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НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ С.М. КОНЮХОВА
В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
Генеральний конструктор-Генеральний директор ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля у 1990-2010 рр., академік НАН України
С.М. Конюхов — визначний діяч ракетно-космічної науки, техніки,
промисловості й освіти України. Науково-технічні дослідження вченого та керованих ним колективів підприємства стосуються багатьох
галузей науки і техніки.
У 1974-1986 рр. КБ «Південне» проводило проектнодослідницькі роботи зі створення авіаційних ракетних комплексів
(АРК) з твердопаливними стратегічними ракетами. В АРК надзвукові літаки Ту-144, Ту-160К і важкий транспортний літак Ан-124 намічалось використовувати як літаки-носії. С.М. Конюхов був одним із
конструкторів, які розпочинали реалізацію цього високоперспективного для підприємства напрямку. Його практична реалізація відбулась у 90-х рр. ХХ ст. у межах довгострокової міждержавної програми співробітництва ДП «КБ «Південне» зі створення декількох
видів аерокосмічних комплексів. Насамперед, за темами «Грач»,
«Талісман», «Світязь», «Оріль», «Space Clipper», а також у межах
створення АРК з твердопаливними та рідинними РН і різними типами літаків-носіїв, зокрема дозвуковими й надзвуковими [1, с. 454].
Доповідь В.С. Легези, С.М. Конюхова, І.І. Сердюка та
П.Н. Крамара на 47-му Міжнародному астронавтичному конгресі у
Китаї (1996) присвячено створенню авіаційно-космічних систем на
базі важких транспортних літаків Ан-124 та Ан-225 [2, с. 49]. У

2003-2004 рр. С.М. Конюхов, С.Є. Бойчун, Ю.П. Брильов,
В.П. Готаровський, В.С. Легеза, С.С. Ус та інші провели розрахунки
міцності та динаміки процесу старту ракети з літака за комерційними проектами щодо АРК, зокрема «Спейс Кліпер» та «Оріль», для
доставки споряджених великогабаритних ракет у райони їх запуску,
а також запуску КА (Пат. 45171 А, Пат. 56675 А, Пат. 59023 А, Пат.
43737) [3]. У 2005 р. О.В. Мокін, С.М. Конюхов і М.М. Слюняєв
розробили пристрій для транспортування подовженого вантажу у
горизонтальному положенні на зовнішній підвісці гелікоптера, що
забезпечило зменшення часу транспортування і зниження витрат
палива, може використовуватися для підвищення стабілізації вантажу (Пат. 6858) [3].
Таким чином, науково-технічні розробки С.М. Конюхов та його колег дозволили вибрати й оптимізувати основні параметри АРК,
підвищити зручність їх експлуатації для транспортування та запуску
ракет в повітрі, а також знизити вартість виведення корисного вантажу на орбіту за рахунок застосування з мінімальними доробками
відпрацьованого існуючого технічного устаткування тощо.
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ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ ПОКРАЩЕННЯ
КАПІЛЯРНИХ ЗАБІРНИХ ПРИСТРОЇВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ
Забірний пристрій (ЗП) це пристрій, що збирає рідке паливо
біля основної магістралі подачі палива та забезпечує безперебійну
подачу палива до двигуна вільного від газової фази.
ЗП, що базуються на ефекті поверхневого натягу, є найпоширенішими завдяки своїй надійності та величезній експериментальній
базі. Цей тип систем використовує перегородки, плавники, лопатки
та капілярні сітки. Але такі додаткові конструкції ускладнюють проектування, виготовлення та випробування паливних баків. ЗП такого
типу також порушують потік палива під час роботи двигуна і мають
кінцеву кількість запусків в умовах низької гравітації через закупорювання бульбашками. Такі пристрої не працюють у високих ретроградних полях тяготіння, через їх малу теоретичну ефективність
капілярних сил або мають складну структуру.
Тимчасове збільшення утримуючої сили в капілярній сітці
може збільшити потенційну кількість запусків в полі низької гравітації і навіть, в теорії, може допомогти при закупорюванні бульбашками капілярної сітки, що може бути необхідним і життєвоважливим
для міжпланетних комплексів постачання багаторазового використання. Крім того, це може збільшити коефіцієнт безпеки для таких
систем, виготовлення, складання, випробування та зменшити витрачений час на проектування за рахунок зменшення кількості деталей
та можливості випробувань у гравітаційному полі Землі.

Аналіз літератури показує потенційну можливість збільшення
утримуючої сили завдяки електричному полю.
Такий тип систем може використовуватися не тільки для
управління паливом, але також для систем життєзабезпечення, догляду за життям, технологій виробництва в умовах низької гравітації
та навіть на Землі в системах подачі рідини без традиційних насосів.
Список літератури
1. Физическая энциклопедия / гл.ред. Прохоров А.М. — М.:
Большая российская энциклопедия. 1994.
2. Духін С.С., Дерягін Б.В., Электрофорез, М., 1976.
3. Ньюмен Дж., Электрохимические системы, пер. с англ., М.,
1977.

УДК 923.554
В.І. Калінін, аспірант; А.Ф. Санін, д.т.н., професор
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
e-mail: vladka19968@gmail.com
ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
КРИПТОНУ В ЯКОСТІ РОБОЧОГО ТІЛА
В ХОЛЛОВСЬКОМУ ДВИГУНІ
Об’єктом дослідження даної роботи є холловський двигун,
який використовує в якості робочого тіла криптон.
На сьогодні ксенон — краще робоче тіло для іонних та холлівських двигунів, однак він дуже дорогий, тому більш дешеві робочі
речовини виступають як альтернативні для перспективних холлівських двигунів. Щоб криптон став реальним варіантом для роботи
холловського двигуна, необхідно розуміти різницю в продуктивності між ксеноном і криптоном і те, як на це можна вплинути.

Були розглянуті основні конструктивні особливості холловського двигуна, що використовує криптон, як альтернативне робоче
тіло. Було виявлено, що на роботу двигуна впливають зміни:
1. конфігурації магнітного поля;
2. геометричних параметрів прискорювального каналу;
3. рівня іонізації та швидкості руху робочого тіла.
Проаналізовано основні робочі параметри таких двигунів та
виділені найважливіші плюси та мінуси двигунів з таким робочим
тілом.
На основі отриманих даних було прийняте рішення про можливість використання криптону в якості альтернативного робочого
тіла та подальша розробка холловського двигуна з внесенням конструктивних змін для покращення його основних параметрів.
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ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ СПАДА ДАВЛЕНИЯ
В ОБЪЕМЕ ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ
Скорость изменения давления на атмосферном участке полета
под головным обтекателем является одной из критических величин
для обеспечения работоспособности космического аппарата. Гарантированное выполнение требований производителей космического
аппарата является обязательным условием при его интеграции с
ракетой-носителем.
На этапе проектирования системы дренирования головного
обтекателя её функциональность и эффективность определяются

расчетным методом. На конструкторском этапе разработки изделия
происходит также подтверждение заявленных возможностей теоретическим путем.
При окончательной сборке в монтажно-испытательном комплексе фактические характеристики системы дренирования головного обтекателя неизвестны. Падения давления под головным обтекателем зависят не только от дренажных устройств головного обтекателя. Скорость изменения давления на атмосферном участке полета под головным обтекателем зависит от гидравлического сопротивления:
— дренажных устройств головного обтекателя;
— конструктивных негерметичностей головного обтекателя и его
соединений с ракетой-носителем;
— дренажных устройств и негерметичностей воздушного объема
головного обтекателя и воздушных объемов смежных отсеков.
Каждый из перечисленных видов гидравлических сопротивлений определяется теоретическим путем, если нет экспериментального определения. Таким образом, можно сделать вывод, что заявленные характеристики системы дренирования определяются только
теоретически, а какие характеристики системы дренирования будут
реализованы непосредственно при пуске неизвестно. Возникает необходимость — обеспечить соответствия теоретических характеристик фактическим характеристикам дренажной системы.
Решение этой задачи возможно только применением системы
дренирования с регулируемыми параметрами имеющими обратную
связь, что позволяет в процессе полета обеспечить это соответствие.
Для этого необходимы испытания по определению фактических
характеристик системы дренирования как с нерегулируемыми так и
с регулируемыми параметрами.
Проведение испытаний в монтажно-испытательном комплексе
на космодроме является единственным способом подтверждения
заявленных теоретических характеристик.

Испытания по определению фактических характеристик системы дренирования с нерегулируемыми параметрами предполагают
проведение на полностью собранной ракете-носителе с космическим
аппаратом. Испытания по управляемым характеристикам системы
дренирования с регулируемыми параметрами могут быть проведены
без космического аппарата.
Управление процессом дренирования на этапах атмосферного
и внеатмосферного участков полёта может гарантировать выполнение требований для обеспечения работоспособности космического
аппарата.
В некоторых ракетах-носителях, таких как «Зенит-3SL», «Циклон-4» и Falcon-9, принцип управления скоростью спада давления
не учитывает обратную связь. Для обеспечение этого процесса потребуется разработка комплекса управленческих решений с обратной
связью.
Исходные данные для реализации процесса управления:
— объём воздуха дренированного отсека или отсеков;
— характеристики связей этих объемов;
— характеристики дренажных устройств;
— время опорожнения;
— предельные значения скорости падения давления;
— разработка математического аппарата.
Разработка автоматической саморегулирующийся системы должна учитывать особенности скоростного режима ракеты-носителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПРИ
СТАРТАХ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Известно, что при запуске космических ракет (РКН) в атмосфере генерируются акустические поля различных видов излучения
и мощности. Актуальность темы исследования таких излучений
определяется необходимостью оценки уровней их звукового давления как вблизи корпусов деталей ракет, так и на удалении от места
запуска. Уровень современных теорий классической акустики позволяет выявить особенности и определить направления исследований акустического излучения этого типа. За основу могут быть положены существующие представления о генерации и распространении звука. Необходимо разработать физические модели акустических полей, характер которых зависит в первую очередь от типа
акустических источников.
Целью данной работы является разработка метода определения типов акустических источников излучения и их акустических
полей при запуске космических ракет.
Метод основан на значениях волновых параметров. Основным
источником шума при запуске космической ракеты является ее двигательная установка (ДУ). За источник колебаний принято поперечное сечение сопла. Теория звукового излучения основана на расчете
акустической мощности струи как объемного излучателя звука или
объемного излучателя. Математические зависимости позволят проанализировать взаимосвязь энергетических характеристик источников акустического излучения с характеристиками их акустических
полей. Фронт сферической волны представляет собой сферическую

поверхность. В результате расхождения волн интенсивность звука
уменьшается с удалением от источника по квадратичному закону.
Важно рассчитать амплитудно-частотные характеристики акустического излучения.
Следующим шагом является создание математических моделей, предназначенных для расчета характеристик акустического
поля (аналитические методы, использование рядов Тейлора и Фурье,
численное программирование).
Новый шаг — метод экспериментальных испытаний и метод
измерения характеристик акустических излучений. При этом создается перечень оборудования, необходимого для измерения акустических характеристик (приборы, схемы, оборудование).
Настоящая работа носит перспективный характер для выяснения природы акустических полей и расчета уровней шума от запуска
космической ракеты при проектировании создания стартовой аппаратуры для космодромов. В требованиях к сооружению таких сооружений указывается шумовое воздействие на окружающую среду
инфразвукового излучения при запуске ракет-носителей.
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ЧАСТОТНА ДИСПЕРСІЯ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ
КРИСТАЛІВ LiNaGe4O9
Діелектрична проникність монокристалів LiNaGe4O9 [1] була
виміряна в електричному полі змінного струму вздовж кристалографічного напрямку [001] в полі змінного струму при частотах від

20Гц до 1МГц мостовим методом за допомогою прецизійного вимірювача LCR Agilent E4980A.
Температурні залежності ε показані на мал.1. Можна побачити
що максимальне значення діелектричної проникності для [001] припадає на 800К. Значення ε веде себе лінійно до 550К, а потім починає стрімко зростати. Зростає вона до 800К, де спостерігається провал діелектричної проникності. Спостережувані аномалії можна віднести до процесу теплової дипольної поляризації.

Малюнок 1. — Залежності діелектричної проникності від температури при різних
частотах для напрямку [001]

Список літератури
1. M.D. Volnianskii, M.P. Trubitsyn & O.A. Bibikova (2013):
Electric Properties of LiNaGe4O9 Single Crystal, Ferroelectrics,
443:1, 16-19

УДК 621.372.85
І В. Грималюк, інженер 1 категорії
Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України
e-mail: Irysjka@email.ua
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
В ХВИЛЕВІДНІЙ ВСТАВЦІ З ПРЯМОКУТНИМ ВІКНОМ
ТА ЦИЛІНДРИЧНИМ ДІЕЛЕКТРИКОМ
Дослідження властивостей діелектриків мікрохвильовими методами викликає велику зацікавленість, оскільки дозволяє отримувати інформацію про такі властивості, які важко отримати, використовуючи інші методи. При вивченні чи моніторингу властивостей
діелектричних зразків, які мають форму циліндрів різної висоти можуть застосовуватися різноманітні мікрохвильові методи. До них
відносяться вимірювання у вільному просторі, вимірювання із застосуванням об’ємних резонаторів або відрізків хвилевідних ліній тощо[1-3]. При вимірюваннях з використанням відрізків прямокутних
хвилевідних ліній оцінювання змін властивостей діелектриків засноване на визначенні зміни коефіцієнтів відбиття та передачі в прямокутному хвилевідному резонаторі. В даній роботі розглянуто резонансні явища електромагнітних коливань на вставці з прямокутним
хвилевідним вікном з діелектричним заповненням у вигляді циліндра, який розташований в центрі вставки. В ході проведеної роботи
оцінювалась залежність резонансних властивостей відрізка прямокутного хвилевода від довжини вставки з хвилевідним прямокутним
вікном, діаметра та діелектричних властивостей круглого циліндричного зразка. Моделювання та дослідження хвилевідної вставки
проводилось за допомогою комерційного пакету, який використовує
метод скінченних елементів. В цьому методі рішення складних диференціальних рівнянь розбивається на скінченну кількість підобластей, кожна з яких розв’язується за допомогою довільної апрокси-

муючої функції. Було прийнято, що всі стінки хвилевідної структури
зроблені з міді, а простір всередині заповнений повітрям. В результаті проведених досліджень було встановлено, що: збільшення довжини хвилевідної вставки та діелектричної проникності циліндра
збільшують добротність розглянутої резонансної системи; при незмінному діаметрі зразка збільшення довжини вставки призводить
до зменшення частотної чутливості та росту нелінійності в залежності резонансної частоти від діелектричної проникності зразка. Було
показано, що при незмінних інших геометричних розмірах хвилевідного вікна, граничне максимальне значення діелектричної проникності, при якій хвиля H10 у відрізку хвилевода знаходиться в докритичному режимі, залежить від діаметра діелектричного циліндра.
Результати даної роботи на практиці можуть використовуватися не
тільки при проектуванні датчиків контролю властивостей рідких та
твердих діелектриків, а й в складних структурах надвисокочастотних фільтрів.
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ВИРОБНИЦТВО ПОРОШКІВ З АЛЮМІНІЮ
ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ПОТРЕБ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Порошки з алюмінію та алюмінієвих сплавів широко використовуються у різних галузях промисловості. Основними споживачами порошків і пудр з технічно чистого алюмінію є металургія,
виробництво будівельних матеріалів (газобетон) та лакофарбових
матеріалів. Значно менша кількість порошків використовується для
нанесення покриттів на металоконструкції у різних галузях промисловості, а також для виробництва ракетного палива та вибухових
речовин різного призначення. Порошки алюмінієвих сплавів використовуються для виготовлення заготовок, напівфабрикатів та деталей машин, нанесення покриттів на металоконструкції, а також у
металургії для розкислення, рафінування і легування сталей і сплавів на різній основі.
Відомо декілька способів виготовлення порошків з алюмінію
та алюмінієвих сплавів. Найбільш широко використовується диспергування струменя розплаву струменем інертного газу, найчастіше аргону або азоту. Зазвичай для цього використовуються великі виробничі модулі, які є підрозділами або розташовані поряд з
металургійними заводами. Де виготовляється первинний алюміній.
Умови диспергування сприяють створенню на поверхні часток
порошку ювенільних поверхонь, які дуже активно взаємодіють з

повітрям. Для запобігання займанню і вибуху порошку його піддають контрольованому окисненню в атмосфері зі зменшеним вмістом кисню. Навіть після цього зберігати і транспортувати такий
порошок можливо лише в щільно зачинених металевих банках.
Виготовлені в такий спосіб порошки мають сферичну форму часток, що спрощує переробку у вироби шляхом заливання у сполученні з органічними речовинами у рідкому (в тому числі розплавленому) стані та ускладнює виготовлення виробів шляхом пресування з наступним спіканням.
Для виготовлення пудри порошки алюмінію піддають механічному розмелу. Для запобігання займанню і вибуху процес здійснюють у середовищі органічних речовин без доступу повітря. Для
подальшого використання у виробництві газобетонів і металонаповнених лакофарбових матеріалів це не створює проблем, навпаки,
сприяє більш рівномірному розподілу металу в силікатній суміші
або фарбі (лаку). Наявність плівки з органічних речовин сприяє затримці початку реакції алюмінію з лужним середовищем силікатної
маси і забезпечує рівномірність розподілу алюмінію в ній. Сухе
змішування заборонене з міркувань техніки безпеки та охорони праці. Пресування алюмінієвих пудр з метою виготовлення з них компактних виробів викликає багато труднощів.
Більш складні способи виготовлення порошків, зокрема, диспергування струменем плазми електроду, що обертається, та диспергування струменя розплаву на водоохолоджуваному диску, які забезпечують виробництво максимальної кількості потрібної фракції,
створюють такі самі проблеми у зберіганні та транспортуванні, як і
отримані диспергуванням струменем газу. Ці способи придатні для
виготовлення невеликих та дослідних партій порошків, в тому для
виготовлення деталей машин за допомогою адитивних технологій.
Інший високопродуктивний спосіб виготовлення порошків
алюмінію та алюмінієвих сплавів полягає у диспергуванні розплавів
струменем води високого тиску. Отримані в такий спосіб порошки
мають розвинену форму часток і великі значення питомої поверхні.

На поверхні часток порошку утворюється аморфна еластична плівка,
яка складається з оксиду алюмінію, гідроксиду алюмінію та кристалізаційної води. Такі порошки дуже добре пресуються у компактні
вироби або у вироби з необхідною пористістю. Надшвидка кристалізація (106…108 К/с)забезпечує збереження у частках порошку фаз,
які у разі більш повільного охолодження розпадаються. Саме це
забезпечує збереження високих механічних характеристик за більш
високих температур. Також ці порошки можуть бути використані
для виготовлення методом пресування комплексних модифікаторів і
розкислювачів для виплавки сталей і сплавів і для виробництва матової сріблястої фарби.
Таким чином, всі відомі на сьогодні способи виготовлення порошків з алюмінію та алюмінієвих сплавів мають свою нішу у задоволенні потреб промисловості.
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ПРЕСУВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ЗАГОТОВОК І НАПІВФАБРИКАТІВ З ПОРОШКОВИХ
АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Порошкові алюмінієві сплави мають ряд суттєвих переваг перед сплавами аналогічного складу, отриманими литтям і обробкою
тиском, зокрема, підвищену корозійну стійкість і теплостійкість.

Найкраще ці властивості виявляються в сплавів, які виготовлені з
порошків, отриманих диспергуванням струменя розплаву струменем
води високого тиску.
Переробка порошків у компактні або пористі вироби може бути здійснена за кількома схемами. У будь-якому випадку перед пресуванням порошки бажано просушити у вакуумній печі для видалення адсорбованої та абсорбованої на поверхні води.
Для виробництва пористих виробів достатньо одного преса ї
не потрібне попереднє нагрівання. Невеликі значення тиску, необхідні для пресування пористих виробів, дозволяють використовувати для їх виготовлення малопотужні преси із зусиллям 1…4 МН
(100…400 тс). Розвинена форма часток порошку дозволяє пресувати у будь-якому напрямку, що забезпечує максимальне використання технічних можливостей пресів. Після пресування в разі необхідності пресовані вироби можуть бути піддані спіканню. Таким
чином, модуль для пресування пористих виробів складається з
двох печей, бажано вакуумних, і преса, бажано гідравлічного, а
також місць для складування технологічного оснащення, порошків
у тарі і готових виробів.
Для виготовлення компактних виробів порошок теж необхідно просушити. Далі здійснюється холодне пресування з тиском
200…250 МПа для отримання пористої заготовки. Далі пориста
заготовка піддається пресуванню з тиском від 200…250 до
1100…1300 МПа. В разі можливості забезпечити тиск 1100…1300
МПа компактування може бути здійснене без нагрівання. Пресування порошків і пористих заготовок може здійснюватися в одному
напрямі — довжина (висота) заготовки співставна з поперечними
розмірами і у перпендикулярних — розміри заготвоки в плані набагато більші за товщину. Після компактування заготовку піддають
термічній обробці.
В разі створення модулю на базі наявного обладнання пресування порошків і компактування пористих заготовок буде здійснюватися на одному пресі. В цьому випадку висота компактної загото-

вки складає приблизно 8% від висоти робочого простору пресу. Для
такого модуля необхідні дві термічні печі, бажано вакуумні, гідравлічний прес та комплекти технологічного оснащення для пресування
порошків і компактування пористих заготовок.
В разі використання різних пресів для пресування порошків і
компактування пористих заготовок можливо суттєво зменшити висоту робочого простору другого пресу. В свою чергу, замовлення
двох і більше однакових пресів дозволить суттєво зменшити їх ціну,
тому що дозволить виробнику пресів випустити серію. Таким модуль складається з двох термічних печей і двох пресів з відповідними комплектами технологічного оснащення.
Таким чином, існують можливості створення модулів для виготовлення пористих і компактних заготовок з порошкових алюмінієвих сплавів на базі наявного на підприємствах обладнання і на базі
нового обладнання, в тому числі, спеціально спроектованого для
створення таких модулів. Наступна переробка заготовок у напівфабрикати може бути здійснена звичайними методами пресування на
вертикальних і горизонтальних пресах, прокатування, волочіння,
штампування і кування.

УДК 621.00
Є.О. Джур,д.т.н, професор, професор кафедри технології
виробництва
М.В. Приходько, к.т.н,
О.В. Бондаренко, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології
виробництва
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
e-mail: dzhur@i.ua, marina.ftf@gmail.com, bov1977@i.ua
ЛИВАРНО-КУВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ЗАГОТОВОК З ДЕФОРМІВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Сучасні тенденції у розвитку космонавтики різноманітні. З
одного боку, це широке розповсюдження надмалих ракет для виведення на навколоземну орбіту мікро- і наносупутників. З іншого —
необхідність збільшення маси корисного навантаження ракет-носіїв
середнього та важкого класів. Обидві ці тенденції вимагають впровадження сучасних і перспективних алюмінієвих сплавів. З урахуванням відсутності в Україні повномасштабного металургійного
виробництва широкої номенклатури напівфабрикатів з алюмінієвих
сплавів доцільно почати з ливарно-кувальних модулів на базі машинобудівних заводів. Це дозволить забезпечити заготовками виробництво баків надмалих ракет, трубопровідних магістралей та деталей вузлів автоматики ракет-носіїв легкого, середнього та важкого
класів. Крім того, створення таких модулів дозволить забезпечити
заготовками з деформівних алюмінієвих сплавів інші галузі машинобудування України, в яких спостерігається недостатнє використання цих конструкційних матеріалів.
До складу таких модулів можуть входити наступні види обладнання: плавильні печі, термічні та нагрівальні печі кувальні молоти
і преси, гідравлічні штампувальні преси. Виплавка сплавів може
бути здійснена в електричних печах різних типів. Використання

полум’яних печей призводить до значного насичення деформівних
сплавів воднем, що сприяє погіршенню фізико-механічних характеристик і утруднює подальшу обробку тиском. В разі достатньо великих обсягів виробництва доцільне використання ямних печей з наступним рафінуванням, модифікуванням і вакуумуванням у вакуумних печах опору. При виготовленні дослідних партій більш ефективно використання індукційних плавильних печей та печей опору
меншої ємності. В разі використання індукційних, в тому числі вакуумних печей, обмежені можливості щодо рафінування розплаву в
печі, хоча вакуумні індукційні печі забезпечують інтенсивну дегазацію розплаву. Таким чином, є можливим застосування різних видів
обладнання в залежності від наявності на підприємстві, обсягів виробництва, використовуваної шихти, технічних та економічних вимог до матеріалу заготовок, які виготовляються. Відповідно, мінімальна кількість плавильних печей складає від однієї до трьох.
Розливати розплав бажано у водоохолоджувальні кристалізатори, в разі їх відсутності — у чавунні кокілі, вкриті спеціальними
покриттями. В разі достатньо великих обсягів виробництва цілком
доцільним є використання кокільних верстатів.
Після кристалізації металу виливки слід піддати відпалу. режими відпалу залежать від складу сплаву і призначення заготовок та
напівфабрикатів. Для відпалу можуть бути застосовані печі з повітряною і захисною атмосферою, а також вакуумні. Мінімальна кількість печей — одна.
Наступна обробка також залежить від призначення заготовки і
може здійснюватися наступним чином:
— механічна обробка виливку, нагрівання у нагрівальній печі з
наступним куванням на пресі або молоті для гомогенізації матеріалу і далі з метою формоутворення заготовок;
— механічна обробка виливку, нагрівання у печі, кування на молоті або пресі і об’ємне штампування (зворотне пресування)
для отримання циліндричної або призматичної суцільної або
порожнистої заготовки;

— механічна обробка виливку, нагрівання у печі, пресування на
гідравлічному пресі.
Найбільш часто на вітчизняних підприємствах застосовуються
кувальні і штампувальні (витяжні) гідравлічні преси із зусиллям до
2,5…5,0 МН. Українські виробники виготовляють чотириколонні
кувальні преси, які можуть бути застосовані і для пресування заготовок. Використання пресів з відповідним технологічним оснащенням дозволяє виготовляти не тільки штучні заготовки, а й напівфабрикати. Таким чином, необхідна наявність хоча б одного молоту чи
пресу з нагрівальною піччю. В разі наявності і молоту і пресу з нагрівальними печами біля них бажано розміщати це обладнання в
різних прольотах цеху.
Для термічної обробки заготовок бажано мати щонайменше
дві печі — одну з гартувальним баком — для загартування, другу —
для старіння. Крім того, доцільним є застосування і третьої печі —
для відпалу. В подальшому заготовки можуть бути піддані механічній обробці, пресуванню на вертикальних і горизонтальних пресах,
ротаційному розкатуванню.
Таким чином, створення одного чи декількох ливарнокувальних модулів може сприятиме освоєнню виробництва сучасних алюмінієвих сплавів, підвищенню конкурентоспроможності
продукції вітчизняної ракетно-космічної промисловості і машинобудування в цілому, створенню в Україні повномасштабного металургійного виробництва напівфабрикатів з сучасних і перспективних
алюмінієвих сплавів.
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КОРЕКЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТІЛЬНИКОВИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ СЕЛЕКТИВНИМ
ВІДБОРОМ ТОВЩИНИ ФОЛЬГИ
Аналіз накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо
створення та експлуатації різних високонавантажених несучих агрегатів авіаційної та ракетно-космічної техніки (АРКТ) показав, що на
сьогоднішній день широко застосовуються сендвічеві конструкції з
різними типами заповнювачів, з яких найбільшого поширення набув
стільниковий. Найбільш широке впровадження в АРКТ отримали
стільникові конструкції із заповнювачем з металевої фольги [1]. Геометричні дефекти матеріалу фольги, пов'язані з відхиленнями її товщини від регламенту, як правило нормуються її постачальником [2].
Доповідь присвячено результатам цілеспрямованого коригування фізико-механічних характеристик стільникового заповнювача
з використанням селективного відбору фольги на вхідному контролі.
Було розглянуто різні типи алюмінієвої фольги товщиною 0.03 мм
для виготовлення пакетів стільникового заповнювача з розміром
чарунки 2.5 мм. Після селективного відбору товщини фольги було
проведено механічні випробування зразків стільникового заповнювача (мал. 1).
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Малюнок 1. — Зразки стільникового заповнювача для визначення механічних
характеристик на визначення:
а — міцності при розшаровуванні; б — міцності при стисканні;
в — міцності на розрив; г — міцності при зсуві

Результати випробувань показали, що на характеристики стільникового заповнювача істотно впливає зміна товщини фольги в межах допуску 3043 мкм. Отримані характеристики міцності зразків
стільників із селективним відбором товщини фольги перевищують
регламентовані при стисканні в 1,3 рази, при розтягуванні в 1,1 раз і
при зсуві в 1,2 рази, що в свою чергу свідчить про необхідність введення в операцію вхідного контролю селективного відбору алюмінієвої фольги по товщині.
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МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ГЕКСАБОРИДУ ЛАНТАНУ
Гексаборид лантану — речовина пурпурно-фіолетового кольору з решіткою типу CaB6, яка має у своему складі комплекс з
шести атомів бору. Елементарна комірка є простою кубічною решіткою Браве, яка містить 6 атомів лантану, у центрі якої розташований
октаедр з атомів бору. Між борними октаедрами існує ковалентний
зв’язок, який формує каркас з атомів бору.
Гексаборид латану знаходить широке використання в областях
для виготовлення катодів з тонко-фокусуючим пучком, він має комплекс унікальних властивостей: високу температуру плавлення
(2370-2990К), хімічну інертність, низьку роботу виходу (2.50В), високу щільність емісійного току.
Існує декілька технологічних засобів виготовлення термокатодів з гексабориду лантану. Недоліком метало порошкової металургії,
за якої пресуванням і спіканням отримують готові вироби заданої
форми і щільності, є відсутність адгезійної взаємодії і використання
пластифікатору, який негативно впливає на технологічність, кінцеві
властивості та якість катоду. Для виробів складної форми використовують гаряче лиття під тиском термопластичних шликерів, які
містять парафін, воск, олеїнову кислоту. Це потребує вакуумування
шлікеру для видалення великих пор та зв’язуючого, що потребує
контролю швикості нагрівання. Процес спікання після пресування
виробів з порошку гексабориду лантану не забезпечує достатньої
щільності.

Таким чином, виникає необхідність вивчення характеру взаємодії гексабориду лантану з тугоплавкими металами, встановлення
кінетики взаємодії і вивчення засобів регламентації для розробки
оптимальної технології виготовлення катодних вузлів.
В роботі розглянута технологія виготовлення монокристалічних катодів з гексабориду лантану і емісійною поверхнею, яка співпадає з кристалографічним напрямом (001). Це дозволило підвищити щільність току та стабільність роботи емітеру.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНИХ
АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Ливарні алюмінієві сплави системи: Al-Si використовують для
виготовлення корпусів турбонасосних агрегатів РКТ відповідального призначення, тому тематика даної роботи є актуальною.
Матеріалом дослідження є ливарний алюмінієвий сплав АЛ9
системи Al-Si. Запропоновано модифікування алюмінієвих сплавів
дисперсним порошком SiC розміром часток до 200 нм [5]. Дисперсний SiC отримано методом плазмохімічного синтезу. Створення дисперсних матеріалів безпосередньо пов'язано з розробкою і застосуванням нанотехнологій [1]. На установках плазмохімічного синтезу
можна отримувати широкий спектр нанодисперсних сполук, а саме:
карбіди, нітриди, карбонітриди, силіциди різних елементів (Si, Al, Ti,
V, Mo, W та ін.), а також нанодисперсні порошки чистих металів.
Як ефективний модифікатор ливарних алюмінієвих сплавів
запропоновано дисперсний порошок SiC розміром часток до 200 нм,
який отримано методом високотемпературного плазмохімічного
синтезу [5]. З урахуванням принципу про кристалографічну і розмірну відповідність ізоморфності кристалічних решіток алюмінію і
тугоплавких сполук встановили, що модифікаторами алюмінієвих
сплавів можуть бути карбіди кремнію, ніобію і бору, а також карбіди
і нітриди титану, цирконію [3].
Дія нерозчинних додатків, ізоморфних до алюмінію, аналогічність впливу розчинних елементів дотримується лише тоді, коли кіль-

кість нерозчинного додатку перевищує кількість кристалів, що утворилися довільно за тих самих умов [4]. Таким чином, зі збільшенням
кількості нерозчинного додатку, зокрема частинок карбіду кремнію,
розмір зерна спочатку зменшується, а потім буде постійним.
Частинки карбіду кремнію сприяють також дисперсному зміцненню сплаву, так як дисперсні фази є додатковими бар’єрами для
переміщення дислокацій, а отже, підвищують характеристики міцності ливарних алюмінієвих сплавів. Механізм впливу дисперсних
частинок кадбіда кремнію на формування структури доевтектичних
алюмінієвих сплавів під час кристалізації полягає в тому, що основна їх маса виштовхується фронтом кристалізації в рідку фазу і бере
участь у подрібненні структурних складових сплаву [2].
Якість ливарних алюмінієвих сплавів під час модифікування
залежить від багатьох чинників: природи дисперсної фази, температури розплаву, режимів його перемішування під час введення частинок. Під час вивчення впливу температури на ступінь засвоєння тугоплавких частинок SiC встановлено, що за певної для даного розплаву температури спостерігається максимум засвоєння частинок [3].
Характерною особливістю результатів досліджень, виконаних з різними тугоплавкими композиціями в алюмінієвих сплавах, є досягнення максимуму засвоєння частинок за нижнього значення температури розплавів. Механічні характеристики ливарного алюмінієвого сплаву АЛ9 значно підвищуються з введенням у розплав 0,1 мас.
% нанодисперсних частинок карбіду бору [2].
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
МЕРИДІАНА ТРИСТУПЕНЕВИМ НАЗЕМНИМ
ГІРОКОМПАСОМ В РЕЖИМІ ПРИРОДНОЇ ЗУПИНКИ
РОТОРА
При прокладанні довгомірних тунелів, шахт, в маркшейдерській справі, геодезії та картографії вельми гостро стоїть питання
точного і швидкого визначення площини географічного меридіана.
При цьому використання для цієї мети триступеневих наземних
маятникових гірокомпасів залишається актуальним, особливо в
разі проведення вимірювань у важкодоступних місцях. Тому вдосконалення зазначеного типу приладів і методик роботи з ними безперервно триває.
Істотне скорочення часу визначення положення площини географічного меридіана триступеневими наземними гірокомпасами
було досягнуто застосуванням методу параметричної ідентифікації

початкових умов руху рухомої частини приладу в азимуті. Це дозволило визначати меридіан з точністю до десятків кутових секунд за
час близько 5-7 хвилин. Подальше підвищення точності стримувалося наявністю сталого неконтрольованого збурюючого моменту
навколо вертикальної осі рухомої частини приладу. Цей момент мав
експлуатаційний характер і був різним у кожному пуску приладу і
постійним протягом одного пуску.
Для проведення вимірювань при наявності вказаного шкідливого моменту був запропонований т.зв. метод «Север˗Юг», що полягає у визначенні стійкого (північного) і нестійкого (південного) положень рівноваги коливань рухомої частини гірокомпаса з подальшою обробкою показань приладу. Надалі з'явилися методи, які передбачають проведення вимірювань при двох різних і відомих значеннях маятниковості або кінетичного моменту гірокомпаса. Всі ці
методи вирішували завдання усунення помилки від наявності вертикального шкідливого моменту, однак, як мінімум вдвічі збільшували
необхідний час вимірювань.
Наступним кроком у визначенні меридіана при наявності вертикального шкідливого моменту стало використання перехідних режимів (розгін і вибіг) ротора гірокомпаса. Принцип усунення впливу
вертикального моменту в цьому випадку полягає в тому, що спрямовуючий гіроскопічний момент стає змінним, і це дозволяє відрізнити
його від постійного шкідливого моменту алгоритмічно. За часом набору інформації застосування режимів розгону і вибігу ротора гірокомпаса для компенсації шкідливого моменту — рівнозначні.
У доповіді представлені результати обробки інформації по методу найменших квадратів реальної кривої азимутального руху рухомої частини гірокомпаса в режимі природної зупинки його ротора.
Знайдено «найкращі оцінки» початкових умов руху, величини постійного шкідливого моменту і параметрів вибігу ротора: максимального значення кінетичного моменту і коефіцієнта загасання експоненційної функції.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ МЕРИДІАНА
ДВОСТУПЕНЕВИМ НАЗЕМНИМ ГІРОКОМПАСОМ
В РЕЖИМІ ПРИРОДНОЇ ЗУПИНКИ РОТОРА
Протиріччя між точністю і часом визначення площині географічного меридіана істотно ослаб з появою автоматичних гірокомпасів
і алгоритмічних методів обробки інформації з них. Зазначені методи
дозволяють розширити спектр можливих режимів роботи гірокомпасів, використовуючи в тому числі і нетрадиційні. У доповіді розглядається автоматичний двоступеневий наземний гірокомпас, що працює
в режимі природної зупинки ротора після його імпульсного розгону
неелектричними засобами (піропатрон, стиснене повітря і т.д.). Зазначений режим привабливий тим, що дозволяє в одному пуску ідентифікувати неконтрольований шкідливий момент навколо осі підвісу і
істотно зменшити час вимірювання. З метою подальшого вдосконалення приладу запропоновано відмовитися від вимірювання поточного значення кінетичного моменту, а коефіцієнт загасання експоненційної функції ідентифікувати, спостерігаючи за азимутним рухом
чутливого елемента приладу. Більш того, в доповіді показано, що
можна не вимірювати початкове значення кінетичного моменту, замінивши вимір ідентифікацією цього параметра за спостереженнями за
тим же азимутним рухом чутливого елемента. У цьому випадку відпадає необхідність у наявності на чутливому елементі яких би то ні
було вузлів, пов'язаних з передачею електроживлення і електричних

сигналів, чутливий елемент може бути виконаний як чисто механічний елемент, що несе на собі обертається ротор.
Для всіх розглянутих варіантів вимірювання (або ідентифікації) параметрів проведено машинне моделювання, яке підтвердило
працездатність запропонованої методики.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖИМА РАЗГОНА РОТОРА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДВУХСТЕПЕННОГО
НАЗЕМНОГО ГИРОКОМПАСА
Для определения положения географического меридиана используются двухстепенные наземные гирокомпасы (ДНГК). По
принципу действия это — двухстепенные гироскопические датчики
угловых скоростей, указывающие, в случае вертикализации оси подвеса подвижной части прибора, направление горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли. Достаточно широкое распространение получили ДНГК, в которых подвижная часть
прибора соединена с его корпусом упругой связью. В этом случае
после окончания переходного процесса гироскопический момент
НΩг αуст (Н — кинетический момент гироскопа, Ωг — горизонтальная составляющая угловой скорости вращения Земли, αуст — установившееся значение угла между осью ротора ДНГК и плоскостью
географического меридиана) уравновешивается упругим моментом
К(αуст–αо), где К — угловая жесткость упругого элемента,

αо — начальное значение угла между осью ротора ДНГК и плоскостью географического меридиана. Искомый угол между установившимся положением оси ротора и плоскостью географического меридиана определяют по формуле αуст = К(αуст–αо)H-1 Ωг-1.
Опыт конструирования и эксплуатации рассматриваемых ДНГК
с механической пружиной говорит о том, что в случае применения
современных датчиков угла (индуктивных, индукционных и пр.) относительная погрешность (нестабильность характеристики) не превышает 1%. Применяемые в этих типах приборов асинхронные гиродвигатели характеризуются нестабильностью характеристики до 5%.
Наиболее нестабильным элементом прибора является механическая
пружина. Ее параметры определяются старением материала, изменением температуры окружающей среды и другими факторами. Нестабильность пружины оценивается величиной до 10%.
В докладе предлагается методика, позволяющая определить
угловую жесткость упругого элемента во время проведения прибором измерений, что приведет к устранению ошибки ДНГК, вызванной нестабильностью механических характеристик пружины. Суть
предлагаемой методики такова: одновременно с разарретированием
подвижной части прибора начинается процесс разгона ротора, осуществляемый по закону H=Hm-(Hm-H0)exp(-λt), где H, Hm и H0 —
текущее, максимальное и начальное значения кинетического момента ротора, λ — показатель затухания экспоненциальной функции. В
это же время подвижная часть прибора в переходном режиме движется согласно закону Jἂ +(K+H Ωг)α = K αо, где Jἂ — инерционный момент, α — текущее значение угла между осью ротора ДНГК
и плоскостью географического меридиана.
Минимизируя с помощью метода наименьших квадратов несовпадение реального движения α(t) и движения его математической
модели, находим «наилучшие» оценки неизвестных коэффициентов
дифференциального уравнения, в том числе и угловую жесткость
пружины.
Проведено машинное моделирование предложенной методики.
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ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ МАССИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В работе представлен алгоритм оценки лесных массивов, на
основе измерений вегетационных индексов NDVI и триангуляционного индекса зеленой массы TGI. Используются особенности спектрально-отражательных характеристик растительности при дистанционном зондировании. Анализируются снимки RGB камеры с высоким разрешением и данные NIR (ближнего инфракрасного диапазона). Применяемая аппаратура: камера Sony Cyber для получения
RGB снимко) и Sony Alpha для получения NIR. Применение машинного обучения дает возможность учесть отличия рассматриваемой
растительности для различных географических зон. Валидация полученных результатов, позволиляет оценить точность метода и возможности дальнейшего совершенствования алгоритма.
Разработанный алгоритм и программный модуль предоставляет возможность автоматизировать учет характеристик и оценивать
потенциал лесных массивов.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ СИСТЕМИ БЕЗКОНТАКТНОГО
ВИДАЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ З НИЗЬКИХ
НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТ
Для видалення об’єктів космічного сміття (ОКС) з низьких навколоземних орбіт можуть бути застосовані контактні і безконтактні
методи і засоби відведення. Контактні системи відведення припускають захоплення ОКС, наприклад, за допомогою маніпулятора,
гарпунної системи або сітки. Безконтактні системи не передбачають
механічного контакту з ОКС і можуть бути реалізовані за допомогою технології, яка має назву «Пастух з іонним променем» (ПІП).
Технологія ПIП передбачає встановлення на КА-пастуху двох
електрореактивних двигунів (ЕРД) — основного і додаткового. Основний призначений для передачі гальмуючого імпульсу іонним
променем двигуна на об’єкт космічного сміття, а додатковий ЕРД —
для підтримки потрібної відстані між КА-пастухом і ОКС.
Розглядається модифікована схема технології безконтактного
способу видалення об’єктів космічного сміття «Пастух з іонним
променем». Модифікована схема передбачає використання аеродинамічного компенсатора з метою зменшення витрат робочого тіла
додатковим ЕРД космічного апарата-пастуха, що призначений для
компенсації руху космічного апарата, викликаного дією основного

ЕРД, іонний потік якого спричиняє «гальмуючий» вплив на об’єкт
космічного сміття.
Використання аеродинамічного компенсатора значно збільшує
площу міделя космічного апарата у порівнянні з площею міделя
об’єкта космічного сміття з урахуванням аеродинамічних збурень,
що діють в перпендикулярному до площини орбіти напрямку. Це
приводить до необхідності оцінювання витрат робочого тіла двигуна
системи керування на підтримання необхідного відносного положення космічного апарата та об’єкта сміття в цьому напрямку.
Метою дослідження є виявлення переваг використання аеродинамічного компенсатора в системі безконтактного видалення
об’єктів космічного сміття з низьких навколоземних орбіт за технологією «Пастух з іонним променем». Концепція застосування аеродинамічного компенсатора передбачає, що він розгорнутий в положення створення максимального аеродинамічного опору. По мірі
зниження орбіти внесок аеродинамічного компенсатора в створення
необхідної сили компенсації буде зростати. Відповідно до цього
внеску можна знижувати тягу додаткового ЕРД. Коли додатковий
ЕРД буде вимкнений, регулювання необхідної сили компенсації
можна робити, зменшуючи кут нахилу аеродинамічних пластин
компенсатора до напрямку руху космічного апарата.
Отримано оцінки економії витрат імпульсу додаткового ЕРД
при безконтактному відведенні з орбіти об’єкта космічного сміття за
рахунок використання додаткового пристрою — аеродинамічного
компенсатора та оцінки обумовлених цим додаткових витрат імпульсу двигуна системи керування рухом космічного апарата відносно
об’єкта космічного сміття для корекції відхилень у перпендикулярному до площини орбіти напрямку. За рахунок використання ряду
спрощувальних припущень отримано інтегральні оцінки цих витрат.
На прикладі розрахунку витрат показано, що використання аеродинамічного компенсатора дає перевагу у вартості збереженого робочого тіла електрореактивного двигуна (ксенону) незалежно від типу
двигуна системи керування рухом космічного апарата.
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РОЗРАХУНОК СПОРІДНЕНОСТІ
ВІД’ЄМНОГО ІОНА V−
Найкращим одночастинковим наближенням для
систем багатьох частинок є
метод
самоузгодженого
поля Хартрі-Фока [1]. У
даний час більшість розрахунків властивостей електронної структури атомів
проводяться за допомогою
багатоконфігураційного
методу
Хартрі-Фока
(MCHF-метод). Цей метод у
порівнянні з іншими є найбільш точним і використовується в багатьох застосуваннях квантової фізики,
атомної спектроскопії і фізики конденсованого стану
Малюнок 1. Залежність одноелектронних
орбіталей стану 1s22s22p63s23p64s23d3 4F
речовини.
атома V від атомного радіуса r.
В атомній системі ванадію наявний стабільний від’ємний іон V− з конфігурацією 3d44s2
5
D і енергією спорідненості 0.525 еВ [2]. Нами здійснені попередні
розрахунки структури мішені від’ємного іона ванадію з метою подальшого використання отриманих даних у БСР-розрахунках фоторо-

зщеплення hv − V− в низькоенергетичній області. Аніон ванадію
розглядався, як сильно корельована шести-електронна система в
потенціалі кора 1s22s22p63s23p6. В результаті для енергії спорідненості зв’язаного стану V− були отримані значення: 0.404 еВ (+ 0.121
еВ), (у дужках вказана відмінність від експериментальних даних).
Обраний метод дозволяє отримувати значення енергій спорідненості
придатні для подальших досліджень процесів фоторозщеплення
hv−V− у припороговій області енергій. Для контролю гладкості
отримуваних одноелектронних орбіталей, на мал.1 наведено графіки
залежностей цих орбіталей для стану 1s22s22p63s23p64s23d3 4F атома
V від атомного радіуса r.
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