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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.

Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ЦИТ: 317-004
УДК 681.78
МЕТОД ЧИСЕЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
METHOD OF NUMERAL VALUES EVALUATION OF INDICATORS OF
RELIABILITY MEANS OF INFORMATION TRANSMISSION ORGANS OF
MANAGEMENT OF THE ARMED FORCES

специалист Волошин В.П. / specialist VoloshinV.V.
к.т.н., доц. Левченко А.О. / c.t.s., as.prof. Levcheno A.O.
бакалавр Левченко Д.А. / bachelor Levcheno D.A.
Военная академия г. Одессы, Одесса, ул.Фонтанская дорога 10, 65039
Military academy Odesa, Одесса, st.Fontanskay road 10, 65039

Аннотація. В даній статі пропонується розглянути оцінку надійності
волоконно-оптичних засобів передачі інформації (ВОЗП) виробляти за
допомогою узагальнених математичних моделей надійності, що враховує
структурні, схемотехнічні і експлуатаційні фактори, а також фактори
бойового застосування ВОЗП. За допомогою запропонованих моделей оцінена
надійність ВОЗП, передбачуваних до впровадження.
Ключові слова: волоконно-оптичні засоби передачі, показників надійності,
засоби передачі інформації, розрахунково-експериментальна оцінка.
Вступ
Впровадження волоконно-оптичних засобів передачі (ВОЗП) в зразки
озброєння і військової техніки вимагало проведення спеціальних досліджень
щодо забезпечення необхідних рівнів їх надійності. Як методичної основи
вирішення цього завдання були використані розроблені узагальнені
математичні моделі надійності ВОЗП. Наведено аналіз отриманих результатів.
Зокрема, такі моделі відпрацьовані для волоконно-оптичних ліній управління
зброєю, бортових систем обміну інформацією різного функціонального
призначення, стаціонарних та польових ліній зв'язку. Зазначені моделі
пов'язують структурні і схемотехнічні характеристики побудови ВОЗП,
характеристики застосовуваних компонентів і використовуваної системи
технічного обслуговування (ТО) і ремонту, а також різні експлуатаційні
фактори та чинники бойового застосування з узагальненими показниками
надійності ВОЗП.
Як узагальненого показника надійності найбільш доцільно використовувати
ймовірність, виконання конкретної ВОЗП свого завдання протягом необхідного
інтервалу часу P вип.заg (tпр ) . І тут загальна модель надійності, що погоджує
вищеперелічені характеристики і фактори буде мати вигляд:

P вип.заg (t пр ) = Pдоп.возп {P (nomk ≤ n заg ; t пр ) + [1 − P(nomk ≤ n заg ; t пр )]PвостВОЗП × (t gon )
післяТО

(1)

де Pдоп .возп - ймовірність допуску ВОЗП до застосування після їх планового ТО і
післяТО

обслуговування перед застосуванням. Ця ймовірність характеризує ступінь
підготовленості ВОЗП і відповідних служб до технічного обслуговування і
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визначається: достатністю ЗІПа й організацією його поповнення; точносними
характеристиками і надійністю контрольно-вимірювальної апаратури (КІА),
монтажного обладнання та інструменту; організацією метрологічного
забезпечення та ремонту КІА і достатністю резервних оптичних волокон і
оптичних полюсів;
P (nomk ≤ nзаg ; tпр ) - ймовірність відсутності протягом інтервалу часу
застосування ВОЗП такого числа відмов, які привели б до порушення їх
працездатності, що визначається структурно-топологічною надійністю ВОЗП і
надійнісними характеристиками їх компонентів, наявністю і характером їх
резервування і різними іншими схематичними рішеннями, спрямованими на
підвищення надійності ВОЗП.
PвостВОЗП ( t gon ) - ймовірність відновлення роботоздатність ВОЗП протягом
допустимого інтервалу часу tgon , що не викликає зриву бойового завдання. Ця
ймовірність характеризує ступінь відновлення ВОЗП і визначається в
основному моделлю їх експлуатації, тобто організацією ТО, порядком і обсягом
робіт по відновленню працездатності здатності на різних етапах експлуатації, а
також
оснащеністю
військових
ремонтних
служб,
порядком
доукомплектування ЗІПом, технічними можливостями КІА і рівнем
професійної підготовки обслуговуючого персоналу.
P вип.заg (tпр ) = Pдоп.возп {P (nomk ≤ nзаg ; tпр ) + [1 − P(nomk ≤ nзаg ; tпр )]PвостВОЗП × (t gon )
(2)
післяТО

де Pдоп .возп - ймовірність допуску ВОЗП до застосування після їх планового ТО і
післяТО

обслуговування перед застосуванням. Ця ймовірність характеризує ступінь
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монтажного обладнання та інструменту; організацією метрологічного
забезпечення та ремонту КІА і достатністю резервних оптичних волокон і
оптичних полюсів;
P( nomk ≤ nзаg ; tпр ) - ймовірність відсутності протягом інтервалу часу
застосування ВОЗП такого числа відмов, які привели б до порушення їх
працездатності, що визначається структурно-топологічною надійністю ВОЗП і
надійнісними характеристиками їх компонентів, наявністю і характером їх
резервування і різними іншими схематичними рішеннями, спрямованими на
підвищення надійності ВОЗП;
PвостВОЗП ( t gon ) - ймовірність відновлення роботоздатність ВОЗП протягом
допустимого інтервалу часу t gon , що не викликає зриву бойового завдання. Ця
ймовірність характеризує ступінь відновлення ВОЗП і визначається в
основному моделлю їх експлуатації, тобто організацією ТО, порядком і обсягом
робіт по відновленню працездатності здатності на різних етапах експлуатації, а
також
оснащеністю
військових
ремонтних
служб,
порядком
доукомплектування ЗІПом, технічними можливостями КІА і рівнем
професійної підготовки обслуговуючого персоналу.
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В даному випадку математична модель надійності внутріобьектовой ВОЗП
для інформаційного обміну між технічними засобами КШМ і ШМ буде мати
вигляд:
P вип.заg (t ц ) = Pдоп.возпVотс.вик
післяТО
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(t ) - ймовірність відсутності протягом циклу таких відмов ВОЗП, які
ц

можуть бути усунені тільки при плановому ТО. У конкретному випадку при
прийнятої моделі експлуатації такою відмовою може бути обрив оптичного
волокна в кабелі. НЕ приводний до різкого зростання оптичного загасання і не
виявлений за допомогою використовуваної контрольно-вимірювальної
апаратури на етапі планового ТО. Таким чином рівень якості, проведеного
планового
технічного
обслуговування,
визначається
надійними
характеристиками оптичних волокон і технічними характеристиками оптичних
волокон і технічними характеристиками використовуваної КІА;
Pб/восст ( tц ) - ймовірність відсутність несправностей ВОЗП протягом циклу
експлуатації без відновлення їх технічного стану перед кожним застосуванням.
Значення цієї ймовірності визначається топологією Лінні, наявністю і
характером резерву і надійними характеристиками використовуваних
компонентів;
PвосстВОЗП - ймовірність відновлення ВОЗП при виконанні ТО перед
ТО п/прим

застосуванням.
При прийнятої моделі експлуатації її можна розглядати як ймовірність
виявлення всіх ймовірних комбінацій ВОЗП. Значення цієї ймовірності
визначається похибкою використовуємих методів прогнозування предотказного
стану, а також похибкою технічних засобів контролю, яким здійснюється
прогноз цього стану.
Pзбер . роб - ймовірність того, що при наявності
неусуненої несправності
при .i − й .неспр

ВОЗП збереже свою працездатність і виконає завдання з передачі інформації.
Значення цієї ймовірності визначається надійністю характеристиками
оптоелектронних блоків;
( tц ) - тривалість циклу експлуатації ВОЗП.
Міжоб’єктові волокно-оптичні лінії призначені для організації обміну
інформацією між ШМ і виносними автоматизованими робочими місцями.
Ці лінії функціонують при розгортанні системи управління на місцевості і
не функціонують при здійсненні маршів. У зв'язку зі зміненими умовами
бойового застосування, в порівнянні з внутріобьектованімі ВОЗП, змінюється
модель експлуатації та відповідно дещо змінюється модель надійності ліній.
Модель експлуатації міжсуб’єктних ліній являє собою сукупність
багаторазових циклів, що складаються з підциклів: зберігання - розгортання застосування - згортання і планове ТО.
Повне відновлення міжобектів ВОЗП здійснюється при плановому
технічному обслуговуванні. Відновлення в процесі розгортання і застосування
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здійснюється в міру виникнення відмови або при виявленні предотказного
стану. У цьому випадку математична модель надійності міжоб’єктових ВОЗП
може бути виражена співвідношенням
Pвип зед (t ц ) = Pдоп возп × P (t p ≤ t зад ) × {P5/в/вос (t ц ) + [1 − P5 / воссп (t ц )]PвосстВОЗП (t gon )}
(3)
післяТО

де P( t p ≤ tзад ) - ймовірність разгортування і приведення в стан готовності до
застосування ВОЗП за час, що витрачається, менше або рівне деякому заданому
інтервалу часу. Слід зазначити, що час, що витрачається на розгортання і
приведення ВОЗП в стан готовності до застосування t p включає в себе постійну
t p 3 і змінну t p складові. Постійна складова часу розгортання в основному
визначається використовуваними засобами механізації прокладки, чисельністю
особового складу, використовуваними методами і механічними засобами
діагностування ВОЗП. Змінна складова часу розгортання залежить від появи
відмов, їх виду і кількості в процесі зберігання і розгортання ВОЗП і
використовуваних способів і засобів для їх відновлення.
За допомогою розглянутих математичних моделей надійності
внутріоб’єктовій і міжоб’єктових ВОЗП була проведена прогнозна оцінка їх
надійності. Результати цієї оцінки зведені в таблицю:
Направлення підвищення якості
ПОМ *
ʎ=5,I·10-5 I/ч

Тип ВОЗП

Внутрішньо
об’єктові
Міжоб’єктові

ПОМ с
ʎ=5,I·10-6 I/ч
без
з
резервування
резервуванням

без
резервування

з
резервуванням

0,86

0,94

0,95

0,98

0,94

0,98

0,99

0,996

Значення верогідності безвідказної роботи ВОЗП
Крім того, в таблиці наведені ймовірності невідмовної роботи ВОЗП при
резервуванні їх кабельної частини і при використанні ПОМ з показником
надійності, на порядок перевищує аналогічний показник ПОМ, застосованих в
розглянутих ВОЗП.
Висновок
Отримані значення ймовірностей безвідмовної роботи внутріоб’єктових і
межоб’єктових ВОЗП протягом циклу застосування тривалістю 200 годин за
термін служби не менше 10 років складає 0,86 і 0,94 відповідно. Такі результати
не можна визнати задовільними.
Аналіз отриманих результатів показав, що низькі показники надійності
ВОЗП обумовлені недостатньою надійністю передавальних модулів на основі
лазерних діодів. У разі зменшення інтенсивності відмов модулів на порядок
можуть бути досягнуті значення ймовірності безвідмовної роботи ВОЗП
відповідно 0,95 і 0,99.
Прийнятний рівень надійності ВОСП (відповідно 0,94 і 0,98) може бути
також досягнутий при застосуванні холодного резервування передавальних
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модулів в блоках апаратури, але при цьому із-за їх високої вартості технікоекономічна ефективність впровадження ВОЗП істотно знижується.
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Abstract.
In this article, it is proposed to consider the estimation of reliability of fiber-optic means of
information transmission (FOMT) by generalized mathematical models of reliability, taking into
account structural, schematic-technical and operational factors, as well as the factors of combat
use of FOMT. With the help of the proposed models, the reliability of the FOMT foreseen for their
application is estimated.
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Анотація. В роботі досліджені спеціалізовані безпровідні цифрові мережі.
Встановлено сфери їх використання та їх особливості. За виявленими
особливостями мереж, які працюють в промислових умовах, встановлено
класифікаційні ознаки, які характеризують мережі, що можуть працювати
на об’єктах промислових підприємств. Розроблено алгоритм вибору
спеціалізованої безпровідної цифрової мережі, який може стати одним з
елементів методичної бази щодо проведення вибору безпровідних
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спеціалізованих цифрових мереж.
Ключові слова: спеціалізовані цифрові мережі, промислові мережі,
fieldbus, Wireless, автоматизація технологічних процесів, IEEE 802.15.4е.
Вступ.
Народне господарство України розвивається шляхом підвищення
ефективності виробничих процесів. Головний приріст продукції відбувається за
рахунок підвищення продуктивності праці шляхом автоматизації процесів
керування технологічними процесами. Важливим напрямком у роботі щодо
підвищення ефективності виробництва є впровадження інтелектуальних
технологій управління, більш раціональне використання трудових ресурсів і
зниження трудових витрат при скороченні ручної і важкої фізичної праці [1].
Сучасні системи управління технологічними процесами створюються, як
правило, на базі кабельних мереж (вита пара, оптоволоконний кабель,
коаксіальний кабель). Прокладання таких кабельних мереж у виробничих цехах
є складним і дороговартісним завданням. Використання кабелів, як середовища
передавання даних в умовах деяких виробництв є ускладненим або взагалі
неприйнятним технологічно. Тому актуальним завданням для таких
підприємств, які проводять модернізацію своїх виробничих потужностей, є
створення систем автоматизації технологічних процесів на базі безпровідних
технологій. Системи автоматизації на базі безпровідних технологій значно
простіше розгортаються. Крім того, вони значно гнучкіші при подальшій
модернізації чи зміні конфігурації. А саме головне, вони не створюють
незручностей і не заважають здійсненню технологічних операцій та інших дій
на відміну від систем, які базуються на кабельних системах передавання даних
[2,3].
Основний текст.
В даний час в світі використовується близько ста спеціалізованих
цифрових мереж [4-16]. Велика кількість цифрових комп’ютерних мереж
пов’язана з наявністю великої кількості вимог до технологічних процесів, які
автоматизуються. Ці вимоги не можуть бути задоволені універсальним і
економічно оптимальним рішенням. Тому для керівництва підприємств і
спеціалістів служб КВПіА важливою задачею є правильний вибір базової
мережі для певної ділянки системи автоматизації підприємства. Проте,
практично відсутня методична база щодо проведення такого вибору. Особливо
мало інформації про спеціалізовані безпровідні цифрові мережі, які можна
застосовувати в промислових умовах.
Для вирішення вищевказаної проблеми розроблено алгоритм вибору
спеціалізованої безпровідної цифрової мережі, який би визначив послідовність
дій направлених но досягнення поставленої мети (рис.1).
Висновки.
Були досліджені спеціалізовані безпровідні цифрові мережі. Встановлено
сфери їх використання та їх особливості. За виявленими особливостями мереж,
які працюють в промислових умовах встановлено класифікаційні ознаки, які
характеризують мережі, що можуть працювати на об’єктах промислових
підприємств.
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Розроблено алгоритм вибору спеціалізованої безпровідної цифрової
мережі, який може стати одним з елементів методичної бази щодо проведення
вибору безпровідних спеціалізованих цифрових мереж.

Рис. 1. Алгоритм вибору спеціалізованої безпровідної цифрової мережі
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their features are established. According to the revealed peculiarities of networks operating in
industrial conditions, there are classifications that characterize the networks that can operate on
industrial enterprises. An algorithm for choosing a specialized wireless digital network has been
developed, which can become one of the elements of a methodological basis for the selection of
wireless specialized digital networks.
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Анотація. Проведені натурні випробування та побудовані повні діаграми
втомного руйнування на основі кривих корозійної втоми сталевих та
композитних насосних штанг, які дозволяють з будь-якою ймовірністю
визначати довговічність штанг при дії змінного навантаження
Ключові слова: повна діаграма, втома, штанга насосна, композит
Аннотация. Проведены натурные испытания и построены полные
диаграммы усталостного разрушения на базе кривых коррозионной усталости
стальных и композитных насосных штанг, которые позволяют с любой
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вероятностью определять долговечность штанг при действии переменной
нагрузки
Ключевые слова: полная диаграмма, усталость, штанга насосная,
композит
Вступ. В нафтовій галузі постійно зростає діючий фонд механізованих
свердловин, з яких більше половини складають свердловини, які обладнані
штанговими свердловинними насосами. Експлуатація таких свердловин
пов'язана з цілим рядом ускладнень, які часто призводять до аварій зі
штангами. Штанги – одне з основних ланок у штангових свердловинних
насосних установках (ШСНУ), і від їх надійності та довговічності залежить
величина видобутку нафти та її собівартість при експлуатації свердловин.
Стан проблеми та постановка задач досліджень.
Зростання числа аварій, що припадають на штангові колони ШСНУ, вказує
на необхідність контролю стану штанг, що дозволить зменшити їх аварійність,
а іноді і попередить її.
Змінні напруження у штангах змінюються за асиметричним циклом і
приводять до явищ корозійної втоми. Корозійно-втомне руйнування насосних
штанг характеризується зародженням, розвитком тріщини і раптовим обривом в
ослабленому перерізі.
Попередити аварійність насосних штанг за допомогою розроблення
сучасних і водночас простих методик розрахунку, які дозволять з будь-якою
ймовірністю визначати їх довговічність при дії змінного навантаження є
актуальною задачею.
Шляхи вирішення. Результати корозійно-втомних випробувань деталей
нафтогазового обладнання, у тому числі насосних штанг ШСНУ,
представляють собою випадкові величини, тому оцінку характеристик опору
втомі необхідно проводити з врахуванням розсіювання їх довговічності.
Процес втомного руйнування описується рівняннями кривої втоми, які
мають вигляд [1]:
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а також функцією нормального розподілу границі витривалості:
s r = s r min + t ⋅ smax ,
(3)
де N – кількість циклів до руйнування;
σ – амплітуда змінного напруження циклу;
Q,Vo – параметри кривої втоми згідно рівняння (1);
σ гр – значення межі витривалості, яке відповідає ймовірності
неруйнування P ;
Nσ , V – параметри кривої втоми згідно рівняння (2), які характеризують
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Рис. 1. Повна діаграма корозійно-втомного руйнування насосних штанг
діаметром 22 мм зі сталі 20Н2М, побудована на основі розподілу Вейбула
За результатами випробувань натурних штанг діаметром 22 мм із сталі
20Н2М в повітрі і корозійному середовищі розраховані на ЕОМ характеристики
втоми ( σ r =187,6 МПа, Q=8,9⋅10 6 МПа⋅цикл, Vo =170,7 МПа) і корозійної
втоми ( σ rк =14,2 МПа, Q=56,7⋅106 МПа⋅цикл, Voк=55,74 МПа). Результати
корозійно-втомних випробувань добре описуються за допомогою рівняння (1),
що дозволяє зробити висновок про можливість використання рівняння для
опису кривих корозійної втоми, зокрема ділянки до перегину кривої. Досвід
застосування рівнянь (1) і (2) показує, що при обробці результатів втомних
досліджень друге рівняння дає добрі оцінки середнього значення межі
витривалості, але занижені оцінки середньо-квадратичного відхилення. Це
рівняння є більш простим для складання програм на ЕОМ, а параметри цього
рівняння є більш наочними. Проте для більш точної статистичної оцінки
необхідно користуватись рівнянням (1).
Повна діаграма опору циклічному згину склопластикових насосних штанг
діаметром 22мм при обертанні з використанням рівняння (1) наведена на рис. 2.
Повна діаграма опору циклічному згину сталевих (сталь 20Н2М) насосних
штанг діаметром 22мм при обертанні [3] наведена на рис.3.
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Рис. 2 Повна діаграма втоми при циклічному згині склопластикових
насосних штанг

Рис.3. Повна діаграма втоми при циклічному згині сталевих насосних
штанг
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Висновок. За допомогою розроблених методики і комп’ютерної програми
можна прогнозувати ресурс насосних штанг як сталевих, так і композитних та
обґрунтувати періодичність проведення їх дефектоскопії, що дозволить
раціонально використовувати штанги і значно скоротити аварійність при
видобуванні нафти зі свердловин.
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Анотація. На основі натурних випробувань труб ТБВК140х11Л отримана
ймовірність появи корозійно - втомної тріщини певної довжини на певній
стадії виробленого трубою ресурсу при величині змінного напруження і
визначено, що ця залежність підпорядкована закону розподілу Вейбула.
Побудовані криві корозійної втоми труб ТБВК за кінцевим зламом, а також за
моментом зародження тріщини, які визначені як за запропонованою
методикою, так і методом ультразвукового контролю.
Ключові слова: буріння, труба бурильна, надійність, закон Вейбула
Аннотация. На основании натурных испытаний труб ТБВК140х11Л
получена вероятность появления корозионно-усталостной трещины
определённой длины на некоторой стадии выработки ресурса трубы при
величине переменного напряжения и определено, что эта зависимость
подчинена закону распределения Вейбулла. Построены усталостные кривые
труб ТБВК по остаточному излому, а также по моменту зарождения
трещины, какие определены как по предложенной методике, так и методом
ультразвукового контроля.
Ключевые слова: бурение, труба бурильная, надежность, закон Вейбулла
Вступ.
При бурінні глибоких і надглибоких нафтогазових свердловин знайшли
застосування високоміцні бурильні труби типу ТБВК груп міцності Л,М та
інших. Проте на практиці трапляються поломки труб по тілу на відстані 100 –
250 мм від торця замка, а на поверхні зламів часто можна спостерігати
характерні зони корозійної втоми, обумовлені зародженням і ростом втомних
тріщин. Проблема боротьби з корозійно-втомним руйнуванням труб ТБВК стає
особливо актуальною внаслідок багаторазової заміни зношених замків на трубі,
завдяки чому труба при роботі у свердловині напрацьовує велику кількість
циклів навантажень, які сприяють зародженню і росту тріщин в тілі труби чи в
місцях концентрації напружень (різьба, галтелі, проточки тощо). В той же час
окремі тріщини ще не стають небезпечними з точки зору можливої раптової
поломки і труба може працювати з таким дефектом тривалий час до критичного
стану. Тому виникає необхідність в оцінці ресурсу труб як нових, так і з
експлуатаційними дефектами типу втомних тріщин до критичного стану з
врахуванням можливої дисперсії втомних характеристик матеріалу труб.
Дефектоскопія труб методами неруйнівного контролю дозволить визначити
фактичні розміри тріщин, а вивчення закономірностей їх росту в трубах дасть
можливість обґрунтувати періодичність контролю та прогнозувати залишковий
ресурс труб за швидкістю росту тріщин в докритичному періоді.
Стан проблеми та постановка задач досліджень.
Актуальною проблемою сучасного машинобудування є забезпечення
надійності машин. Сучасний стан функціонування економіки України
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характеризується низьким рівнем фінансування. Це є однією з причин того, що
середній строк служби виробничого обладнання перевищує нормативний.
Такий стан веде до значного зростання аварійних ситуацій, пов’язаних із
втратою працездатності технічних об’єктів. До таких об’єктів високої
небезпеки відноситься обладнання для буріння свердловин, зокрема бурильного
інструменту (бурильних труб, бурильних замків, перевідників, ОБТ, доліт
тощо).
Значно складніше встановити граничний стан бурильної колони і її
елементів, який обумовлюється не зносом, а поломками, які викликані, як
правило, явищем втоми чи корозійної втоми.
В зв’язку з цим в роботі поставлені задачі визначити основні
закономірності розвитку тріщин корозійної втоми у високоміцних бурильних
трубах із врахуванням розсіювання їх втомних характеристик та запропонувати
методику розрахунку ресурсу як нових бурильних труб, так і залишкового
ресурсу труб із втомними тріщинами.
Шляхи вирішення.
Експериментальні дослідження проводили на зразках натурних труб
ВК140х11Л ГОСТ 631 – 80 довжиною близько 2 м, які випробовували на стенді
СВТВ при консольному круговому згині без обертання зразка. Буровий розчин
заливали всередину труби та подавали в камеру, яка охоплювала зразок ззовні.
Параметри корозійно-втомних тріщин контролювали за допомогою
ультразвукового дефектоскопа ДУК-66 ехо-імпульсним методом відбивання
хвиль від дефектів. Труби випробовували при трьох рівнях змінних напружень
згину: 100, 90 і 70 МПа.
В результаті проведених досліджень встановлено, що інкубаційний період
розвитку тріщин в тілі труби складає 0,25 – 0,3 повного ресурсу труби до
кінцевого зламу Nk (рис.1). Встановлено, що кількість тріщин в трубі суттєво
залежить від амплітуди напружень згину: чим вище рівень напружень, тим
меншу кількість циклів витримує зразок до поломки і тим менше утворюється
місць зародження і розвитку тріщин. Наприклад, якщо при величині змінного
напруження згину σ =100МПа в тілі труби до моменту кінцевої поломки труби
розвивалось три крупні тріщини довжиною більше 70 мм, то при напруженні σ
=90МПа спостерігали 5 таких тріщин, а при напруженні σ =70МПа в тілі труби
виявлено 7 крупних тріщин. Характерно, що з ростом величини напруження
середня довжина тріщини зменшується (рис.1) і при частці виробленого трубою
ресурсу N/Nk=0,7 складає 40-60 мм, а при N/Nk=0,9 досягає 70-90 мм. В той же
час найбільша тріщина при N/Nk=0,7 має 80-120 мм довжини, а при N/Nk=0,9
досягає величини l=110-180 мм. Тут N/Nk – відношення поточного числа циклів
навантаження труби N до кінцевого Nk, коли проходить повна поломка труби.
На рис.1 показані криві корозійної втоми труб ТБВК за кінцевим зламом, а
також за моментом зародження тріщини, визначені як за вищенаведеною
методикою, так і методом ультразвукового контролю [4]. Розбіжність між
результатами машинного розрахунку та натурних випробувань труб на стенді
не перевищує 8 – 10%, що допустимо при випробуванні деталей на опір
корозійній втомі.
Научные труды SWorld

20

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Транспорт

Рис. 1. Криві корозійної втоми бурильних труб ТБВК 140х11Л по
кінцевому зламу (1) та за моментом зародження тріщини (2 – 4):
2 – виявлених ультразвуковим контролем, 3,4 – розрахованих для коефіцієнта
асиметрії циклів R= –1 (3) та R=0 (4).
Стрілками вказані зразки, які пройшли базове число циклів Nб і не
зруйнувалися.
В умовах свердловини, коли труба працює під дією перепаду тисків
промивальної рідини, гранично допустимою глибиною тріщини є величина,
рівна товщині стінки труби, при досягненні якої можливий промив труби через
утворену тріщину. Тоді довжина тріщини може досягти величини біля 100 мм і
її слід прийняти за гранично допустиму, оскільки подальша експлуатація труби
неможлива.
Довжини утворених корозійно-втомних тріщин характеризуються певним
розсіюванням їх величин. В діапазоні частки виробленого ресурсу 0,5 – 0,9 N/Nk
середньо - квадратичне відхилення довжини тріщини зростає за лінійною
залежністю і для різних величин змінного напруження зростає від 20 – 30 мм
при 0,5N/Nk до 30 – 40 мм при 0,9N/Nk.
Ймовірність появи корозійно - втомної тріщини певної довжини на певній
стадії виробленого трубою ресурсу при величині змінного напруження
σ=90МПа представлена на рис. 2, з якого видно, що ця залежність
підпорядкована закону розподілу Вейбула при коефіцієнті форми β=3, тобто:
N / Nk β
−(
)
η
F (N ) = 1− e
.
(1)
Ці криві дають можливість визначити середню довжину корозійно-втомної
тріщини з певною ймовірністю їх появи на конкретній стадії виробленого
трубою ресурсу при дії змінного напруження σ=90 МПа. Наприклад, при 75%
частці виробленого ресурсу в тілі труби, навантаженої змінним напруженням σ
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=90 МПа можуть з'явитись тріщини довжиною 40 мм з ймовірністю 85%,
довжиною 60 мм з ймовірністю появи 50%, а довжиною 100 мм з ймовірністю
їх появи 25%.
Результати корозійно-втомних випробувань елементів бурильної колони
представляють собою випадкові величини, тому оцінку характеристик опору
втомі необхідно проводити з врахуванням розсіювання їх довговічності.

Рис. 2. Залежність ймовірності виникнення F(N) тріщин довжиною lсер в
тілі бурильних труб ТБВК 140х11Л від частки виробленого ресурсу під
дією змінного напруження σ=90 МПа
Процес втомного руйнування описується рівнянням кривої втоми, яка має
вигляд:
   σ − σ гр   −1 
Q 

N = ln 1 + exp
 − 1  ,
(2)
σ    V0   


а також функцією нормального розподілу границі витривалості:
s r = s r min + t ⋅ smax ,
(3)
де N – кількість циклів до руйнування;
σ – амплітуда змінного напруження циклу;
Q,Vo – параметри кривої втоми згідно рівняння (2);
σгр – значення границі витривалості, яке відповідає ймовірності
неруйнування Р;
σ r min – нижня границя інтервалу довіри для середнього значення границі
витривалості;
s max – верхня границя інтервалу довіри для середньоквадратичного
відхилення значень границь витривалості;
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t – квантиль нормального розподілу, який відповідає ймовірності
неруйнування Р.
Обробка експериментальних даних проводилась на ЕОМ, в результаті якої
отримані чисельні значення параметрів Q,Vo,σгр, а також значення коефіцієнта
варіації V (табл. 1).
За допомогою знайдених теоретичних значень параметрів Q,Vo,σгр були
побудовані теоретичні криві втоми, які відповідають математичному
очікуванню σгр, його верхнім і нижнім довірчим значенням σгр±t, S/Vn.
Координати точок відповідних кривих вираховували на ЕОМ.
Таблиця 1
Характеристики розсіювання витривалості елементів колон бурильних
труб
Параметри втоми
труб для різних
величин
напружень σ
σ,МПа
N, млн.

ТБПВ 114х9Д
σ,МПа
N, млн.
ТБВК 114х11Л

1

2

3

4

5

6

130
0,67
σср,МПа
46,24
180
0,628
σср,МПа
101,2

100
1,4
σmin;σmax
35,15;57,89
140
4,29
σmin;σmax
77,84;124,69

80
3,05
Vo, МПа
163
130
4,4
Vo, МПа
202

60
3,8
Nб,млн.
2,15
100
7,3
Nб,млн.
0,988

50
5,48
S,МПа
10,83
90
5,82
S,МПа
25,28

40
10
V-S/σ
0,232
80
14
V-S/σ
0,249

7

Q,млн.
1,0
70
20
Q,млн.
1,0

На основі проведених експериментів, формули Яреми – Микитишина [1]
та формули Панько І.М. [2] з визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень
при згині і розтягу труби з кільцевою тріщиною, запропонована методика
визначення повного і залишкового ресурсу бурильних труб. Розроблений
алгоритм і програма розрахунку залишкового ресурсу бурильних труб з
тріщиною враховують конструкцію труби, види діючих навантажень, механічні
властивості матеріалу, вплив корозійного середовища, а також коректують
довговічність труби з сіткою втомних тріщин в порівнянні з наявністю в ній
тільки однієї магістральної тріщини.
Повний ресурс труби складається як з інкубаційного періоду розвитку
тріщини Nз, так і з періоду росту тріщини Nр від зафіксованого методами
неруйнівного контролю розміру до критичного стану:
N = Nз + Np.
(4)
Період до зародження тріщини Nз можна визначити за формулою [3]:
 (σ − σ max )[σ В − (1 − R )σ max ]
N з = С ′ В
(σ max − σ r )(1 − R )σ max 


n/2

, (5)

де σВ – границя міцності сталі;
σr – границя витривалості труб;
R – коефіцієнт асиметрії циклу змінних навантажень;
C′,n – коефіцієнти, які визначаються експериментально;

σ max – найбільше напруження циклу змінних навантажень.
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Висновок. За допомогою вказаної методики і комп’ютерної програми
можна прогнозувати ресурс бурильних труб як нових, так і з тріщинами та
обґрунтувати періодичність проведення їх дефектоскопії, що дозволить
раціонально використовувати труби і значно скоротити аварійність при бурінні
глибоких нафтових і газових свердловин.
Література:
1. Ярема С.Я., Микитишин С.И. Аналитическое описание кинетической
диаграммы усталостного разрушения Аналитическое описание кинетической
диаграммы усталостного разрушения. :ФХММ, 1975, – №6. – С. 47 – 54.
2. Панько И.Н. Определение коэффициента интенсивности напряжений
при растяжении и изгибе полого цилиндра с внутренней кольцевой трещиной. –
Львов, 1978, –№9, с. Деп. в ВИНИТИ 17. 03. 78, – №896. – 78Деп.
3. Бабюк И.С. Повышение эксплуатационных характеристик замковых
резьбовых соединений УБТ. Автореферат дис. канд. техн. наук. :ИФИНГ, –
Ивано-Франковск, 1990. – 25с.
4. Крижанівський Є.І., Копей Б.В. Прогнозування ресурсу бурильної
колони за параметрами корозійної втоми та швидкістю поширення втомних
тріщин. В зб. Фізико-хімічна механіка матеріалів /Під ред. В.В.Панасюка. –
Львів: НАН України, ФМІ ім. Г.В.Карпенко, 2010. – С.409-426.
Abstract.
Based on field testing of pipes TBVK 140·11L the probability of corrosion-fatigue crack of a
certain length at a particular stage of the whole pipe resource with a value of alternating stress has
been received. This dependence is subjected to the Weibull law distribution. Pipe corrosion fatigue
curves have been constructed for the final rupture of TBVK drill pipes, as well as a point of the
cracks initiation, which are defined by the proposed method and by the method of ultrasonic
control.
Keywords: drilling, drill pipe, dependability, Weibull law
1. Yarema S.Ya., Mikitishin S.I. Analiticheskoye opisaniye kineticheskoy diagrammy
ustalostnogo razrusheniya Analiticheskoye opisaniye kineticheskoy diagrammy ustalostnogo
razrusheniya[Analytical description of the kinetic diagram of fatigue failure] An analytical
description of the kinetic diagram of fatigue failure. : FCMM, 1975, №6. - Pp. 47 - 54.
2. Panko I.N. Opredeleniye koeffitsiyenta intensivnosti napryazheniy pri rastyazhenii i izgibe
pologo tsilindra s vnutrenney kol'tsevoy treshchinoy[Determination of the stress intensity factor for
tension and bending of a hollow cylinder with an internal annular crack]. -Lvov, 1978, -№9, p. Dep.
in VINITI 17. 03. 78, - № 896. – 78 pp.
3. Babyuk I.S. Povysheniye ekspluatatsionnykh kharakteristik zamkovykh rez'bovykh
soyedineniy UBT. [Increase of operational characteristics of tool-joint threaded connections of drill
collars]. Abstract of the dis. cand. tech. sciences. : IFING, - Ivano-Frankivsk, 1990. – 25 p.
4. Krizhanivsky Є.I., Kopey B.V. Kryzhanivsky E.I., Kopey B.V. Prohnozuvannya resursu
burylʹnoyi kolony za parametramy koroziynoyi vtomy ta shvydkistyu poshyrennya vtomnykh
trishchyn.[Prediction of the drill column's resource byr parameters of corrosion fatigue and the rate
of fatigue crack propagation]. In collection Physical-chemical mechanics of materials / Ed. V.V.
Panasyuk. - Lviv: NAS of Ukraine, FMI named. G.V.Karpenko, 2010. - Pp.409-426.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Копей Б.В.
Стаття підготовлена в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2030 р
Стаття відправлена: 26.09.2017 р.
© Копей Б.В., Гладкий С.І., Сичов Ю.С.
Научные труды SWorld

24

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Транспорт

ЦИТ: 317-016
UDK 622.276.53
THE FATIGUE STRENGTH RESEARCH OF THE FIBERGLASS AND
HYBRID SUCKER RODS UNDER CYCLIC STRESS AND BENDING

д.т.н., проф. Копей Б.В. / d.t.s., prof. Кopey B.V.
ORCID: 0000-0002-5445-103X
Аспірант Юй Шуанжуй. / post grad. stud. Yushuangrui
Аспірант Стефанишин А.Б.. // post grad. stud.Stefanyshyn
IFNTUOG, 15 Karpatska, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

Abstract. This paper presents the fatigue evaluation of the hybrid sucker rods
compared to fiberglass sucker rods under cyclic stress and bending. The obtained
results present the practical interest for evaluation of rod strings strength and can be
used for prediction of multiple cycle fatigue.
Key words: fiberglass, hybrid sucker rod, cyclic stress, strain, fatigue limit,
cyclic bending.
Анотація. В роботі розглядається оцінка втомної міцності гібридних
насосних штанг в порівнянні із склопластиковими насосними штангами при
циклічному розтязі та згині. Отримані результати представляють
практичний інтерес для оцінки запасів міцності штангових колон і можуть
бути використані для прогнозування ресурсу за багатоциклової втоми.
Ключові слова: склопластик, гібридна насосна штанга, циклічний розтяг,
напруження, границя міцності, циклічний згин.
Introduction
A large number and design of sucker rods are used during oil production by
deep-well pumps. Classic steel rods are made from a solid rod with upset heads at the
end [1]. While in service the sucker rods operate under complex stress-strain state
(stretch, bending and compression). The power load effect on rods is increased by
corrosive attack of aggressive components which results in various defects including
corrosion-fatigue cracks, rod body wear due to its contact with tubing strings during
the reciprocating motion, corrosive plough and plague defects, etc. In recent years
polymer composite materials (PCM) such as fiberglass, carbonfiber and hybrid
sucker rods are used. The hybrid rods have a carbonfiber core and a fiberglass
overwrap [2].
Result of experiments
The actual fatigue testing method was used to determine the fiberglass and
hybrid sucker rods operating efficiency under cyclic stress and bending loads. It has
been examined bending fatigue behavoir and fatigue strength under asymmetric axial
cyclic stress of hybrid fatigue compound rods which consist of unidirectional carbon
fibers in a core and fiberglass in a overwrap. The damage was evaluated by limpness
control depending on number of cycles, and bending fatigue strength was determined
by cracking and destruction. The acoustic emission method and microscopic
examination were used to specify both - the damage advance and damage
mechanisms. The number of cycles-to-failure depended on the applied stress level,
and the Weibull two-parameter analysis was used to determine the failure probability
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according to the σ-N curve. During oil production, the damage in sucker rods was
initiated and spread due to matrix cracking and delaminating in a fiberglass part in
the overwrap and cracking in the carbonfiber in the core (Fig. 1).

Fig. 1. The cross section of the cracked hybrid sucker rod, formed in the
carbonfiber core (on the left) and fiberglass overwrap delamination of the
hybrid sucker rod after its operation in a well (on the right) at the fields in
China.

Fig. 2. Test stand for fatigue strength and acoustic emission investigation of the
fiberglass and hybrid sucker rods under asymmetric cyclic stress.
The samples were studied under different loading and bending stress at the SCRНаучные труды SWorld
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25 test stand at the cantilever bending with a rotation frequency of n=950 min-1 and
testing machine under asymmetric cyclic stretch (fig.2). To study the fatigue strength,
it was used the samples of fiberglass rods - Ø 22 mm and hybrid rods - Ø 19 mm
(carbonfiber core and fiberglass overwrap) with the length of 420 mm which are
produced in China (Fig. 4).

Fig. 3. Curves of the fatigue testing of the hybrid sucker rods under asymmetric
cyclic stress.

Fig. 4. Test sample for fatigue strength of fiberglass and hybrid sucker rods.
1 - steel head, 2 – body with PCM
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The loading weight at the given bending stress was calculated for the research
test. The bending stress was equals to:
where, Мbn = (Рp+ Рrod) L – bending moment;
- axial resistance under bending.
Thus, the bending stress equals to:

Whereas the loading weight will be equal to:
For the reliability results, the study was conducted under 4 different bending
stresses. The loading weight was calculated.
Sample №1 – under bending stress σ = 120 MPа.

Three cracks were formed after 7,34 million cycles execution under given
conditions: l1 = 32 mm, l2 = 30 mm, l3 = 5 mm (Fig. 5). It was performed the
treatment of cracks of the sample 1 by fiberglass bandage (1 = 50 sm, B = 10 sm - 6
layers along the rod outline at the crack spot) and epoxy resins. In the course of the
repeated test performance, this sample sucessfully executed 9,4 million cycles.

Fig. 5. Test specimen cracks orientation of the hybrid rod (on the left) with a
longitudinal splitting (a crack with a length of 32 mm) and fiberglass rods (on
the right) after crack formation and a final failure after tests on bending fatigue.
The obtained results are placed in the table below.
Table
Sample
№
1

Bending
stress
σ, МPа

Loading
weight
Рв, N

Number of cycle
execution before crack
formation, mln.

120

290

7,34
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Crack
number
3

Crack
length l,
mm

Notes

32
30
5

Specimen
wasn’t
broken
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2

120

290

>10,0

4

3

140

350

1,4372

6

4

150

368,3

0, 421

3

5

160

394,2

0,0812

6

35
30
10
6
21
20
17
15
12
10
17
10
10
12
11
10
8
7
5

Specimen
wasn’t
broken

Based on the test results, the following conclusions can be drawn.
Under the 140, 150, 160 MPa stress, the test specimen of the hybrid sucker rod
cracked at the junction of a steel head with the rod body, withstanding 1,4372, 0,410
and 0,0812 million cycles. It points to the fact that these hybrid sucker rods could
withstand high bending stress.
Under the 120 MPa bending stress, the test specimen experienced 7,34 million
cycles and didn't get failed but numerous fatigue cracks appeared. These results
indicate that these rods can easily withstand 120 MPa bending stresses.

Fig. 6. Diagrams of the fatigue strength of fiberglass (curve 1) and hybrid (curve
2) sucker rods under a cyclic bending.
Thus, bending fatigue starts only after the hybrid rod is a subject to a bend that
exceeds 42% of the bending strength. The damage reached the absorption point along
the fiberglass/carbonglass contact through stress concentration that arose between the
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two material systems. It led to the asymptotic behavior of the loss of stiffness of the
rod. As the carbonfiber core was free from any damages, then the statical stress-strain
properties remained up to ~85% of the maximum strength or even more.
Due to the obtained results, it is built the diagram of the fatigue strength of
hybrid sucker rods under cyclic bending compared to the fiberglass sucker rods (Fig.
6).
Having analyzed this diagram, we received an σ - N dependence function with
the data fitting for fiberglass rods with
:
.
σ - N dependence function with the data fitting for hybrid rods with
:
.(4.8)
The following defects were found in the study of tested specimens (Fig. 7,8):

Fig. 7. Specific defects and fracture appearance of the tested specimens.

Fig. 8. Hybrid sucker rod fracture
Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Транспорт

At every sample that had been operating under 120, 140, 150 and 160 MPa
bending fatigue, the cracks of different length were found. It was placed in the table
1.
Based on these data, a characteristic curve was built (Fig. 9).

Fig. 9. Dependence diagram of crack number and length on the bending
stress of fiberglass (1) and hybrid (2) sucker rods.
After fatigue testing, stretching on a testing machine was supposed to apply an
effort of 100 kN with control of acoustic emission (AE) signals. From the results of
experiments, it can be seen that the AE signals most actively appear when the rod is
loaded with an effort up to 50 kN, and at the same time they reach values of 220-250
10-3 conditional units, and then, with the increase of the force up to 100 kN, the
fading and decreasing to Values 90-110 10-3 conditional units (c.u.) (Fig.10). The
rupture of the rod after reaching 100 kN stretching effort did not occur. This indicates
that the fiberglass rod after the appearance of cracks fatigue still has a sufficient
strength reserve.

Fig. 10. Diagrams of tensile strength and intensity of signals of acoustic
emission in a fiberglass rod tested at fatigue under the action of an alternating
stress of 100 MPa:
To the left - the diagram "effort - deformation", on the right - diagram of "stress relative elongation".
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Based on the results obtained, a method for diagnosing and predicting the
strength of fiberglass rods used for the production of pumping rods is proposed.
Conclusions
The authors of this article determined that the fatigue limit of the hybrid rods
under a cyclic bending is almost 1,5 times higher than the corresponding fatigue limit
of fiberglass sucker rods. The hybrid rods are more resistant to crack initiation and
propagation.
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Проведено исследование по разработке методик определения степени
полимеризации
карбамидоформальдегидных
олигомеров.
Обоснована
математическая
зависимость
степени
полимеризации
карбамидоформальдегидных олигомеров от константы поликонденсации и
критерия активности. Для установления адекватности предложенной
математической зависимости проведено определение степени полимеризации
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олигомера по количеству выделившейся воды в процессе поликонденсации, по
содержанию функциональных групп и по критерию активности.
Ключевые слова: степень полимеризации, критерий активности,
константа
поликонденсации,
карбамид,
формальдегид,
карбамидоформальдегидный олигомер.
1. Введение
Олигомеры являются промежуточными соединениями между полимерами
и простыми веществами [1]. Если полимеры присутствуют в полимерных
композициях в неизменном виде, то олигомеры в процессе изготовления
изделий образуют полимерную матрицу за счет взаимодействия с другими
компонентами. Среди большого количества олигомеров важное промышленное
значение имеют поликонденсационные олигомеры – аминоальдегидные,
феноло-формальдегидные, эпоксидные, полиэфирные, алкидные и др.
Особенностью таких олигомеров является наличие в их структуре реакционноспособных групп, которые характеризуют их реакционную способность.
Среди известных синтетических смол самыми многотоннажными,
наиболее распространенными и широко
применяемыми являются
карбамидоформальдегидные олигомеры (КФО). Ввиду отличных физикохимических и физико-механических свойств, а также доступности сырьевой
базы КФО применяются в различных отраслях промышленности: для
изготовления пресспорошков, слоистых пластиков, клеев горячего и холодного
отверждения, лаков, пенопластов и т.д. Наибольшее применение КФО находят
в деревообрабатывающей промышленности в качестве связующего для
изготовления древесностружечных плит (ДСП), древесноволокнистых плит
(ДВП) и фанеры [2].
Процесс
получения
карбамидо-формальдегидных
олигомеров
осуществляется
методом
поликонденсации.
Результатом
реакции
поликонденсации карбамида с формальдегидом является образование КФО,
состав, строение и свойства, которых зависят от соотношения исходных
реагентов и условий проведения процесса. Полученные КФО могут иметь
линейное, разветвленное и циклическое строения [3-7]. Это объясняется
высокой функциональностью карбамида (4) и формальдегида (2), что приводит
во время образования смол к большому числу всевозможных структур. Все
продукты реакции содержат группу –N−CHR− в комбинации с другими
заместителями. Механизм этих реакций зависит от рН среды, физической
формы используемого формальдегида и природы катализаторов. Наиболее
широко исследовались реакции карбамида с водными растворами
формальдегида (37-40%-ным формалином).
Несмотря
на
большое
количество
публикаций
по
карбамидоформальдегидным олигомерам в литературе отсутствуют данные по
степени полимеризации этих олигомеров и методикам ее определения, также
отсутствуют данные, которые бы связывали соотношение исходных
компонентов и наличие метилольных групп. Поэтому исследование по
изучению зависимости степени полимеризации от соотношения исходных
компонентов
и
содержания
функциональных
групп
в
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метиленовых связей (схема 1, 2).
На рис. 1 приведен спектр ЯМР 13С карбамидоформальдегидного
олигомера.
Спектр записывали на импульсном спектрометре Gemeni фирмы «Varian» з
цифровым расширением 0.25 Гц в среде дейтерированая вода –
диметилсульфоксид (мольное соотношение Д2О: ДМСО = 1:3) при температуре
20 0С.

Рис. 1. Спектр ЯМР 13С промышленного карбамидоформальдегидного
олигомера: 1 –10 сигналы спектра
Как видно из спектра, олигомер содержит метиленовые группы:
- в средней цепи макромолекулы (пик 1),
- метиленовые группы у третичного атома азота (пик 2),
- метиленовые группы у атома азота с оксиметиленовой группой (пик 3),
- метилольные группы у вторичного атома азота (пик 4),
- метиленовые группы у атомов азота, связанного с метиленэфирными
группами (пик 5),
- метилольные группы у третичного атома азота (пик 6),
- метиленэфирные фрагменты (пик 7), свободные аминогруппы карбамида
(пик 9, 10) [7].
Определив схему образования олигомера, возникла необходимость
определить степень полимеризации. Однако прямое ее определение связано с
большими экспериментальными трудностями. Для определения степени
полимеризации был разработан новый подход с использованием константы
поликонденсации и введенного понятия критерий активности, которые
достаточно легко определяются.
Константа поликонденсации характеризует мольное соотношение
формальдегида и карбамида и всегда задается условиями синтеза.
Для определения критерия активности необходимо знать содержание
метилольных групп, которое определяется по общепринятой методике. Зная
массовое содержание метилольных групп в товарной смоле (А), содержание
сухих веществ (В), легко определяется мольное содержание метилольных групп
(С) по формуле
С=
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Мольное
содержание
звеньев
(Е)
в
макромолекуле
карбамидоформальдегидного олигомера определяется по формуле
Е=

100-С
,
МЗ

(2)

С
.
Е

(3)

где Мз – молекулярная масса звена.
Критерий активности определяется как отношение мольного содержания
метилольных групп (С) к мольному содержанию звеньев (Е) в макромолекуле
карбамидоформальдегидного олигомера.
КА=

Тогда степень полимеризации описывается следующей математической
зависимостью
n=

1
1-(K П -КА) ,

(4)

где КП – константа поликонденсации; КА – критерий активности.
Для
установления
адекватности
предложенной
математической
зависимости проведено определение степени полимеризации олигомера по
количеству выделившейся воды в процессе поликонденсации, по содержанию
функциональных групп и по критерию активности.
Для подтверждения предложенной формулы определения степени
полимеризации проводили синтез карбамидоформальдегидного олигомера по
методике получения смолы КФМТ-15, за исключением стадии вакуум сушки,
которую вообще не проводили. Загрузки составляли 1 моль карбамида и 1,333
молей формальдегида. По окончании синтеза анализировали полученную
реакционную массу на содержание метилольных групп, свободного
формальдегида, содержания эфирных групп, содержание сухих веществ [15]. В
процессе поликонденсации поддерживали постоянным рН среды добавлением
щелочи. При этом принимали, что добавленное количество щелочи является
эквивалентным количеству образовавшейся по реакции Канниццаро
муравьиной кислоты. Экспериментальные данные по содержанию
функциональных групп приведены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание функциональных групп в полученном олигомере
№ п/п Наименование
Содержание
%, Содержание %,
функциональных групп
масс.
моль.
1.
Метилольные группы
15,27
0,4926
2.
Эфирные группы
0,3348
0,0108
3.
Содержание
свободного 2,3
0,0767
формальдегида
4.
Исходный формальдегид
23,7589
0,7919
5.
Натрия гидроокись
0,0087
* - количество молей гидроокиси натрия, израсходованной на поддержание рН во
время щелочной выдержки, принимаем, что это количество формальдегида,
израсходованного по реакции Канниццаро.
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Используя уравнение материального баланса, определяли содержание
метиленовых групп на моль карбамида и соответственно степень
полимеризации. Кроме того, в процессе поликонденсации измеряли количество
выделившейся воды, по которому судили о степени полимеризации.
Исходя из этих данных, и баланса расходования метилольных групп,
можно вывести зависимость содержания метиленовых групп на моль карбамида
по уравнению
С МЕТ ГР / U =

С F ис − С М Г − С F − M NaOH − 0,5СЭФ
,
CU

(5)

где Смет. гр./u – количество метиленовых групп на моль карбамида;
СFис.- мольная исходная концентрация формальдегида;
СМГ - мольная концентрация метилольных групп;
СF – мольная концентрация свободного формальдегида;
МNaOH – количество молей щелочи, пошедшей на поддержание рН;
CU – мольная концентрация карбамида;
СЭФ – мольная концентрация эфирных групп.
Зная содержание метиленовых групп, легко определить степень
полимеризации карбамидоформальдегидного олигомера n по формуле:
n=

1
1 − C мет гр / U

+1.

(6)

Из литературных данных известно, что эфирные группы в
карбамидоформальдегидных олигомерах могут содержаться либо в основной
цепи молекулы, либо за счет образования эфирных групп путем
взаимодействия метилольных групп и метанола. Используемая нами методика
анализов дает возможность определять только эфирные боковые группы, что
может внести определенную погрешность в проводимые нами расчеты.
Поэтому было проведено определение степени полимеризации и по количеству
выделившейся в процессе поликонденсации воды. Достоинством данного
метода является то, что количество выделяющейся воды при поликонденсации
одинаково как за счет образования метиленовых мостиков, так и за счет
образования эфирных мостиков. Кроме того, между количеством
выделившейся в процессе поликонденсации воды и степенью полимеризации
существует четкая зависимость, которая представлена на рис. 2.
Исходя из вышеизложенного, для определения степени полимеризации,
прежде всего, необходимо определить количество выделившейся воды. Это
становится возможным при условии четкого замера количества внесенной с
реагентами воды, отсутствия стадии отгонки воды и четкого определения
количества общей воды в реакционной массе. Для определения общего
количества воды в реакционной массе после проведения поликонденсации
использовали график зависимости содержания сухих веществ и коэффициента
рефракции, который приведен на рис. 3.
Экспериментальные данные по определению степени полимеризации по
функциональным группам, по количеству выделенной воды и по предложенной
методике (4) приведены в табл. 2.
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Расчетные
данные
по
степени
полимеризации
для
карбамидоформальдегидных олигомеров представлены в табл. 3.
Таблица 3
Расчетные данные по степени полимеризации
х+у
Константа
Критерий
Степень
полимеризации
активности
полимеризации
1+3
1
0,198
5,05
2+2
1,2
0,399
5,03
3+1
1,4
0,599
5,03
1+4
1
0,167
5,99
4+1
1,5
0,667
5,99
2+3
1,167
0,334
5,99
3+2
1,333
0,5
5,98
3+3
1,286
0,428
6,99
1+5
1
0,143
6,99
5+1
1,571
0,715
6,94
4+2
1,429
0,574
6,89
2+4
1,143
0,286
6,99
1+6
1
0,125
8,00
6+1
1,625
0,75
8,00
2+5
1,125
0,25
8
Как видно из приведенных данных, полученный результат подтверждает
достоверность предложенной формулы (4). Погрешность полученных данных
составляет не больше 1 %.
Аналогично проверяли достоверность предложенной формулы для
полиметиленкарбамидов:
H-[NHCONHCH2] nOH
.
При
получении
полиметиленкарбамида
мольное
соотношение
формальдегида и карбамида составляет 1:1 и формула соответственно
принимает вид
n=

1
KA .

(7)
Расчетные данные по степени полимеризации для полиметиленкарбамидов
представлены в табл. 4.
Таблица 4
Расчетные данные по степени полимеризации для
полиметиленкарбамидов
n
Критерий активности Степень полимеризации
5
0,20
5,0
6
0,166
6,02
7
0,142
7,02
8
0,125
8,0
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Особенные экспериментальные трудности представляет определение
степени полимеризации для олигомеров, полученных при мольном
соотношении карбамид: формальдегид меньше 1. Было проведено определение
степени полимеризации по известной методике Кьельдаля (по содержанию
азота) [16]. Полученные экспериментальные данные, а также данные,
определенные по предложенной формуле, приведены в табл. 5, где показано,
что степень полимеризации можно определить по формуле и для этого случая.
Таблица 5
Загрузка компонентов и аналитические данные полученных
поликарбамидметиленов
№ Загрузка, моль
Содержание азота
Степень
Степень
п/ карбамид формаль расчетное эксперимен полимериз полимериза
п
ации
ции по КА
дегид
тальное
1
2
1
42,42
43,09
2
2
2
3
2
41,17
40,47
3
3
3
4
3
40,58
40,78
4
4
4
5
4
40,23
40,64
5
5
5
6
5
40,00
38,63
6
6
Как видно из приведенных данных, полученный результат подтверждает
достоверность предложенной формулы (7). Таким образом, предложенная
математическая зависимость является справедливой для продуктов
взаимодействия карбамида и формальдегида, полученных при любом их
мольном соотношении, что позволяет решить задачу направленного синтеза
КФО с заданной степенью полимеризации в условиях технологического
процесса.
4. Выводы
В работе проведено исследование по разработке методик определения
степени полимеризации карбамидоформальдегидных олигомеров. Обоснована
математическая
зависимость
степени
полимеризации
карбамидоформальдегидных олигомеров от константы поликонденсации и
критерия активности. Для установления адекватности предложенной
математической зависимости проведено определение степени полимеризации
олигомера по количеству выделившейся воды в процессе поликонденсации, по
содержанию функциональных групп и по критерию активности. Данный метод
определения степени полимеризации пригоден в широком диапазоне мольных
соотношений карбамида и формальдегида.
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Abstract
A study on the definition of the degree of polymerization of urea-formaldehyde oligomers
techniques have been carried out. The mathematical dependence of the degree of polymerization of
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urea formaldehyde oligomers from polycondensation constant and activity criteria has been
substantiated. To state the adequacy of the proposed mathematical dependence the determination of
polymerization degree of oligomer according to the amount of water released during
polycondensation, the content of functional groups and the activity criteria has been conducted.
Key words: the degree of polymerization, activity criteria, polycondensation constant, urea,
formaldehyde, urea formaldehyde oligomer.
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Анотація. В роботі розглянута перспектива використання у харчових
технологіях яблучних насіннєвих камер з насінням, які отримують як побічний
продукт при виробництві чіпсів. Показано, що насіннєві камери яблук багаті на
вітамін С, β-каротин, пектин, елементи Кальцій, Магній, Ферум, Йод.
Порошок, отриманий з яблучних насіннєвих камер, може бути використаний
для розробки харчових продуктів оздоровчого призначення.
Ключевые слова: яблучні насіннєві камери, порошок, макроелементи,
мікроелементи, вітаміни, пектин, оздоровчі продукти.
Вступ.Ряд наукових робот присвячено використанню яблучного порошку
у харчових технологіях, зокрема у кондитерському виробництві [1]. Переважно
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пропонується використовувати порошок отриманий з висушених яблук [1] або з
яблучної вичавки [2]. Не дослідженим залишається питання використання
порошку з яблучних кісточок, а точніше з яблучних насіннєвих камер з
насінням, які є джерелом цінних для людини речовин. Яблучні насіннєві
камери з насінням отримують, як побічний продукт при виробництві яблучних
чіпсів [3]. Яблучні насінини містять β-каротин, вітаміни С, В1, В2, В17, Р, Е,
елементи Калій, Ферум, Манган, Кальцій, Йод, а насіннєві камери яблук багаті
пектиновими речовинами.
Мета статті. За мету було поставлено отримати порошок з яблучних
насіннєвих камер з насінням та визначити вміст в ньому елементів Кальцію,
Магнію, Феруму, Йоду, а також вітаміну С, β-каротину та пектинових речовин.
Виклад основного матеріалу. Насіннєві камери яблук з насінням збирали
з яблук різних сортів, сушили при 60 0С до досягнення постійної маси,
подрібнювали на електричному млині і отримували порошок. Вологість
отриманого порошку на більше 7,5%.
Фруктові порошки можуть бути концентратами токсичних елементів [4], у
тому числі таких небезпечних, як Плюмбум та Кадмій. Тому отриманий
яблучний порошок попередньо перевірили на вміст цих елементів методом
інверсійної вольтамперометрії (аналізатор TA-Lab). Для визначення
макроелемнтів Кальцію, Магнію, Феруму, Йоду яблучний порошок озолювали
сухим способом у муфельній печі. Отриману золу розчиняли у дистильованій
воді. Вміст Кальцію та Магнію визначали методом зворотного
комплексометричного титрування. Фотоелектроколориметричним методом
(фотометр КФК-3) визначали вміст Феруму за реакцією з о-фенантроліном та
вміст Йоду у хлороформному шарі за реакцією з натрій нітритом у
сульфатнокислому середовищі. Каротин екстрагували за допомогою гексану, а
потім фотометрували отриману витяжку по відношенню до розчинника. Вміст
вітаміну С визначали титруванням 2,6-дихлорофеноліндофенолом. Розчинний
пектин визначали гравіметричним методом за пектатом кальцію. Отримані
результати наведені у табл. 1.
Для порівняння, наприклад, 100 г порошку, отриманого з яблучних
вичавків від соків прямого віджимання, містить [2]: Кальцію – 320,3 мг; Магнію
– 73,5 мг; Феруму – 3,01 мг; вітамін С – 76,4 мг; каротиноїдів – 0,9 мг;
водорозчинного пектину – 5,6 г, а 100 г порошку, отриманого із сушених яблук,
міститься [5]: Кальцію – 111,0 мг; Магнію – 99,0 мг; Феруму – 7,9 мг; вітамін С
– 5,7 мг; β-каротин – 18,7 мг.
Таблица 1
Вміст визначуваних макро- та мікроелементів, вітамінів та пектинових
речовин у 100 г яблучного порошку з насіннєвих камер з насінням
Кальцій, мг
220,0
Кадмій, мкг
не виявлений
Магній, мг
156,0
Вітамін С, мг
44,0
Ферум, мг
36,7
β-каротин, мг
5,6
Іод, мг
3,24
Водорозчинний
44,1
Плюмбум, мкг
не виявлений пектин, г
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Таким чином, порошок отриманий з яблучних насіннєвих камер з насінням
за вмістом ессенціальних речовин не поступається, а за рядом показників
переважає порошки отримані з сушених яблук або яблучної вичавки.
Досліджуваний порошок був використаний для отримання кондитерських
виробів – кексів та карамелі [6, 7].
Кекси готувались на основі рецептури кексу «Столичний», у якій 10%
борошна замінили на досліджуваний яблучний порошок та виключили есенцію.
Отриманий кекс мав приємний солодкий смак з мигдальним відтінком, добре
виражений запах яблук, м’яку консистенцію. 100 г отриманого кексу містить
4,41г водорозчинних пектинових речовин, що складає 30% добової потреби
людини, 0,86 мг β-каротину, що складає 17% добової потреби дорослої людини.
Енергетична цінність кексу з додаванням яблучного порошку склала 326,7 ккал
[6].
Льодяникова карамель приготована з вмістом 6% досліджуваного
яблучного порошку у порівнянні з контрольним зразком карамелі без
додавання порошку містила Кальцію більше у 8,0 разів, Феруму – у 8,2 рази,
Магнію – у 1,9 рази. 5 г карамелі приготованої з вмістом 6% порошку містить
Кальцію стільки, скільки його міститься в 50 мл яблучного соку. 10 г карамелі
на 10% задовольняє рекомендовану добову дозу споживання Феруму.
Висновки відповідно до статті. Досліджено біологічну цінність порошку
з яблучних насіннєвих камер з насінням. Встановлено, що порівняно з
порошками, які отримують з яблучної вичавки або сушених яблук, він містить
більше водорозчинного пектину, ессенціальних елементів – Магнію, Феруму,
Іоду.
Запропоновано використання яблучного порошку у кондитерському
виробництві. Раціональна кількість добавки порошку для кексу 10%, для
карамелі 6%.
Отримані результати дозволяють рекомендувати порошок з яблучних
насіннєвих камер з насінням при розробці продуктів функціонального
призначення.
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Abstract
A number of scientific works considered the use of apple powder in the confectionery industry.
It suggest use powder from dried apples or apple bagasse.
In the literature, there is no information on the use of powder from an apple bone, which
obtained as a by-product in the production of apple chips. Apple seeds contain vitamins C, B1, B2,
B17, P, E, β-carotene, potassium, iron, manganese, calcium and iodine. Seed chambers of apples
are rich in pectin substances.
The task is assess the nutritional and biological value of powder from an apple bone.
100 g of powder from an apple bone contains Calcium - 220.0; Magnesium - 156.0; Iron - 36.7;
Iodine - 3.24; vitamin C - 44.0; β-carotene - 5.6 mg and soluble pectin - 44.1 g.
Cupcake prepared according to the proposed recipe contains 4.41 g of water-soluble pectin
substances in 100 g of the product. The apple powder added to the recipes of the cupcake, replacing
a certain part of the flour.
The introduction of powder from an apple bone into the formula of caramel makes it possible to
obtain a product with high organoleptic characteristics, enriched with elements of calcium,
magnesium, iron. The calcium content increases 8.0 times, the iron content 8.2 times, the
magnesium content 1.9 times as compared with a product prepared without the addition of
powder.
Examined the biological value of the powder from the apple bone. The found that it contains
soluble pectin, the main elements - magnesium, iron, iodine, in a larger amount than powder of
dried apples.
Offered to use apple powder in the confectionery industry. The rational amount of powder
additive for cupcake is 10%, for caramel 6%.
The results allow recommend a powder from the apple bone in the development of products
for functional use.
Key words: cake, caramel, apple powder, pectin, macronutrients.
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Анотація. В Україні величезний асортимент м'ясної продукції. Та
найбільшу цінність мають саме натуральні напівфабрикати.
В роботі розглядається можливість застосування рослинних ферментів,
зокрема ферменту, який міститься в ананасі - бромелайн, у маринадах для
м’ясних натуральних напівфабрикатів.
Різні види ананасу відрізняються по активності протеолітичних
ферментів, які містяться в них. Однак плоди ананасу використовують лише у
харчових цілях. Виділення ферментів із листя ускладнено через присутність
хлорофілів і глікозидів з неприємним смаком. Тому промислове виробництво
бромелайну засноване на використанні білої соковитої м’якоті стебел ананасу.
Після зняття плодів, стебла зривають з коріння, подрібнюють, відпресовують
сік, із якого фракційним осадженням органічними розчинниками виділяють
активний фермент.
Даний компонент багатофункціональний, має лікувально-профілактичні
та технологічні властивості. Дозволяє підтримувати і зберігати здоров’я
Научные труды SWorld

46

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Транспорт

населення за рахунок використання натуральних інгредієнтів. Покращує
існуючі технології, інтенсифікує процеси переробки та дозволяє формувати
необхідні властивості продуктів.
Ключові слова: ферменти, бромелайн, напівфабрикати, м'ясо, волога,
технологія, яловичина, органолептичні показники, м’язова тканина.
Вступ.
Використання маринадів дає змогу не тільки розширити асортимент, а й
збільшити термін придатності охолоджених напівфабрикатів без погіршення
їхнього товарного вигляду в період реалізації [1].
Витримування м'яса у маринаді забезпечує соковитість і гармонійні
органолептичні властивості продукту [2].
Дана тема є актуальною оскільки дозволяє підтримувати і зберігати
здоров’я населення, постійно покращувати технології, використовувати
натуральні інгредієнти, інтенсифікувати процеси переробки, формувати
необхідні властивості продуктів.
Метою і завданням роботи є дослідження вливу різних концентрацій
ферменту
на
структурно-механічні
та
фізико-хімічні
властивості
напівфабрикатів з яловичини.
Матеріал і методи досліджень.
Об’єктом дослідження є м’ясні мариновані напівфабрикати з яловичини,
рослинний фермент бромелайн. Проводилося дослідженя
вливу різних
концентрацій ферменту на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості
м’яса яловичини, оскільки кожна група характеризується оптимальними
умовами та діапазоном використання. Методи досліджень: визначення
показника pH по ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные продукты. Контрольный
метод определения концентрации водородных ионов» (рН), показник ВЗЗ за
допомогою методу пресування, вмicт вoлoги згiднo з ГOCТ 4288- 76.
Результати та їх обговорення.
Харчовий бромелайн являє собою суміш ферментних білків з різними
властивостями. Бромелайн володіє високою термостабільністю та високим
температурним оптимумом активності. Бромелайн здатен гідролізувати
розчинні білки м’яса в широкому інтервалі рН (від 2 до 10) з максимумом при
рН 7.
Вода є природною складовою м’яса і певним чином зв’язана з його
елементами, утворюючи стійкі структуровані системи. Результати досліджень
вологозв'язуючої здатності (ВЗЗ) напівфабрикатів, отримані методом
пресування, представленні на рис.1.
Форми і міцність зв’язку води із структурними елементами тканин
зумовлюють здатність м’яса більш-менш міцно утримувати ту чи іншу
кількість вологи. Кількість зв’язаної води та її розподілення за формами і
міцністю зв’язку впливає на властивості м’яса, у тому числі на його
консистенцію [3].
Оскільки кількісно переважаючими компонентами м’яса є м’язова і
сполучна тканини, їх вологозв’язуюча здатність має найбільше практичне
значення. Основний структурний матеріал цих тканин — білкові речовини,
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властивості й стан яких і визначають вологозв’язуючу здатність м’яса. Як і інші
рослинні компоненти, бромелайн, не здатний гідролізувати нативний колаген та
еластан. Однак він проявляє високу колагеназну та еластазну активність при
підвищених температурах (60 0С і вище), коли діє на колаген та еластан,
денатуровані в результаті нагрівання.
М’язова тканина в природному стані містить до 75 % води. Більша її
частина (близько 90 %) є у м’язових волокнах, інша — в міжклітинному
просторі. Результати дослідження вмісту вологи представлені на рис.2.

Рис.1 Залежність ВЗЗ напівфабрикатів із яловичини від концентрації
ферменту протягом 1 доби

Рис.2 Вміст вологи у напівфабрикатах залежно від концентрації ферменту
протягом 1 доби
Кількість зв'язаної води та її розподілення за формами і міцністю зв'язку
впливає на властивості м'яса, у тому числі на його консистенцію.
Вологозвʼязуюча здатність м'яса визначає властивості й поведінку м'яса за
різних умов. Вона впливає на ВЗЗ м'ясопродуктів, вироблених з нього, і отже,
на їхні властивості та вихід. Дослідження вологозв'язуючої здатності м’язової
тканини напівфабрикатів на різних етапах технологічної та холодильної
обробки має велике практичне значення для характеристики якості м’ясних
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напівфабрикатів [4].
Висновки.
Таким чином, використання ферментів рослинного походження в
технології натуральних напівфабрикатів не тільки підвищує харчову цінність
готової продукції, але й покращує opгaнoлeптичні xapaктepиcтики виробів і
дозволяє скоротити час технологічних операцій, внаслідок чого зменшуються
витрати на виробництво. Використання ферменту бромелайну в основі
маринадів для натуральних напівфабрикатів є ефективним способом зниження
жорсткості м’яса.
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Abstract
In Ukraine, the meat industry is one of the leading. Taking into account that actual
consumption of meat is 26% lower than the justified need for its development, it is necessary to
continuously improve technologies and minimize the cost while preserving quality and nutritional
value.
Firstly, every year consumers demand for product quality increases, and secondly, an
unfavorable environmental situation requires the introduction of natural ingredients into the
composition of products. This is also prompted by the requirements of the state policy of Ukraine in
the field of healthy eating.
In Ukraine there is a huge assortment of meat products. But the most valuable are the natural
semi-finished products.
The paper considers the possibility of using plant enzymes, in particular, the enzyme
contained in pineapple - bromelain, in marinades for meat-based semi-finished products.
Different types of pineapple differ in the activity of proteolytic enzymes contained in them.
However, the fruits of pineapple are used only for food purposes. Isolation of enzymes from the
leaves is complicated by the presence of chlorophylls and glycosides with unpleasant taste.
Therefore, the industrial production of bromelain is based on the use of white juicy pulp of
pineapple stems. After the removal of the fruit, the stem is torn off from the roots, crushed, pressed
off from the juice, from which the active enzyme secretes from the fractional deposition of organic
solvents.
This component is multifunctional, has therapeutic and preventive and technological
properties. It allows maintaining and maintaining public health through the use of natural
ingredients. Improves existing technologies, intensifies processing processes and allows you to
create the necessary product properties.
Key words: enzymes, bromelain, semi-finished products, meat, moisture, technology, beef,
organoleptic parameters, ultrasound, muscle tissue.
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Анотація. Розглянуто стан і перспективи розвитку рибних сухих кормів
та консервів для домашніх тварин в Україні. Проведено системний аналіз
обсягів корму, висвітлені питання співвідношення імпорту та експорту корму
в Україні, а також асортименту рибної сировини та харчової продукції.
Показано, що в Україні є сировинні можливості для збільшення
кормовиробництва, а саме великий обсяг дрібної прісноводної риби.
Ключові слова: ринок кормів, сухий корм, експорт, імпорт, асортимент
кормів.
Ринок кормів для домашніх тварин в Україні почав розвиватися не так
давно. Як наслідок, за своєю структурою і обсягами він значно відстає від
відповідних сегментів країн ЄС і США.
Сьогодні український ринок зоотоварів і зоопослуг демонструє активні
темпи розвитку: відкриваються зоомагазини, ветеринарні клініки, грумінгові
салони, готелі та організації, які надають інші види послуг для тварин [1].
Нехарчові відходи, які утворюються на м'ясо- та рибопереробних
підприємствах, можуть бути використані для виробництва сухих кормів для
домашніх тварин, які є джерелом повноцінного білка, дефіцит якого в раціоні
годівлі тварин збільшується з кожним роком.
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У сучасних умовах особливої актуальності набуває проведення досліджень
ринку сухих кормів та консервів для домашніх тварин, адже на вітчизняному
ринку представлений весь спектр кормів для тварин іноземного виробництва у
вигляді випічки (галет) і в гранульованому вигляді (котуни та екструдат) [2].
Мета досліджень полягала у вивченні та аналізі українського ринку кормів
для домашніх тварин: поточної ситуації, тенденцій та перспектив його
розвитку.
Об’єкт дослідження: сировина рибної промисловості в Україні, масова
частка імпорту та експорту кормів, асортимент кормів для домашніх тварин,
перспективи їх розвитку.
Предмет дослідження: український ринок кормів для домашніх тварин.
Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для досліджень слугували
інформаційно-аналітичні портали, присвячені досліджуваному ринку, відкриті
статистичні дані, аналітичні огляди, включаючи професійні видання та сайти
постачальників досліджуваних послуг.
Ринок комбікормів для домашніх тварин один із самих динамічних ринків
кормів провідних країн світу і України. За даними ветеринарних служб в
Україні зареєстровано близько 9 млн. домашніх кішок і котів. Українці
витрачають на комбікорми для домашніх тварин понад 60 млн. амер. доларів.
Біля 60 % таких кормів – це комбікорми для кішок і котів, які переважно
представлені закордонними виробниками [3].
Ринок промислових кормів для непродуктивних тварин один з найбільш
динамічних в світі. У країнах Західної Європи промислові корми займають
близько 35 % в раціоні собак і до 60 % в раціоні кішок, а в Україні всього 1,5 –
2 %. Результати дослідження питання асортименту та виробників на
українському ринку промислових кормів для собак і кішок, виявилися
невтішними, адже лідерство на українському ринку займають закордонні
виробники («Colgate-Palmolive», «Mars», «Procter & Gamble», «Nestlé») 98,3 %
загального обсягу ринку [2].
ТОП 5 світових виробників кормів для тварин: MarsInc. (Частка ринку 23
%), NestleS.A. (22,4 %), далі з великим відривом слідують: Colgate-Palmolive та
Procter & Gambel (близько 6 % всіх продажів) і DelMonte - трохи більше 3 %.
На рис. 1 представлені основні виробники корму для домашніх тварин.

Рис. 1. Основні виробники корму для домашніх тварин
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Компанії «Марс Україна», «Нестле Україна» та «Рояль Канін Україна» є
імпортерами кормів для домашніх тварин в Україні. У 2014 році на компаніїімпортери по-різному вплинула економічна ситуація в країні. Так, «Рояль Канін
Україна» зуміла збільшити свої обсяги поставок кормів для домашніх тварин в
Україні, обсяги поставок «Нестле Україна» практично не змінилися, а компанія
«Марс Україна» суттєво знизила поставки своєї продукції на полиці
українських магазинів. Основною причиною цього було зниження імпортних
поставок з Росії.
Компанія «Кормотех», яка займає друге місце на ринку українських кормів
для домашніх тварин, збільшила свою частку на ринку до 28 %. Крім того,
компанія збільшує свої поставки на міжнародні ринки.
Витрати українців на Pet Food (їжа для домашніх тварин) оцінюються в $
300 млн в рік. Для порівняння, в США продається кормів більш ніж на $ 11
млрд на рік, а в Росії і Польщі щорічно на них витрачають приблизно по $ 1
млрд. В Америці ця категорія товарів займає четверте місце за обсягом
споживання.
Загальносвітовий обсяг ринку продуктів і послуг для домашніх тварин в
2010 році склав близько 60 млрд доларів, приріст у порівнянні з 2009 роком 4,4 %. Самий ємкий ринок - Північна Америка, де в 2010 році середні витрати
домогосподарства на продукти для тварин склали близько $ 225. У Східній
Європі середні витрати домогосподарств значно нижче - менше $ 50, однак
ринок показує високі темпи зростання: більш 60 % за останні п'ять років.
Європейський ринок кормів становить 22 млрд доларів на рік, а ринок
кормів для тварин в Україні - близько 100 млн доларів на рік.
На Україну припадає менше 1 % всього європейського обсягу реалізації
кормів ринку в цілому [1].
Корми для кішок займають в продажах близько 70 %, для собак – 30 %.
Близько 35 % українських сімей мають кішок (6300000 кішок), 18 % – мають
собак (3200000 собак). Корми для кішок і собак ділять на сухі – близько 80 % в
продажах (в т.ч. 55 % – для кішок, 25 % – для собак), вологі – 20 %. До 80 %
ринку кормів припадає на сухі і вологі корми для кішок. У розрізі цінових
сегментів український ринок формують корми «економ-преміум» – 75-80 % і
20-25 % - «суперпреміум» з тенденцією збільшення частки преміальних
продуктів. Різниця в ціні між сегментами дуже істотна: «преміум» дорожче
«економ» на 40-65 %, «суперпреміум» дорожче «преміум» на 160-190 %, тобто
«суперпреміум» дорожче «економ» в 4 рази [1, 4].
Зараз вже кожна десята тонна кормів експортується за межі країни. За
останні три роки обсяги експорту зросли більш ніж в три рази. Причому, з
кожним роком темпи росту тільки збільшуються. Якщо в 2009 році приріст, за
даними офіційної статистики, склав 20 %, то в 2010-му - вже 66 %, а за
підсумками 2011-го - всі 90 % (досягши показника в 1,9 тис. т за рік). Багато в
чому таке зростання забезпечується поставками за кордон продукції компанії
«Кормотех», яка налагодила випуск на своїх заводах найбільш затребуваних на
світовому ринку різновидів кормів для котів і собак. За оцінками фахівців
найдинамічніше зростає нині попит на готові корми саме на азійських ринках.
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Також розширюються поставки кормів для тварин, вироблених в такі країни як
Росія, Білорусь, Угорщина, Молдова, Казахстан, Азербайджан. Крім того,
з'явилася можливість експорту продукції ще й до Чехії, Словаччини, в
Балтійські країни [4].
За останні роки значно зріс імпорт кормів для собак і кішок. Основними
країнами, які поставляють імпортні корми для українських кішок і собак, є
Росія, Угорщина та США. Невелика частка імпорту належить Франції.
Структура імпорту кормів на 43,1% складається з вологого корму, на
56,9% - з сухого корму, що обумовлено попитом і асортиментом на ринку.
Головний виробник цієї продукції в Україні «Кормотех» виробляє корми обох
видів, а в структурі експорту переважає сухий корм з часткою в 76,8% [5].
Лідерами на ринку кормів в Україні є міжнародні виробники - компанії
«Mars» і «Nestle». Вони відомі власникам домашніх тварин за такими брендам,
як Petfoods, Pedigree, Royal Cannin, Carnation, Nutro, Whiskas, Ralston Purina.
Загальний обсяг ринку кормів для кішок і собак в Україні становить 85 тисяч
тонн на рік. Причому це число щорічно збільшується [6].
Висновки. Аналіз результатів досліджень стану і перспектив ринку кормів
для домашніх тварин свідчить про зниження об’ємів продажу і збільшення
масової частки різних імпортних кормів.
Проведення наукових досліджень в напрямку розробки нових рецептур і
технологій виготовлення кормів, вивчення їх повноцінності, якості і
безпечності, можуть сприяти нарощуванню потужностей виробництва та
конкурентноспроможності.
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Анотація. Харчова галузь України на даний час розвивається швидкими
темпами і оснащується передовими технологіями та технікою, харчовими
добавками та новими рецептурами з використанням найрізноманітніших
рослинних та тваринних добавок.
Ковбасні вироби є одним із найулюбленішим та найпоширенішим м’ясним
харчовим продуктом серед населення України. Проте через високу вартість
сировини для виробництва ковбасних виробів зросла ціна і на готовий продукт.
Тому, через низьку купівельну спроможність населення, виробники ковбасних
виробів знайшли альтернативу: поєднання в один готовий продукт рослинну і
тваринну сировину. І такі продукти набирають популярності.
У роботі розглядаються функціональні властивості вареної ковбаси з
додаванням пшеничної клітковини з пектином гарбуза.
Вище згадана харчова добавка виготовляється із структуроутворюючих
частин рослин - зернових культур, овочевих шротів. У своєму складі містить
ряд елементів, які несуть користь організму. Використання пшеничної
клітковини з пектином гарбуза у технології варених ковбас дозволяє
стабілізувати реологічні характеристики фаршу, завдяки високій
вологозв'язуючій здатності, поліпшити процес формування, збільшити вихід
готового продукту, зменшити втрати при термообробці, покращити
органолептичні показники. Окрім цього, відбувається збагачення продуктів
харчування баластними речовинами, а також зменшується їх калорійність.
Ключові слова: функціональні властивості, ковбаса, пластичність,
клітковина, пектин, дослідження.
Вступ.
Зараз вже ніхто не сумнівається в необхідності правильного харчування
для збереження власного здоров'я. Тому розумним вирішенням такого завдання
є використання у рецептурах ковбасних виробів клітковини [1].
Використання пшеничної клітковини збагаченої пектином гарбуза у
виробництві варених ковбас дає можливість створити продукт, який буде мати
високі функціональні та чудові органолептичні властивості [3].
Тема є актуальною оскільки використання рослинних компонентів у
технології комбінованих ковбасних виробів дає змогу не лише розширити
асортимент продукції, але й збільшити її вміст біологічно-активними
речовинами та одночасно знизити собівартість такого продукту.
Метою і завданням досліджень - є дослідження фізико-хімічних та
функціональних властивостей варених ковбас з використання пшеничної
клітковини з пектином гарбуза.
Матеріал та методи досліджень.
Об’єктом дослідження є варена ковбаса з додаванням пшеничної
клітковини з пектином гарбуза. Проводилися дослідження функціональних
властивостей варених ковбас з додаванням різної кількості пшеничної
клітковини з пектином гарбуза при гідромодулі добавки від 3 до 7.
Научные труды SWorld

55

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Транспорт

Для виконання роботи використовувалися загальноприйняті методи
дослідження: визначення пластичності фаршу - методом пресування, напругу
зсуву – на приладі пенетрометрі Ulab3 – 31М.
Результати та їх обговорення.
Основними вимогами до функціональних властивостей фаршу варених
ковбасних виробів є: забезпечення зв’язаного стану вологи і жиру як під час
технологічного оброблення так і в готовому виробі; забезпечення однорідної
структури, соковитості та необхідних органолептичних показників готового
продукту. Особливістю приготування даного виду ковбас являється повне
руйнування первинної структури тканин м’яса та формування нової вторинної
структури.
Структура варених ковбас формується за рахунок зв’язування води
білками м’яса, гелеутворення білків та утворення водно-білково-жирової
емульсії. Основні вимоги для фаршу даної групи ковбас – міцне зв’язування
води та жиру після термообробки. Це забезпечує потрібний вихід, структуру і
високі органолептичні показники.
В зв’язку з вищевказаним, були проведені дослідження впливу масової
долі добавки на формування структурно-механічних властивостей ковбас (рис.
1, 2).

Рис.1 Зміна величини пластичності залежно від кількості доданої
клітковини
При додаванні різної кількості пшеничної клітковини з пектином гарбуза,
консистенція готового виробу змінюється, стає більш щільною та утримує
більше зв’язаної вологи у своєму складі (рис.1). Пшенична клітковина має
високі показники вологоутримуючої та вологозв´язуючої здатності, що дає їй
перевагу використання у харчовій промисловості.
Пшенична клітковина з пектином гарбуза — багатофункціональна харчова
добавка, що замінює висококалорійні наповнювачі і знижує енергетичну
цінність продукту. Волокна термостабільні, підсилюють дію емульгаторів,
значно поліпшують структуру й консистенцію готового виробу [2].
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Найбільш важливим показником структурно-механічних властивостей
фаршевих систем є гранична напруга зсуву. Цей показник забезпечує
стабільність структури фаршу і впливає на зовнішній вид готового продукту
(рис. 2).

Рис.2. Зміна граничної напруги зсуву готового продукту залежно від
кількості доданої добавки
Як видно з рисунка найбільш оптимальним являється використання
добавки з гідромодулем 3. Рослинна добавка, яку ми використовуємо у складі
ковбасних виробів набухаючи утворює стійку консистенцію, зв’язує воду та
жир, додає соковитості та корисності готовому виробу.
Висновки.
Таким чином використання пшеничної клітковини з пектином гарбуза
обумовлює ряд позитивних властивостей продукту. Використання такої
добавки дає можливість покращити структуру, збагатити кінцевий продукт
вітамінами, мінеральними речовинами, а також харчовими волокнами, а в
сукупності отримати варені ковбасні вироби функціонального призначення,
підвищеної якості, харчової та біологічної цінності.
Література:
1. Отрешенкова Л.М. Исследование и контроль качества мяса и
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Abstract
The Ukrainian food industry is currently developing rapidly and is equipped with advanced
technology and technology, nutritional supplements and new formulations using the plant and
animal feeds themselves.
Sausage products are one of the most popular and most prevalent meat products in the
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Ukrainian population. However, due to the high cost of raw materials for the production of sausage
products, the price also increased for the finished product. Therefore, because of the low
purchasing power of the population, sausage producers have found an alternative: combining one
finished product with plant and animal raw materials. And such products are gaining in popularity.
The functional properties of combined boiled sausage with the addition of wheat fiber and
pectin of pumpkin are considered in this work.
The aforesaid food additive is made from the structure-forming parts of plants - cereals, fruit
or vegetable meal, corn, legumes, and the like. In its composition contains a number of elements
that are beneficial to the body. The use of wheat fiber with pectin pumpkin in the technology of
cooked sausages can stabilize the characteristics of rice minced meat, thanks to the high moisture
binding ability to improve the formation process, increase the yield of the finished product, reduce
losses during heat treatment, improve organoleptic characteristics. In addition, the enrichment of
food products is made up of ballast substances, as well as their caloric content is reduced.
Key words: functional properties, sausage, plasticity, penetration, cellulose, pectin, research.
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Анотація. На якість м'ясних продуктів тривалого терміну зберігання
впливає багато факторів, зокрема, ступінь окиснення жирової фракції.
Окиснювальні процеси жирів негативно впливають на органолептичні
показники м'яса і м’ясопродуктів, сприяють зниженню харчової та біологічної
цінності за рахунок руйнування жиророзчинних вітамінів, поліненасичених
жирних кислот з утворенням і накопиченням продуктів окиснювального
псування: гідропероксидів, альдегідів, кетонів, окси та кетокислот,
низькомолекулярних кислот тощо. Утворені сполуки характеризуються
високою реакційною здатністю та хімічною активністю, більшість з них є
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токсичними речовинами. В організмі вони здатні порушувати обмінні процеси,
ушкоджувати життєво важливі молекули та клітинні структури, а при
тривалій дії – провокувати виникнення хронічних захворювань, алергічні реакції
та імунодефіцитний стан.
Уповільнити процеси окиснення в м'ясних виробах під час зберігання як в
охолодженому, так і в замороженому станах можна завдяки використанню
антиоксидантів. Відома значна кількість синтетичних антиоксидантів, які
знайшли широке застосування в м’ясопереробній галузі.
В останні роки було встановлено, що синтетичні антиоксиданти
викликають харчові інтоксикації, алергічні захворювання, канцерогенний та
мутагенний ефекти, і це пов’язано з їх хімічною природою. Науковці довели
необхідність обмежень використання синтетичних антиоксидантів.
Альтернативою синтетичним антиоксидантів можуть бути речовини,
отримані з природних джерел – рослин. Дослідження науковців були
спрямовані на розробку технологій одержання антиоксидантів з різної
рослинної сировини: дикорослих плодів та ягід, лікарських рослин або пряноароматичної сировини. Проте отримані добавки представляють собою суміші
БАД з певними характеристиками, які не завжди влаштовують технології
виробництва м'ясних продуктів, – рН дії компонентів, фізичні властивості,
специфічну смакоароматичну гаму тощо. Тому інтерес представляють
дослідження з розробки добавки з антиокислювальними властивостями саме
для м’ясних продуктів. В якості джерела речовин з антиокислювальними
характеристиками вибрано кварцетин.
Ключові слова: антиоксиданти, напівфабрикати, кварцетин, окислення,
біофлавоноїд, біологічно - активні добавки, харчування, асортимент, псування,
термін придатності, маринад, жирова тканина, якість, дослідження,
властивості.
Вступ. Одним з найбільш перспективних напрямків виробництва м'ясних
продуктів є динамічний розвиток виробництва напівфабрикатів. Широкий
асортимент напівфабрикатів дозволяє раціонально використовувати сировину,
забезпечуючи купівельний попит різних соціальних верств.
Збільшенням термінів зберігання січених м'ясних напівфабрикатів,
використовуючи природні антиоксиданти, в останнє десятиліття займалися
науковці. Однак, узагальненого матеріалу і робіт з питань, що стосуються
використання антиоксидантів в технології маринованих напівфабрикатах,
занадто мало, щоб вирішити цю проблему.
Метою даної роботи є вдосконалення технології виробництва
маринованих напівфабрикатів.
Відповідно до поставленої мети вірішувалісь наступні завдання:
- вібір оптимальний коцентрацій харчової добавки (кварцетину);
- встановити термін збереження маринованого напівфабрікату;
- оцінити якість напівфабрікату.
Матеріал і методика дослідження. При виконанні досліджень
використовувалися стандартні та загальноприйняті фізико-хімічні дослідження.
Дослідження проводили в лабораторних умовах кафедри технології м’ясних,
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рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Для м’ясних продуктів гальмівну дію на процес окиснення мають фенольні
компоненти коптильного диму, нітрит натрію, аскорбінова кислота. Але не для
всіх продуктів застосовують перераховані добавки і не всі проходять процес
копчення. Тому пошук ефективних, простих, доступних та безпечних
антиоксидантів для виробництва різних груп м’ясних продуктів є актуальною
проблемою, яка потребує вирішення.
Дослідження науковців були спрямовані на розробку технологій
одержання антиоксидантів з різної рослинної сировини. Проте отримані
добавки представляють собою суміші БАР з певними характеристиками, які не
завжди влаштовують технології виробництва м'ясних продуктів, - pH дії
компонентів, фізичні властивості, специфічну смакоароматичну гаму тощо.
Тому інтерес представляють дослідження з розробки добавки з
антиоксидантними властивостями саме для м’ясних продуктів. В якості
джерела речовин з антиоксидантними характеристиками вибрано кварцетин.
Хімічна формула кварцетину: C15H10O7

Результати та їх обговорення. За антиоксидантними властивостями
кварцетин перевершує відомі в даний час препарати в 3-5 разів.
Згідно з літературними даними, кількість кварцетину, що збільшує термін
зберігання м'ясних напівфабрикатів, коливається від 0,001% до 0,1% в
залежності від виду м’ясної сировини.

Рис. 1. Результати експериментальних показників pH маринованих
напівфабрикатів зі свинини
На даній діаграмі можна побачити як різні концентрації кварцетину в
маринаді впливають на рівень pH напівфабрикатів, порівняно до контролю,
який немає в своїй основі антиоксидантів.
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Рис. 2. Динаміка накопичення продуктів первинного розпаду ліпідів в
напівфабрикатах зі свинини
За результатами дослідження встановлено, що накопичення продуктів
перекисного характеру в «контролі» на терміні 4 доби становить 0,6% йоду, а у
маринованих напівфабрикатах нижче. Це свідчить про те, що завдяки
використанню розчину з додаванням кварцетину у виробництві
напівфабрикатів зі свинини сприяє незначному збільшенню терміну зберігання
згідно окислювальним змінам.
Висновок.
Проведені дослідження показали перспективу використання ресурсів
антиокислювальних речовин в подальшому використанні м’ясопереробному
виробнитстві.
Встановлено, що введення харчової добавки «кварцетин» проявляє
інгібуючі властивості при окисленні ліпідів в маринованому напівфабрикаті.
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Abstract
The quality of meat products of a long shelf life is influenced by many factors, in particular,
the degree of oxidation of fat fraction. Oxidation processes of fats adversely affect organoleptic
parameters of meat and meat products, reduce the nutritional and biological value by destroying
fat-soluble vitamins, polyunsaturated fatty acids with the formation and accumulation of products
of oxidative damage: hydroperoxides, aldehydes, ketones, hydroxides and ketoacids, low molecular
weight acids, etc. The formed compounds are characterized by high reactivity and chemical
activity, most of them are toxic substances. In the body, they are able to break the metabolic
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processes, damage vital molecules and cellular structures, and with prolonged action - provoke the
emergence of chronic diseases, allergic reactions and immunodeficiency state.
It is possible to slow down oxidation processes in meat products during storage in both
refrigerated and frozen conditions thanks to the use of anti-oxidants. A significant number of
synthetic antioxidants are known, which are widely used in the meat processing industry.
In recent years, it has been found that synthetic antioxidants cause food intoxication, allergic
diseases, carcinogenic and mutagenic effects, and this is due to their chemical nature. Scientists
have shown the need for restrictions on the use of synthetic antioxidants.
An alternative to synthetic antioxidants can be substances derived from natural sources of
plants. Research by scientists was aimed at the development of technologies for the production of
antioxidants from different vegetable raw materials: wild fruits and berries, medicinal plants or
spices and aromatic raw materials. However, the additives obtained are mixtures of dietary
supplements with certain characteristics that are not always suitable for the production of meat
products - the pH of the components, the physical properties, the specific taste aromatic range, etc.
Therefore, research on the development of an additive with antioxidant properties is precisely for
meat products. Quartzite is selected as a source of substances with antioxidant properties.
Key words: antioxidants, semifinished products, quartzitin, oxidation, bioflavonoids,
biologically active additives, nutrition, assortment, spoilage, shelf life, marinad, fatty tissue,
quality, research, properties.
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Abstract.The article shows the results of selecting an effective method of nondestructive testing of parts of agricultural machines in identifying major defects and
damage. A trial of nine control methods for 23 th indicators and set effective limits of
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realization of each of the likelihood of obtaining adequate results.
Keywords: parts, non-destructive testing, defect, damage, probability, adequacy,
method, manner.

Аннотация. В статье представлены результаты выбора эффективного
метода неразрушающего контроля деталей сельскохозяйственных машин для
выявления основных дефектов и повреждений. Испытание девяти методов
контроля для 23-го показателей и установление эффективных пределов
реализации каждого из методов получения адекватных результатов.
Ключевые слова: детали, неразрушающий контроль, дефект,
повреждение, вероятность, адекватность, метод, способ.
Introduction. Ensuring reliability, quality of agricultural machines is
characterized by widespread use of already defined directions in the development of
science and technology. The introduction of fundamentally new technological
processes into production, as well as the continuous replacement of existing
technologies more efficient, is typical ways of solving this problem. The practice of
domestic and foreign agricultural engineering confirms that for a successful solution
to the problems of production, efficient operation and repair of modern machines,
equipment and tools, it is necessary to apply a complex system approach taking into
account the structural and technological formation. The basis of such a formation is
constant control over the technical level of products that design, manufacture, operate
and repair.
The lack of targeted state policy on the revival of domestic instrument-making
in general and the means of non-destructive testing and technical diagnostics in
particular led to the fact that the state register of measuring instruments with devices
of non-destructive control practically does not replenish. This policy does not
contribute to the Standard of Ukraine, which issue of metrology, standardization and
certification of methods and methods of non-destructive control has practically
ignored. The determined scientific approach to the solution of complex practical
problems of non-destructive control is based, first and foremost, on mathematical
modelling and understanding of physical processes in the interaction of a probe field
with defects in the material. An important question arises is the scientifically based
choice of a rational method of non-destructive testing, especially for parts of
agricultural machines.
An analysis of modern research and publications. The requirements that put
into practice the operation of modern agricultural machines make it a prerequisite to
control the whole surface of the part or several surfaces or parts in a unit or unit in a
non-destructive way. Practical experience and analysis of literary sources [1] have
shown that the physical and mechanical properties of materials from which parts are
manufactured are of a stochastic nature and are subject to the laws of random
phenomena. The presence in details of imperfections, as well as defects, makes it
possible to assume that their working elements are heterogeneous and can be
estimated only by the laws of mathematical statistics, the theory of the probability of
occurrence of random variables [2]. For effective scientific research, it is necessary to
use methods of non-destructive testing, which provide an opportunity to adequately
assess the technical condition of parts.
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Despite the progress achieved and the practical achievements achieved, there are
currently no data available on studies of the technical condition of the component,
assembly, assembly or machine as a whole for different types of load (single or
aggregated) with the study of bulk fields of micro and macro deforming of the
surface layers [4]. It should be noted that the positive results of ensuring the
reliability of agricultural machines have a partial nature, mainly due to the detection
of defects and damage to individual surfaces or even their fragments.
As the practical experience shows, the untimely replacement of a defective part,
a node with a defective part results in the commissioning of a conditionally good car,
the probability of failure which depends on the time when, subject to the failure to
detect in time the defect or damage, a failure occurs and destroys the car. It is
dangerous to have a situation in which, during the stationary process of loading, the
stresses arising in this case acquire a non-stationary stochastic character and it is
practically impossible to operate operatively and predictably. The main causes of this
phenomenon, as established by a large number of experimental studies, are the
microstructural heterogeneity of the material, which is due to the distortion of the
crystalline lattice, the presence of defects in the internal macrostructure caused by
random changes in the processing technology, the conditions of operation or the
performance of maintenance and servicing measures.
Quality control (reliability) of agricultural machines and their elements is based
on the application of penetrating fields, radiation and substances for obtaining the
necessary information about their technical condition and readiness for operation. At
the enterprises of manufacture or repair of agricultural machines, in our time, the
following methods of control (non-destructive): magnetic, acoustic, vibration current,
electric, thermal, optical, radio-wave, X-ray, penetrating substances are used.
Fundamental principles in the implementation of the concept of widespread use of
non-destructive testing and technical diagnostics are a deep understanding of the
interaction of the probe field with material inhomogeneity’s, defects, damage,
accurate mathematical modelling, and the widespread use of the latest information
technology. It is important for the decision on the resource of agricultural machinery
to process the visual defectoscopic information. One of the promising ways here is to
combine control equipment with automated image processing systems.
The purpose of research. To conduct scientifically-based method of choice of
methods of non-destructive testing, which allow to adequately estimate the technical
condition of agricultural machines.
Research results. In our time there is not enough universal, effective method of
quality control. machines that could provide a comprehensive assessment not only of
one surface or part of it, but of the whole part or adjacent parts of a unit, a node or a
machine in general. Their main purpose is to detect hidden and superficial defects,
damage, internal structure violations, in which geometrical sizes, configuration,
placement, occurrence, and others are established. It is possible to determine the
magnitudes of microdeformation and stress and the following based on the results of
prediction of the residual resource. It is very important to have the quality of work
supervising, the impact on the environment, the use of substances harmless to the
human body, and so on.
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Experimental studies have been carried out to identify the real limits of the use
of one or another non-destructive testing method based on nine of them and twenty
three main types of defects and lesions that are present after machining parts or their
operation and after the completion of maintenance and repair work. The probabilistic
indices of application of each type of defects are calculated on the basis of 25 times
the repetition of the experiment. A condition limiting a particular situation is the
presence of all or a group of defects named y1 - y23. This range can be reduced
according to the actual values obtained or expanded with the need for additional
experimental studies. The implementation of these methods prevents dramatically
reducing the production of defective products, the number of emergencies and
creating the consumer confidence in the high quality of the products offered.
Experimental studies have established and practically proved that none of the
specifically considered methods of non-destructive testing is not universal, has a
limited scope of application. Most of them allow the defect characteristics to be
recorded approximately, without their quantitative values, depth, configuration, size,
or does not capture hidden damage at all. On the other hand, the control of the
condition of agricultural machines, especially in operation, is associated with certain
difficulties (pollution, corrosion, significant damage, etc.) greatly complicates the use
of most methods of non-destructive testing. In such cases, advantageous are
contactless and automated methods.
Conclusions The conducted experimental researches and calculations of
probabilistic indicators of the characteristics of the methods point to the need for the
creation of new modern and improved existing methods. The question of their
complex combination should be solved when developing criteria for the application
of a method of non-destructive control in determining the level of performance of
specific parts in the manufacture or restoration with the choice of rational method of
cultivation.
Actual problem solving is the presence of tense zones in contact loaded layers of
working surfaces of parts and related boundary states of products. On the other hand,
the control of the condition of agricultural machines, especially in operation, is
associated with certain difficulties (pollution, corrosion, significant damage, etc.)
significantly complicates the use of most methods of non-destructive testing. In such
cases, advantageous are contactless and automated methods.
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Abstract. The article presents methods and means for obtaining the primary information
concerning the tasks of non-destructive control, have now been widely developed and deeply
worked out in both technical and scientific plans. At present, the implementation of virtually any
algorithms - computer holograms can be carried out using modern means of computing and
microprocessor technology, both on the basis of standard computing devices, and in the form of
specialized autonomous small-sized devices with the necessary performance.
Keywords: laser, computer holography, details, interference, hologram, defects.

Introduction. Conducting an analysis of the information received and forming a
decision on the state of agricultural machinery (controlled object), the possibility of
its normal functioning or prediction of its residual resource.
Converters can mean any device, both active and passive principle of operation,
loading or unloading systems, which provide the relationship of a controlled physical
parameter - the magnitude of the microdeformation (or several parameters) with the
initial parameter of the registering, subject to registration - feedback , hologram. In a
number of methods of non-destructive testing [1,3], for example, holographic - the
response can be recorded in the form of an image - a hologram that can directly be
analyzed. In other methods, the feedback is used in the form of an electrical signal,
which is most convenient for registration and further processing. Primary
information, as a rule, is recorded in the form of spatially-temporal distribution of
feedback - holograms. Further processing of information can be carried out both in
analogy type and in digital views, depending on the complexity of the algorithm and
price expediency. Currently, the tendency to use digital information processing,
which provides a number of advantages [2, 4] prevails.
Formulation of the problem. Implementation of control methods also gives the
opportunity to master more complex production, introduce new progressive
technological processes, and so on. One hundred percent control allows to determine
the quality of materials, semi-finished products, workpieces, technical condition of
the parts that were in operation, to check the efficiency of the improvement of the
production process and to enable the selection of a suitable part of the product for
further processing and use. The systematic conduct of control operations at various
stages of the technological process and the statistical processing of results allows you
to determine at what stages of the process there are defects, which makes it possible
to identify and eliminate the causes of the occurrence of the defect. At the same time,
the very essence of control operations, which, with the passive fixing quality of
finished products, changes, becomes an active method of control of the technological
process [5]. Particularly, its role in the conditions of automation of production - an
effective means of improving the technological process, as an integral and equal link,
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which is capable of:
- to determine the quality of the product;
- to determine the strength, resistance to various types of loads and the impact of the
external environment;
- to aim for a better constructive and technological solution;
- to support the brand of the firm;
- to prevent the emergence of hazardous situations and increase the safety of work;
- to reduce the cost of production.
Results. Depending on the method used, the primary information processing
algorithms may vary, but at the limit and end result, which is most suitable in terms
of human perception, for example, the image of the controlled object (in the plan,
schematic or in the form of a three-dimensional projection) onto which the applied
the distribution of the desired physical quantity (for example, a defect map and its
physical parameters), a computer hologram. It is assumed that the value of the search
variable is accurately reconstructed based on the received primary information in the
form of color interference bands. In addition to the visual image, it is necessary to
have quantitative values of defect parameters, which are necessary for further
strength and resource calculations, that is, simultaneously solve the problem of
defect, with the determination of the magnitudes of microdeformations, tensors and
stresses.
With all the variety of control methods used, types of controlled parameters and
defects, the number of algorithms for obtaining the final result is not significant. It
consists mainly of various types of complex transformations, solutions of systems of
equations and methods of inverse reconstruction (such as polynomials, mathematical
functions that describe three components of microdeformation vector, etc.). It should
be noted that with the use of several methods of non-destructive testing and
comparison of the obtained results, it is possible to obtain a total effect.
At present, the implementation of virtually any algorithms - computer
holograms can be carried out using modern means of computing and microprocessor
technology, both on the basis of standard computing devices, and in the form of
specialized autonomous small-sized devices with the necessary performance. The
choice of the implementation option is determined by the available material resources
for the decision of the control task and the categories of expediency.
The ultimate goal of diagnosing is not only the receipt of information about the
presence of defects and their physical parameters, but also the formation of a decision
on the condition of the controlled object - an agricultural machine, the possibility of
its normal functioning or prediction of the residual resource, which is especially
important in today's conditions of a market economy of our country . For a number of
objects it is possible to make strength calculations and on the basis of their
conclusions. For the same type of objects (shafts, body parts, flatulose, decks, boilers,
welded seams), methodical recommendations are made, formalizing the decisionmaking process. In other cases, a heuristic approach or the use of associative
decisions taken on the basis of random examinations of experimental research,
carried out with the destruction of parts in determining the parameters of the
boundary state, is necessary. Often decisions are made subjectively, based on
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accumulated empirical experience.
In some cases, where there are worked out methodological recommendations, it
is expedient to implement them in the form of software that directly uses the results
of preliminary processing of information and automatically generates a conclusion
about the state of the object of control - the agricultural machine. In the future, for
this purpose, self-learning, processor-based structures can be used for this purpose, in
the presence of feedback confirming or rejecting the correctness of the decision that
may increase the likelihood of decision-making at the final stage of the IP. The
development of NFC methods, along with existing directions, should cover the issues
of automated decision making on the conformity of this facility with the necessary
conditions or its suitability for further exploitation. In order to solve the problem of
the condition of the controlled object according to the results of the research
necessary organizational measures - the formation of a unified methodological center
for the systematization of existing methods, including foreign, accumulation of
statistical information, the definition of trends and the development of new
methodological recommendations.
Experimental studies have established and practically confirmed that none of the
specifically considered method of control and diagnosis is not universal, has a limited
scope of application. Most of them (the analysis is given in the previous sections)
allows to record the defect characteristics approximatively, without their quantitative
values, depth, configuration, size or at all does not capture hidden damage.
Holography thus allows to detect hidden defects of parts of agricultural
machines and create the preconditions for increasing the reliability of machines.
The basic feature of the creation of new methods of non-destructive testing is
the use of modern computerized systems, which enable to thoroughly investigate
products, establish their technical condition, accumulate, statistically process the
received information, quickly and qualitatively identify defects, damage, classify
them, define characteristics and parameters, and other
Laser light reflects from the object on the photographic plate on the back side. In
the plane of the photographic plate, there are two bundles: one that goes from the
laser, it is called the reference, and from the object, it is called signaling. These
beams create an interference pattern, which is recorded on the photographic plate.
The pattern of interference is a small variation in the intensity of light with a period
of less than 1 micron. To register such a small picture requires the full real estate of
the object and photographic plates during the exhibition. Only the use of nondestructive testing methods enables to achieve the level of reliability of agricultural
machinery established by normative and technical documentation of its technical and
economic efficiency. The implementation of these methods prevents a sharp decrease
in the production of defective products, the number of emergencies and to create in
the consumer confidence about the high quality of the proposed products.
Experimental studies have established and practically confirmed that none of the
specifically considered methods of non-destructive testing is not universal, has a
limited scope of application. Most of them (the analysis is given in the previous
sections) allows to record the defect characteristics approximatively, without their
quantitative values, depth, configuration, size or at all does not capture hidden
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damage.
Conclusions. Computer holography, when determining the technical condition of the parts of
agricultural machines, is to implement the following technological methods: the part is prepared in
such a way as to create a diffusion reflection of a coherent plane parallel beam of a laser that
illuminates the surface of the part. The laser uses helium - neon, ruby or argon. Ruby laser is used
mainly for the implementation of classical holography to study the fleeting processes associated
with the destruction of surfaces when determining the boundary parameters of the technical state of
products. With the camcorder, they fix the illuminated surface of the part, and the received
information in the form of a digital signal through the digital adapter is recorded in the memory of
the personal computer.
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Аннотация. Предложена структура и принципы функционирования интеллектуальной
информационной системы морского порта для повышения безопасности судоходства.
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транспортный процесс, морской порт.

Вступление. Развитие транспорта на современном этапе основано на
интермодальном (мультимодальном) подходе. Причем центры информационнологистического
обеспечения
транспортных
перемещений
грузов
(мультимодальные логистические комплексы и интеграторы грузовых
перевозок) в регионах, расположенных вблизи морских путей, размещаются в
портовых зонах. Рост интенсивности морского судоходства сопровождается
увеличением числа аварийных ситуаций (АС) на море, среди которых одними из
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самых опасных являются столкновения судов (особенно в условиях отсутствия
в территориальных водах России специальных морских коридоров для
танкеров). Они свидетельствуют о проблемах в организации движения
транспортных средств. Основные мероприятия по повышению безопасности
судоходства (БС) в прилегающих к морским портам (МП) водах направлены на
совершенствование технической оснащенности СУДС. В результате
использование современных СУДС эффективно только в экономически
развитых районах с достаточно мощной транспортной инфраструктурой порта,
связанной с обслуживанием крупнотоннажных судов. Недостаточно внимания
уделяется
совершенствованию
информационно-технологической
базы
транспортной системы (ТС) МП, являющейся альтернативой ее технической
модернизации. Существует ряд проблем в области судоходства, которые не
попадают в сферу деятельности современных СУДС и создают реальную
проблему безопасности. Наибольшие риски связаны с движением маломерных
плавательных средств (МПС). Число МПС постоянно растет, а проблемы
управления остаются неурегулированными. Это создает проблемы развитию
судоходства в районе МП в целом. Снизить негативное влияние человеческого
фактора в судоходстве и повысить его безопасность возможно путем
совершенствования информационной инфраструктуры морской ТС,
учитывающей особенности плавания всех судов на акватории МП, включая
маломерные и спортивные суда. (86%)
Основной текст. Информационное обеспечение транспортных процессов
(ТП) подразумевает реализацию эффективного управления (планового и
оперативного) с использованием современных информационных технологий
(ИТ). При этом плановое управление осуществляется в течение длительного
времени в соответствии с перспективным планированием, а оперативное
управление обеспечивает реагирование на отклонения от плановых
показателей или (и) на возникновение АС. Информационная система должна
определять оптимальные параметры ТП с учетом условий обеспечения
безопасности, автоматически предупреждать других участников о задержке,
руководствуясь параметрами, позволяющими оценивать каждую задержку.
Выбор наиболее оптимальных и безопасных способов транспортировки, с
одной стороны, и решение вопросов задержек, с другой стороны, – это две
главные проблемы при необходимости гарантировать доставку “точно
вовремя”. Релевантная информация о ТП обеспечивает выработку
оптимальной стратегии управления. Современный уровень использования ИТ
остается достаточно низким. Существующие и разрабатываемые проекты и
модели не позволяют представить и оценить процессы управления ТП с учетом
таких особенностей, как огромное число разнородных элементов и связей
между ними, распределенность в пространстве и во времени, иерархическисетевой принцип организации, влияние природных условий и другие. Поиск
новых подходов к решению проблем информационного обеспечения ТП в
мультимодальных системах и разработка эффективных методов выработки
управляющих решений с учетом требований безопасности позволит придать
дополнительную динамику развитию ТП.
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Общей и главной отрицательной характеристикой всех известных систем
управления на транспорте является высокая доля участия человека в процедуре
принятия решения. Перспективный путь повышения БС – поиск новых
подходов к организации эффективных информационных систем оказания
помощи в судовождении, обеспечивающих уменьшение влияния человеческого
элемента на процессы судовождения путем передачи части функций от
человека-оператора (судоводителя) современным системам навигации и
управления на основе искусственного интеллекта – интеллектуальным
системам (ИС). В последние годы проводится значительное число исследований
в области искусственного интеллекта, основная цель которых – реализация
автоматизированных, а в пределе и полностью автоматических технологий
транспортных перевозок. По сравнению с классическими экспертными
системами системы управления на основе знаний (ИС) предназначены для
контроля объектов и управления ими, а не для обеспечения консультации по той
или иной проблеме, возникающей в процессе функционирования.
Функционируя в непрерывном режиме, такая система взаимодействует
непосредственно с транспортным средством, которым управляет, а не с
человеком-оператором. Тесное взаимодействие судоводителя и системы
интеллектуальной поддержки по принятию обоснованных решений, особенно
актуально в сложной обстановке (при плавании в стесненных водах, сложных
условиях, при возникновении; нештатных ситуаций на судне и прочих).
Эффективное взаимодействие разнородных ТП в районе МП и
качественное выполнение логистических функций в мультимодальной ТС
можно обеспечить, если создать единое информационное виртуальное бизнеспространство, которое структурно объединяет разнородные транспортные
грузопотоки, обеспечивает координацию сроков выполнения отдельных видов
работ по перемещению грузов в пределах единой системы, согласовывает
планы грузоперевозок транспортных подсистем, комплексную организацию
погрузочно-разгрузочных работ, эффективное размещение перевалочных
пунктов и прочее. При использовании Интернет-технологий единое бизнеспространство может стать основным источником деловой информации и
поставщиком разнообразных услуг в мультимодальной ТС. Информационное
виртуальное бизнес-пространство вместе с пространством реального движения
объектов перемещения (ТП) можно рассматривать как мультимодальную
ассоциативную транспортную систему (МАТС) (рис. 1).

Рис.1 - Обобщенная структура МАТС
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Ассоциативность означает, что каждая из транспортных подсистем
сохраняет свою автономию в отношении прав собственности, ведомственной
принадлежности, используемых транспортных средств (ТрС), схем движения,
принципов управления, технических и информационных средств обеспечения
движения и безопасности. В то же время при перемещении ТрС из одной
транспортной подсистемы (локальной) в другую все подсистемы МАТС
функционируют
как
единой
целое,
обеспечивая
технологическое
взаимодействие разнородных ТП с администрированием в логистическом
центре. Пространство реального движения ТрС в МАТС обеспечивает
выполнение основных транспортных задач и включает отраслевые технические
ресурсы и сооружения, а также собственные информационные средства
поддержки ТП в транспортных подсистемах МАТС. Бизнес-среда решает
основные логистические задачи в области транспорта, направленные на
получение конечного продукта пользователя и прибыли. Она включает
отраслевые информационные ресурсы по обеспечению экономической
эффективности и инновационной деятельности, является источником деловой
информации и поставщиком разнообразных услуг. Информационная среда
(МАИС) выполняет системные функции, предназначена для обслуживания
реального движения разнородных ТрС при технологическом взаимодействии и
определяет предпосылки для новаций. Информационный модуль МАИС
включает информационно-технологические принципы и средства сбора,
хранения и обработки первичной информации и выработки управлений по
оптимальному перемещению ТрС. К ним относятся ИТ, программы и
системные вычислительные ресурсы. Технические ресурсы МАТС включают
технические средства обеспечения контроля и идентификации ТрС (АИС, РЛС,
САРП), каналы передачи и средства реализации процедур информационного
обмена между компонентами системы (ГМССБ, ТВ, средства радиосвязи),
вычислительные ресурсы и программное обеспечение.
Для решения проблем плавания МПС предлагается модель специальной
территориально
локализованной
интеллектуальной
информационной
мобильной СУДС (МСУДС [1]), в которой информационно-технологическое
сопровождение ТП базируется на глубокой формализации процедур управления
судами (с использованием кодовых методов представления путевых сведений),
что позволяет в большей степени реализовывать потенциал ИТ, передовой
вычислительной, навигационной и телекоммуникационной техники, включая
малогабаритные устройства, а также исключить оператора Центра из основного
контура управления, определив ему общий контроль и оперативное
(динамическое) администрирование в случае нештатной ситуации.
Заключение и выводы.
Предложенная структура МАТС учитывает особенности информационнотехнологического сопровождения транспортных процессов в районе морского
порта. Реализация интеллектуальной платформы МАТС обеспечит эффективное
взаимодействие разнородных транспортных средств и позволит повысить
безопасность плавания в районе морского порта.
Применение МСУДС совместно с СУДС расширит функциональные
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возможности традиционных СУДС, зоны безопасного движения МПС и
временной диапазон плавания судов в условиях недостатка естественного
освещения в осенне-зимний период, низких температур, сильных ветров,
плохой видимости, а также с учетом динамики ледяного покрова.
Урегулирование движения МПС создаст благоприятные условия для
дальнейшего безопасного наращивания их численности, позволит снять ряд
ограничений в плавании, расширит возможности и безопасности судоходства в
районе морского порта.
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Анотація У статті наводяться результати досліджень з оцінки рівня
надійності верхньої будови безстикової колії в процесі експлуатації.
Ключові слова: безстикова колія, верхня будова , напрацьований тоннаж,
відмова у роботі, надійність, поїзне навантаження.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Пункт 3.1 «Правил технічної експлуатації залізниць України» вимагає: «усі
елементи залізничної колії... за... станом мають забезпечувати безпечний і
плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці», тобто
технічний стан конструкції колії на протязі всього її «життєвого» циклу
повинен відповідати експлуатаційним умовам певної ділянки залізниці.
Конструкція залізничної колії функціонує під дією силового навантаження
з боку рухомого складу. Це поїзне навантаження суттєво впливає на роботу
конструкції верхньої будови колії та обумовлює зміну її технічного стану в
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процесі експлуатації. При напрацюванні тоннажу спостерігається стійка
тенденція погіршення технічного стану конструкції колії через накопичення в
ній залишкових деформацій (несправностей, дефектів), що призводить до
зниження рівня експлуатаційної надійності конструкції колії та порушення
умов безпеки руху поїздів.
Означеному процесу протидіє система технічного обслуговування
залізничної колії, кінцева мета якої полягає у підтриманні працездатного стану
конструкції колії протягом її «життєвого» циклу. Одна зі складових цієї
системи – планування відповідних ремонтно-колійних робіт на основі
прогнозної оцінки технічного стану конструкції колії (на певній ділянці
залізниці).
Таким чином, питання змінювання рівня надійності конструкції верхньої
будові колії ( ВБК ) під впливом поїзного навантаження стосується практичних
задач колійного господарства.
Мета статті полягає у визначенні математичної моделі для оцінки
надійності конструкції верхньої будови безстикової колії при напрацюванні
тоннажу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для оцінки надійності ВБК використовується ймовірність безвідмовної
роботи конструкції PВБК(ti), значення якої визначається у конкретний момент
часу ti , (після напрацювання певного тоннажу Ti , млн. т брутто) за формулою
PВБК (tі) = Pр (tі) · Pшп (tі) ·Pскр (tі) · Pбал (tі) ,
(1)
де Pр(tі); Pшп(tі); Pскр(tі); Pбал(tі) – ймовірність безвідмовної роботи (на момент
часу tі) відповідно рейок, шпал, проміжних скріплень та баластового шару.
У даному дослідженні ці показники Рj(ti) встановлюються для найбільш
поширеної на головних коліях залізниць конструкції ВБК (безстикова колія,
рейкові пліті зварені з термозміцнених рейок типу Р65, залізобетонні шпали з
епюрою Nеп =1840 шт/км, проміжне скріплення типу КБ, щебеневий баласт).
На практиці для оцінки надійності j-го елемента у деяких випадках
доцільно застосовувати таку характеристику як ймовірність появи його відмови
Fj (ti):
Fj ( t і ) = 1- Pj( ti ).
(2)
Оцінка надійності рейкових плітей безстикової колії в процесі експлуатації
передбачає умовний їх поділ на відрізки довжиною 12,5м (така довжина
рейкової вставки, що вварюється у пліть під час остаточного відновлення її
цілісності ). Рейки зрівнювальних прольотів з розгляду виключаються.
У роботі [1] наведена залежність сумарного поодинокого виходу у
дефектні mp (штук/км) термозміцнених рейок типу Р65 (в межах рейкової пліті)
від напрацьованого тоннажу Т, млн. т брутто (для ділянок з середнє зваженим
осьовим навантаженням 155 кН та швидкістю руху поїздів 100 км/година):
mp = 0,56·10-8Т3.
(3)
Ймовірність появи відмов рейок в процесі експлуатації визначається за
формулою:
Fр ( t і )= mp( t і )/Np ,
(4)
де Np – кількість умовних рейок довжиною 12,5м на 1км колії.
Научные труды SWorld

74

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Транспорт

У даному випадку цей показник становить
(5)
Fр ( t і ) = 0,35·10-10Т3.
Інтенсивність появи відмов рейок на ділянці колії відповідає залежності
λ р(ti) = mр(ti) /[Np - mр(ti)] ΔТ,
(6)
де ΔТ – обсяг напрацьованого тоннажу на інтервалі часу, що розглядається.
У даному випадку функція λр(ti)=f(Ti) описується такою математичною
моделлю
λр(ti)= 0,35·10-10Т4.
(7)
Ця модель є результатом відповідної обробки парних значень λр та Т на
інтервалі Т = 50 ÷ 750 млн.т брутто.
Перевірка залежності (7) за критерієм Фішера підтвердила адекватність
встановленої моделі.
Використовуючи матеріали роботи [1], встановлена залежність сумарного
виходу залізобетонних шпал за дефектами mшп (штук/км) в процесі експлуатації
безстикової колії ( з рейковими плітями довжиною 650м):
mшп = 0,146·10-5Т2.
(8)
Ймовірність появи відмов шпал (для даної конструкції ВБК) при
напрацюванні тоннажу відповідає математичній моделі
Fшп( t і ) = 7,93·10-10Т2,
(9)
а інтенсивність виходу шпал за дефектами описується залежністю
λшп(ti) = 0,8·10-9 Т2.
(10)
При встановленні показників надійності проміжних скріплень в процесі
експлуатації розглядаються структурні схеми з’єднання елементів у вузлі. При
цьому приймається у якості вихідного положення наступне: система з’єднаних
елементів (вузол скріплення) працездатна у разі, коли роботоспроможні усі її
елементи.
Чисельні значення ймовірності безвідмовної роботи вузлів скріплення
типу КБ при напрацюванні тоннажу встановлені в [2].
Відповідна обробка даних, що наведені в [2], дозволила визначити такі
математичні моделі для оцінки:
ймовірності появи відмов проміжного скріплення типу КБ (для конструкції
ВБК з Nеп= 1840 шт/км) при напрацюванні тоннажу
FКБ ( t і ) = 28,3·10-10Т3,
(11)
сумарного виходу за дефектами вузлів проміжного скріплення типу КБ в
процесі експлуатації
mКБ = 10,4·10-6Т3.
(12)
Перевірка залежностей (11) та (12) за критерієм Фішера підтвердила
адекватність запропонованих моделей.
Інтенсивність відмов вузлів скріплення типу КБ на ділянці
колії
встановлюється за формулою
λ КБ(ti) = mКБ(ti) / N(ti)ΔТ,
(13)
де N(ti) – число вузлів скріплень без відмови на момент часу ti..
У даному випадку функція λ КБ(ti) = f(Ti) описується такою математичною
моделлю
λ КБ(ti) = 3,5·10-10 Т2,4.
(14)
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Ця модель є результатом відповідної обробки парних значень λ КБ та Т на
інтервалі Т=100 ÷ 600 млн. т брутто, її адекватність підтверджується
результатами перевірки за критерієм Фішера.
Відмова вузла скріплення ще не означає відмови системи зв’язків рейки з
опорами. Згідно встановлених норм поперечна стійкість рейкової нитки
порушується (з’являється часткова відмова), коли у колії утворюється кущева
непридатність з 3-ох і більше вузлів проміжного скріплення.
Дослідженнями [2] встановлено
значення ймовірності безвідмовної
роботи системи поперечних зв’язків рейки з опорами при проміжному
скріпленні типу КБ. Відповідна обробка цих даних дозволила визначити
теоретичну залежність змінення ймовірності відмови вказаної системи
(ймовірність появи кущів непридатних вузлів скріплення) FКБкущ(ti) при
напрацюванні тоннажу
FКБкущ(ti) =5,5·10-20Т7.
(15)
Надійність щебеневого баласту в процесі експлуатації у даному
дослідженні оцінюється через появу такого специфічного дефекту як виплеск
баласту. У роботі [3] встановлені відповідні показники, що характеризують
працездатність щебеневого баласту (для означеної конструкції ВБК) при
напрацюванні тоннажу:
кількість шпал з виплесками на 1км колії
mвипл = 1,6·10-6Т3;
(16)
ймовірність та інтенсивність появи виплесків
Fвипл (ti)= 8,7·10-10Т3;
(17)
-10 2,14
λвипл (ti) =4,3·10 Т ;
(18)
Поодинокий виплеск баласту (у його зоні знаходиться одна шпала) не
розглядається як відмова баластового шару. У випадку, коли виплеск баласту
охоплює кущ шпал (три і більше шпал підряд), нормативи передбачають
відповідне зниження швидкості руху поїздів на даному кілометрі колії, тобто
має місце часткова відмова баластового шару.
Приблизно ймовірність появи в процесі експлуатації ВБК кущів шпал з
виплесками баласту Fвиплкущ (ti) та їх число mкущ на 1км колії можна [4]
визначити за формулами
Fвиплкущ (ti) = (mвипл / Nеп)3;
(19)
3
2
(20)
mкущ= mвипл / Nеп .
Таким чином, для конструкції ВБК, що розглядається, математичні моделі
показників Fвиплкущ (ti) та mкущ мають наступний вид
Fвиплкущ (ti)= 0,66·10-27Т9,
(21)
-24 9
mкущ=1,21·10 Т .
(22)
Залишивши за межами даної статті виконання відповідних розрахунків,
відмітимо, що за їх результатами встановлена математична модель функції
PВБК(ti)=f(Fp(ti), Fшп(ti), FКБ(ti), Fвипл(ti)):
PВБК(ti)= -2,7·10-6Т2+0,5·10-2Т+0,99.
(23)
Адекватність моделі підтверджена результатами перевірки за критерієм
Фішера. Область застосування залежності (23) знаходиться в межах від 0 до 700
млн. т брутто.
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Висновки з даного дослідження: встановлена математична модель для
оцінки надійності конструкції верхньої будови (з певними характеристиками)
безстикової колії при напрацюванні тоннажу.
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References: When the tonnage is reached, there is a steady tendency of deterioration of the
technical condition of the railway track. The issue of changing the reliability level of the track
design in the process of operation refers to the practical tasks of the track economy.
Mathematical models were established for changing the probability of failure of elements of
the upper structure of the railway track when the tonnage was accumulated.
A mathematical model with an estimate of the reliability of the upper structure of the weldless
in the process of operation is determined.

Стаття відправлена: 28.09.2017 г.
© Штомпель А.М.

ЦИТ: 317-008
УДК 531.43
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СУЛЬФОХРОМИРОВАНИЯ
RECOVERY OF SUCTION PRESSURE FUEL PUMPS OF HIGH PRESSURE
DIESEL ENGINES BY THE METHOD OF LOW-TEMPERATURE
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Аннотация. В статье отражен анализ отказов сельскохозяйственной
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техники. Рассмотрены методы восстановление плунжерных пар топливных
насосов дизельных двигателей. Теоретически было установлено, что
эффективная защита от истирания может быть обеспечена пленками,
формирующимися на поверхности металла, за счет нанесения на трущиеся
поверхности химических покрытий, содержащих в своей основе сульфиды,
фосфиды и другие химические производные металлов. В результате этого
выбран способ низкотемпературного сульфохромирования и приведены
экспериментальные данные оптимального количества всех ингредиентов
необходимых для восстановления прецизионных деталей данным способом.
Ключевые слова: износ, интенсивность изнашивания, трущиеся детали,
восстановление плунжерных пар.
Вступление.
Ремонт сельскохозяйственной техники является одним из важнейших
вопросов, связанных с поддержанием работоспособности тракторного парка,
используемого в народном хозяйстве страны. Высокое оснащение
агропромышленного комплекса (АПК) высокопроизводительной техникой и
механизмами обязывает современное ремонтное производство повышать свой
технический уровень технологии ремонта, всемерно совершенствовать
организацию производства, расширять технические возможности производства.
Повышению срока службы деталей и техники, в целом, наукой и практикой
придается огромное значение. Поэтому ремонт является объективной
необходимостью поддержания в работоспособном состоянии автотракторный
парк.
Одним из главных условий, обеспечивающих высокий уровень
организации ремонта сельскохозяйственной техники, является правильное и
своевременное обеспечение ремонтных предприятий запасными частями.
Расходы на запасные части имеют большой вес в общей стоимости ремонта
техники. Однако они могут быть значительно сокращены путем расширения
объемов восстановления изношенных деталей с применением прогрессивных
технологий.
Подавляющая часть сельскохозяйственной техники оснащена дизельными
двигателями, надежность и экономичность которых в значительной мере
предопределяется техническим состоянием деталей топливной аппаратуры и
прежде всего ее плунжерных пар [1].
По данным Госстата Иркутской области и Республики Бурятия, в период
проведения исследовательских работ до 50% тракторного парка находилось в
ремонте по причине неисправностей топливной аппаратуры.
По причине износа плунжерных пар увеличивается неравномерность
подачи топлива, что приводит к неустойчивой работе на малых оборотах и
значительной вибрации двигателя.
У изношенных плунжерных пар момент подачи запаздывает, так как после
перекрытия впускного окна топливо из над плунжерной камеры перетекает
обратно в то же окно по канавке местного износа. Чем больше износ, тем
сильнее перетекание топлива и, следовательно, больше запаздывает момент
впрыска [2].
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Износ плунжерных пар сопровождается значительным снижением
давления подаваемого топлива. Поэтому новые пары должны развивать
давление подачи топлива не ниже 50 МПа. При износе плунжерных пар это
давление может снижаться в 4...5 раз. Предельное давление принимается 20
МПа [3].
Износ плунжерных пар, кроме того, ведет к значительному снижению их
производительности из-за обратного перетекания топлива и к большим его
потерям, особенно на пусковых оборотах. Так, если износ достигает указанной
выше предельной величины, то потери топлива составляют: при нормальных
оборотах – 33...35% и при пусковых – 70...73% [4]. Рост потерь топлива с
уменьшением оборотов объясняется тем, что при медленном движении время
на перетекание возрастает. Следовательно, на участках местного износа
плунжера и гильзы утечка топлива будет больше.
Из выше изложенного, видно, что основными дефектами деталей
плунжерной пары являются износ и коробление. Установлено, что основной
износ плунжеров составляет от 0,002 до 0,010 мм, втулок – от 0,005 до 0,015
мм. [2]. Это позволяет обоснованно выбрать способ восстановления деталей
плунжерной пары, экономически целесообразный для ремонтного предприятия.
Проведенный подробный анализ существующих технологий по
восстановлению деталей плунжерной пары дает возможность предложить
метод низкотемпературного сульфохромирования.
Преимущество данного способа восстановления в том, что значительно
сокращается технологическое время на осуществление процесса, дешевизна
исходных материалов, отсутствие выбросов в окружающую среду. При
низкотемпературном сульфохромировании изделий любой конфигурации
создается, так называемый, композиционный слой, состоящий из сульфидов и
интерметаллидов. Сульфидный слой, легко работающий на сдвиг, дает
возможность хорошей приработки сопрягаемых деталей, в частности "плунжервтулка" с одновременной возможностью уменьшения сборочного зазора до 0,41,0 мкм. Диффузионный слой, состоящий из интерметаллических соединений,
дает возможность увеличения твердости на несколько единиц [5].
Для определения оптимального количества всех ингредиентов, входящих в
состав ванны сульфохромирования, детали плунжерных пар обрабатывались в
ваннах с различным содержанием компонентов, а также в зависимости от
температуры и времени обработки.
На основе экспериментально-математического обоснования влияния
состава и режимов работы ванны сульфохромирования на физикомеханические свойства покрытия, а также определения краевого угла
смачивания как характеристики молекулярного взаимодействия жидкости с
покрытием было выявлено, что наиболее качественное и оптимальное по
толщине покрытие получается после обработки деталей плунжерной пары в
ванне с составом (в % к массе): Н20 - 42,0...44,0; S - 0,4...0,6; Na2S - 0,9...1,1;
NaОН - 43,0...45,0; Nа2S203 - 1,0...2,0; СгОз - 9,0...11,0; при температуре 120-130
С0 и длительности процесса 50-60 мин [4].
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Заключение и выводы.
Установлено, что в процессе обработки образцов в ванне, в результате
химических взаимодействий основного металла и активных элементов
образуются соединения типа FeS, Fe2S2, Fе2S3, а также интерметаллидные
соединения типа FеСг и располагается по глубине 9 – 9,5 мкм. (рис.1)
Из вышеизложенного следует, что сульфохромированное покрытие пар
трения позволит значительно улучшить прирабатываемость напряжений в
начальный период работы и повысить их износостойкость в условиях
установившегося износа, особенно прецизионных деталей, работающих в
жестких условиях эксплуатации [4,5].
Основной целью нанесения химического покрытия на детали являлось
обеспечение высокого качества работы и минимальную интенсивность износа,
как в период приработки, так и в процессе эксплуатации.

Рис. 1. Микроструктура сульфохромированного покрытия полученного по
предлагаемой технологии
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АНАЛИЗ ТОЧЕК БИФУРКАЦИИ АНДРОНОВА-ХОПФА
СИСТЕМЫ ДВУХ СВЯЗАННЫХ БРЮССЕЛЯТОРОВ
ANALYSIS OF THE ANDRONOV-HOPF BIRFUSIONS POINTS OF THE
SYSTEM OF TWO RELATED BRUSSELS
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Аннотация. В работе определяется область параметров динамической
системы, в которой максимальное количество точек бифуркации АндроноваХопфа (число предельных циклов системы) равно четырем.
Ключевые слова: динамическая система, кубическая нелинейность,
бифуркация Андронова-Хопфа.
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Вступление.
Устоявшееся название «брюсселятор» или «тримолекулярная» модель, как
указано в [6], имеет система уравнений
 ∂X
2
2
 ∂t = A − ( B + 1) X + X Y + D1∇ X ,

 ∂Y = BX − X 2Y + D2∇ 2Y ,
 ∂t
относительно безразмерных переменных X, Y при фиксированных параметрах
A, B, D1, D2. Бифуркации в системе «брюсселятор» хорошо изучены [2, 6, 7].
Система двух взаимосвязанных брюсселяторов вида
 X ′ = A − ( B + 1) X + X 2Y + D ( X − X ),
1
1 1
1
2
1
 1
2
Y1′ = BX 1 − X 1 Y1 + D2 (Y2 − Y1 ),
 ′
2
 X 2 = A − ( B + 1) X 2 + X 2 Y2 + D1 ( X 1 − X 2 ),
 ′
Y2 = BX 2 − X 2 2Y2 + D2 (Y1 − Y2 ),

(1)

 A − ( B + 1) x1 + x12 y1 + D1 ( x2 − x1 ) = 0;

2
 Bx1 − x1 y1 + D2 ( y 2 − y1 ) = 0;

2
 A − ( B + 1) x2 + x2 y 2 + D1 ( x1 − x2 ) = 0;

2
 Bx2 − x2 y 2 + D2 ( y 2 − y1 ) = 0.

(2)

представляет собой уравнение баланса массы промежуточных продуктов Xi, Yi,
i=1,2, в каскаде двух одинаковых реакторов. Изучение бифуркаций (1)
проводится, в основном, с привлечением методов численного анализа [7].
Исследование систем с полиномиальной правой частью на границе области
устойчивости осуществлено в [1] методами построения ляпуновских величин.
Использование результатов [1] или [3, 4] дает возможность определить
ляпуновские величины системы (1).
Система двух связанных брюсселяторов позволяет выразить координаты
стационарных точек через параметры системы в виде решений биквадратного
уравнения. Анализ пары дискриминантов уравнения разбивает множество
параметров системы на области, внутри которых число k, число стационарных
точек системы (1), не изменяется. Возможные значения k=1,…,5. Решение
уравнения стационарной точки на границе области устойчивости устанавливает
существование открытых областей параметров, внутри которых число точек
бифуркации Андронова-Хопфа равно четырем. Показана возможность
включения системы в однопараметическое семейство, пригодное для
применения теоремы о центральном многообразии.
Основной текст
1. Анализ точек равновесия.
Пусть М 0 ( x1 , y1 , x2 , y 2 ) - точка равновесия системы (1). Другое название:
М 0 - неподвижная точка, точка покоя, стационарная точка системы (1). По
определению, координаты точки М 0 удовлетворяют системе уравнений:
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Согласно физическому смыслу задачи [7] систему (2) рассматривают в
области положительных переменных x1 , y1 , x2 , y 2 при положительных
параметрах A, B, D1 , D2 .
Одно из решений системы (2) – стационарная точка в виде
M * ( A; B / A; A; B / A) , которую иногда называют «тривиальной» [7].
Выразим координаты стационарной точки М 0 , отличной от М * , через
параметры системы A, B, D1 , D2 .
Лемма 1. Координаты точки покоя М 0 , М 0 ≠ М * , удовлетворяют системе
 x1 + x2 = 2 A;

2
2
 D0 ( x1 x2 ) − 2 D2 ( B + D0 ) x1 x2 + 4 D2 D0 A = 0;

B + D0 AD0
(3)
− 2 ;
 y1 =
x
x
1
1


B + D0 AD0
− 2 ,
 y2 =
x2
x2

где D0 = 2 D1 + 1.
Доказательство. Сумма всех уравнений (2) дает соотношение x1 + x2 = 2 А.
Переменную y1 находим из первого уравнения (2),учитывая x2 = 2 А − x1;
переменную y2 находим из третьего уравнения (2), заменив x1 = 2 А − x2 .
Второе уравнение системы (3) можно получить, если подставить разность
y2 − y1 во второе уравнение системы (2) (или в четвертое). Проведем
необходимые выкладки:
x1 − x2
1 1
1
1
x12 − x22
y2 − y1 = ( B + D0 )( − ) − AD0 ( 2 − 2 ) = ( B + D0 )
− AD0
=
x2 x1
x1 x2
x2 x1
( x1 x2 ) 2
B + D0 2 A2 D0
B + D0 2 A2 D0
−
=
x
−
A
−
)
2
(
)(
),
1
x1 x2
x1 x2
( x1 x2 ) 2
( x1 x2 ) 2
учитывая x1 − x2 = 2( x1 − А) .
Подставим полученное выражение разности y2 − y1 во второе уравнение
= ( x1 − x2 ) ⋅ (

системы (2), в котором кубический член

x12 y1 понижаем в степени:

x12 y1 = ( B + D0 ) x1 − AD0 . Левая часть уравнения принимает вид:

Bx1 −

x12

B + D0 2 A2 D0
+ D2 ( y2 − y1 ) = Bx1 − ( B + D0 ) x1 + AD0 + 2 AD2 ( x1 − A) ⋅ (
)=
−
x1 x2
( x1 x2 ) 2

2 D2 ( B + D0 ) 4 D2 D0 A2
).
−
x1 x2
( x1 x2 ) 2
Равенство нулю второй скобки дает второе уравнение системы (3). Если
x1 = А , тогда получаем М 0 = М * – «тривиальная» точка. Доказательство
закончено.
= ( A − x1 ) ⋅ ( D0 −
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2. Уравнение стационарной точки на границе области устойчивости.
Система (1) имеет матрицу линеаризации:
 − B0 + 2 x1 y1

x12
D1
0


D2
0
− x12 − D2
 B − 2 x1 y1

J =
(22)
,
2
D
B
x
y
x
0
2
−
+
1
0
2 2
2


2

D2
B − 2 x2 y 2
0
− x2 − D2 

где B0 = B + D1 + 1 .
Изучим коэффициенты характеристического уравнения det (J-λE) = 0 ,
здесь Е - единичная матрица четвертого порядка. Хорошо известно выражение
коэффициентов характеристического уравнения
(23)
det (J-λE) = λ4 + pλ3 + qλ2 + rλ + s =0
через элементы исходной матрицы J = ( jkl ), k , l = 1,.....,4 :
 p = −( j11 + j 22 + j33 + j 44 );

q = j11 j12 + j11 j13 + j11 j14 + j 22 j 23 + j 22 j 24 + j33 j34 ;

j 21 j 22 j31 j33 j 41 j 44 j32 j33 j 42 j 44 j 43 j 44

j11 j13 j14 j 22 j 23 j 24
j11 j12 j13 j11 j12 j14

r = − j
j 22 j 23 − j 21 j 22 j 24 − j31 j33 j34 − j32 j33 j34 ;

21
(24)

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
44
42
43
44
41
43
44
41
42
33
31
32


j11 j12 j13 j14

j 21 j 22 j 23 j 24

=
.
s

j31 j32 j33 j34


j 41 j 42 j 43 j 44
Обозначим Re λ - вещественная часть λ , Im λ - мнимая часть числа λ .
Система (1) устойчива по Ляпунову, если все собственные числа λ , решения
(23), имеют Re λ < 0 . Условия устойчивости Раусса - Гурвица:
p > 0, q > 0, r > 0, s > 0 . На границе области устойчивости вида Re λ = 0 одна
пара корней имеет вид λ1, 2 = ±iω , ω > 0 , вторая пара λ3, 4 имеет Re λk < 0 ,

k = 3,4 .
Пусть λ = α + iβ - корень характеристического уравнения (23), где
α = Re λ , β = Im λ . Тогда:
λ2 = α 2 − β 2 + 2іβ , λ3 = α 3 − 3αβ 2 + (3α 2 β − β 3 )і ,

λ4 = α 4 − 6α 2 β 2 + β 4 + (4α 3 β − 4αβ 3 )і .
Полученные выражения подставим в (23) и выделим вещественную и
мнимую часть:
λ4 + pλ3 + qλ2 + rλ + s = α 4 − 6α 2 β 2 + β 4 + р(α 3 − 3αβ 2 ) + q(α 2 − β 2 ) +
+ rα + s + (4α 3 β − 4αβ 3 + 3 pα 2 β − pβ 3 + 2qαβ + rβ )і.
Получаем систему вещественных уравнений, эквивалентную (23):
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α 4 − 6α 2 β 2 + β 4 + р (α 3 − 3αβ 2 ) + q (α 2 − β 2 ) + rα + s;
(25)
 3
3
2
3
4α β − 4αβ + 3 pα β − pβ + 2qαβ + rβ .
На границе области устойчивости Re λ = 0 приравниваем α = 0 . Тогда (25)
принимает вид:
4
2
β − qβ + s = 0;
(26)

− pβ 3 + rβ = 0.
Нетривиальные корни β ≠ 0 находим из системы
 2 q 2 q2
− s;
( β − ) =
(27)
2
4

β ( pβ 2 − r ) = 0.

Условия совместности системы (27) дают область существования
ненулевых комплексных корней с нулевой вещественной частью:
 q 2 ≥ 4 s;

2
(28)
 r 
r
  − q + s = 0.
p
 p 
Уравнение Re λ = 0 для системы четырех дифференциальных уравнений
первого порядка с полиномиальной правой частью в упрощенном виде
(29)
r 2 − pqr + sp 2 = 0 ,

при условии q 2 ≥ 4 s , хорошо известно [1].
Характеристические числа матрицы (21) зависят от параметров A, B, D1,
D2. Вычислим производную α ′ = d (Re λ / dµ , где µ – один из возможных
параметров. Продифференцируем уравнения (25) по параметру µ , считая
α = α (µ ) , β = β (µ ) .
Находим производную первого уравнения (25):
4α 3α ′ − 12αα ′β 2 + 12α 2 ββ ′ + 4 β 3 β ′ + p′α 3 + 3 pα 2α ′ − 3 p′αβ 2 − 3 pα ′β 2 −

− 6 pαβ β ′ + q′α 2 + 2qαα ′ − q′β 2 − 2qββ ′ + rα ′ + rα ′ + s′ = 0.
Подстановка α = 0 дает первое уравнение в преобразованном виде
(r − 3 pβ 2 )α ′ + (4 β 3 − 2qβ ) β ′ = q′β 2 − s′.
Находим производную второго уравнения (25):
12α 2α ′β + 4α 3 β ′ + 4α ′β 3 − 12αβ 2 β ′ + 3 p′α 3 β + 9 pα 2α ′β + 3 pα 3 β ′ − p′β 3 −
− 3 pβ 2 β ′ + 2q′αβ + 2qα ′β + 2qαβ ′ + r ′β + rβ ′ = 0.
Подстановка α = 0 дает второе уравнение в преобразованном виде
(2qβ − 4 β 3 )α ′ + (r − 3 pβ 2 ) = p′β 2 − r ′β .
Составим систему для поиска α ′ , β ′ :
(r − 3 pβ 2 )α ′ + (4β 3 − 2qβ ) β ′ = q ′β 2 − s ′;
(30)

(2qβ − 4β 3 )α ′ + (r − 3 pβ 2 ) β ′ = p ′β 3 − r ′β .
Научные труды SWorld

89

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Физика и математика

Главный определитель системы
∆ = (r − 3 pβ 2 ) 2 + (2qβ − 4 β 3 ) 2 > 0 .

(31)

Определитель ∆ положителен в силу того, что условие β 2 = r / p из
второго уравнения (27) при выполнении условий устойчивости p > 0, r > 0
влечёт r − 3 pβ 2 = r − 3 p ⋅ (r / p ) = −2r ≠ 0 .
Расчетная формула α µ′ :
d Re λ (q′β 2 − s′)(r − 3 pβ 2 ) − ( p′β 3 − r ′β )(4 β 3 − 2qβ )
,
(32)
=
dµ
∆
где ∆ определен в (31).
Стационарная точка на границе устойчивости Re λ = 0 должна
удовлетворять уравнению (29), в котором участвуют коэффициенты
характеристического уравнения (23). Используем замену (19) для вычисления
коэффициентов по формулам (24).
Лемма 2. Коэффициенты p, q, r, s характеристического многочлена (23)
после замены (19) принимают вид:
R3 (t 2 )
Q3 (t 2 )
S3 (t 2 )
P2 (t 2 )
; q(t ) =
; r (t ) =
; s (t ) =
,
p(t ) =
E1 (t 2 )
E1 (t 2 )
E1 (t 2 )
E1 (t 2 )

где E1 (t 2 ) = A2 − t 2 , P2 ( x) – квадратный трехчлен по х, Q3 ( x) , R3 ( x) , S 3 ( x) –
кубические многочлены по х. Точные формулы таковы:
P2 (t 2 ) = −2(t 4 + ( D2 − 3D1 − B − 1)t 2 + A2 ( B − D1 − D2 − 1) − A4 ;
Q3 (t 2 ) = −t 6 + (3 A 2 + 2 B + 4 D1 − 2 D2 )t 4 + (4 D2 − 6 D1 − 2 B − 6 BD1 + 4 BD2 + 12 D1 D2 +
+ 24 A 2 D1 + 12 A 2 − 3 A 4 − B 2 − 8D12 − 1)t 2 + 2 A 2 D1 − 2 A 4 B − 2 A 2 B + 4 A 2 D2 + 4 A 4 D1 +
+ 2 A 4 D2 + A 2 + 4 A 4 + A6 + A2 B 2 − 2 A2 BD1 − 4 A2 BD2 + 4 A2 D1 D2 ;
R3 (t 2 ) = 2(−( D1 + 1)t 6 + ( B + 4 D1 + BD1 + BD2 + 2 D1D2 + 3 A2 D1 + 3 A2 + 4 D12 + 1)t 4 +
+ (18 A2 D1 − 2 BD2 − 6 D1D2 − D2 + 6 A2 D2 − 6 A4 D1 − B 2 D2 − 8D12 D2 + 6 A2 − 3 A4 +
+ 12 A2 D12 − 6 BD1D2 + 12 A2 D1D2 )t 2 + A2 D2 − A4 B + 2 A4 D1 + 2 A4 D2 + A6 D1 + A4 +
+ A6 + A2 B 2 D2 − 2 A2 BD2 − A4 BD1 − A4 BD2 + 2 A2 D1D2 + 2 A4 D1D2 − 2 A2 BD1D2 );
S3 (t 2 ) = −(2 D1 + 1)t 6 + (2 D2 + 2 BD2 + 4 D1D2 + 6 A2 D1 + 3 A2 )t 4 + (12 A2 D2 − 6 A4 D1 −
− 3 A4 + 24 A2 D1D2 )t 2 + 2 A4 ( D2 + A2 D1 + A2 − BD2 + 2 D1D2 ).
Замечание. Проверку коэффициентов полученных формул можно
осуществить с помощью действий над символьными переменными в
подходящей программной среде (Mapl, Matlab).
Доказательство. Подстановка (19) позволяет упрощать сумму (или
произведение) двух однородных относительно (х1,у1), (х2,у2) соответственно
многочленов одинаковой степени, тождественно совпадающих между собой
при замене х1 на х2, у1 на у2. В результате получаем дробно-рациональную,
четную относительно t, функцию со знаменателем A2-t2. Например,
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x12 + x22 = 2( A2 + t 2 ) ; x1 y1 + x2 y2 = 2( B + D0 − D0 A2 /( A2 − t 2 )) ;

x1 y1 x2 y2 = ( B + D0 ) 2 − 2 A( B + D0 ) /( A2 − t 2 ) + A2 D02 /( A2 − t 2 ) .
Проверим первую формулу коэффициентов характеристического
полинома
p(t ) = −( j11 + j22 + j33 + j44 ) = x12 + x22 − 2( x1 y1 + x2 y2 ) + 2( B0 D2 ) =
= 2( A2 + t 2 ) − 4( BD0 + D0 A2 /( A2 − t 2 )) + 2( B0 + D2 ) =
= 2(−t 4 + (2 B + 2 D0 − B0 − D2 )t 2 + A2 (−2 B + B0 + D2 ) + A4 ) /( A2 − t 2 ),
где D0 = 2 D1 + 1, B0 = B + D1 + 1. Несложно проверить, что
2 B + 2 D0 − B0 − D2 = B + 3D1 − D2 + 1 , − 2 B + B0 + D2 = − B − D1 D2 + 1 .

Поэтому, p (t ) = 2(−t 4 + ( B + 3D1 − D2 + 1)t 2 + A2 (− B + D1 + D2 + 1) + A4 ) /( A2 − t 2 ).
Оставшиеся формулы требуют однотипных преобразований, состоящих в
поиске и суммировании слагаемых одинаковой степени однородности.
Опустим эти несложные выкладки, объем которых весьма велик.
Доказательство закончено.
В лемме 2 установлено, что коэффициенты характеристического
многочлена (23) включают параметр D2 в степени, не превышающей единицу.
Исключение D2 по формулам (20) приводят (29) без потери решений к виду,
удобному для поиска и анализа точек бифуркации.
Лемма 3. Представим координаты стационарной точки M ≠ M * системы
(1) по формулам (18), (19), параметр D2 по формуле (20). Пусть точка М лежит
на границе области устойчивости Re λ = 0 вида (29) в допустимой области
параметров A>0, B>0, D1>0, D2>0. В таком случае переменная t, входящая в
состав (18-20) при условии (21), удовлетворяет четному алгебраическому
уравнению двадцать второй степени
(33)
Φ11 (t 2 , A, B, D1 ) = 0 .
Коэффициенты, входящие в состав (33) сомножителями монома t 2 k , k=0, 1,
…, 11, полиноминальны относительно параметров A, B, D1 степени не более
26 − 2 ⋅ k .
Замечание. Конкретное выражение каждого из коэффициентов (33), за
исключением главного, весьма объемно и не будет присутствовать в явном виде
в последующих выкладках, поэтому они здесь не приводятся. Получить явные
выражения
коэффициентов
несложно,
применяя
программирование
символьных формул.
Доказательство. Обозначим H1 (t 2 ) = 2(( A2 − t 2 )( B / D0 + 1) − 2 A2 ) ,
H 2 (t 2 ) = (t 2 − A2 ) 2 – многочлены относительно t2 соответственно первой и

второй степени. Формула (20) принимает вид D2 = H 2 (t 2 ) / H1 (t 2 ) . Подставим
выражение D2 в формулы леммы 2, сохраняя обозначения леммы. Простые
преобразования показывают, что коэффициенты характеристического
многочлена принимают вид:
Научные труды SWorld

91

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 48

Физика и математика

 p(t ) = P3 (t 2 ) / F2 (t 2 ), q(t ) = Q4 (t 2 ) / F2 (t 2 ),

r (t ) = R4 (t 2 ) / F2 (t 2 ), s(t ) = S 4 (t 2 ) / F2 (t 2 ),
где F2 (t 2 ) = ( A2 − t 2 ) H1 (t 2 ) .

(34)

Отметим, что в (34) выражение F2(x) – квадратный трехчлен по х;
выражение P3(x) – кубический многочлен по х; выражения Q4(x), R4(x), S4(x) –
многочлены четвертой степени по х. Преобразуем (29) с учетом (34):
r 2 − pqr + sp 2 = ( R4 (t 2 ) / F2 (t 2 )) 2 − P3 (t 2 )Q4 (t 2 ) R4 (t 2 ) /( F2 (t 2 )) 3 +
где

+ S 4 (t 2 )( P3 (t 2 )) 2 /( F2 (t 2 )) 3 = F11 (t 2 , A, B, D1 ) /( F2 (t 2 )) 3 ,

F11 (t 2 , A, B, D1 ) = ( R4 (t 2 )) 2 F2 (t 2 ) − P3 (t 2 )Q4 (t 2 ) R4 (t 2 ) + S 4 (t 2 )( P4 (t 2 )) 2 , (35)
многочлен одиннадцатой степени относительно t2.
Проверка утверждения леммы 3 о коэффициентах входящих в состав (33),
проводится аналогичными рассуждениями. Например, простое вычисление
показывает, что старший коэффициент при мономе t22 равен
8 B 3 D1 + 6 B 3 + 24 B 2 D12 + 26 B 2 D1 + 7 B 2 + 16 BD13 + 24 BD13 + 24 BD12 + 12 BD1 + 2 B ,
как и требуется в лемме 3. Анализ уравнения (33) с учетом (35) не потребует
знания явных формул других коэффициентов (33), объём которых весьма
велик. Проверку оставшихся коэффициентов легко осуществить, используя
действия над символьными выражениями. Доказательство завершено.
Обозначим Q = Q( A, B, D1 , D2 ) – количество точек равновесия системы (1);
N = N ( A, B, D1 , D2 ) – число стационарных точек, лежащих на границе Re λ = 0 .
Теорема 1 показывает, что N ≤ Q ≤ 5 . Понятно, что число решений (23) не более
четырех, поэтому N ≤ 4 . С другой стороны, пусть выполняются неравенства
(17). Вычисление величины D2 согласно (20) в тривиальной точке М* при t=0
дает значение D2 = 0,5 A2 /( B / D0 − 1) , что противоречит второму из неравенств
(17). Точка М* не входит в число точек вида (17), что влечет N ≤ 4 .
Приведем пример построения области параметров Ω , для точек которой
выполнено N = 4 . Выберем значения A=2, B=7,5, D1=0,2. Согласно (21) для
0<t<t0, значение t0=1,6557. Численное решение (35) дает три вещественных
значения t:
1) Первое значение. t1=1.65034, D2=7.1419. Координаты точки покоя
М(3.5503; 2.2280; 0.3497; 40.3487). Собственные числа λ1, 2 = ±2.20464 ⋅ i ,

λ3 = −6.84483 , λ4 = −20.25058 .
∂Φ11
d (Re λ )
∂Φ11
Производные
= 26.8672 ;
= 2.6363 ⋅105 ;
= 5.4212 ⋅ 105 .
dD1
∂D1
∂t
Первая ляпуновская величина L1 = −1.0699 ⋅108 .
2) Второе значение t2=0.59332, D2=0.438. Две неустойчивые точки покоя
М1(3,4418; 2,3495; 0,5582; 19,9151); М2(2,5933; 3,0156; 1,4067; 5,7515).
Симметричные точки можно получить перестановкой однотипных координат:
х1 и у1, х2 и у2. Матрица линеаризации имеет во всех точках собственные числа:
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λ1 = 2.6181 , λ2.3 = ±2.166 ⋅ i , λ4 = −0.13837 .
3) Третье значение t3=1.31526, D2=0.4006. Две неподвижные устойчивые
точки: М1(3.3153; 2.4298; 0.6847; 14.8802); М2(3.0845; 2.5911; 0.9155; 10.0042).
Симметричная пара точек: М3(0.6847; 14.8802; 3.3153; 2.4298); М4(0.9155;
10.0042; 3.0845; 2.5911). Матрица линеаризации совпадает во всех указанных
точках, собственные числа таковы: λ1, 2 = ±0.5250 ⋅ i , λ3, 4 = −1.96424 − 2.42301 ⋅ i .
∂Φ11
d (Re λ )
∂Φ11
Производные
= −4.9236 ;
= −3.0958 ⋅107 ;
= −3.3927 ⋅ 10 7 .
∂D1
∂t
dD1
Первая ляпуновская величина L1 = 9.9803 ⋅ 10 4 .
Расчеты выполнялись с двойной точностью, число значащих цифр равно
64. Погрешность вычисления собственных чисел 10-11, но она может упасть до
10-8 при подходе параметров к границе области Ω .
Результаты численного анализа иллюстрируют вид окрестности Ω , в
которой качественное поведение системы (1) не меняется при близких
значениях параметров. Проведем сечения Ω , позволяющие судить о поведении
границ интервалов, целиком входящих в Ω . Сечения выполнены для A=2.
Интервалы-сечения таковы:
D1 = 0.1, B ∈ (7.03; 14.99); D1 = 0.2, B ∈ (7.17; 12.67); D1 = 0.5, B ∈ (7.47; 13.03) ;
D1 = 0.75, B ∈ (10.34; 11.62) ; D1 = 0.8, B ∈ (10.89; 11.33) ; D1 = 0.82 , B ∈ (11.11; 11.20)
Сечения, выполненные для A ≈ 2 , дают близкие результаты.
Теорема 2. 1).Существует открытая окрестность Ω области параметров
такая, что при любом выборе значений из Ω найдется t ∈ (0, t0 ) ,
t0 = A(( B − D0 ) /( B + D0 ))1 / 2 , D0 = 2 D1 + 1, для которого система (1) с параметром
D2 вида (20) имеет четыре точки равновесия на границе области устойчивости
Re λ = 0 со значением первой ляпуновской величины L1>0. 2).Существует
открытая окрестность Q области параметров A, B, D1 такая, что при любом
выборе значений из Q найдется t ∈ (0, t0 ) и значение D2 вида (20), для которого
система (1) имеет две точки равновесия на границе области устойчивости
Re λ = 0 со значением первой ляпуновской величины L1<0.
Доказательство. Рассуждения однотипны во всех точках Ω или Q.
Выберем значения A=2, B=7.5, D1=0.2. Тогда t0=1.6557. Пусть t1=1.31488,
t2=1.31564, значение L1 ≈ 9.98 ⋅ 10 4 > 0 . Расчет по формулам (35) дает
Функция
Φ11 (t12 , A, B, D1 ) = −1.29 ⋅10 4 .
Φ11 (t12 , A, B, D1 ) = 1.29 ⋅ 10 4 ;
2
Φ (t ) = Φ11 (t1 , A, B, D1 ) бесконечно дифференцируема на интервале [t1, t2] и
имеет смену знаков. Следовательно, найдется точка t * ∈ [t1 ,t 2 ] , для которой
Φ (t * ) = 0 . Значения коэффициентов характеристического уравнения p(t), q(t),
r(t), s(t) при t = t * , D2 из (20), ( D2 ≈ 0.4006 ), удовлетворяют уравнению (29):
r 2 − pqr + sp 2 = 0 , при выполнении условий Раусса-Гурвица: p>0, q>0, r>0, s>0.
Подставим значения β 2 = r / p в систему (25). Первое уравнение (25) дает
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α = 0 , где α = Re λ = 0 .
Параметр D2 вида (20) на интервале (t1,t2) допускает оценку:
( A2 − t 22 )
( A2 − t12 ) 2
.
≤ D2 ≤
2(( A2 − t12 )( B / D0 + 1) − 2 A2 )
2(( A2 − t 22 )( B / D0 + 1) − 2 A2 )
Оценка D2 устанавливает справедливость неравенств (17) для всех
t ∈ [t1 ,t 2 ]. Значит, точка t * дает четыре значения х1 в (18). В малой окрестности
t * значение L1>0 сохраняется. Известно, что корни уравнения (29) простые [1].
В такой ситуации можно применить теорему о непрерывной зависимости
решений (2), (29) от параметров, что доказывает открытость Ω .
Для доказательства второй части теоремы выберем t1=1.6500, t2=1.6507.
Расчет
по
формулам
(35)
дает
Φ11 (t12 , A, B, D1 ) = −172.26 ,

Φ11 (t12 , A, B, D1 ) = 156.35 , t * ≈ 1.6503 , D2 ≈ 7.1491 , значение L1 ≈ −1.069 ⋅ 108 < 0 .
Оценка D2 устанавливает справедливость неравенств (15) для всех t ∈ [t1 ,t 2 ].

Значит, точка t * дает два значения х1 в (18). Открытость Q устанавливается
аналогично открытости Ω . Доказательство закончено.
4. Анализ точек бифуркации Андронова-Хопфа.
Системы двух, трёх или четырех дифференциальных уравнений первого
порядка с полиномиальной правой частью подробно изучены в [1]. На основе
условий устойчивости Раусса - Гурвица определены границы области
устойчивости, получено выражение L(λ0) – первой ляпуновской величины,
через коэффициенты исходной системы. Расчет ляпуновских величин
реализован в целом ряде программных средств [3–4]. Знак ляпуновской
величины определяет характер точек бифуркации Андронова-Хопфа.
Пусть М0(х10, у10, х20, у20) – стационарная точка системы (1). Перенесем
начало координат в точку М0 по формулам параллельного переноса: х1=u1+x10,
y1=v1+y10, х2=u2+x20, y2=v2+y20. В новых переменных u1, v1, u2, v2 система (1)
принимает вид:
′
2

v1 + D1u2 + y10u12 + 2 x10 u1v1 + u12 v1 ,
u1 = (2 x10 y10 − B0 )u1 + x10
 ′
2
− D2 )v1 + D2 v2 − y10u12 − 2 x10 u1v1 − u12 v1 ,
 v1 = ( B − 2 x10 y10 )u1 + (− x10
(36)

′
2
2
2
 u2 = D1u1 + (2 x20 y20 − B0 )u2 + x20 v2 + y20u2 + 2 x 20 u2 v2 + u2 v2 ,
 ′
2
2
2
v2 = D2 v1 + ( B − x20 y20 )u2 + (− x20 − D2 )v2 − y20u2 − 2 x 20 u2 v2 − u2 v2 ,
где В0 = В+D1+1.
Представим систему (36) в более удобном для анализа матричном виде.
Матрица линеаризации (22) в точке М0 представляет собой матрицу вида:
2
 − B0 + 2 x10 y10

x10
D1
0


2
D2
0
− x10 − D2
 B − 2 x10 y10

(37)
J (M 0 ) = 

2
D
B
x
y
x
0
2
−
+
1
0
20 20
20


2


D
B
x
y
x
D
0
2
−
−
−
2
20 20
20
2

Обозначим нелинейные слагаемые системы (36):
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(38)
pk (uk1vk ) = yk20uk2 + 2 xk 0uk vk + uk2vk , k=1, 2
Вектор-столбец нелинейных слагаемых (36) запишем в виде:
F (u1 , v1 , u2 , v2 ) = ( p1 (u1 , v1 );− p1 (u1 , v1 ); p2 (u2 , v2 );− p2 (u2 , v2 ))t (39)
где верхним индексом «t» обозначено транспонирование матрицы. Система (36)
в матричном виде имеет запись:
(40)
ω = J ( M 0 )ω + F (ω );
t
здесь ω=(u1, v1, u2, v2) .
Пусть М0 – устойчивая стационарная точка системы (1) с параметрами А0,
В0, D10, D20 на границе области устойчивости Re λ=0. Множество собственных
чисел матрицы линеаризации в точке М0 составляет спектр матрицы
spectrJ ( M 0 ) = {λk , k = 1...4; Re λ1, 2 = 0; Re λ3, 4  0} .
Приведем матрицу J(М0) к жорданову виду Н с помощью невырожденной
линейной замены координат: ω=Ph; det P≠0; h=(z1,z2,w1,w2)t:
A 0
,
(41)
H = P −1 ⋅ J ( M 0 ) ⋅ P = 
 0 B
здесь spectr A={λ3, λ4; Re λ3,4 ‹0}; spectr B={λ1, λ2; Re λ1,2 =0}.
Приведение системы четырех дифференциальных уравнений первого
порядка с полиномиальной правой частью к стандартному виду дано в [1].
Используем (41) для «расщепления» (40) с целью применить теорему 5.2
[8] о центральном многообразии. Пусть z=(z1,z2)t, w=(w1,w2)t. Определим
нелинейные слагаемые f(h)=(f1(h),f2(h))t; g(h)=(g1(h),g2(h))t, h=(z1,z2,w1,w2)t, с
помощью соотношения
(42)
( f1 (h), f 2 (h), g1 (h), g 2 (h)) = ( P −1  F ( P(h)))t
После замены ω=Ph, использованной для построения жордановой формы
(41), система (40) принимает вид:
 z = Az + f ( z , w)
(43)


w
=
Bw
+
g
(
z
,
w
)

Здесь spectrA={λ3,4; Re λ3, 4 <0}; spectrB={λ1,λ2;
Re λ1, 2 =0}. Функции
f(z,w), g(z,w) согласно (34), (42) бесконечно гладкие и обращаются в нуль
вместе со своими производными в начале координат. Включим систему (43) в
параметрическое семейство, зависящее от параметра μ=D1-D10.
Теорема 3. Пусть M0(x10,y10,x20,y20)єΩ (либо M0ϵQ) – устойчивая
неподвижная точка системы (1) с параметрами А0, В0, D10, D20 на границе
области устойчивости Reλ=0, где Ω (либо Q) – определено в теореме 2. Для
фиксированных А0, В0 найдется такой интервал І=(–ε,ε), ε>0, что систему (43)
можно включить в семейство систем вида:
~
 z = Az + f ( z, w, µ )
(44)

~ ( z, w, µ ) ,

w
Bw
g
=
+

где μ=D1-D10, μϵІ, D2=D2(D1) - C∞ - гладкая функция от D1; spectrA={λ3,λ4;
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~
Re λ 3, 4 <0}; spectrB={λ1,λ2; Reλ1,2=0}. Функции f и g~ вместе с производными
~
~
по (z,w) непрерывны по μ; f (0,0,0)=0; g~ (0,0,0)=0; f (z,w,0)=f(z,w);
g~ (z,w,0)=g(z,w).
Доказательство. В теореме 2 установлено, что координаты точек M0ϵΩ,
удовлетворяющей уравнению Ф11(t*,А0, В0, D10, D20(t*))=0, имеют вид
M0(x10(t*),y10(t*), x20(t*),y20(t*)), где t*ϵ(t1,t2) – определено в доказательстве
теоремы 2. Формулы (18-20) устанавливают гладкую зависимость функций
x1,y1, x2,y2 и параметра D2(t) на интервале (21) в случае фиксированных A, В, D1.
Левая часть Ф11(t,А, В, D1, D2(t)) уравнения (33) согласно лемме 3 многочлен
относительно t степени 22 с полиномиальными по параметрам коэффициентами
степени не выше 26. Корни уравнения (33) на интервале (t1,t2) простые согласно
[1]. Расчет нулей производных α=(Ф11)'t , β=(Ф11)'D1 в интервале (t1,t2)
показывает ближайшее значение t=1,45998, где α(t)=0, поэтому в малой
окрестности точки t*=1,31526 производные α, β отличны от нуля и совпадают
по знаку α≈-3,39*107, β≈-3,09*107. По теореме о неявной функции найдется
интервал Ωɛ=(D10-ε,D10 +ε), на котором определена неявная C∞-гладкая функция
t=t(D1), D1ϵΩɛ, удовлетворяющая уравнению Ф11(t(D1),А0, В0, D1, D2(t(D1))=0.
Анологично устанавливается зависимость t=t(D1), D1ϵΩɛ, для точек M0ϵQ.
Используя зависимость t=t(D1), D1ϵΩɛ, можно считать, что на интервале
I=(-ε,ε) координаты стационарной точки М, лежащей на границе области
устойчивости Reλ=0, гладко зависят от параметра μ= D1 - D10, М=М(μ), μ є I.
Включим систему (43) в однопараметрическое семейство систем вида:
(45)
h = P −1  J ( M ( µ ))  P(h) + P −1  F ( P(h)),
t
где h = (z1,z2,w1,w2) , замена ω=Ph построена в (41). Определим функции
~
f ( z , w, µ ) , g~ ( z , w, µ ) с помощью соотношения
~
(46)
( f , g~ )t = P −1  ( J ( M ( µ )) − J ( M ))  P(h) + P −1  F ( P(h)),
0

где нелинейная составляющая F(u1, v1, u2, v2) определена в (38-39). Слагаемое
P −1  J ( M ( µ ))  P(h) линейное по h, гладко зависит от μ. Полиномиальное

слагаемое P −1  F ( P(h)) , согласно (38-39), гладко зависит от h=(z,w)t и
обращается в ноль вместе со своими производными по z и w в точке z=0, w=0,
~
~
μ=0. Выполнение требований f (0,0,0)= g~ (0,0,0)=0, f z(0,0,0)= g~ z(0,0,0)=0,
~
f w(0,0,0)= g~ w(0,0,0)=0 очевидно. Гладкая зависимость М=М(μ) влечет
~
J ( M ( µ )) → J ( M 0) при μ→0. Поэтому f (z,w,0)=f(z,w); g~ (z,w,0)=g(z,w).
Доказательство закончено.
~
Замечание. Функции f , g~ из (46) имеют Ck -гладкость для любого k≥1 по
переменным z,w,μ в силу того, что первое слагаемое класса C∞ по μ и линейное
по h, а второе слагаемое полиномиальное по h степени не выше трех,
h=(z1,z2,w1,w2)t.
Для анализа точек бифуркации Андронова-Хопфа используем
утверждение, приведенное в [9], теорема 11.1. Перейдем к его формулировке,
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Abstract
We consider a dynamical system of four first-order differential equations with a cubic
nonlinearity, depending on four parameters. A partition of a set of parameters into regions is
performed, within which the number of stationary points of the system equal to k is constant. The
possible values of k, k = 1, ..., 5 are established, which coincides with the known results of
numerical analysis.
The behavior of a structurally unstable dynamical system on the boundary of a stability
region of the form Re λ = 0 is studied. The system can be included in a one-parameter family, for
which the theorem on a central manifold is applicable. Cases of soft and rigid loss of stability of a
dynamic system are studied. The existence of regions of parameters of the first type is established,
within which the number of points of the Andronov-Hopf subcritical (hard) bifurcation is four, and
regions of the second type, within which the number of points of the Andronov-Hopf supercritical
(soft) bifurcation is two. Accordingly, in the system there is a loss of four or the birth of two limit
cycles. The existence of regions of the first and second types has not been studied previously.
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