
Технічні науки 

УДК 631.3: 620.172 

ГОЛОГРАФІЯ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

МАШИН 

HOLOGRAPHY AT DIAGNOSING OF AGRICULTURAL  MACHINES 

BY COMPUTER HOLOGRAPHY 
Kарабиньош С.С., доцент / Karabinesh S.S., Associate Professor, 

Кривозуб В. студент / Kryvozub W. student 

Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України 

Героїв Оборони вул. 15, м. Киев, 03041, Україна 

National Agriculture University of Ukraine 

HeroivOborony Str. 15, Kiev, 03041, Ukraine 

 

Анотація. В статті приведено можливості використання голографії для 

діагностування технічного стану сільськогосподарських машин шляхом 

порівняння дійсних параметрів, які отримано експериментально із 

контрольними, що визначаються із регламенту нормативно-технічної 

документації. Широкий діапазон зовнішніх факторів, умов роботи також 

приводить до значних змін швидкості втрати работоздатного стану, 

особливо у сільськогосподарських машин, використання яких спряжено із 

важкими умовами. Голографія дає змогу отримувати інтерференційні 

картини поверхонь об’єктів незалежно від їх фізичних розмірів та форми. 
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Введення. Сільськогосподарські машини та їх компоненти виготовляють із 

значною мірою варіації якості. Вони мають стохастичну, імовірнісну природу 

втрати роботоздатності під час експлуатації. Широкий діапазон зовнішніх 

факторів, умов роботи також приводить до значних змін швидкості втрати 

работоздатного стану, особливо у сільськогосподарських машин, використання 

яких спряжено із важкими умовами. Для сільськогосподарської техніки 

визначення технічного стану є однією з важливіших завдань, з метою 



своєчасного проведення технічних обслуговувань та ремонтів для 

попередження відмов. Об’єктивну оцінку технічного стану машини може дати 

діагностування або дефектeктування після розбирання [2, 3]. Високий 

організаційний і технічний рівень виконання операцій діагностування 

сільськогосподарської техніки, створення і нагромадження бази даних для 

кожного конкретного об'єкта ремонту з використанням комп'ютерної техніки, 

де можна закласти всі відомості про результати діагностування, 

обслуговування, ремонтних впливів і затрати на їх реалізацію з початку і до 

кінця експлуатації машини дозволяє: 

попередити передчасні розбирання окремих складових частин машин, а 

отже й інтенсивне зношування припрацьованих деталей спряжень; 

знизити трудомісткість поточних ремонтів; 

повніше використати ресурси складальних частин машини, а значить, 

скоротити витрату запасних частин і загальні затрати на ремонт машин. 

Мета досліджень. Встановити можливість та реалізувати  методи 

голографування  для діагностування технічного стану сільськогосподарської 

техніки для призначення виду та обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт.  

Результати. Вважають встановленим фактом, що кожне розбирання 

значно знижує роботоздатність машин за рахунок втрати припрацьованих в 

процесі експлуатації спряжень. Ось чому діагностування має пріоритет у 

визначення реальних параметрів технічного стану і продовжності безвідмовної 

експлуатації кожної машини.  

До систем, які реально оцінюють параметри технічного стану техніки 

відносяться методи та засоби неруйнуючого контролю, в тому числі і 

комп’ютерна голографія. Випадковість виникнення граничного стану машин 

дає змогу застосувати методи математичної статистики шляхом порівняння 

дійсних параметрів технічного стану, які отримано експериментально із 

контрольними, що визначаються із регламенту нормативно-технічної 

документації. Голографія дає змогу отримувати інтерференційні картини 

поверхонь досліджуємих об’єктів незалежно від їх фізичних розмірів та форми. 



Переналагодження оптичної системи дозволяє вивчати деталі, агрегати, чи 

машини в цілому, що мають розміри в діапазоні від 40х40 мм до 1000х3000 мм і 

фіксувати оптичні образи в пам’яті комп’ютера. Порівняння таких образів з 

контрольними дає змогу вивчати технічний стан машин і діагностувати її 

придатність до подальшої експлуатації. Специфіка технічного діагностування, 

особливо сільськогосподарських машин, полягає в направленості її засобів на 

встановлення параметрів технічного стану машин із визначенням необхідності 

[1, 4] у відновленні роботоздатності і вказуванням виду та можливого об’єму 

ремонтно-обслуговуючих робіт. 

Граничний стан деталей визначають як неможливість подальшої 

експлуатації машини або при зниженні її ефективності експлуатації, чи при 

невідповідності вимогам до безпеки праці, виробничої санітарії або екології. 

Такий технічний стан машин обумовлюють вимогами в технічній документації. 

Показники довговічності визначають втрату роботоздатності машини за всю 

подовженість її експлуатації. Основним показником довговічності машини є 

строк її служби або наробітка до відмови Т, який визначають за  деяким 

невстановленим випадковим процесом втрати роботоздатності, наприклад – 

втратою міцності поверхневих шарів робочих контактуючих зон деталей або 

величиною зношування, коробленням або корозією. Ресурс відповідальних 

деталей є регламентованою величиною, а вони є потенційно роботоздатними. 

Проведені експериментальні дослідження дали змогу констатувати, що тільки 

голографічні методи дозволяють правильно і в повній мірі визначити технічний 

стан сільськогосподарських машин,. За допомогою голографії можливо 

оцінювати стан поверхневих шарів робочих зон деталі комплексно та 

інтегрально, а не диференційно. Чутливість оптичної системи дозволяє 

фіксувати надмалі зміни в поверхневих шарах, а це в свою чергу дає 

можливість оцінювати технічний стан і відповідно роботоздатність в любий 

довільно вибраний момент часу виробничої експлуатації сільськогосподарської 

машини. 



Встановлено, що застосування голографії дає можливість знизити кількість 

неправильно забракованих придатних до подальшої експлуатації деталей, 

відповідно: ncт.=9,66 %;  nн =6,60 % , а також, неправильно прийнятих 

придатними: mcт =10,83 %; mн = 6,97 %. Комп’ютерна голографія підвищує 

надійність сільськогосподарської техніки за рахунок зменшення помилок при 

дефектації та контролі деталей машин.  

З іншого боку при реалізації голографії можливо визначити величину 

граничних чи допустимих напружень. Таким чином, вибравши як 

діагностувальний параметр міцність поверхневих шарів досліджуємих деталей 

можливо визначити технічних стан і відповідно ресурс контролюємих машин. 

Застосувавши обернене перетворення Фур’є до взаємної кореляції функцій 

залежності міцності поверхневих шарів від координат значень мікродеформації 

і відповідно напружень, отримаємо взаємну спектральну густину та взаємну 

кореляційну функцію [4]: 
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або в натуральному вигляді для вибірки із 25 голограм при використанні 

координат характерних точок на поверхнях голограм, отримаємо:  
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Приведена формула (3) є не що інше як виконана робота під дією якогось 

стохастичного навантаження на проміжку часу τ. Розрахунки показали що, 

мінімуму виконаної роботи відповідає мінімум мікродеформації → відсутність 

пошкоджень, залишкових напруг, концентраторів напружень. Розкид між 

даними знятими з голограм складає  0,02 – 0,06 відсоток при значній кореляції 

отриманих апроксимуючих кривих. 

Різноманітні випадкові процеси, які обов'язково присутні при проведенні 

експериментальних досліджень є можливі і виявляють в розкиду стохастичних 

характеристик (дисперсії, коефіцієнтів варіації, математичного сподівання). 

При постійності закону розподілу, в нашому випадку із ймовірністю Pi  при 



зміні координат x та y і розподілі випадкових величин fі(x,y), то сумарну 

густину із виразу: 
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що є фактичною ймовірністю безвідказної роботи даної деталі, вузла чи 

машини в цілому. 

Висновки. Таким чином, підтверджено необхідність застосування засобів 

комп’ютерної голографії для визначення найбільш сприйнятного способу 

діагностування технічного стану деталей з по елементним системним аналізом 

при визначенні довговічності сільськогосподарської техніки. 

Експериментальним шляхом доведено необхідність удосконалення засобів 

неруйнуючого контролю комп’ютерною голографією для визначення 

необхідних параметрів технологічних режимів діагностування, які б дозволили 

встановити ресурс деталей сільськогосподарських машин не менше 80% від 

нових. Вони базуються на визначенні коефіцієнтів довговічності, значення яких 

пропорційне величині міцності поверхневих шарів і змінює свою величину 

пропорційно величині наробітки знижуючись за експоненційним законом або 

близьким за своїм фізичним змістом до нього. 
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In the article the possibilities of the use of holography are resulted for diagnosing of the 
technical state of agricultural machines by comparison of actual parameters, that are got 
experimentally, with controls determined from regulation of normative-technical document. A wide 
range of external factors, work environment also leads to significant changes in the speed loss 
rabotozdatnoho state, particularly in agricultural machines, which use conjugated with severe 
conditions. Holography allows to obtain interference patterns investigated surfaces of objects 
regardless of their physical size and shape. 

Keywords: holography, technical condition, diagnosis, mikrodeformuvannya surface detail, 
physical size. 
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