пожаротушения и 

интеграция его в систему безопасности и 

жизнеобеспечения учебных лабораторий  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

M. Kobylyanskiy,  A. Mozgovoy, A. Velichko  

Automated complex of pozharotusheniya and integration 

of him, in  system of safety and life-support of educational 

laboratories 
Electromechanical and energy systems, modeling and 



АНОТАЦІЇ ABSTRACTS 
 

 

 
 

387

моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 76–78. 
Выведены основные положения построения 
автоматизированного комплекса пожаротушения и 
интеграция его в системы безопасности и 
жизнеобеспечения при их проектировании.  

optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 76–78. 
In the article time definition method of brake system response 
on vehicles category M1 with alternative drive type is 
examined. 
Substantive provisions of construction of the automated 
complex of pozharotusheniya and  integration of him are 
shown out in systems of safety and life-support,  at their  
planning. 

И. С. Конох, В. Х. Абдрахманов, А. М. Кравец 

Особенности использования модулей управления 

коллекторными двигателями AWD10 для 

автоматизации робототехнического оборудования 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных трудов  
X Международной нучно-технической конференции 
молодых учених и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012.  
– С. 79–80. 
Рассмотрены возможности использования блоков 
управления коллекторными двигателями постоянного 
тока AWD10 для автоматизации  робототехнического 
оборудования. 

I. Konokh, V. Abdrakhmanov, А. Kravets  

Features of control units collector DC motors AWD10 for 

automation robotic equipment 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 79–80. 
In the article reviewed the possibility of using the control 
units collector DC motors AWD10 for automation robotic 
equipment. 
 

А. Л. Величко, А. В. Мозговой, М. А. Кобылянский  

Система аварийного электропитания комплекса 

учебных лабораториям 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 81–82. 
Выполнен анализ созданной системы аварийного 
электропитания, который показал, что данная система 
соответствует требования, и является универсальной. 

A. A. Velichko, A. V. Mozgovoy, M. A. Kobylyanskiy  

System of emergency power supply of complex of 

educational to laboratories 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 81–82. 
The analysis of the created system of emergency power 
supply of laboratory complex is executed which rotined that 
this system corresponds requirements, and is universal. 

М. Бачко, Д. Ковач  
Програма для визначення найбільш економічно 
вигідного рішення в задачах нагрівання об’єкту  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28 – 29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 83–84. 
Представлено алгоритмічне програмне забезпечення для 
визначення кількості теплової енергії, необхідної для 
досягнення заданої користувачем температури у 
приміщенні, та програмне забезпечення для розрахунку 
найбільш економічно вигідного рішення і пропозиції 
споживачу.  

M. Bačko, D. Kováč  
Program for determining the most economical solution 
for object´s heating purposes 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 83–84. 
In the article the program and its logics for determining the 
amount of total thermal energy needed to reach the specified 
by user indoor temperature and calculation of most 
economical solution and propose it to user were presented. 

М. Ходулікова, Д. Ковач  
Моделювання магнітних полів еластомагнітних 
датчиків у середовищі COSMOS/EMS  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 85–86. 
Отримано магнітне поле еластомагнітного датчика сили 
тиску з використанням середовища COSMOS/EMS. 
Задача розв’язана для випадків наявності та відсутності 
впливу сили тиску на датчик.  

A. Hodulíková, D. Kováč  
Simulation of magnetic fields of elastomagnetic sensor in 
COSMOS/EMS environment 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 85–86. 
In this article the magnetic field of the elastomagnetic 
pressure force sensor had been solved using COSMOS/EMS 
environment. It was solved if the sensor is or is not under the 
effect of pressure force. 
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А. В. Свистун, В. О. Огарь, О. М. Бородін 
Вплив опису кривої намагнічування на динамічні 

характеристики системи векторного керування 

асинхронним двигуном 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28 – 29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 87–88. 
Представлено порівняння методів опису нелінійності 
кривої намагнічування та її вплив на динамічні 
характеристики системи векторного керування 
асинхронним двигуном. 

A. Svystun, V. Ogar, O. Borodin 

The influence of the magnetization curve description on 

dynamic chracteristics in the vector control system of 

induction motor 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – Р. 87–88. 
The methods of nonlinearity of magnetization curve 
description and its influence on dynamic characteristics of 
the vector control system of the induction motor are 
presented. 

Д. Ковач, М. Оцілка, М. Вансач 

Розрахунок індуктивності спіральної котушки з 

використанням COMSOL Multiphysics 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 89–90. 
Представлено розрахунок індуктивності спіральної 
котушки з використанням метода кінцевих елементів.  

D. Kováč, M. Ocilka, M. Vansáč  

Calculating of inductance of spiral coil using COMSOL 

Multiphysics 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012.  
– Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 89–90. 
In the article calculation of inductance of spiral coil using 
finite element method is presented. 

Э. В. Кореньков 

Графический интерфейс виртуального конструктора 

гидротранспортных систем 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 91–92. 
Разработан графический интерфейс виртуального 
конструктора гидротранспортных систем. Описаны 
возможности пользователя по созданию 
технологических схем, выбору виртуальных элементов и 
режимов работы гидравлического оборудования. 

E. Korenkov 

The graphical interface of virtual constructor for 

hydrotransport systems 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 91–92. 
The graphical interface of virtual constructor hydrotransport 
systems are developed. The user’s capabilities to create a 
technological schemes, selection of virtual elements and 
operating conditions of hydraulic equipment are described. 

Д. Ковач, Я. Пердуляк, М. Вансач 

Система керування багатофазного підвищуючого 

перетворювача з поліпшеною енергоефективністю  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28 – 29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 93–94. 
Представлено структуру розробленої системи керування 
трифазним підвищуючим перетворювачем, яка дозволяє 
підвищити як енергоефективність усієї системи в цілому, 
так і ефективність самого перетворювача.  

D. Kováč, J. Perduľak, M. Vansáč  

Control design of multiphase boost converter with high 

energy efficiency  

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – Р. 93–94. 
In the article developed control structure for six phase boost 
converter is described. It allows increase both energy 
efficiency and converter efficiency itself. 

Л. В. Акимов, Д. Г. Литвиненко 

Модифицированные по критерию максимальной 

добротности и запаса устойчивости коэффициенты 

стандартных распределений 
Электромеханические системы, моделирование и 
оптимизация. Сборник научных трудов X 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг  
28–29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012.  
– С. 95–97. 

L. Аkimov, D. Litvinenko 

Modified by the criterion of maximum quality factor and 

the stability stock coefficients of standard  

distributions 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 95–97. 
In the article possibility of directly optimization by the 
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Рассмотрена возможность непосредственной 
оптимизации по критерию максимальной добротности и 
запаса устойчивости трехкратноинтегрирующей системы 
управления с помощью модифицированного 
стандартного распределения. 

criterion of maximum quality factor and the stability stock 
triply integration control system using modified standard 
distributions is examined. 

М. Л. Антонов, Д. В. Межевський  

Особливості моделювання багаторівневих каскадних 

перетворювачів частоти 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 98–99. 
Проаналізовано схеми заміщення каскадного 
багаторівневого перетворювача частоти з трифазним 
симетричним навантаженням. Створена імітаційна 
модель перетворювача частоти, що дозволяє 
застосовувати відомі математичні моделі асинхронних 
двигунів. 

M. Antonov, D. Mezhevskiy 

Features  modeling of multi-level  cascade frequency 

converters 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 98–99. 
Analyzed equivalent circuit of cascade multilevel frequency 
converter with three phase symmetrical load. Established 
simulation model of the frequency converter that allows you 
to apply well-known mathematical models of induction 
motors. 

В. В. Баришев, Г.О. Шеїна 

Уточнення методу експериментального визначення 

параметрів турбогенераторів з дослідів трифазного 

короткого замикання 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28 – 29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 100–101. 
На основі аналітичного опису змінення узагальненого 
вектора струму статора при трифазному короткому 
замиканні на виводах синхронних машин запропоновано 
новий підхід до експериментального визначення 
частотних характеристик провідностей з боку обмотки 
статора, який дозволяє уточнити стандартну методику, 
що пропонується ГОСТ 10169-77. 

V. Baryshev, A. Sheina  

Exacting the experimental determination method  

of turbogenerator parameters from three-phase short 

circuit tests 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 100–101. 
A new approach to experimental estimation of frequency-
response characteristics of the synchronous machine, which 
allows improving the standard method recommended by 
State Standard 10169-77 is proposed, according to the 
analytical description of changing of a describing vector of a 
stator current at three-phase short circuits on the terms of 
synchronous machines. 

Л. В. Белая, А. В. Торопов 

Определение рациональной структуры 

преобразовательного устройства для управления 

асинхронизированным вентильным двигателем 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 102–103. 
Произведен сравнительный анализ существующих 
преобразовательных устройств для управления машиной 
двойного питания в режиме асинхронизированного 
вентильного двигателя. 

L. Belaya, A. Toropov 

Definition of a rational structure of converter device to 

control the double-inverter-fed wound rotor motor 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 102–103. 
A comparative analysis of existing converting devices for 
controlling of double-inverter-fed wound rotor motor is 
made. 

Ю. О. Білецький 
Структури системи енергоформуючого керування 

синхронною машиною з постійними магнітами як 

Гамільтоновою системою 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 104–105. 
Описано принципи енергоформуючого керування.  
Наведено процедуру синтезу різних структур 

Y. Biletskiy  

Structures of the energy-shaping control system of 

permanent magnet synchronous motor as Hamiltonian 

system 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 104–105. 
The principles of energy-shaping control are described. The 
procedure of synthesis of various structures of the energy-
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енергоформуючої системи керування синхронною 
машиною з постійними магнітами як Гамільтоновою 
системою. Проведено їх порівняння і виявлено низку 
переваг та недоліків. 

shaping control systems of synchronous machines with 
permanent magnets as a Hamiltonian system is introduced. A 
comparison is made and the number of advantages and 
disadvantages are found. 

Д. М. Бордюг, Є. В. Носач, А. І. Гладир 
Лабораторний комплекс для дослідження систем 

примусового охолодження електричних машин  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28 – 29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 106–107. 
Представлено лабораторний комплекс для дослідження 
систем охолодження електричного двигуна. 
Запропоновано фізичну модель, яка враховує 
особливості конструкції електричної машини. Виконано 
експериментальні дослідження з визначення сталих часу 
об’єкта керування.  

D. Bordug, E. Nosach, A. Gladyr 

Laboratory complex for researching of the cooling system 

for electric machines  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 106–107. 
The laboratory complex for research of the cooling system 
for electric machines is presented. The physical model  is 
proposed according to the specifics of design for ac motor. 
Experimental researches is produced with the aim of finding 
a dynamic characteristics of control object. 

А. В. Босак, Р. В. Абрамчук, Ю. В. Зайцева 

Моделирование системы позиционного управления 

клетевой подъемной установкой глубоких шахт 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 108–109. 
Рассмотрен способ компьютерного моделирования 
системы позиционного управления подъемной установки 
с точным остановом и без колебаний клети.  

A. Bosak, R. Abramchuk, Y. Zaitseva 

Design of the position control system for the cage  

lifting setting in deep mines 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 108–109. 
The method of computer design of the position control 
system for the lifting setting is considered with an exact stop 
and without the vibrations of cage. 

В. А. Власенко 

Експериментальний аналіз достовірності 

математичної моделі вентильно-індукторного 

двигуна 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 110–111. 
Розглянуто коло-польову математичну модель 
вентильно-індукторного двигуна. Доведено 
достовірність моделі на експериментальному зразку 
шляхом порівняння електродинамічних характеристик 
роботи двигуна. 

V. Vlasenko 

Experimental analysis of the reliability of switched 

reluctance machine mathematical model 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 110–111. 
Considered circuit-field mathematical model of the switched 
reluctance machine. Proven reliability of the model to the 
experimental sample by comparing the electrodynamical 
characteristics of the machine. 

М. Н. Волжан 

Оценка эффективности работы и экономичности 

различных теплообменных пунктов 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 112–113. 
Выполнен анализ эффективности работы теплообменных 
пунктов по ряду факторов. Показано, что наиболее 
экономичными и универсальными являются 
пластинчатые теплообменники. 

M. Voljan 

About evaluating the effectiveness and efficiency of 

various heat transfer items 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 112–113. 
The analysis of the efficiency of heat transfer point for a 
number of factors. It is shown that the most economical and 
versatile are plate heat exchangers. 

І. М. Задорожня 

Удосконалення динаміки металургійних машин за 

принципом електромеханічної взаємодії параметрів 

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 

І. Zadorozhnya 

Perfection of dynamics of metallurgical machines on 

principle by electromechanical intercommunication of 

parameters. 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
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науково-технічної конференції молодих учених та 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня  
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 114–115. 
Розглянуто методику синтезу параметрів 
електромеханічної системи металургійних машин на 
прикладі електроприводу товстолистового прокатного 
стану та оптимізацію параметрів за принципом 
електромеханічної взаємодії.  

optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 114–115. 
In the article the method of synthesis of parameters for 
electromechanical system of flatting mill is examined. The 
optimization of parameters on principle of electromechanical 
intercommunication is offered for research of metallurgical 
machines. 

Ю. В. Зачепа 
Определение параметров и структуры передаточной 

функции асинхронного генератора как объекта 

управления 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 116–117. 
Рассмотрены вопросы идентификации параметров 
асинхронного генератора с емкостным возбуждением как 
объекта управления. 

Y. Zachepa  

Determination parameters and structure of the transfer 

function of the asynchronous generator as the control 

object 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 116–117. 
The problems of identification of parameters of an 
asynchronous generator with a capacitive excitation as the 
control object. 

А. В. Босак, Л. В. Белая, С. П. Датко 

Оптимизация управления возбуждением  

вентильного двигателя на основе асинхронной 

машины с фазным ротором по критерию  

минимальных потерь 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 118–119. 
Рассмотрен метод оптимизации управления 
возбуждением вентильного двигателя на основе 
асинхронной машины при всех значениях момента 
нагрузки. 
 

A. Bosak, L. Belaya, S. Datko 

Optimization of excitation control of valve engine on the 

basis of asynchronous machine with a phase rotor on the 

criterion of minimum losses 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 118–119. 
The method of optimization of excitation control of valve 
engine is considered on the basis of asynchronous machine at 
all values of load moment. 

М. А. Земзюлин 
Постановка и решение задачи о движении 

извлекаемых частиц в рабочем пространстве 

дискового магнитного сепаратора 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 120–121. 
Предложен вариант решения динамической задачи о 
движении извлекаемой ферромагнитной частицы в 
рабочей зоне сепарации в потоке сыпучего материала. 
Проведено предварительное оценивание геометрических 
параметров ДМС новой конструкции. 

M. Zemzyulin 

Formulation and solution the problem of motion of 

derived particle in the work space disk magnetic 

separator 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 120–121. 
A variant of the dynamical problem of motion of  the 
extracted ferromagnetic particle in the working zone of 
separation in the flow of bulk material is offer. Preliminary 
evaluation of geometrical parameters DMS of new 
construction is done. 
 

А. І. Ковальчук 
Обертовий трансформатор для контрроторної 

вітроустановки з вертикальною віссю обертання 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 122–123. 
Обгрунтувано створення обертового трансформатора для 
контрроторної вітроустановки з вертикальною віссю 

A. Kovalchuk 

Rotating transformer for contra rotor wind turbine with 

vertical axis 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 122–123. 
The rotating transformer for contra rotor wind turbine with 
the vertical axis is argumentated. The structural features of 
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обертання. Конструктивні особливості трансформатора 
забезпечують безконтактність передачі електроенергії 
від генератора зі збудженням від постійних магнітів, а 
також дають можливість регулювати вихідну напругу 
вітроустановки. 
 

the transformer keep the wind turbine with a permanent 
magnet synchronous generator contact free and allow 
regulation the output voltage of plant. 

І.А. Козакевич, Я.С. Гембарський  

Система прямого керування моментом асинхронного 

двигуна, що живиться від багаторівневого інвертора 

напруги 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 124–125. 
У статті розглянуто роботу системи прямого керування 
моментом асинхронного двигуна, що живиться від 
багаторівневого інвертора напруги з плаваючими 
конденсаторами. Структура системи передбачає вибір 
траєкторії переміщення вектору напруги, виходячи зі 
знаку сигналів помилок контурів керування 
потокозчепленням статора та електромагнітним 
моментом 

I.A. Kozakevich, Y.S. Gembarskiy 

Direct torque control of induction motor fed by a multi-

level voltage inverter  
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 124–125. 
The article discusses the system of 
direct torque control induction motor fed by a multi-
level voltage inverter with flying capacitors. Structure of the 
system provides a choice of trajectory displacement of 
voltage  vector, based on the sign of error signals of stator 
flux linkage and electromagnetic torque 

Ю. В. Зачепа 
Система автоматической стабилизации напряжения 

асинхронного генератора с емкостным возбуждением 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 126–127. 
Рассмотрены вопросы выбора структуры и синтеза 
системы стабилизации выходного напряжения 
асинхронного генератора при минимуме ошибки 
регулирования по каналу возмущающего воздействия. 

Y. Zachepa  

The system of automatic stabilizing voltage asynchronous 

generator with a capacitive excitation 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 126–127. 
The problems of choice of the structure and synthesis of 
stabilizing the output voltage of asynchronous generator for a 
minimum of error control via disturbance 

С. В. Корнієнко, Н. В. Клімченкова, З. О. Березниченко 

Шляхи вдосконалення електромеханічної системи 

крана на підставі підвищення ступеню автоматизації  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 128–129. 
Проведено аналіз технологічних способів переміщення 
вантажів кранами. Дано рекомендації щодо 
вдосконалення електромеханічної системи крана і 
способів переміщення вантажів. 

S. Kornienko, N. Klimchenkova, Z. Bereznichenko 

Ways of perfection of electromechanical system of the 

crane on the basis of increase of a degree of automation 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 128–129. 
The analysis of the technological ways of moving  cargoes is 
lead by cranes. The recommendations for improving the 
electromechanical system of the crane and ways to move 
cargo. 

А. М. Кравец, Т. В. Коренькова 

Оптимальный закон управления трубопроводной 

арматурой насосного комплекса 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 130–131. 
Предложена процедура поиска оптимального закона 
управления трубопроводной арматурой, который 
обеспечивает минимизацию динамических нагрузок в 
насосном комплексе и сокращает время управления. 

A. Kravets, Т. Korenkova 

The optimum law of control pipeline armature 

of the pump complex 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 130–131. 
It is offered procedure of search of the optimum law of 
control by pipeline armature which provides minimization of 
dynamic loadings in a pump complex and reduces control 
time. 
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П. О. Курляк 
Bond Graph моделювання електромеханічних 

перехідних процесів під час пуску насосних агрегатів 

магістральних нафтопроводів на відкриту засувку 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 132–133. 
Розроблено Bond Graph модель електроприводного 
відцентрового насосного агрегату для моделювання 
електромеханічних перехідних процесів під час пуску 
його на відкриту засувку. Проведено дослідження 
пускових режимів роботи насосного агрегату 
нафтоперекачувальної станції «Плещівка» філії 
«Магістральні нафтопроводи «Дружба» ВАТ 
Укртранснафта.   

P. Kurlyak 

Bond Graph modeling electromechanical transients  

at start of main oil pipelines pumping units  

with the open valve 

Еlectromechanical systems, modeling and optimization 
methods. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 132–133. 
A Bond Graph model of electric drive centrifugal pump unit 
for the simulation of electromechanical transients during 
start-up with open valve. The investigation of starting modes 
of pump unit of oil pump station «Pleschivka» branch of  
Main pipeline «Druzhba»  of  JSC Ukrtransnafta is carried 
out. 
 

І. О. Лиходій, В.О. Огарь 

Динамічні характеристики системи векторного 

керування асинхронним двигуном з урахуванням 

втрат у сталі 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 134–135. 
Представлено динамічні характеристики системи 
векторного керування асинхронним двигуном. 
Проведено аналіз впливу втрат у сталі на ці 
характеристики, виконано задачу компенсації втрат у 
сталі. 

I. Likhodiy, V. Ogar 

Dynamic characteristics of field oriented control 

asynchronous motors including losses in steel 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 134–135. 
The paper contains the dynamic characteristics of field 
oriented control asynchronous motors. Analysis impact of 
losses in steel on characteristics. Make the problem of 
compensation of losses in steel. 

Е. В. Макаревич, В. Н. Шамардина, Ф. Палис,  

Ш. Палис 

Разработка оптимального по энергозатратам 

управления движениями башенного крана 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг 28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 136–137. 
Предложен алгоритм оптимального управления 
рабочими движениями башенного крана (поворот башни, 
подъём груза, передвижение тележки) на основании 
имеющихся в расширении Optimization Toolbox™ пакета 
Matlab™ команд оптимизации, который обеспечивает 
максимальное снижение энергозатрат при устранении 
раскачивания груза с заданным быстродействием. 

K. Makarevych, V. Shamardina, F. Palis, S. Palis 

Development of optimal energy control of tower crane 

motions 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 136–137. 
We propose a control program of workers' movement for 
tower crane with rotary tower (the swing mechanism, cargo 
winches, wagon winch), which is based on the optimize 
commands that are available in Optimization Toolbox™ 
Matlab™. The algorithm provides the maximum reduction in 
energy consumption by eliminating sway with specified 
speed. 
 

Малякова М. С., Калинов А. П. 
Анализ и интерпретация составляющих мгновенной 

мощности электрической цепи с полупроводниковым 

элементом 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 138–139. 
Для анализа энергопроцессов в электрических цепях с 
полупроводниковыми элементами были использованы 
как классический метод мгновенной мощности, так и 
метод, базирующийся на уравнениях баланса 
ортогональных составляющих мгновенной мощности. 

M. Maliakova, A. Kalinov 
Analisys and interpretation of instantaneous power 

components of electric circuit with a semiconductor 

elements 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 138–139. 
Both a classical instantaneous power method and a method 
based on equations of instantaneous power orthogonal 
components balance have been used to analyze power 
processes in electric circuits with semiconductor elements. It 
has been shown that the balance of the circuit instantaneous 
power components is identical only if its components on the 
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Показано, что баланс составляющих мгновенной 
мощности цепи сходится только при учете ее 
составляющих на полупроводниковом элементе, даже 
если он представлен как идеальный элемент. Предложен 
коэффициент для оценки степени нелинейности 
полупроводникового преобразователя.  

semiconductor element are taken into account, even if this 
element is represented as an ideal one. A coefficient for 
estimation of a semiconductor converter nonlinearity degree 
has been offered. 

В. О. Мельников, А. П. Калінов 

Поліпшення енергетичних характеристик 

електроприводів з векторним керуванням шляхом 

компенсації параметричної несиметрії асинхронних 

двигунів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 140–141. 
Представлено систему векторного керування з 
роздільним регулюванням активного та реактивного 
каналів передачі енергії окремо в кожній фазі 
асинхронного двигуна. Показано можливість 
компенсації впливу параметричної несиметрії на 
енергетичні характеристики систем електропривода 
шляхом корекції потокозчеплення в несиметричній фазі 
статора електродвигуна.  

V. Melnykov, A. Kalinov  

The Increasing of energy characteristics of vector-

controlled electric drives by means of compensation the 

Induction Motor parametrical asymmetry  

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 140–141. 
In this work the vector-controlled system with separate 
controlled power transfer channels for active and reactive 
power of each IM phase was presented. The possibility of 
compensation the IM parametrical asymmetry influence on 
electric drive energy characteristics by means of decreasing 
flux linkage in asymmetrical stator phase was shown. 

Д. С. Однолько 

Алгоритм отслеживания «дрейфа» параметров 

асинхронного двигателя для микропроцессорных 

систем управления 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 142–143. 
Синтезирован алгоритм оценки электромагнитных 
параметров асинхронного двигателя рекуррентным 
методом наименьших квадратов. Алгоритм применим 
для микропроцессорных систем частотного управления.  

D. Odnolko 

Algorithm monitoring "drift" of the parameters an 

induction motor for a microprocessor control systems 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 142–143. 
Synthesized algorithm for estimating the electromagnetic 
parameters of an induction motor recursive least squares 
method. The algorithm is applicable for a microprocessor-
based systems of frequency control. 

І. І. Орел, А.В. Чумачова  

Підвищення ефективності роботи асинхронного 

двигуна шляхом  компенсації змінних складових його 

потужності 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 144–145. 
Обґрунтовано вираз для визначення корегуючої напруги 
для компенсації змінних складових активної потужності 
та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, 
що викликані несиметрією фаз статора. 

I. Orel, A. Chumachova 

Іmproving of the induction motor efficiency  

by compensation of its power variable components  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 144–145. 
The paper justificates the expression to identify the 
corrective voltage for compensation of the variable 
components of the induction motor active power and 
electromagnetic torque, which caused by stator phases 
asymmetry.  

А. М. Артеменко, К. С. Панченко 

Вплив різниці діаметрів колісних пар та несиметрії 

опорів двигунів на тягово-зчіпні властивості 

електровоза 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 146–147. 
Проведено дослідження тягово-зчіпних властивостей 
кар’єрного електровоза при зміні електромеханічних та 

A. Artemenko, К. Panchenko 

Influence of difference of diameters of wheel pairs and 

asymmetry resistances engines Pull-coupling properties 

of electric 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 146–147. 
The paper studies Pull-coupling properties of the electric 
carrier by changing electromechanical and geometrical 
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геометричних параметрів колісно-моторних блоків. 
Розглянуто їх вплив на динамічні характеристики 
тягового електропривода електровоза. 

parameters wheeled motor blocks, and examined their effect 
on the dynamic characteristics of an electric traction electric 
drive. 

Р. Я. Паранчук, А. Б. Мацигін 

Алгоритм розрахунку параметрів тиристорно-

регульованого дроселя для силового кола дугової 

сталеплавильної печі 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 148. 
Запропоновано методику розрахунку значень параметрів 
тиристорно-регульованого дроселя з метою реалізації 
бажаної штучної зовнішньої характеристики дугової 
сталеплавильної печі, залежність якої визначається 
поставленим критерієм якості керування електричним 
режимом у процесі плавлення. 

R. Paranchuk, A. Matsyhin 

Algorithm for calculation of thyristor-controlled inductor 

parameters for arc furnace power circuit 
Electromechanical and power systems, modeling and 
optimization methods. Proceedings of the X International 
scientific-technical conference of young scientists and 
specialists in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 148. 
The method of calculation of thyristor-regulated inductor 
parameter values to implement the desired external artificial 
characteristics of arc furnace is proposed. The dependence of 
the chacteristic is defined by the set quality criteria of 
 electric modes control during melting process. 

В. О. Мельников, А. П. Калінов 

Спостерігач потокозчеплення ротора  

в електроприводах з векторним керуванням 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 149–150. 
Представлено математичний опис спостерігача 
потокозчеплення ротора, що, на відміну від відомих 
методик, дозволяє визначати необхідні векторні змінні за 
трьома фазами асинхронної машини окремо. 

V. Melnykov, A. Kalinov  

The observer of armature flux linkage for vector  

controlled electric drives.  

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 149–150. 
The mathematical description of the armature flux linkage 
observer was presented. This observer, in contrast to well-
known methods, allows determine separately vector variables 
in three-phase induction motors. 

І. І. Питулько, А. О. Кальницький  

Система випробувань асинхронних двигунів із 

рекуперацією енергії у ланку постійного струму 

перетворювача частоти 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 151–152. 
Розроблене технічні рішення по побудові 
автоматизованої системи керування та контролю 
випробування асинхронних двигунів під навантаженням 
з рекуперацією енергії при використанні перетворювача 
частоти. 

I. Pitulko, A. Kalnitskyі 

Induction motor diagnostic system with energy 

recuperation into the direct current circuit  

of frequency converter  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 151–152. 
The technical solution on the automatic control system 
design and the control of the induction motors’ on-load 
testing with energy recuperation using the inverter is 
considered. 

Д. С. Пономарёв 
Особенности идентификации параметров 

электромеханических вибровозбудителей с 

управляемым ШИМ-преобразователем 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 153–154. 
Рассмотрены принципы и алгоритмы предварительной 
обработки измеренных сигналов ШИМ-преобразователя 
для последующей идентификации параметров 
вибровозбудителя дебалансного типа 

D. Ponomaryov 

Features of parameter identification  

of electromechanical vibration exciters with a PWM 

converter 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 153–154. 
This article describes the principles and algorithms for pre-
processing of the PWM converter measured signals for 
further parameter identification of unbalanced exciter type 
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А. І. Поточний, В. В. Марухній 

Моделювання режимів роботи електротехнічного 

комплексу для електробуріння із застосуванням 

віртуального програмування  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 155–156. 
Створено програму в середовищі віртуального 
програмування LABVIEW для моделювання режимів 
роботи ЕТКЕ. 

А. Potocnyі, V. Maruhnyі  

Design of the operation modes of electrical engineering 

complex for electric drilling with application  

of the virtual programing  

Electromechanics systems, optimization and design. The 
10th International conference of students and young 
researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012.  
– Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 155–156. 
The program is created in the virtual programming 
environment of LABVIEW for the design of the ЕТCЕ office 
hours. 
 

Б. І. Приймак, О. П. Бурлака 

Синтез нейронного регулятора швидкості 

асинхронного двигуна з частотним керуванням 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 157–158. 
Стаття стосується проблеми керування 
електромеханічними об’єктами за допомогою штучних 
нейронних мереж. Виконано синтез нейронного 
регулятора швидкості асинхронного електропривода з 
частотним керуванням. За допомогою математичного 
моделювання підтверджено високу точність реалізації 
нейронним регулятором пропорційно-інтегрально-
диференціального закону, що заданий у прототипі.  

B. Pryymak, O. Burlaka 

Synthesis of a neural regulator of the induction  motor  

speed  with  frequency control 

Electromechanical systems, modeling and optimization 
methods. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 157–158. 
This article deals with the problem of control 
electromechanical objects using artificial neural networks. 
Completed synthesis of a neural regulator of the induction 
motor speed with frequency control. Using mathematical 
modeling we confirmed the high accuracy realization of 
neural regulator proportional-integral-differential law 
specified in the prototype. 

М. В. Пушкар, О. Ю. Савич, О .І. Кіселичник  

Експериментальна установка для дослідження 

асинхронних генераторів із самозбудженням  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 159–160. 
Розроблено експериментальний стенд для дослідження 
асинхронних генераторів із самозбудженням. 
Представлено експериментальні статичні 
характеристики генератора та границі спонтанного та 
тригерного самозбудження. 

M. Pushkar , O. Savych, O. Kiselychnyk 

Experimental rig for research of self-excited induction 

generators  
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 159–160. 
Аn experimental rig for investigation of self-excited 
induction generators is developed. Experimental steady-state 
characteristics of the generator and its spontaneous and 
triggered self-excitation boundaries are presented. 

Д. В. Романец 

Комплексное повышение энергетических 

показателей насосных установок карьера 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 161–162. 
Анализируются причины потерь электроэнергии в 
насосных установках. Дается информация о технических 
средствах, связанных с возможностями 
энергосбережения при использовании регулируемого 
электропривода; обоснованы рациональные способы 
применения энергосберегающего электропривода; 
намечены решения, обеспечивающие энергосбережение 
при управлении технологическим процессом водоотлива. 

D. Romanets 

Complex increasing of the energy factors  

of the pumping installation of the quarry 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researches in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk, KNU, 2012.  
– P. 161–162. 
In article the reasons of losses are analyzed the electric 
power in the pump installations. The information on means 
connected with power savings possibilities is given at use the 
regulated the electric drive; rational ways of application of 
the power saving up electric drive are proved; the decisions 
providing power savings at management by technological 
process of water outflow are planned. 

А. В. Свистун, В. О. Огарь, О. М. Бородін 
Аналіз методів урахування зміни стану магнітної 

системи асинхронного двигуна 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

A. Svystun, V. Ogar, O. Borodin 

The analysis of the methods of taking into account of the 

magnetic system change of induction motor  
Electromechanical and energy systems, modeling and 
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моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 163–164. 
Приведено порівняльний аналіз способів врахування 
зміни стану магнітної системи, ідентифікації 
нелінійності кривої намагнічування двигуна та 
врахування їх аналітичних описів у математичних 
моделях двигуна. 

optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 163–164. 
The comparative analysis of methods of taking into account 
the change of the magnetic system, the identification of the 
nonlinearity of magnetization loop and taking into account of 
its analytic description in simulation models of induction 
motor are studied in this paper. 

С. А. Сергієнко, О. А. Задорожнєв  
Синтез оптимальних керувань з нелінійною 

функцією активації 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 165–167. 
Показана можливість синтезу алгоритмів оптимального 
керування на основі модифікованого принципу симетрії 
для систем розривного керування з ковзними режимами 
високих порядків. Виконано аналіз впливу обсягу 
виборки та ступеню похідної в алгоритмах керування на 
стійкість системи. 

S. Serhiyenko, O. Zadorognev 
Synthesis of optimal control problems with nonlinear 

functions activation 
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 165–167. 
The possibility of synthesis of optimal control algorithms 
based on a modified principle of symmetry of the 
discontinuous control systems with sliding modes of high 
order. The analysis of the effect of sample size and the extent 
of derivative control algorithms on the system stability. 

А. А. Сердюк, Т. В. Коренькова 
Эффективность системы управления 

кавитационными процессами в насосном комплексе 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 168–169. 
Рассмотрены составляющие технико-экономической 
эффективности внедрения системы автоматического 
управления кавитационными процессами в насосном 
комплексе. Определены капитальные затраты на систему 
автоматического управления кавитационными 
процессами в насосном комплексе, экономический 
эффект и срок окупаемости системы. 

A. Serduk, T. Korenkova 

System effectiveness of management of cavitational 

processes in a pump complex 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 168–169. 
Components of technical and economic efficiency of 
introduction of system of automatic control by cavitational 
processes in a pump complex are considered. Capital 
expenses for automatic control system by cavitational 
processes in a pump complex, economic benefit and a system 
time of recovery of outlay are defined. 

В. Ф. Сивокобиленко, С. В. Василець 
Математичне моделювання перехідних процесів в 

електромережі дільниці шахти методом змінних стану 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 170–171. 
Обгрунтовано математичну модель дільничної  
електромережі шахти у змінних стану, що дозволяє 
досліджувати перехідні процеси при комутаціях,  
аварійних режимах та зміні умов функціонування  
двигунів. 

V. Syvokobylenko, S. Vasylets 

Mathematical modelling of transients in mine power 

network using state variables method 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 170–171. 
Mathematical model of the mine power network was founded 
using state variables to carry out a research into transients 
going with commutations, emergency states and changing 
the conditions of motors operation. 
 

Б. І. Приймак,  Н. В.  Гаркович,  Ю. С. Гаман 

Покращення динамічних характеристик векторно-

керованого асинхронного електроприводу за 

допомогою генетичного алгоритму 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 172–173. 
Праця  стосується тематики застосування сучасних 

B. Pryymak, N. Harkovych, Y. Hamann 

Improving dynamic characteristics of vector-controlled 

induction motor drive using genetic algorithm 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 172–173. 
The work concerns using of modern methods of multivariate 
optimization for electromechanical system’s quality 
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методів багатопараметричної оптимізації для 
поліпшення якості електромеханічних систем. В 
асинхронному векторно-керованому електро-приводі 
було здійснено налаштування регуляторів швидкості та 
моментної складової вектора струму статора двигуна за 
допомогою генетичного алгоритму. У підсумку 
досягнуто істотне поліпшення динамічних показників 
електропривода при компенсуванні змін момента 
навантаження. 

improving. Parameters tuning of speed and torque 
component of stator current regulators has been implemented 
for vector-controlled induction motor drive using genetic 
algorithm. Consequently significant improvement of  
electrical drive’s dynamic characteristics with compensation 
of variations of load torque has been reached. 

В. К. Титюк, С. В. Кіковка 

Математична модель параметричного  

електродвигуна 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 174–175. 
На основі теорії узагальненого електромеханічного 
перетворювача розроблено математичну модель 
параметричного електродвигуна. Запропоновано 
алгоритм розв'язання рівнянь моделі параметричного 
електродвигуна, наведено отримані рішення. 

V. Titjuk, S. Kikovka 

Mathematical model of the parametric motor 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 174–175. 
Based on the theory of generalized electromechanical 
transducer developed a mathematical model of the 
parametric motor. We propose an algorithm for solving the 
parametric equations of the model of the electric motor, are 
the solutions. 

А. В. Торопов, С. А. Баранов, К. А. Черняев,  

М. А. Гуменюк 

Лабораторный стенд по исследованию 

электромеханических систем с двигателями 

переменного тока 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 176–177. 
Произведен анализ функциональных возможностей 
лабораторного стенда с асинхронным двигателем и 
синхронным двигателем с постоянными магнитами, 
питаемых от преобразователей с широтно-импульсной 
модуляцией. 

A. Toropov, S. Baranov, K. Cherniaiev, M. Gumeniuk 

Laboratory stand for investigation of electromechanical 

systems with AC motors 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – Р. 176–177. 
The analysis of the functionality of the laboratory stand with 
asynchronous motor and synchronous motor with permanent 
magnets, fed by PWM converters is produced.  

В. В. Ченчевой 

Дослідження характеристик асинхронного  

генератора з конденсаторним самозбудженням  

з урахуванням втрат у сталі  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 178–179. 
Розглянуто вплив насичення й кута магнітного 
запізнювання на характеристики АГ. 

V. Chenchevoy 

Study characteristics of an asynchronous generator with 

capacitor self-excitation, taking into account losses in the 

steel 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 178–179. 
The influence of saturation and the angle of magnetic lag on 
the characteristics of hypertension. 

А. В. Ульянов, С. А. Сергієнко 
Системи регульованого пуску асинхронних 
електроприводів в умовах автономних джерел 
живлення на базі асинхронного генератора 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 180–181. 
Проведено дослідження динамічних режимів роботи та 
встановлено енергоефективність автономної системи 
електроживлення на базі асинхронного генератора при 
роботі на розгалужену мережу із застосуванням систем 
регульованого пуску асинхронних електроприводів. 

A. Ulyanov, S. Sergienko 
Asynchronous electric drivers regulating start systems in 
the conditions of autonomous electric sources on the base 
of an asynchronous generator 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 180–181. 
The paper describes the investigation of the electric 
supplying autonomous system operating dynamic modes and 
its energy efficiency based on an asynchronous generator at 
work for a branching network with regulating start 
asynchronous drivers systems application is defined. 
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О. М. Халімовський, С. І. Гаврилюк 

Автоматизація процесу тестування структур 

біологічних матеріалів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 182. 
Представлено концепцію автоматизації процесу 
тестування структур біологічних матеріалів. У якості 
виконавчого органу застосовується п’єзоелектричний 
двигун. Структура САК побудована за принципом 
екстремального керування.  

O. Khalimovskyy, S.Gavryliuk  

Automation of testing process of structures of biological 

materials 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
мarch 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 182. 
Concept of automation of testing process of structures of 
biological materials is presented. A piezoelectric motor is 
used as a process mover.  An extremal principle of control is 
used for system development.  

О. А. Хребтовa,  Л. Л. Артеменко  

Крановый частотно-регулируемый  электропривод 

механизма подъема затвора сливной плотины 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 183. 
Розглянуто напрями розвитку технічних рішень для 
кранового електроприводу у складі допоміжного 
технологічного обладнання гідроелектростанції. 

O. Hrebtova, L. Artemenko. 
Crane-frequency electric drive mechanism  

for lifting the gate drain the dam 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 183. 
Consider the direction of development of technical solutions 
for the electric crane in the auxiliary process equipment 
hydroelectric. 

О. A. Хребтова, О. Ю. Лещук, В. В. Пшенишний 

Алгоритм управління дводвигунним 

електроприводом затвору зливної греблі  

з використанням ПЛК «VIPA» 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 184–185. 
Розглянуто функціональну схему лабораторного 
комплексу з дослідження частотно-регульованих 
електроприводів. Розроблено алгоритм управління 
дводвигунним електроприводом затвору зливної греблі з 
використанням ПЛК «Vipa».  

O. Khrebtova, O. Leschuk, V. Pshenyshnyi 

Control algorithm for twin-engined electric the shutter of 

a drain the dam on the basis of the PLC "Vipa" 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
– Р. 184–185. 
We consider the functional scheme of laboratory complex 
with research of frequency-control drives.  Control algorithm 
developed twin-engined electric the shutter drain the dam 
using PLC "Vipa". 

О. А. Хребтовa, А. О. Чаленко  

Система візуалізації технологічного процессу підйому 

затвора зливної греблі 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 186–187. 

Розглянуто можливості SCADA-системи, методику 
розробки візуалізації роботи та керування дводвигунного 
електроприводу лабораторного комплексу.   

O. Hrebtova,  A. Chalenko 
Visualization system for technological process  shutter 

slyvnoy 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 186–187. 

Considered possibility of establishing a system 
visualization work and management of twin electric driver. 

В.В. Ченчевой 
Дослідження процесу початкового збудження 
асинхронного генератора 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 188–190. 
Розглянуто метод сукупного розгляду само-збудження 
АГ з метою оцінки впливу варіації електричних 
параметрів генератора на якість процесу. 

V. Chenchevoy 
Investigation of the process of initial excitation 
asynchronous generator  
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 188–190. 
The method of aggregate consideration of self-excitation of 
hypertension in order to assess the influence of variations of 
electrical parameters of the generator on the quality of the 
process. 
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В. О. Чорна, А. В. Гайдай  

Дослідження енергетичних параметрів тягового 

електроприводу рудникового двовісного електровозу  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
– С. 191–192. 
Дослідження енергетичних параметрів рудникових 
двовісних електровозів постійного струму при 
різноманітних траєкторіях розгону тягових 
електродвигунів. 

V. Chorna,  A. Gayday  

Research of power parameters of hauling electric drive of 
coal mine biaxial electric locomotive 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 191–192. 
Research of power parameters of hauling electric drive of 
coal mine biaxial electric locomotive at the different 
trajectories of acceleration  of electric engines. 

Р. В. Чубик 

Шляхи оптимізації роботи електромеханічних систем 

для створення віброкип’ячого шару 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 193–194. 
Проаналізовано зв'язок між енергетичними та 
динамічними характеристиками електромеханічних 
систем для створення віброкип’ячого шару. На основі 
даного аналізу запропоновано методи керування 
віброприводами, які при мінімальних енергозатратах на 
вібропривод дозволяють отримати (та підтримувати) 
задані технологічно оптимальні параметри 
віброкип’ячого шару. 

R. Chubyk 

Ways optimization of electromechanical systems building 

vibrationboiling layer 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 193–194. 
Analyzed the relationship between power and dynamic 
characteristics of electromechanical systems for creating 
vibrationboiling layer. On the basis of the analysis methods 
of control vibrodrive that at minimum energy costs for 
vibrodrive can get (and maintain) optimal set of 
technologically vibrationboiling layer. 

Д. А. Шокарьов, В. В. Іващенко 

Підвищення енергоефективності та енергобезпеки 

використання шахтного електровозу K-14 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 195–196. 
Розглянуто метод підвищення енергоефективності та 
енергобезпеки шахтного електровозу К-14 шляхом 
заміни двигуна постійного струму з контактно- 
резисторною системою керування на асинхронний 
двигун з частотним керуванням. 

D. Shokarov, V. Ivaschenko 

Increase of energy efficiency and energy safety of using 

the mine electric locomotive K-14 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 195–196. 
The discern increase of energy efficiency and energy safety 
of using the mine electric locomotive K-14 with 
substitutionally engine of direct-current resistor control 
system on an ansynchronous engine with frequency 
management. 

А. В. Шутька, Т. В. Коренькова  

Волновые процессы в трубопроводной сети  

насосного комплекса в нестационарных режимах 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 197–198. 
Предложено описание трубопроводной сети в виде 
совокупности четырехполюсников для анализа 
нестационарных процессов в насосном комплексе. 
Получены кривые изменения напора в системе без 
утечки в трубопроводе и при ее наличии. Выполнен 
частотный анализ сигналов изменения напора в 
насосном комплексе с утечкой в трубопроводной сети.  

A. Shut'ka, T. Korenkova 

Wave processes in the pipeline network of pumping 

complex in the non-stationary modes 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –  
P. 197–198. 
Description of pipeline network is offered as an aggregate of 
quadripoles for the analysis of transients in a pumping 
complex. The pressure curves are obtained in the system 
without a loss in a pipeline and with its presence. The 
frequency analysis of signals of pressure change is executed 
in a pumping complex with a loss in a pipeline network. 

В. І. Щур 
Математична модель турбулентного вітропотоку для 

комп’ютерного і фізичного моделювання роботи 

вітроустановок 

V. Shchur 

Mathematical model of turbulent wind for computer and 

physical modeling of wind turbine in work 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
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Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 199–200. 
Отримано математичну модель вітропотоку з різною 
середньою швидкістю вітру та ступенем турбулентності. 
Розроблено відповідні комп’ютерні моделі в середовищі 
MATLAB/Simulink, які призначені для комп’ютерного 
симулювання роботи вітроустановок з метою 
дослідження їх енергетичної ефективності та 
розроблення методів автоматичного керування. 

optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 199–200. 
Mathematical model of wind speed with different average 
value and degree of turbulence is obtained. A corresponding 
computer models in the MATLAB/Simulink are designed to 
computer simulating of wind turbine operation to study their 
energy efficiency and development of methods for automatic 
control. 

М. Ю. Юхименко, А. І. Мисько  

Вимірювання обертаючого моменту асинхронного 

двигуна при живленні від перетворювача напруги  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 201–202. 
Розглянуто безконтактний часоімпульсний спосіб 
вимірювання обертаючого моменту двигуна, заснований 
на використанні перетворення вимірювання кута 
закручування пружного елемента. Пропонований спосіб 
позбавлений недоліків промислових датчиків, 
пов’язаних як зі складністю реалізації, так і з низькою 
точністю вимірювання.  

M. Yukhimenko, A. Misko  

Measuring the torque of asynchronous drive  

at a feed from the transformer of voltage 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 201–202. 
The noncontact pulse-time method of measuring of rotary-
type moment of electric drive, based on the use of 
transformation of measuring of corner of rollup of resilient 
element is considered. The offered method is deprived lacks 
of industrial sensors, related both to complication of 
realization and with low exactness of measuring. 

В. В. Ящук 
Ефективність ідентифікації параметрів трифазних 

асинхронних двигунів  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 203–204. 
Розглянуто енергетичний метод з використанням рівнянь 
балансу складових миттєвої потужності при визначені 
параметрів асинхронних двигунів з урахуванням 
механічної частини. Показано ефективність 
енергетичного методу при визначенні параметрів 
асинхронних двигунів. 

V. Yashuk 

Efficiency to identifications parameter three-phase 

engine motors  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk 
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
–Р. 203–204. 
Reviews of energy method using balance equations 
components power for instant the parameters of induction 
motors with provision for mechanical part. Efficiency of the 
energy method is shown at determination parameters engine 
motors. 

Н. М. Істоміна, А. А. Гусєва 
Підвищення моменту вентильно-індукторного 

електроприводу тролейбуса 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 205–206. 
Створено систему керування, яка дозволяє підвищити 
тяговий момент привідного вентильно-індукторного 
двигуна шляхом зміни типу комутації. 

N. Istomina, A. Guseva 

The torque increasing of trolleybus switched reluctance 

drive 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– Р. 205–206. 
In the paper time definition method of brake system response 
on vehicles category M1 with alternative drive type is 
examined. The control system of tractive effort torque 
increasing was development. It realized by changing of 
commutation type.  

В. О. Чорна, І. Д. Грицай 

Дослідження аварійних режимів роботи імпульсного 

перетворювача рудничного контактного електровозу  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

V. Chorna, I. Gritsay 

Research emergency modes pulsed electric contact 

transducermine 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
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моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 207–208. 
Дослідження аварійних режимів роботи імпульсного 
перетворювача рудничного контактного електровозу.  

optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 207–208. 
Research emergency modes pulsed electric contact 
transducermine. 

Е. И. Ватуля, Бердай Абдельмажид 

Особенности моделирования систем электропривода 

с преобразователями энергии 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 209–210. 
Показаны особенности моделирования систем 
электропривода с асинхронными двигателями. Учтена 
реальная форма выходного напряжения преобразователя 
частоты на статоре двигателя. 

E. Vatulya, Berdai Abdelmajid  

Details of modeling systems with electric energy 

converters 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 209–210. 
The features of modeling systems with asynchronous electric 
motors. Take into account the real shape of the frequency 
converter output voltage to the stator motor. 

Д. В. Слободенюк, Є. Л. Жбанов 

Розробка та дослідження математичної моделі 

системи електроспоживання бурового станка СБШ-

250МН 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 211–212. 
За допомогою математичної моделі системи 
електроспоживання бурового станка отримано 
результати, що показують споживання активної та 
реактивної потужності при різних режимах роботи, а 
також вплив основних елементів на якість електроенергії 
в мережі. 

D. Slobodenyuk, E. Zhbanov 

Development and research of mathematical models    of 

systems of power consumption rigs SBSH-250MN 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 211–212. 
Using mathematical model of system of power rigs obtained 
results show that consumption of active and reactive power 
at different operating models and the impact of the main 
elements of the quality of the electricity network. 

Т. C. Василькова 
Возможность создания системы электроснабжения 

для управления аварийными процессами в 

электромеханических комплексах  
Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 213–214. 
Обоснована необходимость создания систем управления 
авариями в электромеханических комплексах путем 
использования накопленной энергии в механических 
частях, индуктивностях и емкостях для возбуждения 
асинхронных машин, наличие электромашинных 
возбудителей постоянного тока, статических систем 
возбуждения, использующих силовые 
полупроводниковые приборы и бесщеточные 
возбудители для создания схем временно действующих 
систем электроснабжения с синхронными генераторами. 

T. Vasilkova  

Possibility of creating electricity for emergency control 

processes in complex electromechanical 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 213–214. 
The necessity of creating management systems crashes in 
electromechanical complexes, by using the stored energy in 
the mechanical parts, inductance and capacitance for 
excitation of induction machines, the presence of agents of 
the DC-electric, static excitation systems using power 
semiconductor devices and brushless exciters to create a 
temporary circuits operating systems power supply with 
synchronous generators. 

А. В. Шутька, С. В. Андрейченко,Т. В. Коренькова,  

Энергетический подход в задачах идентификации 

утечки в трубопроводной системе 
Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 215–217. 
Обоснована целесообразность определения утечек в 

A. Shut'ka, S. Andreichenko, T. Korenkova 

Power approach in the tasks of loss authentication  

in the pipeline system 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – Р. 215–217. 
Expedience of determination of losses is grounded in a 
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трубопроводной сети по энергетическому критерию. 
Показано влияние утечки на изменение формы сигналов 
напора и гидравлической мощности. Предложена 
структура системы идентификации аварийных режимов 
насосного комплекса. 

pipeline network on a power criterion. Rotined influence of 
loss on the change of pressure and hydraulic power signals 
form. Оffered the system of authentication of malfunctions 
pumping complex structure. 

И. С. Гулая 

Весовое содержание кислорода в атмосферном 

воздухе как регулируемый параметр при создании 

систем обеспечения необходимого микроклимата в 

помещениях  
Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных трудов 
X Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 218–219. 
Обоснована необходимость учета весового содержание 
кислорода в воздухе для создания систем управления 
вентиляцией. 

I. Gylayа 

The control parameter microclimate system is oxygen 

weight maintenance in room’s atmospheric air 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: KrNU, 2012.  
– P. 218–219. 
Gravimetric maintenance of oxygen in mid air account is 
reasonable for control ventilation system creation necessity. 
 

Р. М. Донченко 

Реалізація реверсивної моделі гістерезису  

для симетричних та несиметричних циклів  

при імітаційному моделюванні 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 220–221. 
Запропоновано спрощення алгоритму отримання 
часткових несиметричних циклів у моделі Дж. Чана для 
використання у навчальному моделюванні. 

R. Donchenko 
Implementation of reverse hysteresis model  

for symmetric and asymmetric cycles in simulation 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 220–221. 
A simplified algorithm for obtaining partial asymmetric 
cycles in the model J. Chan for use in educational 
simulations. 

С. Ф. Жуков, А. І. Важинський 
Розробка алгоритму керування в системах  

із запізненням  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 222–223. 
Розглядається процес автоматизації підготовки 
шихтових  матеріалів агломераційного процесу із 
заданою продуктивністю і якістю. 

S. Zhukov, A. Vazhinsky  

Development control algorithm in systems with delay 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 222–223. 
The process of automating the preparation of charge 
materials sintering process with the specified performance 
and quality are considered. 

Д. С. Іванченко, А. В. Мірошниченко, О. М. Масько 

Алгоритм вибору параметрів електросилової 

установки з урахуванням динаміки польоту 

літального апарату 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 224–225. 
Шляхом поєднання  існуючих аналітичних методів, що 
описують параметри компонентів силової установки  
БПЛА, розроблений алгоритм вибору параметрів 
електросилової установки з урахуванням режиму 
польоту літального апарату на етапі ескізного 
проектування.   

D. Ivanchenko, A. Miroshnichencko, O. Masko  

Algorithm choice parameters of the electric power setting 

is taking into account the dynamics of flight aircraft 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 224–225. 
By combination  of existent analytical methods which 
describe the parameters of components of power-plant  of 
UAV the worked out algorithm of choice of parameters of 
the electric power setting  taking into account the mode of 
flight of aircraft on the stage of the preliminary planning. 
 

Ю. И. Кислицын, А. В. Колот 
Исследование и оптимизация термоэлектрического 

генератора на основе различных двигателей 

Стирлинга 

Электромеханические и энергетические системы, методы 

I. Kislitsyn, А. Kolot 

Research and optimization of a thermoelectric generator 

based on a variety of Stirling engines 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
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моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг 28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 226–227. 
Разработаны и исследованы два вида экспериментальной 
модели генератора на основе двигателя Стирлинга. 
Сняты зависимости напряжения от времени. Выявлены 
достоинства и недостатки. 

students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 226–227. 
Developed and investigated two types of experimental model 
generator based on a Stirling engine. Removed dependence 
of voltage from time to time. Were identified strengths and 
weaknesses. 
 

И. С. Гулая, А. Л. Перекрест, В. В. Заквасов,  

А. А. Довбыш 

Система управления вентиляцией учебной 

лаборатории 
Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных трудов 
X Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 228–230. 
Разработка структуры и выбор оборудования системы 
вентиляции. Создание системы управления 
проветриванием на базе программированного реле. 

I. Gulaya, A. Perekrest, V. Zakvasov, A. Dovbish 

The room ventilation control system  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 228–230. 
The ventilation system structure development and equipment 
choice. The ventilation control system with relay 
programmed. 
 

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова  

Энергопроцессы в насосном комплексе  

с кавитационными колебаниями 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 231–232. 
Рассмотрены процессы преобразования энергии во всех 
элементах силового контура насосного комплекса с 
учетом кавитационных процессов. Показано, что 
кавитационные явления сопровождаются появлением 
высших гармонических в амплитудном спектре  
мгновенной гидравлической мощности и ростом 
эффективных значений мощности на каждом элементе 
силового канала. 

V. Kovalchuk, T. Korenkova 
Energy processes in pumping complex with cavitations 

fluctuation 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 231–232. 
Considered processes of energy conversion in pumping 
complex taking into account the cavitations processes. It is 
shown that the cavitations events accompanied by the 
appearance of higher harmonics in the amplitude spectrum of 
the instantaneous hydraulic power and an increase the 
effective power values at each element of the power canal. 

П. А. Коротаев 

К разработке энергосберегающего частотно-

регулируемого электропривода насосного агрегата 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг 28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 233–234. 
Выполнено моделирование частотно-регулируемого 
электропривода насосной установки в условии 
гидравлического удара с представлением 
гидромагистрали линией с распределенными 
параметрами. Высказаны соображения по сокращению 
числа порывов средствами электропривода. 

P. Korotaiev 

To working out of the power saving up frequency-

regulated electric drive of the pump unit 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– Р. 233–234. 
The frequency-regulated electric drive of pump installation 
modelling  in a condition of hydraulic blow with 
representation of a hydrohighway by a line with the 
distributed parameters is executed. Observations on 
reduction of impulses number by electric drive means are 
made. 

О. С. Курченко, А. Л. Перекрест 
Прогнозування турбінних режимів насосних станцій 
міського водопостачання 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 235–236. 
Розроблено програмне забезпечення для прогнозування 
характеристик насосів у турбінному режимі. Побудовані 
криві Сьютера у турбінному режимі для обраного 
номенклатурного ряду насосів міського водопостачання. 

O. Kurchenko, A. Perekrest 
Prognosis turbine mode of pumps of urban water supply 
systems 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 235–236. 
Software to predict the characteristics of pump in turbine 
mode is developed. Suter curves in turbine mode for the 
selected nomenclature series of urban water supply pumps 
are constructed. 
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К. І. Лосіна 

Енергоефективне управління роботою 

електротехнічного комплексу тролейбуса 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 237–238. 
Розглянуто питання зниження втрат енергоресурсів при 
оптимальних динамічних режимах роботи тролейбуса. 
Проведено аналіз ефективності динамічних режимів 
роботи тролейбуса. Досліджено ступінь впливу режимів 
роботи на енергозбереження. 

K. Losina 

Energy efficient management of the electrotechnical 

complex trolleybus 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 237–238. 
The question of energy loss reduction at optimal dynamic 
modes trolleybus. The analysis of the efficiency of dynamic 
modes trolleybus. Research degree of modes in 
energysaving. 

О. А. Хребтовa, И. С. Коваль  

Влияние динамических свойств каната на работу 

электропривода механизма подъема затвора сливной 

плотины 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 239–240. 
Разработана математическая модель для исследования 
переходных процессов электропривода с учетом 
удлинения каната. 

O. Hrebtova, I. Koval 
The influence of the dynamic properties of the rope  

on the operation of the drive mechanism for lifting  

the gate of the drain the dam 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 239–240. 
A mathematical model for the study of transient processes in 
the light of the electric extension cable. 

О. А. Хребтовa,  М. В. Кулік   

Формування пускового моменту двигуна при 

використанні частотно-регульованого 

електропривода  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 241–242. 
Визначено можливості системи ПЧ–АД при формуванні 
пускового моменту технологічного механізму у важких 
умовах пуску.  

O. Hrebtova,  M.Kulik  
The formation of the starting torque of the motor  

by using variable-frequency drive 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 241–242. 
The opportunities of the drive-in blood pressure during the 
formation process starting torque mechanism in heavy-duty 
starter. 

О. С. Цепляев, М. О. Дорожко, А. А. Рокитный,  

О. Г. Скляр  

Алгоритмы релейного управления процессом 

конденсаторного возбуждения асинхронного 

генератора 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных трудов 
X Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 243–244. 
На основании анализа проведенных ранее исследований 
разработан алгоритм работы системы релейного 
управления асинхронным генератором, учитывающим 
рабочие характеристики для получения стабильного 
выходного напряжения. 

O. Tsepljaev, M. Dorozhko, A. Rokitnyj, O. Sklyar  

Algorithms of relay steering of process of condenser 

excitation of the asynchronous generator 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 243–244. 
On the basis of the analysis spent before probes the 
algorithm of work of system of relay steering is developed 
by the asynchronous generator which considers performance 
data for reception of a stable output voltage. 
 

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова 

Определение параметров гидродинамических 

процессов в насосных комплексах по 

энергетическому критерию 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 

V. Kovalchuk, T. Korenkova 

Defining the parameters of the hydrodynamic processes 

in the pumping complexes with using  

the energy criterion 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
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научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 245–246. 
Показана целесообразность разработки системы 
формирования тестовых сигналов в насосном комплексе 
в задачах мониторинга и диагностики 
электрогидравлического оборудования. По параметрам 
тестового гармонического воздействия определены 
параметры кавитационных автоколебаний в 
гидросистеме.  

International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 245–246. 
Demonstrated the feasibility of developing a system forming 
test signals in the pumping complex in the tasks of 
monitoring and diagnostics of electrohydraulic equipment. 
For the parameters of a harmonic test influence were 
determined the parameters of oscillation of cavitation in the 
hydraulic system. 

М. В. Срібна, А. І. Ломонос, М. А. Руденко  

Визначення параметрів керування силовими 

пристроями в системі взаємного навантаження 

машин постійного струму 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 247. 
Розглянуто методику одержання рівнянь математичних 
моделей для визначення значень параметрів керування 
силовими перетворювачами в системі взаємного 
навантаження машин постійного струму. 

M. Sribna, A. Lomonos, M. Rudenko 

Determination of control parameters power devices in the 

system of mutual load of DC machines 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 247. 
The method of obtaining equations of mathematical models 
to determine values for control power devices in the system 
of mutual load of DC machines. 
 

 Д. А. Мосюндз, Т. В. Коренькова  

Идентификационные уравнения энергобаланса в 

электрической цепи с нелинейным элементом 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Х Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г.  
– Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 248–250. 
Рассмотрены возможности метода мгновенной 
мощности в задачах идентификации параметров 
электромеханических систем. Определены 
эквивалентные ЭДС, обусловленные нелинейностью, а 
также усредненные значения индуктивности. 

D. Mosyundz, Т. Korenkova 

Electromechanical and energy systems, modeling and 

optimization methods.  

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 248–250. 
The possibilities of the method of instantaneous power in the 
problems of parameter identification of electromechanical 
systems. Determined the equivalent emf induced 
nonlinearities, as well as average values of inductance. 

Т. Ю. Сухоніс 
Дослідження роботи тягових електричних двигунів 
двохосьового електровозу під час короткочасного 
відриву пантографу 
Електромеханічні системи, моделювання та оптимізація. 
Збірник наукових праць X Міжнародної науково-
технічної конференції молодих учених і спеціалістів у 
місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – Кременчук: 
КрНУ, 2012. – С. 251–252. 
Розглянуто особливості нештатного режиму роботи 
електричних двигунів двохосьового електровозу під час 
короткочасного відриву пантографу. 

T. Sukhonis 
The research work of traction electric motors axle 
electric locomotive during a short-term job pantographs  
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 251–252. 
Considered features of abnormal mode electric motor axle 
electric locomotive during a short-term job pantographs. 

І.А. Козакевич, О.М. Кулик 
Підтримання балансу часткових напруг в ланці 
постійного струму багаторівневого інвертора з 
фіксуючими діодами 
Електромеханічні системи, моделювання та оптимізація. 
Збірник наукових праць X Міжнародної науково-
технічної конференції молодих учених і спеціалістів у 
місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – Кременчук: 
КрНУ, 2012. – С. 253–254. 
У статті розглянуто підтримання балансу напруг в ланці 
постійного струму багаторівневого перетворювача 
частоти з фіксуючими діодами. Шляхом математичного 
моделювання доведено, що підтримувати баланс напруг 
засобами самого інвертора можливо при невисоких 
коефіцієнтах модуляції.  

I.A. Kozakevich, O.M. Kulik 
Maintaining balance in DC voltage link of inverter with 
fixed diodes 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 253–254. 
The articles deals with the maintenance of balance of 
voltages in a DC link of multilevel converter with fixed 
diodes. Using mathematical modeling, it is proved, that 
maintain the balance of voltages by means of the inverter is 
possible in the operation with low modulation index. 



АНОТАЦІЇ ABSTRACTS 
 

 

 
 

407

Л. В. Курись, К. І. Лосіна 

Моделювання позаштатних режимів роботи тягового 

електротехнічного комплексу тролейбуса при 

«залипанні» контактів групового командоконтролера 

Електромеханічні системи, моделювання та оптимізація. 
Збірник наукових праць X Міжнародної науково-
технічної конференції молодих учених і спеціалістів у 
місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – Кременчук: 
КрНУ, 2012. – С. 255–256. 
З метою дослідження задачі зменшення втрат енергії при 
перетворенні енергії в електротехнічних комплексах 
розроблена та досліджена модель тягового 
електротехнічного комплексу тролейбусу з резисторно-
контакторною системою управління при позаштатному 
«залипанні» контактів. 

L. Kurys, K. Losina 

Simulation of non-regular work mode of traction 

electrotechnical complex trolleybus with «sticking» of 

contacts 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 255–256. 
In order to study the problem of reducing losses in energy 
transformation in electrotechnical complexes made and 
research model traction electrotechnical complexes 
trolleybus with resistor-contact system control mode for 
freelance «sticking» of contacts. 

А. В. Омельченко 

Модельные исследования двухфазного тягового 

электропривода рудничного электровоза 
Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных трудов 
X Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 257–258. 

Приведены результаты компьютерного 
моделирования двухфазного тягового электропривода 
переменного тока. Полученные результаты 
сопоставлены с аналитическими исследованиями. 

A. Omelchenko 

Model researches of diphasic tractive electric drive of 

mine electric locomotive 
Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 257–258. 
Presents the results computer design of diphasic tractive 
electric drive of alternating current. The results are compared 
with analytical researches. 

А.П. Калінов, Д.Г. Мамчур 

Порівняння методів діагностики асинхронних 

двгунів на основі аналізу спектрів сигналів струму та 

миттєвої потужності  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 259–260. 
В роботі на основі аналізу експериментальних даних 
проведено порівняння ефективності методів діагностики 
асинхронних двигунів. Дослідження показали переваги 
методу заснованого на аналізі спектру сигналу сумарної 
потужності  трьох фаз.  

A. Kalinov, D. Mamchur 
A comparison of induction motor’s diagnostic methods 

based on spectra analysis of current and instantaneous 

power signals 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –  
P. 259–260. 
In the article the comparison of effectiveness induction 
motors fault detection methods, based on experimental 
results analysis, was done. Researches showed advantages 
of the method, based on total 3-phase instantaneous power 
spectra analysis.  

О. С. Кравченко, М. А. Усенко 
Розробка програмного забезпечення для системи 
діагностики асинхронних двигунів на основі аналізу 
спектру потужності  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 261–262. 
Представлено розроблене програмне забезпечення для 
діагностики асинхронних двигунів. Дане програмне 
забезпечення дозволяє виконувати аналіз попередньо 
записаних даних на основі аналізу спектрів фазних 
струмів та спектру потужності. Експериментальні 
дослідження аналізу реальних даних показали 
можливість застосування розробленого програмного 
забезпечення в системах діагностики АД. O.  

Kravchenko, M. Usenko  
The software development for Induction Motors 
Diagnostic System based on Power Spectra Analysis 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 261–262. 
The developed software for induction motor diagnostic 
system is present. Software allows make analysis of 
preliminary recorded data using motor stator current 
analysis and instantaneous power spectra analysis methods. 
Experimental tests with real data analysis showed 
possibility utilize developed software for IM diagnostic 
systems. 

Ю. А. Алексеева, Т. В. Коренькова 

Технико-экономические показатели системы 

комплексного повышения эффективности насосных 

станций 

Электромеханические и энергетические системы, методы 

J. Alekseeva, T. Korenkova 

Technical and economic parameters of the systems  

of complex improve efficiently pumping stations 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
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моделирования и оптимизации. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 263–265. 
Определены технико-экономические показатели системы 
комплексного повышения эффективности насосных 
станций. Сформулированы рекомендации по выбору 
энергоэффективного метода регулирования 
технологического параметра и своевременной замене 
оборудования. 

students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 263–265. 
The technical and economic parameters of the system of 
complex improve efficiently pumping stations have been 
determined. The recommendations for choosing energy-
efficient method of control of technological parameters and 
the timely replacement of equipment are formulated. 

Бердай Абдельмажид, А. П. Черный 

Принципы и пути управления качеством 

преобразования энергии в электроприводах 

переменного тока 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р.– Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 266–267. 
Представлены исследования по применению 
разработанных принципов управления качеством 
преобразования энергии в электроприводах переменного 
тока с преобразователями энергии. Показана 
возможность распространения на системы с 
тиристорными регуляторами напряжения на статоре, 
преобразователями частоты с автономными инверторами 
и ШИМ выходного напряжения электроприводов с 
асинхронными двигателями, системы с тиристорным 
возбуждением синхронных двигателей, а также 
поисковые оптимизационные системы. 

 

Berdai Abdelmajid, O. Chornyi 

The principles of quality management and ways to 

convert energy into AC motor drives  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 266–267. 
Presented research on the application of the principles of 
quality management developed by the energy conversion in 
electrical ternating current energy converters. The 
possibility of extension to systems with thyristor voltage 
regulators on the stator, with stand-alone inverters inverter 
output voltage and PWM drives with induction motors with 
thyristor excitation system of synchronous motors, as well 
as search engine optimization system. 

Ж. І. Ромашихіна, М. В. Ганьшина 

Дослідження роботи асинхронного двигуна з 

пошкодженнями стрижнів ротора
 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 268–269. 
Розвинута математична модель асинхронного двигуна з 
представленням ротора у вигляді розподіленої системи 
короткозамкнених стрижнів. Проведено оцінювання 
впливу ступеню несиметрії ротора на величину гріючих 
втрат в АД та на змінну складову електромагнітного 
моменту. 

Zh. Romashihina, M. Ganshina 
The study of induction motor with a damaged rotor 

bars 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.– P. 268–269. 
A mathematical model of induction motor with rotor which 
represented in the form of short circuited rods distributed 
system was developed. An evaluation of the influence of 
the degree of asymmetry of the rotor on the value of the 
heating loss in induction motor and a variable component of 
the electromagnetic torque are done. 

О. В. Костюк, О. П. Чорний, В. В. Нікіфоров 
Про вплив акустичного і електромагнітного шуму 

електроприводів на біологічні системи 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 270–271. 
Приведені дані експериментальних досліджень впливу 
акустичного й електромагнітного шуму електричних 
двигунів змінного струму на колонії мух дрозофіл. 
Показані зміни й результати мутацій у першому 
поколінні . 

I. Kostyuk, O.Chornyi, V. Nikiforov 

Approaches to determining the time brake system with 

electromechanical drive type 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 270–271. 
In the article time definition method of brake system 
response on vehicles category M1 with alternative drive 
type is examined. 
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Н. И. Лесной 

Расчет экономически целесообразных режимов 

эксплуатации силовых трансформаторов 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных работ  
Х Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 272–273. 
Рассмотрены основные виды потерь электрической 
энергии в силовых трансформаторах и их зависимости от 
различных факторов, на основании которых была 
разработана методика расчета экономически 
целесообразных режимов эксплуатации 
трансформаторов и произведен расчет для отдельной 
модели.   

M. Lisnyi 

Calculation economic expedient modes exploitationsof 

power transformers 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
student and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012.– Kremenchuk: KrNU, 2012. – Р. 272–273. 
The basic types of losses of electric energy are considered 
in power transformers and their dependence on different 
factors on the basis of which the method of calculation was 
developed economic expedient modes of exploitation of 
transformers and a calculation is made for a separate model. 

О. А. Ребедак 
Обзор способов ограничения динамических нагрузок 

в электроприводе 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 274–275. 
Рассмотрены способы демпфирования упругих 
колебаний в электромеханических системах с помощью 
различных средств и даны практические рекомендации к 
их применению на горнорудном оборудовании 
производства ПАО «НКМЗ». 

O. Rebedak 

Overview of restrictions of dynamic loads  

in the electric drive 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 274–275. 
The paper considers the ways of damping of elastic waves 
in electromechanical systems using various tools and 
practical recommendations for their use in mining 
equipment production of «NKMZ» P.J.St.Co. 

А. С. Рева 
Дослідження параметрів електричних машин  

з нелінійностями в силовому контурі  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук   
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 276–277. 
Розглянуто енергетичний метод з використанням рівнянь 
балансу складових миттєвої потужності при визначені 
параметрів асинхронних двигунів з нелінійностями в 
силовому контурі. Показано принцип формування 
складових миттєвої потужності на нелінійній 
індуктивності. 

A. Reva 

Investigation of the parameters of electric motors with 

nonlinearity in power contour  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk 
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– Р. 276–277. 
Reviews of energy method using balance equations 
components power for instant the parameters of induction 
motors, with the nonlinearity in the power circuit. Shown 
the principle of components of instant power onnonlinear 
inductance. 

Ю. В. Ромашихін, Р. В. Сметана, І. Л. Остроушко 

Ефективність ідентифікації електромагнітних 

параметрів асинхронних двигунів з 

псевдополігармонічними сигналами напруги та 

струму 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
– С. 278–279. 
Розглянуто метод ідентифікації електромагнітних 
параметрів асинхронних двигунів при 
псевдополігармонічних сигналах напруги та струму. 
Показано ефективність використання енергетичного 
методу при ідентифікації електромагнітних параметрів 
асинхронних двигунів. 

Y. Romashihin, R. Smetana, I. Ostroushko 

Efficiency to identification of electromagnetic 

parameters engine motors with psevdopoligarmonical 

signal of the voltage and current 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
– P. 278–279. 
The considered method of identification electromagnetic 
parameters engine motors with psevdopoligarmonical 
signal voltages and currents. It is shown efficiency of the 
use the energy method at identification electromagnetic 
parameters engine motors. 
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Ю. А. Алексеева, Т. В. Коренькова 

Исследование энергорежимов насосного комплекса 

на физической модели 

Электромеханические и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 280–281. 
На основе экспериментальных исследований 
энергорежимов физической модели гидротранспортной 
установки доказана целесообразность комплексного 
подхода к повышению эффективности работы насосных 
станций. Оценка диаграмм распределения мощности и 
потерь мощности позволяет сформулировать 
рекомендации по выбору энергоэффективного метода 
регулирования технологического параметра и 
своевременной замене оборудования. 

J. Alekseeva, T. Korenkova 

The research of energy modes of the pump complex  

on a physical model  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –  
P. 280–281. 
It has been proved on the basis of experimental research of 
the physical model energy modes hydrotransport unit, 
expediency of comprehensive approach to improving the 
efficiency of pumping stations. Evaluation of the diagrams 
of power distribution and power losses let formulate 
recommendations for choosing energy-efficient method 
control of technological parameters and the timely 
replacement of equipment. 

С. О. Бур’ян, Т. В. Загороднюк 
Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом 

корисної дії насосної установки для змішаного 

з’єднання агрегатів 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28 – 29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 282–283. 
Запропонований алгоритм екстремального 
енергоефективного керування для змішаного з’єднання 
насосів, де один з насосів укомплектований частотно-
керованим асинхронним електроприводом. 
Представлено напірно-витратні характеристики та 
вихідний діапазон енергоефективної роботи його 
установки для різних варіантів розташування керованого 
насосу. 

S. Buryan, T. Zagorodnyk  

Pump efficiency extremal control algorythm in case of 

mixed connection 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28 – 
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –  
P. 282–283. 
The algorithm of the extreme energy-effective control for 
the combined pump connection, with frequency controlled 
induction motor for one of the pumps, is proposed. The 
NAPIRNO–VYTRATNI and the output range of the energy 
saving work for installing of this system for different ways 
of the controlled pump positioning is considered. 

Г. О. Гаврилец 
Обоснование структуры модели для определения 

механических ослаблений креплений асинхронного 

двигателя.  

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 284–285. 
Проанализирована актуальность задачи диагностики 
механических ослаблений в креплениях асинхронного 
двигателя и предложена методика определения 
величины механического сопротивления и жесткости 
креплений. 

G. Havrylets 

Approaches to determining the time brake system with 

electromechanical drive type 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 284–285. 
In the article urgency of the task of diagnosis of mechanical 
fastenings weakenings in an induction motor is examined 
and technique for determining the resistance and the 
stiffness of the fastenings is proposed. 

Д. А. Михайличенко, М. І. Лісний, І. Е. Мажейкіс 

Дослідження витрат електричної енергії водно-

спортивного комплексу «Нептун» 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 286–287. 

D. Mykhailychenko, M. Lisnyi, I. Mazheikis 

Research electrical energy consumption water-sports 

complex “Neptune” 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –  
P. 286–287. 
Consider the balance of energy consumption of water-
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Розглянуто баланс споживання електричної енергії 
водно-спортивного комплексу та можливі варіанти 
модернізації та реконструкції основних 
електроспоживаючих агрегатів. 

sports center and the options possible options for 
modernization and reconstruction of basic units, that 
consume electrical energy. 

К. В. Гноевой, В. О. Огарь 

Анализ существующих систем тепловизионного 

контроля электрооборудования 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчуці 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 288 – 289. 
Рассмотрены методы преобразования излучения 
инфракрасного спектра объектов в видимую область 
оптического диапазона.  

K. Gnoyevoy, V. Ogar 

Analysis of existing systems, thermal control of 

electrical equipment 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. Proceedings of the 10th International 
conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 288 – 289. 
The methods for converting infrared radiation of objects in 
the visible region of the optical range. 

Ж. І. Ромашихіна, А. П. Калінов 

Використання польового методу аналізу магнітного 

поля в асинхронному двигуні з пошкодженнями 

стрижнів ротора для задач діагностики 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
–С. 290 – 291. 
Запропоновано використовувати польовий метод аналізу 
магнітного поля в асинхронному двигуні з 
пошкодженнями стрижнів ротора. Побудована колова 
математична модель АД з представленням ротора у 
вигляді розподіленої системи короткозамкнених 
стрижнів для визначення струмів у стрижнях ротора у 
початковий момент відключення АД від мережі 
живлення. Виконано розрахунок магнітного поля у 
поперечному перетині асинхронного двигуна в режимі 
відключення від мережі живлення.  

Zh. Romashihina, A. Kalinov 
Using of analysis method of magnetic field in induction 

motor with rotor cores damages for diagnostic problems 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 290 – 291. 
A field method for the analysis of magnetic field induction 
motor with a damaged rotor bars. Built kolova 
mathematical model of AD with the presentation of the 
rotor in a distributed system SHORT rods to determine the 
currents in the rotor bars in the initial moment of 
disconnection from the mains AD. The calculation of the 
magnetic field in the cross section using an induction motor 
disconnected from the mains. 

О. О. Рубаненко, І. О. Рубаненко  

Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС 

з врахуванням якості функціонування регулюючих 

пристроїв 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 –С. 292 – 293. 
Проаналізовано важливість визначення якості 
функціонування регулюючих пристроїв на прикладі 
трансформатора з РПН. Запропоновано при 
оптимальному керуванні нормальними режимами ЕЕС 
ранжувати трансформатори з РПН по коефіцієнту якості 
функціонування, який залежить від технічного стану 
трансформатора і його впливу на втрати потужності. При 
визначенні коефіцієнту ресурсу запропоновано 
використовувати нейронні мережі (програмний комплекс 
MATLAB).  

О. Rubanenko, І. Rubanenko 

Optimal control of EPS normal regimes with account to 

functioning quality of adjusting devices 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 292 – 293. 
Analyzed the importance of defining quality of regulatory 
devices for example transformer of RPN. An optimal 
control at normal regimes EPS rank transformers RPN on 
quality coefficient of functioning which depends on the 
transformer technical condition  and its impact on power 
losses. In determining the coefficient of resource proposed 
to use neural networks (the software package MATLAB). 

О. І. Неборак, О. А. Чорна 

Оцінка акустичних характеристик електричних 

машин як спосіб контролю його стану 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  

O. Neborak, O. Chorna 

Evalution  of sound characteristics of electric drives as 

mean of control of their condition 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
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Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 294– 295. 
Розглянуте питання про можливість діагностування 
стану електричного двигуна по його звуковим 
характеристикам. Запропонована програма для 
реєстрації, обробки та зберігання даних по акустичним 
дослідженням. 

students and young  researchers in Kremenchuk march 28-
29, 2012. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – Р. 294 – 295. 
Considered the possibility of diagnosing the state of the 
electric motor on its sound characteristics. The proposed 
application for registration, processing and storage in 
acoustic research. 

В. С. Бойко , Н.И. Сотник, С.А. Хованский 

Результаты моделирования работы системы 

водоснабжения энергетических блоков, работающих 

на твердом топливе 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 –С. 296– 297. 
В статье на примере транспортирования осветленной 
технической воды и золошлаков системы 
золошлакоудаления ТЭС, работающей на угле, 
обоснованы оптимальные технико-экономические 
решения по восстановлению пропускной способности 
системы транспортирования с повышением уровня ее 
энергоэффективности и обеспечением одновременной 
работы всех энергоблоков электростанции в 
номинальном режиме. 

V Boyko, M. Sotnyk, S. Khovanskyy 

The simulation results of the water systems of power 

units operating on solid fuel 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 296– 297. 
In the article on the example of transportation of clarified 
process water and ash in ash-and-slad removal system of 
thermal power plant there are substantiated optimal 
technical and economic solutions for the recovery of 
carrying capacity of transportation system with its energy 
efficiency level increasing and provision of  synchronous 
work of all power generating units in nominal conditions at 
power plant. 
 

М. О. Отченаш, Д. А. Шокарьов 

Причини виникнення несиметричних режимів в 

електричних мережах. Методи і засоби симетрування 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної  конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 298– 299. 
Розглянуті причини виникнення несиметричних видів 
навантаження та негативний їх вплив на якість 
електричної енергії. Проаналізовані різноманітні методи 
та засоби симентрування електричних мереж.  

M. Otchenash, D. Shokarev 

Reasons of origin of the asymmetrical modes are in 

electric networks. Methods and facilities of simetrical 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 298– 299. 
The considered reasons of origin of asymmetrical types of 
loading and their negative influence are on quality of 
electric energy. Various methods and facilities of 
simentrical of electric networks are analysed. 

Я. Іванецкі, Д. Хропко 

Оптимальна диспетчеризація поновлювальних 

джерел енергії у складі віртуальних електростанцій з 

використанням алгоритму «світлячка» 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28 – 29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 300–301. 
Метою оптимальної диспетчеризації у енергетичній 
мережі є економне розподілення необхідної загальної 
енергії, що генерується, між споживачами з урахуванням 
обмежень у вигляді рівнянь та нерівностей. В даній 
роботі запропоновано використовувати алгоритм 
«світлячка» при розгляді питання виконання обмежень у 
вигляді  рівнянь і нерівностей для вирішення проблеми 
оптимальної диспетчеризації, та наведено отримані 
наукові результати. 

J. Ivanecký, D. Hropko 

Optimal dispatch of renewable energy sources including 

in virtual power plant using the firefly algorithm 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. Proceedings of the 10th 
International conference of students and young researchers 
in Kremenchuk march 28 – 29, 2012. – Kremenchuk: 
КrNU, 2012. – PР. 300–301. 
The main goal of optimal dispatch in power systems is to 
distribute the total required generation between the 
generation units economically, while the equality and 
inequality constraints are satisfied. In this paper a Firefly 
algorithm is suggested to deal with the equality and 
inequality constraints in the optimal dispatch problem. The 
getting results are presented. 
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О. Ю. Бабенко, А. О. Шаповал 
Особливості та проблеми електропостачання й 

електроспоживання Кременчуцького 

автомобілебудівного заводу 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 302–303. 
Проаналізовано систему електропостачання 
підприємства. Досліджено кореляційну залежність між 
спожитою електроенергією та об’ємами випущеної 
продукції для подальшого прогнозування. Розраховано 
доцільність зміни тарифу за оплату електроенергії, яка 
виявилась нераціональною. 

O. Babenko, A. Shapoval 
Features and problems of power supply and power 

consumption Kremenchuk Automobile Plant 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 302–303. 
Analyzed the system power supply company. Studied the 
dependence of correlation between electricity consumed 
and the volume of output for further prediction. Calculated 
feasibility of changing the tariff for payment of electricity, 
which was not rational. 

Ю. А. Веремійчук,М. П. Панасюк, А. І. Замулко 

Аналіз ефективності розподілу споживачів 
електричної енергії на роздрібному ринку України 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 304. 
Запропоновано використання маркетингових підходів до 
розподілу груп споживачів на роздрібному ринку 
електричної енергії як один із чинників в управлінні 
електроспоживанням. 

Y. Veremiichuk, M. Panasiuk, A. Zamulko 

An analysis of efficiency of distribution of consumers of 
electric energy is at the retail market of Ukraine 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 304. 
In the article prorosed use of marketing approaches to the 
distribution of consumers in the retail electricity market as 
one the factors in the demand side management. 
 

С. О. Гришанов, М. О. Канашевіч  

Реалізація експертної системи для діагностування 

генераторів ТЕС 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 305–306. 
Проаналізовано можливість використання експертних 
систем для діагностування устаткування обладнання на 
електричних станціях. Запропоновано використання 
експертної системи для діагностування блоку ТЕС за 
інформацією від системи збору типу SPPA-T3000. 

S. Grishanov, M. Kanashevich 

Approaches to determining the time brake system  

with electromechanical drive type 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 305–306. 
Using expert systems for equipment diagnostic for power 
stations is analized. Expert system for diagnosing a power 
plant unit from in formations of SCADA systems is 
proposing. 

О. Ю. Давидов, В. Ю. Качалка 

Оцінка впливу електричних параметрів трифазного 

фільтрокомпенсуючого пристрою на коефіцієнт 

спотворення синусоїдальності напруги 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р.  – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 307–308. 
Використаний метод планування експерименту першого 
порядку для аналізу впливу параметрів елементів 
фільтрокомпенсуючого пристрою на коефіцієнт 
спотворення синусоїдальності напруги. 

A. Davydov, V. Kachalka 

Assesing the impact of the electrical parameters of the 

three-phase filtrcompensation controlled device to 

sinusoidal voltage distortion factor 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods.  The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 307–308. 
The method of planning of experiment of first-order is in-
process utillized for the analysis of influence of parameters 
of elements of filtrcompensation will build on distortion of 
sinusoidal tension on a coefficient. 

І. А. Жук    
Дослідження закономірностей зміни опору ізоляції 

полюсів  мереж оперативного постійного струму 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 

I. Zhuk  

The study states the operative DC 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 309–310. 
The article investigates the likelihood of long-term 
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2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 309–310. 
Досліджуються ймовірності тривалих зменшень опору 
ізоляції полюсів мереж оперативного постійного струму 
електричних підстанцій у залежності від параметрів 
попередніх короткочасних зменшень цих опорів та 
визначаються умови, за яких якість прогнозування 
майбутнього зменшення цього опору до 20 кОм і менше 
буде максимальною. 

reductions in insulation resistance pole networks operating 
direct current electrical substations, depending on the 
parameters of the previous short-term reductions in these 
resistances and the conditions under which the quality of 
forecasting the future reduction of the resistance to         20 
ohms or less will be maximum. 
 

А. А. Захарченко, М. В. Чашко  
Передача солнечной энергии в электрическую сеть 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.– С. 311. 
Работа посвящена использованию солнечной батареи как 
элемента электрической системы. Представлена схема 
устройства, обеспечивающего передачу солнечной 
энергии в магистральную линию электропередачи. 
Указаны параметры, максимизирующие КПД СБ. 

A. Zakharchenko, M. Chashko  
Transfer of solar energy in electrical system 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. Proceedings of the 10th International 
conference of students and young researchers in 
Kremenchuk march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 
2012. – P. 311. 
The work is devoted to the solar panel as part of the 
electrical system. A scheme of the device, which provides 
transmission solar energy in the backbone transmission line. 
Specified parameters that maximize the efficiency of solar 
panel. 

А. М. Сокіл, О. В. Кушніренко, Є. П. Карлик 

Аналіз енергетичних параметрів трансформатора 

головної понижувальної підстанції 4/1 Полтавського 

гірничо-збагачувального комбінату 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
– С. 312–313. 
Проаналізовано основні засади та положення організації 
систем електроспоживання гірничопромислових районів. 
Опрацьовані енергетичні та показники якості 
електричної енергії. Визначена завантаженість 
трансформаторної підстанції. 

A. Sokil, A. Kyshnirenko, Y. Karlik 

Analysis of the parameters lowering main substation 4/1 

Poltava ore mining and processing plant 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 312–313. 
Analyzed the basic principles and provisions organization 
of power systems mining industrial areas. Revised energy 
and electric power quality indices. Determined load 
transformer substation. 

Р. В. Красюков, Ю. В. Зачепа. 

Автономні системи електроживлення на базі 

асинхронного генератора для споживачів постійного 

струму 

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 314–315. 
Представлено дослідження роботи автономного 
асинхронного генератора на споживачів постійного 
струму при груповому та ступінчатому пусках. Виявлено 
вплив випрямляча на якісні показники генерованої 
напруги та вихідні характеристики генератора. 

R. Krasiukov, Y. Zachepa. 

Electric power supplying autonomous systems based on 

an asynchronous generator for direct current 

consumers 

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 314–315. 
The paper contains the investigation of autonomous 
asynchronous generators operating for direct current 
consumers at group and staged starts. Rectifier effect on 
quality characteristics of generated voltage and external 
characteristics of a generator are defined. 

С. М. Лебедка  
Підвищення ефективності засобів компенсації  
ємнісних струмів в електричних мережах 6–10 кв  
Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 316–317. 
Представлено результати досліджень електромагнітних 
перехідних процесів в електричних мережах 6−10 кВ з 
різними режимами нейтралі. Проаналізовано причини 
неефективності вживаних засобів обмеження ємнісних 

S. Lebedka 
Increase the efficiency means compensation capacitor 
current in electrical networks 6–10 kv 
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – Р. 316–317. 
In work the results of researches of electromagnetic 
transitional processes are presented in the electric networks 
of 6–10 kV with the different modes neural. Reasons of 
inefficiency of common facilities of limitation of capacity 
currents and overstrains are analyzed at the single-phase 
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струмів i перенапруг при однофазних замиканнях на 
землю. Надано рекомендації з підвищення ефективності 
їх роботи. 

shorting on earth. Recommendations are given from the 
increase of efficiency of their work. 

Д. А. Мосюндз, Т. В. Коренькова  
Оценка эфективной мощности потребителя и его 
элементов 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 318–319. 
Получение выражений для определения эффективной 
мощности источника питания и потребителя с 
использованием составляющих мгновенной мощности. 
Показано, что эффективная мощность источника не 
равна сумме эффективных мощностей элементов, 
входящих в потебитель. Это обусловлено сложными 
энергообменными процессами в системе с реактивными 
элементами. 

D. Mosyundz, T. Korenkova 
Evaluation of effective power of the consumer and it’s 
elements 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference 
of students and young researchers in Kremenchuk march 
28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 318–319. 
The analysis of the effective power supply and a consumer 
using the instantaneous power. It is shown that this 
approach allows us to estimate the degree of internal 
energy exchange in the chain, namely the processes of 
generation and energy recovery between source and 
consumer. 

А. В. Никитина, В. В. Загорулько 
Система энергоучета и оценки качества 
электрической энергии в низковольтных 
электрических сетях  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. 
 – С. 320–321. 
Подтверждена эффективность использования положений 
p-q-r-теории при учете энергопараметров и качества 
электроэнергии в низковольтных промышленных сетях. 
Обоснован подход к модификации p-q-r-теории путем 
отнесения произведений напряжений и токов 
комбинационных частот к синусной и косинусной 
знакопеременным составляющим мгновенной мощности 
для обеспечения более эффективной компенсации 
переменных составляющих мгновенной мощности. 
Обоснована возможность уточнения методики учета 
реактивной электроэнергии, что позволит перейти к 
действительным расчетам за ее потребление. 

A. Nikitina,  V. Zagorulko  
System of power account and calculate of electrical 
energy quality in the low-voltage electrical circuits  
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 320–321. 
The efficiency of application of p-q-r-theory statements to 
the account of the power parameters and quality of low 
voltage industrial mains electric energy has been proved. 
The approach to p-q-r-theory modification by means of 
attribution of the product of combination frequencies 
voltages and currents to instantaneous power sine and 
cosine sign-changing components has been grounded. This 
approach provides more efficient compensation for 
instantaneous power variable components. The possibility 
of reactive electric power improved accounting methods 
has been confirmed, which makes it possible to pass to real 
settlement of consumption accounts. 

С. В. Серебренніков, К. Г. Петрова 
Регулювання режимів електроспоживання у часі із 
застосуванням пріоритетно-крокового методу 
Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 322–323. 
Досліджено пріоритетно-кроковий метод регулювання 
режимів електроспоживання за мінімумом 
взаємокореляційної функції та дисперсії. Доведено, що 
для однозначного оцінювання ступеня вирівнювання 
слід використовувати всю систему показників 
нерівномірності графіка електричних навантажень. 

S. Serebrennikov, K. Petrova 
Adjusting of regimes of electric power consumption in 
time with application of priority-step method 
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 322–323. 
Investigated the priority-step method for adjusting of 
regimes of electric power consumption for minimum 
correlation functions and dispersion. It is proved that for an 
unambiguous assessment of the degree of alignment to need 
use all system of indicators of irregularity graph of power 
consumption. 

Д. С. Середа, К. І. Габрильчук 

Аналіз пристроїв застосування вітрогенератора для 

утилізації енергії нагрітого повітря в системах 

вентиляції 

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 

D. Sereda, K. Gabrylchuk 

Analysis of the use of devices for utilization of wind 

power generator power heated air in ventilation systems 

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 324–325. 
Work of a few variants of existent devices is considered for 
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Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 324–325. 
Розглянуто роботу декількох варіантів існуючих 
пристроїв для перетворення кінетичної енергії нагрітих 
повітряних потоків в електричну енергію. 
Проаналізовано сили, що діють на вітроколесо та лопаті 
під час їх роботи, визначено оптимальну кількість 
лопатей. 

converting of kinetic energy of the heated currents of air 
into electric energy. Forces that operate on a wind wheel 
and blades during their work are analysed, the optimal 
amount of blades is determined. 

І. О. Сінчук, С. М. Бойко, М. А. Щербак 

Обґрунтування можливості використання 

ортогональної вітрової установки в умовах шахт 

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 326–327. 
Обґрунтована можливість використання ортогональної 
вітрової установки в умовах шахт. 

I. Sinchuk, S. Boyko, M. Scherbak 

Justification of posibility of using vertical-axis wind 

generator in the minds of underground mines  

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 326–327. 
Justificated the posibility of using vertical-axis wind 
generator in the minds of underground mines. 

Д. А. Мосюндз  

Идентификационные уравнения для системы     

источник питания–потребитель со сложным видом 

нагрузки 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 328–329. 
В основе анализа энергопроцессов лежат уравнения 
баланса по каждой из составляющих мгновенной 
мощности. Метод мгновенной мощности позволяет 
получить достаточное количество уравнений для 
решения задач идентификации электромеханических 
систем. 

D. Mosyundz 

Identification of the equation for the system power 

supply–consumer with a complex type of load 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference 
of students and young researchers in Kremenchuk march 
28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – РP. 328–329. 
The balance equations for each component of the 
instantaneous power of the underlying analysis energy 
processes. The method allows instantaneous power to get 
enough equations to solve the problems of identification of 
electromechanical systems. 

С. В. Стойчев, М. В. Чашко  
Алгоритм распределенной генерации 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчуці 28 – 29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 330–331. 
Работа посвящена питанию электропотребителей от 
возобновляемых источников энергии. Разработан 
алгоритм подключения солнечной батареи, 
ветрогенератора и аккумулятора к потребителю в 
зависимости от состояния первичных источников 
энергии. Сделан вывод о возможности качественно 
обеспечить потребителя электроэнергией. 

S. V. Stoichev, M. V. Chashko  

Photovoltaics of local object 

Electromechanical and energy systems, simulation and 
optimization techniques. The 10th International conference 
of students and young researchers in Kremenchuk march 28 
– 29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 330–331. 
Power electrical load from renewable energy is devoted. 
algorithm under-trial solar, wind generator and battery to 
the user depending on the state of the primary sources of 
energy offered. It is concluded that the possibility of 
qualitatively provide the consumer with electricity. 
 

О. В. Глушко, О. В. Бялобржеський 

Використання сучасних методів регулювання 
групових насосних агрегатів технологічної ділянки 
нафтопереробного підприємства 
Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 332–333. 
Розглянуто основні способи регулювання параметрів 
роботи насосних агрегатів для транспортування 
дизельного палива. Досліджено сучасні методи 
енергозбереження в електромеханічному перетворювачі 
насосної установки. Запропоновано використання 
пристроїв плавного пуску як комплексу системних 
рішень для управління технологічним процесом. 

O. Glushko, O. Bialobrzeski 

Use of modern methods of regulation the group 
pumping unit technological plots oil refining enterprise 
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 332–333. 
Considered basic ways to control parameters of the 
pumping units to transport diesel fuel. Investigated modern 
methods of energy conservation in electromechanical 
converters pumping stations. Proposed use of soft start 
devices as a complex system solution for process control. 
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А. П. Заболотній, Д. В. Федоша, В. С. Мамбаєва  
Модель визначення топології мережі 

електропостачання 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 334–335. 
Побудована математична модель, яка включає елементи 
теорії графів і метод потенційної поверхні, в основу 
якого покладено порівняння капітальних витрат на 
побудову радіальної і магістральної мереж, а також 
порівняння експлуатаційних витрат. 

A. Zabolotniy, D. Fedosha, V. Mambaeva 

Model of determination of topology of network of power 

supply 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –  
P. 334–335. 
A mathematical model which includes the elements of 
theory of the graphs and method of potential surface was 
built, in basis of which comparison of capital charges is 
fixed on the construction of radial and main network, and 
also comparison of running expenses. 

Б. В. Вакула, М. В. Чашко  
Фотовольтаика локального объекта 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28 – 29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 336–337. 
Работа посвящена использованию солнечной энергии 
для питания электропотребителей небольшой  
(10–15 кВт) мощности. Представлены схемы устройств, 
преобразующих солнечную энергию в энергию 
электрического тока. Показано, что солнечная батарея и 
аккумулятор имеют приемлемые размеры.  

B. Vakula, M. Chashko  
Photovoltaics of local object 

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 336–337. 
Use of solar energy to power the electrical load is small 
(10–15 kW) of power is devoted. Schemes of devices that 
convert solar energy into energy of electric current are 
presented. It is shown that the solar panel and battery are 
acceptable dimensions. 

О. І. Казьмирук, В. О. Лесько, О. О.Рубаненко 

Оптимальне керування режимами 

електроенергетичних систем з використанням 

нормативного значення технічних втрат потужності 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 338–339. 
Проаналізовано можливість урахування нормативного 
значення технічних втрат потужності при оптимальному 
керуванні нормальними режимами електроенергетичних 
систем (ЕЕС). Запропоновано для визначення 
нормативного значення технічних втрат потужності 
(НЗТВП) використовувати критеріальний метод і метод 
нейро-нечіткого моделювання. Вдосконалено 
програмно-апаратний комплекс оптимального керування 
режимами  ЕЕС, який, на відміну від існуючих, враховує 
НЗТВП і технічний стан трансформаторів з РПН.   

O. Kazmiruk, V. Lesko, E. Rubanenko 

The optimal control by normal regimes of electric power 

systems with using normative value technical power 

losses  
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 338–339. 
Analyzed the possibility of account the normative value 
technical power losses (NVTPL) at an optimal control  
normal regimes of electric power systems (EPS). Proposed  
use criterion method and neuro-fuzzy modelling from 
solving NVTPL. Improved program  device  complex of 
optimal control by regimes  of EES, which unlike existing 
takes into account NVTPL and technical state of 
transformers with RPN 

А. В. Килимчук 
Компенсація взаємовпливу неоднорідних 
електричних мереж з використанням лінійних 
регуляторів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 340–341. 
Розглянуто задачу поперечно-поздовжнього 
регулювання потоків потужності і напруги в 
електричних мережах за допомогою лінійних 
регуляторів  та автотрансформаторів, кінцевою метою 
якої є компенсація взаємовпливу неоднорідних 
електричних мереж. Поставлена задача розв’язується на 
основі відшукання ефективного місця встановлення 
лінійного регулятора в електричній мережі для 
оптимізації потоків потужності в ній. 

A. Kylymchuk 

The compensation of interaction of non-uniform electric 

networks with the use of linear regulators 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 340–341. 
The paper considers the problem of transversal-
longtitudinal regulation of power flows and voltage in the 
electric networks using linear regulators and 
autotransformers. The object of this work is сompensation 
of interaction of non-uniform electric networks. The given 
problem is solved by means of searching of effective 
placing of the linear regulator in the electric network for its 
power flow optimization. 
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А. С. Гончар,  А. В. Семиков 

К реализации рекуперативных режимов в  

элетроприводе электромобиля с ионисторами 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук    
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. –     
С. 342–343. 
В статье показана методика расчёта емкости ионисторов 
для реализации рекуперативных режимов в 
электроприводе электромобиля. Также представлены 
результаты компьютерного моделирования 
электропривода электромобиля. 

A. S. Gonchar, A. V. Semikov 

To realization of recuperative mode at electric drive of 

electric vehicle with electric double-layer  

capacitors 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 342–343. 
The article describes the method of calculating the capacity 
of electric double-layer capacitors to implement 
recuperative mode in the electric drive of electric vehicle. It 
also presents the results of computer simulation of an 
electric drive of electric vehicle. 

А. О. Сулим, С. Д. Сичов, В. Р. Распопін, П. О. Хозя, 

О. О. Мельник, В. В. Федоров 

Економія електроенергії при використанні 

рекуперативного гальмування на вагонах 

метрополітену 

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 344. 
Розглянуто питання економії електроенергії при  
використанні рекуперативного гальмування на вагонах 
метрополітену. 

A. Sulym, S. Sychov, V. Raspopyn, P. Khozya, O. Melnyk, V. 

Fedorov 

An economy of electric power is at the use of the 

rekuperativnogo braking on the carriages of 

underground passage 

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28-29, 2012. – 
Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 344. 
The question of economy of electric power is considered at 
the use of the recuperation braking on the carriages of 
underground passage. 

С. А. Сергиенко, В. А. Коваль  

Анализ путей повышения эффективности 

эксплуатации городского электротранспорта  

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р.  
– Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 345. 
Предложен комплексный подход к решению проблемы 
оценки надёжности, долговечности, степени 
безотказности, прогнозирования ресурса и технического 
состояния электрического комплекса троллейбусов, а 
также повышения эффективности их эксплуатации. 

S. Sergienko, V. Koval  

Analysis of ways to enhance the efficiency of use  

of the city electric 

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 345. 
In the article time definition method of brake system 
response on vehicles category M1 with alternative drive 
type is examined. We propose a comprehensive approach to 
solving problems assessing the reliability, durability, 
reliability level, forecast resource and technical-ray state of 
the complex electric trolley-buses, as well as improve their 
exploitation. 

А. О. Сулим, А. І. Ломонос 

Перспектива застосування ємнісних накопичувачів 

для електрообладнання метрополітена 

Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 346. 
В роботі розглянуто питання застосування ємнісних 
накопичувачів енергії на вагонах метрополітену при 
виникненні аварійних режимів. 

A. Sulym, A. Lomonos  

A prospect of application of capacity stores is for the 

electrical equipment of subway 

Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28-29, 2012. – 
Kremenchuk: KrNU, 2012. – P. 346. 
The question of application of capacity stores of energy is 
in-process considered on the carriages of underground 
passage in case of occurring of malfunctions. 

А. Голєва 
Розробка методу діагностики технічного стану 
електричних контактів високовольтного обладнання  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

A. Golieva 
Development of electrical contacts condition diagnostics 
methods at high voltage equipment 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
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моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук  
28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 347. 
Робота присвячена розробці методу діагностики 
технічного стану електричних контактів 
високовольтного обладнання. Представлено поняття про 
найбільш використовувані методи діагностики 
електричних контактів, міститься аналіз переваг і 
недоліків кожного з розглянутих методів, а також 
висновки про їх стійкість та рекомендації щодо 
коректного застосування; приділено увагу оптимізації 
методів на основі аналізу конкретних експлуатаційних 
умов. 

optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 347. 
The work is devoted to development of electrical contacts 
condition diagnostics methods at high voltage equipment. It 
gives the insight into the implication of the most widely 
used methods of the electrical contacts condition 
diagnostics. The work contains analysis of merits and 
demerits of each diagnostics method, as well as conclusions 
on sustainability and recommendations on proper 
application. The research pays certain attention to 
optimization of the methods on the basis of specific 
operating conditions. 
  

І. А. Колотило 
Урахування зміни властивостей сердечників статорів 
при роботі асинхронних двигунів у складі керованого 
електропривода 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 
р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 348–349. 
Розглянуто методи визначення втрат в асинхронному 
двигуні та запропоновано підходи щодо уточнення 
визначення складових втрат з урахуванням реальних 
характеристик вузлів та елементів статорів при роботі у 
системах промислового керованого електропривода 

I. Kolotylo 
The changing properties of core stators when running 
induction motors in the controlled electric 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 348–349. 
Methods for determining losses in induction motor and 
suggested approaches to clarify the definition of component 
costs including real properties of nodes and elements stators 
at work in industrial systems controlled electric. 
 

А. Н. Минко 
Комплексный подход эффективного использования 
массы и габаритов неактивной части 
турбогенераторов с воздушной системой охлаждения 
Електромеханічні системи, методи моделювання та 
оптимізації. Збірник наукових праць X Міжнародної 
науково-технічної конференції молодих учених і 
спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 350–351. 
На основании анализа современных тенденций 
параметрической оптимизации крупных электрических 
машин (турбогенераторов), сформулирован 
комплексный подход эффективного использования 
(оптимизации) массы и размеров неактивной части 
турбогенераторов с воздушной системой охлаждения. 

A. Minko 
Complex approach to optimization of the mass and size 
of the inactive part turbo-alternator with air system of 
the cooling 
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 350–351. 
On the grounds of analysis modern trend to parametric 
optimization of the large electric machines (the turbo-
alternator), is worded complex approach to optimization of 
the mass and sizes of the inactive part turbo-alternator with 
air system of the cooling. 

А. В. Мруженко, С. В. Сукач 
Разработка системы управления вентилятора 
воздушной холодильной установки 
Электромеханические системы, методы моделирования и 
оптимизации. Сборник научных трудов X 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг  
28–29 марта – 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. 
 – С. 352–353. 
Представлена разработка и исследована работа системы 
управления вентилятора воздушной холодильной 
установки. Обнаружено влияние и реагирование системы 
на изменение температуры и скорость протекания 
охлаждающего вещества. 

A. Mruzhenko, C. Sukach 
Development of control system fan air cooling 
installation 
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young  researchers in  Kremenchuk  march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 352–353. 
Presented by the development and study of the control 
system fan air cooling setup. The effect and response of the 
system to changes in temperature and flow rate of cooling 
of the substance. 

О. Я. Сольона, О. П. Ковальов, Г. В. Демченко 
Перспективи розвитку захистів побутових 
електричних мереж 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 354–355. 
Розглянуто існуючі та розроблювальні засоби захисту 
побутових електричних мереж напругою  

O. Solеnaya, A. Kovalyov, G. Demchenko 
Prospects of development of protection of household 
electric networks 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 354–355. 
It is considered existing and developed means of protection 
of household electric networks by a voltage 220 V in which 
are used for increase of their fire safety. Directions of 
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220 В, які використовуються для підвищення їх 
пожежної безпеки. Намічено напрямки створення 
модульних систем діагностики та захисту побутових 
електричних мереж від аварійних режимів її роботи. 

creation of modular systems of diagnostics and protection 
of household electric networks against emergency operation 
of their work are planned. 

А. А. Березюк, В. В. Лисак, В. Ф. Шинкаренко 
Структурний синтез генераторів для 
вітроенергетичних установок з використанням 
Закону гомологічних рядів 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 356–357. 
Апробовано методологію спрямованого пошуку і 
синтезу, що ґрунтується на використанні Закону 
гомологічних рядів, на прикладі розв’язання задачі 
структурного синтезу нових різновидів генераторів для 
вітроенергетичних установок. За заданою структурою-
прототипом, на основі методу просторових деформацій, 
здійснено генерацію і візуалізацію гомологічного ряду 
структурних різновидів генераторів інноваційного 
виконання для вітроенергетичних установок. 

А. Berezyuk, V. Lysak, V. Shynkarenko 
Structural synthesis of generators for the wind-driven 
power plants with using the Law of homological rows 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 356–357. 
In the article approved methodology of the directed search 
and synthesis which is based on the use of the Law of 
homological rows on an example decision of task of 
structural synthesis of new varieties of generators for the 
wind-driven power plants. Using a structure-prototype, on 
the basis of method of spatial deformations, a generation 
and visualization of the homological row of structural 
varieties of generators of innovative implementation for the 
wind-driven power plants is carried out. 
 

А. А. Сёмка 
Разработка модели надежности, учитывающей  
изменение состояния конструктивных узлов  
электрической машины 
Электромеханические системы, методы моделирования и 
оптимизации. Сборник научных работ Х 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг     
28–29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012.  
– С. 358–359. 
Предложен  подход к разработке на основе теории 
планирования многофакторного эксперимента моделей 
надежности конструктивных узлов и элементов 
электрической машины. Рассмотрены возможности 
получения на их основе единой обобщенной модели 
надежности электрической машины. 

A. Semka  
Development of reliability models that take into  
account the state of the electrical machine design sites  
Electromechanicals systems, modeling and optimization 
method. The 10th International conference of students and 
young researchers in Kremenchuk march 28–29, 2012. – 
Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 358–359. 
An approach to development based on the theory of 
planning the experiment multi-factor models of reliability 
design of nodes and elements of the electrical machine. 
Considered the possibility of obtaining a single generalized 
model of reliability of electric machines. 
 

В. А. Буць  
Особливості використання радіаційного контролю 
для визначення теплового стану синхронних 
електричних машин 
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 360–361. 
Проаналізовано основні методи безконтактного 
визначення температури та обґрунтовано можливості їх 
застосування при вимірюванні температури вузлів 
синхронних машин. Доведено перспективність  
застосування радіаційного методу для своєчасного 
виявлення перегрівів вузлів в умовах дистанційного 
контролю температури. 

V. Buc  
Features of the radiating control use for definition      of 
a thermal condition of synchronous electrical machines 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk     march 
28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 360–361. 
The basic methods of contactless definition of temperature 
are analysed and possibilities of their application during the 
measurement of synchronous machines units temperature 
are proved. Perspectivity of the radiation method 
application for timely revealing of units overheatings in the 
temperature remote monitoring conditions is proved. 

И.А. Гунько 
Особенности расчета двух и трехмерных тепловых 
полей электрических машин  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць  
X Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук   
 28–29 березня 2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012.  
– С. 362. 
Выполнен анализ существующих подходов и обоснован 
метод решения задачи расчета тепловых полей в 
электрических машинах. Описаны особенности решения 
поставленной задачи для электрических машин различного 
исполнения. Обоснован выбора расчетной среды. 

I. Gunko  

Features of calculation of two and three-dimensional 

thermal fields of electrical machines 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk 
 march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 362. 
The analysis of existing approaches is made and the method 
of the solution of a problem of calculation of thermal fields 
in electrical machines is proved. Features of the assigned 
task solution for various modification of electrical machines 
are presented. The sampling of design medium is proved. 
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І. А. Кущ 
Методи та засоби розрахунку магнітних полів у машинах 

постійного струму  
Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць X 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених 
і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 2012 р. – 
Кременчук: КрНУ, 2012. − С. 363–364. 
Розглянуто методи та засоби розрахунку магнітних полів, 
обґрунтовано проблему аналізу магнітних полів у МПС, 
проведено аналіз сучасного програмного забезпечення, в 
якому реалізовано МСЕ та визначено подальші шляхи 
розвитку поставленої задачі.  

I. Kushch 

Methods and tools for calculations of magnetic fields in DC 

motors  

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 363–364. 
In the article methods and tools for calculations of magnetic 
fields is examined. Problem of analyses magnetic fields in DC 
motors was proved. Modern software with FEM method was 
analyzed and determined the further course of the task.  

Е. В. Носач 

Составляющие экономического эффекта 

от применения управляемой вентиляции крупных 

электрических машин 

Электромеханические системы, методы моделирования и 
оптимизации. Сборник научных работ Х 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг     
28–29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012.  
– С. 365–366. 
Рассмотрены причины уменьшения надежности 
электрических машин, вызываемые тепловыми 
процессами в двигателе. Проанализированы возможные 
затраты, влияющие на экономический эффект от 
применения вентиляционных систем для охлаждения 
электрических машин. Обоснованы целесообразность и 
эффективность использования регулируемой 
принудительной системы охлаждения. 

E. Nosach 

Components of economic benefits from the use  

of controlled ventilation in large electric machines 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–29, 
2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 365–366. 
In the article reasons for reducing the reliability of electrical 
machines, caused by thermal processes in the motor. 
Analyzed the possible costs, affecting the economic 
benefits of ventilation systems for cooling of electric 
motors. Substantiate expedience and efficiency use of 
controlled forced air cooling system. 

С. А. Ткач 
Применение многоиндукторных систем для 

магнитной сепарации 

Электромеханические системы, методы моделирования и 
оптимизации. Сборник научных работ Х 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг     
28–29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 367. 
Рассмотрены перспективы применения 
многоиндукторных систем для магнитных сепараторов. 
Указаны отличительные черты подобных устройств. 
Предложено новое конструктивное решение 
многоиндукторной системы для сепаратора сыпучих 
материалов. 

S. Tkach 

Application of multi-inductor systems for magnetic 

separation 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk     march 
28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. –         P. 367. 
In the article perspectives of application of multi-inductor 
systems for magnetic separators were shown. Distinctive 
features of such devices were pointed out. A new 
constructive decision of multi-inductor system for bulk 
material’s separator was proposed. 

М. В. Чавычалов 

Бездатчиковое управление вентильно-индукторными 

электрическими машинами 
Электромеханические системы, методы моделирования и 
оптимизации. Сборник научных работ Х 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг  
28–29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012.  
– С. 368–369. 
Описаны общие положения бездатчикового управления 
ВИМ. Рассмотрены основные методики косвенного 
определения положения ротора вентильно-индукторных 
машин. Описаны основания нового метода 
бездатчикового управления ВИМ. 

M Tchavychalov 

Sensorless Switched-inductor control of electrical 

machines 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28 – 
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. 
 – P. 368–369. 
The general provisions of sensorless control of SRM are 
described. The basic methods of indirect rotor position 
determination ofswitched reluctance machines are 
considered. The base of a new SRM sensorless control 
method is described. 
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В. В. Лисак, В. Ф. Шинкаренко 

Генетичний синтез просторових ізомерів у структурі 

геному Виду плоских електромеханічних 

дезінтеграторів з кільцевою обмоткою 

Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х 
Міжнародної науково-технічної конференції молодих 
учених і спеціалістів у місті Кременчук 28–29 березня 
2012 р. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 370–371. 
Вперше побудовано генетичну модель спрямованого 
синтезу просторових ізомеріву структурі геному Виду 
плоских електромеханічних дезінтеграторів з кільцевою 
обмоткою. Здійснено розшифровку геному 
досліджуваного Виду. За результатами генетичного 
синтезу та структурно-системного аналізу розроблено 
інноваційне технічне рішення електромеханічного 
дезінтегратора модульного типу. 

V. Lysak, V. Shynkarenko 

Genetic synthesis of space isomers in a genome structure 

of flat electromechanical disintegrators Specie with a 

gramme winding 

Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28-29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 370–371. 
In the article the genetic model of the directed synthesis of 
space isomers is first built in a genome structure of flat 
electromechanical disintegrators Specie with a gramme 
winding. The genome decoding of the probed Specie is 
carried out. As a result of genetic synthesis and structural 
and system analysis the innovative technical decision of 
electromechanical disintegrator of module type is 
developed. 

Е. Н. Москаленко, В. В. Прус  
Исследование составляющих потерь и 

энергетических параметров трехфазных 

асинхронных двигателей с фазным ротором в 

статических и динамических режимах работы  
Электромеханические системы, методы моделирования и 
оптимизации. Сборник научных работ Х 
Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг  
28–29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. 
 – С. 372–373. 
Обобщены расчетные соотношения для определения 
составляющих потерь и энергетических коэффициентов 
асинхронных двигателей с фазным ротором. 
Сформулирована методика определения и выражения 
составляющих потерь в различных режимах работы. 

E. Moskalenko, V. Prus  

Research of losses components and power parametres of 

three-phase asynchronous motors with a phase rotor in 

static and dynamic operating modes  
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk  
march 28–29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012.  
– P. 372–373. 
Design formulations for definition of losses components 
and power factors of asynchronous motors with a phase 
rotor are generalised. The technique of definition and 
expression of losses components in various operating 
modes is formulated. 
 

М. К. Дмитриев 
Опыт применения  трехмерной визуализвции в 

учебном проектировании открытых 

распределительных устройств 

Электромеханически, и энергетические системы, методы 
моделирования и оптимизации. Сборник научных работ 
X Международной научно-технической конференции 
молодых цченых и специалистов в городе Кременчуг 28–
29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 374–375. 
Рассмотрены возможности и примеры использования, а 
также достоинства современного программного пакета 
Csoft Model Studio ОРУ в курсовом и дипломном 
проектировании.  

M. Dmitriev 

Experience of using three-dimensional visualization in 

the learning design of outdoor switchgear 
Electromechanical and energy systems, modeling and 
optimization methods. The 10th International conference of 
students and young researchers in Kremenchuk march 28–
29, 2012. – Kremenchuk: КrNU, 2012. – P. 374–375. 
The possibilities and examples of usage, and advantages of 
modern software package Csoft Model Studio ORU in the 
course and diploma planning. 
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