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A NEW CONCEPT OF CREATING CONNECTION NODES  
OF THERMAL CONDITIONING SYSTEM OF SPACE ROCKETS 

Анотація. 
Наземна система термостатування (СТ) космічних ракет (КР), 
трубопровід якої з’єднується (роз’єднується) з бортом ракети за 
допомогою вузлів стикування (ВС), є однією з найважливіших систем 
для підготовки до  пуску і його забезпечення. Аналіз відомих технічних 
рішень ВС показав їх конструктивну складність, наявність в конструкції 
великої кількості жорстких металевих деталей точної механіки 
переважно одноразової дії, значним силовим впливом від’єднання при 
старті ракети тощо. Від’єднання таких ВС забезпечується в основному 
руйнацією металевих елементів конструкції за ослабленим перерізом, що 
в разі відміни пуску з певних причин (а це можливо), потребує певного 
часу для підготовки нових ВС. З участю авторів запропонована 
принципово нова концепція створення ВС багаторазової дії з 
забезпеченням надійної герметизації, легкості від’єднання та 
мінімальним силовим впливом на ракету в процесі старту, можливості 
приєднання до  горловин ракет під різними кутами, компенсації похибок 
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за можливих відхилень ракети та обладнання на пусковому столі перед 
стартом тощо. Вона полягає у комплексному використанні                 
властивостей різних конструкційних матеріалів при  створенні ВС, що в 
своєму складі містить триєдиний гофрований гумовий рукав, 
ущільнювальна швидко знімна частина якого притискується до 
горловини ракети рознімним металевим механізмом фіксації-розфіксації 
з одного боку і, незнімна циліндрична частина якого жорстко 
приєднується до металевого трубопроводу наземної СТ з другого. Між 
вказаними частинами знаходиться гофрований елемент, який забезпечує 
компенсацію вібрації при транспортуванні повітря, можливість 
приєднання під різними кутами без зменшення поперечного перерізу та в 
радіальному напрямку витримує тиск кришки горловини ракети, яка 
закривається при старті ракети. Практичне значення отриманих 
результатів наукової праці полягає в тому, що запропоновано метод 
проектування ВС для з’єднання з бортом КР, одержано ефективні 
технічні рішення зі створення з’єднань гумових і металевих  
конструкцій, отримано емпіричні залежності між зусиллям від’єднання й 
кутом розташування ВС по відношенню до приймальної горловини 
ракети-носія. Основні результати й рекомендації роботи реалізовані в 
ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», а також у навчальному процесі в 
ДНУ ім. О. Гончара. 
Ключові слова: СИСТЕМА ТЕРМОСТАТУВАННЯ, ГУМОВИЙ РУКАВ, 
УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ЗНІМНА ЧАСТИНА, НЕ ЗНІМНА ЧАСТИНА, 
ГОФРОВАНИЙ ЕЛЕМЕНТ, МЕХАНІЗМ ФІКСАЦІЇ-РОЗФІКСАЦІЇ. 

 
Abstract. 
The ground-based thermostatic system (ST) of space rockets (SR), the pipeline 
of which is connected (disconnected) to the side of the rocket with the help of 
docking nodes (DN), is one of the most important systems for preparing for 
launch and its support. The analysis of the known technical solutions DN 
showed their structural complexity, the presence in the design of a large 
number of rigid metal parts of precise mechanics, mainly single-action, the 
significant force of disconnection during the launch of the rocket, etc. The 
disconnection of such DN is mainly ensured by the destruction of the metal 
structural elements along the weakened section, which in case of cancellation 
of the launch for certain reasons (which is possible), requires some time to 
prepare new DN. With the participation of the authors, a fundamentally new 
concept of creating DN was proposed with the provision of reliable sealing, 
ease of disconnection and minimal force impact on the rocket during its 
launch, the possibility of connecting to the nozzles of rockets at different 
angles, compensation of errors in case of possible deflection of the rocket on 
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the launch table before launch etc. It consists in the complex use of the 
properties of various structural materials in the creation DN, which includes a 
three-piece corrugated rubber sleeve, the quick-removable sealing part of 
which is pressed against the neck of the rocket by a detachable metal retaining 
and release mechanism on one side, and the non-removable cylindrical part of 
which is rigidly attached to the of the metal pipeline of the ground ST from 
the other side. Between the specified parts there is a corrugated element that 
provides compensation for vibration during air transportation, the possibility 
of joining at different angles without reducing the cross-section, and in the 
radial direction withstands the pressure of the rocket neck cover, which is 
closed when the rocket is launched. The practical significance of the obtained 
results of the scientific work is that the method of designing the DN for 
connection with the side of the SR was proposed, effective technical solutions 
were obtained for the creation of connections of rubber and metal structures, 
and the empirical dependences between the force of disconnection and the 
angle of location of the DN along in relation to the receiving nozzle of the 
launch vehicle. The main results and recommendations of the work are 
Yangel Yuzhnoye State Design Office , as well as in the educational process at 
Oles Hochar Dnipro National University . 
Key words:  THERMAL CONDITION SYSTEM, DOCKING NODES, 
RUBBER HOSE, SEALING DETACHABLE PART, NON-DETACHABLE 
PART, ELEMENT OF DEFORMAYION, RETAINING AND RELEASE         
MECHANISM.  
 
Вступ 

У складі космічних ракетних комплексів широко використовуються 
ВС для забезпечення підготовки до пуску ракети і підтримання відповідного 
режиму функціонування різноманітних систем. Одним із типів таких вузлів є 
ВС наземної технологічної СТ відсіків і головного блока КР. Вказані вузли 
представляють заключну ланку на шляху прямування термостатувального 
продукційного повітря від наземного  комплексу до борту ракети-носія, а 
тому вони відносяться до числа інтерфейсів космічного ракетного комплексу, 
тобто елементів особливої важливості, і є критичними. Від їх нормальної 
роботи напряму залежать ефективність, якість і надійність підготовки ракети 
до пуску і підтримання її  параметрів в процесі польоту. 

У доступних публікаціях майже відсутня інформація щодо ВС СТ, а з 
поодиноких патентних джерел інформації відомо, що існуючі в світовій 
практиці ВС надто громіздкі і є одноразової дії [1]. Отже, в разі відміни пуску 
ракети з певних причин (а такі випадки мають місце) ВС непридатні для 
повторного використання. Як наслідок, такі інтерфейси  потрібно міняти на 
нові, для чого потрібен певний час, додаткові ресурси та витрати. 
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Постановка задачі досліджень 

Задача створення наземного комплексу взагалі та СТ зокрема 
виникла вперше в Україні в зв’язку з необхідністю розробки вітчизняного 
космічного ракетного комплексу «Циклон-4» і його модифікацій, включно з 
наземним технологічним обладнанням. Тому розробка ВС СТ стала 
актуальною. Метою даної роботи є аналіз концептуальних підходів, вибір і 
обґрунтування нової концепції  створення ВС СТ КР, яка б відповідала 
сучасним вимогам часу. 

Рішення задачі 

Аналізуючи доступні зарубіжні конструкції ВС СТ, можна 
відзначити, що вони в основному побудовані або на основі зрізання 
одноразових металевих елементів, або на базі тороподібних 
пневмопружинних механізмів [2]. У першому випадку має місце складна 
конструкція, що пов’язана зі спеціальною наземною системою відводу, і в 
разі відміни пуску значно ускладнюється підготовка до нового пуску. У 
другому випадку на старті потрібно мати додаткове газобалонне оснащення 
для підготовки пневмопружинного механізму ВС і спеціально підготовлений 
персонал для роботи з ним. Тому обидва варіанти достатньо витратні, 
складні. В результаті аналізу різних технічних рішень і процесів, що 
відбуваються при старті ракет, до ВС висувається ціла низка вимог [2], в 
тому числі і суперечливих, які на думку авторів можна задовольнити 
комплексним використанням різноманітних матеріалів і конструктивних 
рішень. Однією з основних вимог є герметичність і надійність. Наприклад, за 
патентами Франції  герметичність ВС роз’ємного з’єднання з трубопроводом 
наземної СТ у одному випадку [3] досягається за рахунок приєднання 
суцільного металевого трубчастого сегмента з ослабленим перерізом, а в 
іншому [4] – за рахунок використання привареної гофрованої вставки. 
Роз’єднання магістралей трубопроводу здійснюється або шляхом руйнування 
металевого сегмента по ослабленому перерізу в процесі старту ракети [3] або 
шляхом руйнування гофрованої вставки під дією сил, що розвиває наземна 
система відводу. Явними недоліками (крім зазначених раніше) указаних 
пристроїв є конструктивна складність з використанням великої кількості 
механооброблювальних високоточних деталей та збільшене зусилля 
роз’єднання. Крім того, оскільки всі зазначені ВС практично є вузлами 
разової дії, то в разі відміни  пуску на стартовій позиції потрібно мати запасні 
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частини відповідний персонал для забезпечення налагодження і повторного 
збирання.  

Відомо [5,6], що для забезпечення надійної герметизації в роз’ємних 
з’єднаннях найчастіше використовуються ущільнювачі із гуми, яка 
характеризується високою еластичністю, порівняно з іншими 
конструкційними матеріалами, низькими значеннями модуля пружності та 
твердості і в той же час має достатні міцностні властивості. Для надійної 
герметизації на контактних поверхнях з’єднання потрібно лише створити 
відповідні контактні напруження, забезпечити задану жорсткість контактних 
поверхонь і надійну фіксацію ущільнювача на горловині ракети при подачі 
продукційного повітря. На відміну від жорстких металевих конструкцій 
гумові елементи можуть компенсувати технологічні, монтажні, 
експлуатаційні, інші переміщення та мати мінімальний силовий вплив на 
ракету в процесі  старту. В той же час, при проектуванні пристроїв, що в 
своєму складі містять гумові вироби, потрібно враховувати зміну 
властивостей гуми з терміном часу внаслідок швидкого старіння гуми як 
конструкційного матеріалу і прояви різноманітних релаксаційних процесів. 

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень з 
моделюванням окремих процесів автори прийшли до висновку, що для 
забезпечення зазначених вимог до ВС СТ, їх конструкція повинна бути 
комбінованою з використанням різних конструкційних матеріалів, що 
відрізняються властивостями. Такі конструктивні рішення показані                
на рис. 1, 2, 3 і є значно простішими. 

Основним елементом подібної конструкції авторами запропоновано 
гумовий рукав, який в загальному вигляді має три частини, кожна з яких 
призначена для виконання відповідних функцій: ущільнювальна частина у 
вигляді фланця, центральна гофрована частина і циліндрична гладка частина. 

Ущільнювальна частина рукава призначена для приєднання 
інтерфейсу до горловини ракети і з допомогою притискного механізму 
фіксації-розфіксації бандажного типу та забезпечення герметичності 
з’єднання (рис. 3). На зовнішньому боці ущільнювальної частини рукава 
виконана канавка для центрування механізму фіксації-розфіксації, що в своїй 
конструкції містить чеку, яка з’єднана з тросиком для автоматичного 
роз’єднання при відводі стріли установлювального агрегату в процесі пуску 
ракети. 

Центральна частина рукава виконана гофрованою з гофрами 
антироздмухувальної конструкції для забезпечення гнучкості, компенсації 
похибок при виготовленні елементів конструкції ракети і наземного 
технологічного обладнання, подачі продукційного повітря до відсіків і 
головного блока ракети під різними кутами без зменшення площі 
внутрішнього поперечного перерізу. Крім того, гофри підвищують 
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жорсткість конструкції рукава в радіальному напрямку з одного боку від дії 
ззовні атмосферних чинників і зусилля кришки горловини, яка після 
відділення рукава при старті ракети під дією пружини закриває отвір 
горловини, а з іншого – від роздмухування рукава під дією внутрішнього 
тиску продукційного повітря. Це досягається тим, що гофри виконані 
конусними з потовщенням при вершинах і западинах в 1,5 – 2,5 рази в 
порівнянні з товщиною бокових стінок гофр. Таке потовщення виконує роль 
бандажів у гумовому рукаві, які стримують його роздування. З метою 
зменшення концентраторів напружень при деформації рукава в процесі 
експлуатації вершини і западини гофр виконані радіусними. Кількість гофр, 
їх висота і величина зовнішнього та внутрішнього кутів його конусів 
залежать від геометричного розташування на ракеті споживачів (а їх може 
бути декілька в різних площинах) продукційного повітря та його параметрів і 
фізико-механічних характеристик гуми, з якої виготовлено рукав. В будь-
якому випадку конструкція рукава повинна забезпечити безперебійну подачу 
споживачам продукційного повітря в заданих обсягах під різними кутами і 
надійну герметизацію як на горловині ракети, так і на трубопроводі системи 
термостатування. За цим усі поверхні приєднувальних елементів металевих 
конструкцій, що взаємодіють з поверхнями гумового рукава, повинні мати 
шорсткість не вище Ra=2,5 мкм. А шорсткість ущільнювальних елементів 
гумового рукава повинна забезпечуватися елементами конструкції прес-
форми з шорсткістю формоутворюючих поверхонь Ra=0,32 мкм. 

Слід також зазначити, що в разі екстремальних випадків 
експлуатації, ущільнювальна частина гумового гофрованого рукава в 
найтоншому місці на горловині ракети під бандажем механізму фіксації-
розфіксації спрацює як запобіжний клапан. Такими випадками можуть бути 
завищення робочого тиску в трубопроводі системи термостатування в 
результаті не спрацювання запобіжного клапана в системі підготовки 
термостатуючого повітря і заклинювання чеки в механізмі фіксації-
розфіксації. Враховуючи, що гума не стислий конструкційний матеріал, при 
наявності вказаних випадків гумова   частина рукава під дією розтягувальних 
сил буде зменшуватися по товщині стінки до тих пір, поки її  товщина не 
зрівняється з постійним зазором між виступом горловини ракети і бандажем 
механізму фіксації-розфіксації. При подальшому розтягуванні 
ущільнювальна частина легко знімається з горловини ракети. 
Роботоздатність пристроїв за вказаними випадками підтверджена 
експериментально на спеціальному стенді [7]. 

Крім того, через гумовий гофрований рукав на борт ракети повітря 
подається з високою швидкістю і в великих обсягах, що призводить до 
високочастотної вібрації, яка може мати негативний силовий вплив на 
ракету. В разі наявності гофрованої частини рукава із гуми, яка відрізняється 



Технічні науки: напрями розвитку та досягнення 

7 
 

від металевих конструкційних матеріалів наявністю гістерезисних 
властивостей, вказана вібрація поглинається в основному в самому рукаві і 
на борт ракети майже не передається або має мінімальний силовий вплив, що 
позитивно відрізняє запропоновані конструктивні рішення від існуючих. 

Циліндрична гладка (незнімна) частина рукава (або іншої форми) 
призначена для жорсткого герметичного приєднання ВС до наземної частини 
СТ. В разі старту ракети рукав залишається на трубопроводі, розташованому 
на стрілі установлювального агрегату наземної частини СТ (рис 4). 
 
 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Схема ВС СТ: 
 

1-гумовий рукав; 
2-ущільнювальний фланець рукава;  
3-горловина ракети;  
4-циліндрична приєднувальна частина рукава; 
5-трубопровід СТ;  
6-хомути для жорсткого закріплення рукава; 
7-гофрована компенсуюча частина рукава; 
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8-канавка в рукаві для центрування механізма фіксації-розфіксації; 
9-механізм фіксації-розфіксації. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 - Загальний вид рукава стикування: 
 

1-ущільнювальний фланець рукава (знімна частина); 
2-гофрована частина рукава (компенсувальна);  
3-циліндрична частина (незнімна);  
4-заглушка циліндричної частини;  
5-механізм фіксації-розфіксації;  
6-заглушка ущільнювального фланця; 
7-канавка для центрування механізма фіксації-розфіксації. 
 

Саме такий ВС успішно пройшов випробування при наземному 
експериментальному відпрацюванні, що імітує реальні умови        
експлуатації [7].  
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Рисунок 3 - Загальний вид механізма фіксації-розфіксації: 

 
1 – хомут; 2 – трос. 

 
Перед стартом КР відділення ущільнювального фланця рукава ВС 

здійснюється наступним чином. Стріла установлювального агрегату (рис. 4), 
відхиляючись від борту ракети, розтягує гофровану частину рукава, яка 
подовжується  внаслідок деформації гофрів, натягує провисаючий трос 2 
механізму фіксації-розфіксації (рис. 3) до спрацювання чеки хомута 1. 
Звільнений від обтиснення хомутом з чекою ущільнювальний фланець рукава 
розтягується під дією внутрішнього тиску продукційного повітря і   зусилля 
відхиленої стріли установлювального агрегату плавно сходить з горловини 
ракети. Аналогічним чином відділення рукава від горловини ракети може 
здійснюватися в процесі старту ракети або одночасними рухами ракети і 
стріли установлювального агрегату. В разі відміни пуску рукав вручну  легко 
знімається з горловини термостатування ракети з наступним установленням в 
ущільнювальний фланець відповідної заглушки в горизонтальному 
положенні стріли установлювального агрегату. За необхідністю рукав можна 
повністю демонтувати.  
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Як видно із викладеного, запропонований ВС СТ простий за 
конструкцією, багатофункціональний і надійний в експлуатації. 

 
Рисунок 4 - Загальний вид ракети при стартовому положенні установника: 
1 – ракета; 2 – установлювальний агрегат; 3 – гумовий гофрований рукав. 
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Наукова новизна 

Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає в тому, що: 
1. Уперше створено ВС СТ КР у вигляді гумового рукава комбінованої 

триєдиної конструкції, що має три функціональні частини, а саме: знімну 
герметизуючу, компенсуючу гофровану й незнімну циліндричну або іншої 
форми, що з’єднані з горловиною ракети. Уперше визначено й запропоновано 
багатофункціональну конструкцію ВС, що дозволяє створювати ефективні 
з’єднання з подальшим роз’єднанням за необхідністю. Дане технічне рішення 
захищене двома патентами на винахід (№ 120445 від 10.12.2019, № 120469 
від 10.12.2019), які одержані від ДП «Український інститут інтелектуальної 
власності» (УКРПАТЕНТу); 

2. Уперше створено спеціальний дослідний стенд для випробувань, 
дослідження, визначення й підтвердження параметрів ВС в умовах, 
наближених до експлуатаційних; 

3. Уперше запропоновано ефективний метод проєктування ВС СТ КР з 
відповідними конструкторсько-технологічними рішеннями створення ВС з 
бортом космічної ракети-носія, що відповідають висунутим технічним 
параметрам роботоздатності, в тому числі, в екстремальних умовах 
експлуатації; 

4. Уперше визначено й запропоновано нову технологію, що дозволяє 
виготовлення комплекту гумових гофрованих рукавів ВС високої якості 
одного діаметра різної довжини на одній прес-формі з забезпеченням вимог 
до пружно-деформаційних і фізико-механічних характеристик виробів і 
термостатувального повітря, яке через них подається у відсіки КР, а також 
підвищення ремонтопридатності й коефіцієнта використання технологічного 
оснащення, зменшення витрат на виготовлення високоякісних ВС. Дане 
технічне рішення захищене патентом на корисну модель (№ 143346 від 
27.07.2020), який одержаний від ДП «Український інститут інтелектуальної 
власності» (УКРПАТЕНТу). 

Висновки 

1. Здійснено аналіз відомих конструктивних рішень ВС СТ сухих 
відсіків і головного блока ракет космічного призначення і визначено їх 
недоліки. 

2. Запропонована нова концепція створення конструкцій ВС СТ з 
використанням триєдиного рукава з еластомерного матеріалу, зокрема гуми, 
який у загальному вигляді повинен мати три частини: ущільнювальну знімну, 
компенсуючу гофровану і гладку незнімну циліндричної або іншої форми, 
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що забезпечує надійну роботоздатність в різних умовах експлуатації, 
включаючи екстремальні. 

3. Для надійної герметизації рукава на горловині ракети 
використовується механізм фіксації-розфіксації бандажного типу, який 
містить чеку, що з’єднана з тросиком для автоматичного роз’єднання при 
відводі стріли установлювального агрегату. 
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SPACE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL LAND USE:  
MODERN TRENDS AND CHALLENGES 

The world trend at the moment is "Industry 4.0" - this is the next phase of 
digitalization of the economy, where Big Data analytics and modern space 
technologies play the main role. Ukraine is considered one of the leaders in Eastern 
Europe in terms of the number of IT workers. We have about 90,000 such 
specialists. This sector of the economy is developing surprisingly dynamically. 
Another active sector of Ukraine's economy is agriculture. And many believe that 
it would be very effective to combine the two most promising branches of Ukraine 
- agriculture and IT. And it is the unification of these two codes that is the main 
challenge and prospect for Ukraine in achieving "Industry 4.0". 

The share of the digital economy in the GDP of advanced countries will 
reach 50-60% by 2030. We also have significant potential. Today, our IT 
specialists work as part of international corporations on the development of 
unmanned tractors, geospatial data processing services, and quick decision-making 
systems. A movement in the direction of Didgital Farming - agricultural production 
management systems based on IT achievements - has begun [1]. 

The use of space technologies in agriculture is possible both at the regional 
and state levels for vertical (between different levels of management) and 
horizontal (between farms or organizations of the same level) coordination of 
actions. The most famous and effective providers of this service are the following 
companies: "Cropio" (USA/Germany), "eLeaf" (Holland), "PrecisionAgriculture" 
(Australia), "Astrium-Geo" (France), "MapExpert" (Ukraine). 

How does it help specific producers at the micro level? 
At the enterprise level, the application of modern technologies of remote 

sensing of the Earth and digitization of the received data allows to carry out: 
 monitoring of production processes; 
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 monitoring of plant development processes; 
 crop yield forecast; 
 assessment of the condition of agricultural crops; 
 determination of areas that require application of fertilizers and toxic 

chemicals; 
 control of crop rotation and the quality of agrotechnical activities; 

determination of areas of freezing of agricultural crops; 
 determination of pasture areas; 
 assessment of snow cover, humidity; 

A simple example at the enterprise level would be the use of drones to spray 
crops. Yes, their productivity is 27-48 hectares per hour, 300-500 hectares per day. 
The drone develops a record speed of 110 km/h. The capacity of the chemical tank 
is 22.5 l and 15 kg. In future models, it is also planned to install "computer vision" 
for night mode. The operating cycle of the drone: 15 minutes of flight, 1 minute of 
maintenance. Processes up to 14 hectares in one cycle. Charging time for a pair of 
batteries is up to 60 minutes. 

At the state level, the application of modern technologies of remote sensing 
of the Earth and digitization of the received data allows to carry out: 

 support of management decisions; 
 harvest forecast for the main crops; 
 monitoring of emergency phenomena; 
 territory mapping; 
 monitoring of the development of agriculture; 
 monitoring of the ecological condition of soils; 
 monitoring the development and spread of weeds;  
 environmental monitoring [2]. 

The foundation of the National Spatial Data Infrastructure has been laid in 
Ukraine. A digital topographic database will appear in Ukraine for the first time. It 
will be created using aerial photography. 3D terrain models created using aerial 
photography will provide information about land resources, forests, buildings, 
vegetation, power lines, etc. The digital topographic database will be of great 
practical importance for land irrigation, effective land inventory. 

In the field of land use, it is worth noting five main trends in the 
involvement of modern IT technologies: 

1. Development of precision farming systems using technologies of global 
navigation satellite systems and Earth remote sensing systems. 

2. Unmanned technologies. 
3. Systems of remote accounting and control of material and technical 

values. 
4. Intelligent data analysis and scenario modeling. 
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5. Agroscouting, which involves the use of mobile applications to monitor 
the state of land use within a specific field. 

What practical tasks are currently being solved in Ukraine with the help of 
digitization of land use?  

First, it is an inventory of rural and urban areas. land The inventory is one 
of the constituent elements of the accounting of the property of the agricultural 
enterprise, with the help of which control and verification of the availability and 
condition of land plots is carried out to ensure the reliability of accounting data and 
financial reporting. 

Secondly, it is determination of soil density, size and ratio of the number of 
soil lumps of different sizes. That is why field roads on arable land look like light 
stripes, although according to all indicators of the chemical composition of the soil, 
the road and the field are identical. Soil moisture is also determined - one of the 
main factors for obtaining stable crops. 

Thirdly, it is agricultural hydrology - monitoring the hydrological 
characteristics of agricultural lands: the level of underground water, fixing the 
temperature in nearby reservoirs, measuring the volume of water in rivers and 
lakes. 

Fourth, agricultural meteorology - monitoring of air temperature and 
humidity, wind speed and direction, amount of precipitation, atmospheric pressure, 
soil temperature, as well as the intensity of solar radiation. 

Fifth, this is precision agriculture - a complex high-tech system of 
agricultural production management, which includes global positioning 
technologies (GPS), geographic information systems (GIS), yield monitoring 
technologies (YieldMonitor Technologies), variable rate technology 
(VariableRateTechnology ) and technologies of remote sensing of the earth (DZZ). 

Sixth, control of technical means - time of work, area of cultivated fields, 
amount of harvested crop, fuel consumption, work map (quality of performed 
agrotechnical operations. 

The development of space technologies for monitoring the effectiveness of 
land use is facilitated by international programs operating in Ukraine. Thus, the 
World Bank, with the financial support of the EU, launched a pilot project for 
satellite monitoring of agricultural land use in Ukraine. The project using space 
technologies as part of the 5-year program to increase the transparency and 
efficiency of land asset management in Ukraine "Land Transparency" is currently 
implemented in three regions: Lviv, Kyiv and Mykolaiv. The project is 
implemented by EOS (Earth Observation System), which won the tender [3]. As 
part of the EOS program, on the basis of space monitoring data, an analysis of the 
vegetation cover of the earth's surface was carried out, which made it possible to 
create a map of agricultural crops, determine the exact boundaries of the fields, and 
also highlight all the main types of cover in the territory of the three regions. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АКУСТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 
ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ ПРИ СТАРТІ ОДНОСОПЛОВОЇ РАКЕТИ 

Анотація. При старті ракет космічного призначення в атмосфері виникають 
різноманітні за характером випромінювання акустичні поля. Тому необхідно 
виявити особливості та визначити напрями досліджень акустичного випромі-
нювання. Мета цієї роботи – розробка методології досліджень акустичного 
випромінювання циліндричної форми при старті односоплової ракети космі-
чного призначення у перші секунди польоту. При цьому вирішуються такі 
задачі: розробка фізичних моделей акустичних полів; визначення типів акус-
тичних джерел; виявлення джерел акустичних коливань під час руху ракети; 
розрахунок рівнів звукового тиску у заданих точках акустичного поля. Вико-
нано розрахунок амплітуди акустичного тиску в середовищі, що оточує одно-
соплову ракету космічного призначення. На основі результатів розрахунків 
побудовано залежність висоти підйому односоплової ракети космічного при-
значення від часу польоту. В дійсній роботі для складення методики розра-
хунку характеристик акустичних полів будуть використані аналітичні мето-
ди, засновані на вже відомих у акустиці, так як методики для проведення 
розрахунків амплітудно-частотної характеристики акустичного випроміню-
вання при стартах ракет розроблені не для усіх випадків. Завдання створення 
методики розрахунків акустичних характеристик при старті односоплової 
ракети космічного призначення в перші секунди польоту вирішується в лі-
нійній постановці. Розроблена спрощена інженерна методика на ґрунті рів-
нянь з акустичних джерел і полів. Методика використана для розрахунку 
рівнів звукового тиску у далекому акустичному полі, коли струмінь з сопла 
можна апроксимувати випромінювачем циліндричного типу. Отримано, що 
рівень звукового тиску в середовищі не перевищуватиме значення 144 дБ. На 
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основі результатів фізичного та математичного аналізу джерел акустичних 
коливань та їх полів, що приведений у даній роботі, на стадії ескізного прое-
ктування та у подальшому відпрацюванні техніки можлива розробка актив-
них і пасивних методів гасіння акустичних коливань. 
Ключові слова: фізична модель, акустичне поле, циліндрична форма, розра-
хунок акустичних характеристик. 

Abstract. When space rockets are launched, acoustic fields of various types of 
radiation appear in the atmosphere. Therefore, it is necessary to identify the 
features and determine the directions of research of acoustic radiation. The purpose 
of this work is to develop a methodology for studying cylindrical acoustic radiation 
at the launch of a one-nozzle rocket for space purposes in the first seconds of 
flight. At the same time, the following tasks are solved: development of physical 
models of acoustic fields; determination of types of acoustic sources; identification 
of sources of acoustic vibrations during rocket movement; calculation of sound 
pressure levels at specified points of the acoustic field. The calculation of the 
amplitude of acoustic pressure in the medium that surrounds a one-nozzle space 
rocket is performed. On the basis of the calculation results, the dependence of the 
lifting height of a one-nozzle space rocket on the flight time is constructed. In this 
paper, analytical methods based on those already known in acoustics will be used 
to compile a methodology for calculating the characteristics of acoustic fields, 
since methods for calculating the amplitude-frequency characteristics of acoustic 
radiation during rocket launches are not developed for all cases. The task of 
creating a methodology for calculating acoustic characteristics at the launch of a 
one-nozzle rocket for space purposes in the first seconds of flight is solved in a 
linear formulation. A simplified engineering methodology based on equations from 
acoustic sources and fields has been developed. The technique is used to calculate 
sound pressure levels in the far acoustic field, when the jet from the nozzle can be 
approximated by a cylindrical type emitter. It is found that the sound pressure level 
in the medium will not exceed the value of 144 dB. Based on the results of the 
physical and mathematical analysis of the sources of acoustic vibrations and their 
fields, which is shown in this work, at the stage of preliminary design and further 
development of the technique, it is possible to develop active and passive methods 
of damping acoustic vibrations. 
Keywords: Physical Model, The Acoustic Field of a Cylindrical Form, The 
Calculation of the Acoustic Characteristics. 

Вступ 
При старті ракет космічного призначення (РКП) в атмосфері 

виникають різноманітні за характером випромінювання акустичні поля. Тому 
необхідно виявити особливості і визначити напрямки досліджень 
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акустичного випромінювання при старті РКП на основі існуючих уявлень   
[1-5] про генерування та поширення звукових хвиль.  

Слід провести більш обширний аналіз взаємозв'язку характеристик 
джерел акустичного випромінювання, що з'являються в різні моменти часу 
старту односоплової ракети, з характеристиками акустичних полів. 

В дійсній роботі для складення методики розрахунку характеристик 
акустичних полів будуть використані аналітичні методи, засновані на вже 
відомих у акустиці. На цей час у відомих монографіях [6-9] з вивчення 
акустичних джерел вже проведений достатньо глибокий аналіз взаємозв'язку 
характеристик джерел акустичного випромінювання з характеристиками 
акустичних полів. Але методики для проведення розрахунків амплітудно-
частотної характеристики акустичного випромінювання при стартах ракет 
розроблені не для усіх випадків. 

Постановка задачі досліджень 
Метою роботи стала розробка методики розрахунків акустичних 

характеристик у далекому полі при старті РКП в перші секунди польоту, 
коли струмінь з сопла можна апроксимувати випромінювачем циліндричного 
типу. 

При розробці методології досліджень акустичного випромінювання 
при старті ракети треба спиратися на вже існуючі уявлення про характер 
акустичних полів. 

В основі методики розрахунку акустичної потужності реактивного 
струменя, що застосовуються на практиці для оцінки шуму літаків, лежать 
емпіричні залежності типу [10,11]: 

 
𝐿 = 10𝑙𝑔𝑅 + 60𝑙𝑔𝑈 − 75,4,                                                                          (1) 

 
де R - тяга двигуна;  
Uc - швидкість витікання струменя. 
Використання цієї формули для оцінки рівня шумів носить якісний ха-

рактер, член рівнянні у -75,4 (дБ) потребує уточнень. Головне те, що ця фор-
мула дозволяє побачити, від яких характеристик двигунів залежить рівень 
шуму. Це тяга двигуна та швидкість витікання струменя з сопла. Розрахунки 
проведені за вихідними даними тяги РУ ракети див. [23-25].  

У «табл. 1» наведені значення рівня шуму в децибелах (дБ) за значен-
нями тяги рушійної установки (РУ) ракети орієнтуючись на дані стартових 
характеристик ракети за перші 8 секунд польоту і швидкості витікання стру-
меня швидкість витікання продуктів згоряння на зрізі сопла, яка дорівнює 
2624 м/с. 
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Таблиця 1. Значення рівня шуму в децибелах (дБ) за значеннями тяги P і 
швидкості закінчення струменя Uc = 2624 м/c 

t,сек P,kgs P,н 10lgR(P=R) 60lgUc L,дБ 

0.00 0 0 0 0 0 

0.20 10882 1,0882*106 60 180,85 165,45 

1.00 15632 1,5632*106 61,9  167,35 

2.00 16036 1,6036*106 62  167,36 

3.00 16448 1,6448*106 62,1  167,37 

4.00 16860 1,6860*106 62,2  167,38 

5.00 17294 1,7294*106 62,3  167,39 

6.00 17737 1,7737*106 62,4  168,4 

7.00 18175 1,8175*106 62,5  167,41 

8.00 18622 1,8622*106 62,7  167,43 

 
На рис. 1 наведене значення рівнів шумів в перші секунди польоту 

РКП, що проведені за виразом (1). 
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Рисунок 1 - Значення рівня шуму в перші секунди польоту односопло-
вої ракети, що розраховані за виразом (1) 

 
Ми бачимо, що отримані дуже високі значення рівнів шумів. Тобто ці 

розрахунки не врахували спектр шумів, їх амплітудно-частотну 
характеристику. 

В подальшому у роботі Є. О. Загревського вже була зроблена спроба 
провести розрахунок акустичних характеристик при моделюванні струменя 
циліндричним випромінювачем [12]. 

Аналіз фізичних моделей акустичних полів, який становить суть 
методики визначення поля акустичних джерел випромінювання при старті 
РКП, необхідно проводити, спираючись на дані стартових характеристик 
ракети. А також врахувати місцезнаходження старту ракети на Землі, рельєф 
місцевості в місці старту, характер метеорологічних умов [13-15]. 

Завдання створення методики розрахунків акустичних характеристик 
при старті РКП в перші секунди польоту вирішується в лінійній постановці. 
Застосований аналітичний метод досліджень. Згідно вихідних даних [13-15] 
точка, в якій потрібно визначити рівень звукового тиску, знаходиться на 
відстані 18м від зрізу сопла уздовж осі ракети і на колі радіуса 3м з центром, 
що лежить на осі ракети. 

Частота коливань, при польоті РКП має діапазон 31,5 - 8000 Гц. 
Довжина хвилі λ дорівнює λ = c/f. Згідно діапазону випромінюваних 
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коливань, діапазон довжин хвиль випромінюваного звуку складе               
λmax = 10,8 м, λmin = 0,04 м. Цими значеннями визначається початок 
далекого поля. 

Для випадку односоплової ракети за даними [13-15] авторами 
проведені розрахунки відстані, на яку РКП відходить з часом від поверхні 
стартового столу. Порівняння цих відстаней з величинами довжин хвиль дає 
можливість визначитися з границями далекого поля для різних частот 
випромінювання шумів. На рис. 2 наведена залежність висоти підйому РКП 
від часу польоту для односоплової ракети. 

 

 
 

Рисунок 2 - Залежність висоти підйому РКП від часу польоту для од-
носоплової ракети 

 
Рішення задачі 
Автори розробили спрощену інженерну методику на ґрунті рівнянь з 

акустичних джерел і полів, що викладена у [7].  
Розроблена методика може бути використана для розрахунку рівнів 

звукового тиску у далекому акустичному полі, коли струмінь з сопла можна 
апроксимувати випромінювачем циліндричного типу [7]. 

Для розрахунків використана модель циліндричного випромінювача з 
малою амплітудою коливань на поверхні.  
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Рахунки інтенсивності І звукової хвилі проводимо з урахуванням ак-
тивної складової потужності Wa. 

 

𝐼 =
𝑊

𝑆
,                                                                                                  (2) 

 
де S - площа циліндра, що випромінює звук. 
Площа циліндра: 
 

𝑆 = 2𝜋𝑟ℎ,                                                                                             (3) 
 
де r − радіус циліндру. 
Активна складова звукової потужності розраховується за виразом: 
 

𝑊 = 𝑊 × cos 𝜑 = 𝑊 ×
𝑘 × 𝑅

1 + 𝑘 × 𝑅
,                                                              (4) 

 

де 𝑘 = =  – хвильове число. 

Визначаємо звуковий тиск p за виразом: 
 

𝑝 = 𝐼 × 𝑝𝑐 .                                                                                     (5) 
 
При цьому враховуємо, що: 
 

𝐼 =
𝑝

𝑝𝑐
 .                                                                                              (6) 

 
Проведено розрахунки акустичних характеристик для заданої частоти 

табл. 2. В останній колонці заповнені вихідні дані [13-15]. Це дозволить 
порівняти значення заданого рівня звукового тиску в (дБ) з розрахунковим. 

Аналіз рівнів шумів від струменя двигуна при старті ракети, якщо 
струмінь апроксимований пульсуючим циліндром, показав, що рівні мають 
невисокі з точки зору нормування значення. Виходячи з розрахунків табл. 2, 
можна зробити висновок, що рівень звукового тиску струменя у заданій точці 
А становить 116,2 – 133,7 (дБ). 
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Таблиця 2. Розрахунок рівня звукового тиску 

f, Гц k Wa, 
Вт 

I, 
Вт/м2 

ρ, Па ρ, дБ ρ, Па ρ, дБ ρ(вих.
дан.), 

дБ 

1,5 0,58 0,05*
10-5 

0,007
*10-5 

0,005 67,96 27,44
*10-5 

22,75 132,7 

3 1,16 0,13*
10-5 

0,018
*10-5 

0,008
6 

72,67 47,25
*10-5 

27,47 137,6 

25 2,3 0,225
*10-5 

0,031
*10-5 

0,011
3 

75,04 62,02
*10-5 

29,83 139,1 

250 4,6 0,277
*10-5 

0,039
*10-5 

0,012
7 

76,06 69,7*
10-5 

30,84 136,9 

500 9,2 0,294
*10-5 

0,041
*10-5 

0,013 76,26 71,35
*10-5 

31,05 133,7 

1000 18,47 0,299
*10-5 

0,041
7*10-5 

0,013
1 

76,32 71,9*
10-5 

31,11 130,6 

2000 36,94 0,299
7*10-5 

0,041
8*10-5 

0,013
1 

76,32 71,9*
10-5 

31,11 127,0 

4000 73,88 0,299
9*10-5 

0,041
9*10-5 

0,013
2 

76,39 72,45
*10-5 

31,18 122,2 

8000 147,7
6 

0,3*1
0-5 

0,042
*10-5 

0,013
2 

76,39 72,45
*10-5 

31,18 116,2 

 

Наукова новизна 
Таким чином вперше пропонується використати хвильовий параметр 

для визначення типу акустичного джерела у вигляді пульсуючого циліндру, 
що являє собою струмінь ракетного двигуна. Це дозволило розробити 
методику для аналізу фізичної моделі акустичного поля, спираючись на дані 
стартових характеристик односоплової ракети космічного призначення. 
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Запропоновано спрощену інженерну методику на ґрунті рівнянь з 
лінійної акустики, що дозволило провести розрахунки рівнів звукового тиску 
у далекому акустичному полі. 

 
Висновки 
Проведений аналіз наукових робіт, де запропоновані методики 

розрахунків шумів, що виникають при стартах ракет у перші секунди 
польоту, на грунті чого обраний предмет досліджень. 

Представлений взаємозв'язок характеристик джерел акустичного 
випромінювання в різні моменти часу старту ракети з характеристиками їх 
акустичних полів. Це дозволило на стадії ескізного проектування та у 
подальшій отработці техніки запропонувати активні та пасивні методи 
гасіння акустичних коливань. 

Базуючися на уявленні, що струмінь РУ РКП уявляється пульсуючим 
циліндром, розроблена методика для розрахунків характеристик акустичного 
поля. Методика враховує місцезнаходження старту ракети на Землі, рельєф 
місцевості в місці старту, характер метеорологічних умов згідно технічного 
завдання КБ «Південне» [25]. 

У результаті проведених розрахунків показано, що рівень звукового 
тиску у далекому полі становить 116,2 – 133,7 дБ. Отримані результати про 
рівні звукового тиску струменя у заданій точці поблизу головного обтікача, 
рівні не перевищуюсь, що допустимі. 
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INFRASOUND AS AN INFORMATION FACTOR IN THE RELA-

TIONSHIP BETWEEN SPACE WEATHER, CLIMATE FACTORS, 
CHARACTERISTICS OF THE EARTH'S BIOSPHERE 

Аннотация. 
Авторами разработан и защищен патентом Украины на полезную 

модель способ виявления природных и техногенных катастроф. Он относится 
к области дистанционного зондирования Земли, а точнее к способам 
регистрации, изучения и предупреждения природиых и техногенных 
катастроф посредством инфразвука с использованием аппаратуры 
искусственных спутников Земли. 

Ключевые слова: способ на полезную модель, виявления природных 
и техногенных катастроф, регистрация, спутники, характеристики 
инфразвуковых полей. 

Анотація. 
Авторами разроблен и захищен патентом України на корисну модель 

спосіб виявлення природних і техногенних катастроф. Він відноситься до 
області дистанційного зондування Землі, а точніше до способів регістрації, 
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вивчення та попередження природиих і техногенних катастроф через 
інфразвук з використанням апаратури штучних супутників Землі. 

Ключові слова: спосіб на корисну модель, вивчення природиих і 
техногенних катастроф, регістрація, супутники,  характеристики 
інфразвукових полів. 

Abstract. 
The authors have developed and protected by a patent of Ukraine for a 

utility model a method for detecting natural and man-made disasters. It belongs to 
the field of remote sensing of the Earth, and more specifically, to methods for 
registering, studying and preventing natural and man-made disasters by means of 
infrasound using the equipment of artificial Earth satellites. 

Keywords: patent of Ukraine to a utility model, manifestations of natural 
and man-made disasters, registration, satellites, characteristics of infrasonic fields. 

Введение 

Проблема обнаружения образования тайфунов, торнадо, 
землетрясений в коре Земли может быть решена через регистрацию 
распространения информационного фактора – инфразвука – в верхней и 
нижней атмосфере Земли. В последние десятилетия посредством спутников 
были проведены многочисленные исследования солнечного излучения, 
землетрясений, облачности, потоков космических частиц, полярных сияний, 
ионизации атмосферы. Почти все эти явления сопровождаются излучением 
инфразвука или изменением уровня его интенсивности в атмосфере Земли. 
Полный анализ информационных связей на основе инфразвука между живой 
составляющей природы (биосферы) с характеристиками природных и 
техногенных катастроф или факторов космической погоды невозможен без 
дальнейших специальных исследований. Здесь может быть использована 
регистрация аппаратурой космических аппаратов, имеющих низкую орбиту, 
уровней излучений инфразвука как изменения состояния нейтральной 
компоненты атмосферы Земли. Поэтому актуальность выбранной темы 
исследований сомнений не вызывает. 

Основная часть 

Можно привести фамилии ученых, которые публиковали результаты 
своих работ по этой тематике в последние 10-20 лет (О. К. Черемных,           
И. О. Кременецького, О. І. Лящука, Л. Ф. Чорногора, и других Известны 
многочисленные научные работы по применению космических аппаратов для 
исследования атмосферных процессов (например, М. О. Дзоза, Г. А. Борщева, 
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В. Н. Маслея, Ю. А. Шовкопляса, Е. Д. Ярмольчука М. В. Вайсерова,            
В. С. Гладилина, В. В. Кавуна, С. И. Москалева) [1-9]. 

Целью настоящей работы стал мониторинг взаимных связей между 
космической погодой, факторами климата, характеристиками природных и 
техногенных катастроф и биосферой Земли с использованием инфразвука как 
информационного фактора с применением регистрирующей аппаратуры 
спутников Земли. 

Авторами разработан и защищен патентом Украины на корисну 
модель способ виявлення природних и техногенних катастроф [10]        
(Сокол Г. І., Сокол А. В., Алексєєнко С. В., Котлов В. Ю., Кучер Р. С. Спосіб 
виявлення природних та техногенних катастроф. Патент України. № 138623. 
МПК G01V 8/2. опубл. 10.12 2019. Бюл 23/20), что относится к области 
дистанционного зондирования Земли, а точнее к способамв регистрации, 
изучення и предупреждения природиых и техногенных катастроф. Данное 
изобретение может быть использовано в системах навигации, а также в 
роботе станций гидрометеоцентров, и центров, которые предназначены для 
атмосферных, наземных и космических наблюдений. 

Для моделирования распространения инфразвука разработаны 
алгоритмы и программы. Расчеты проведены для условий идеальной среды. 
В первом приближении принято, что атмосфера, где распространяется 
инфразвук, однородная. Во втором приближении учтены слои атмосферы. 
Программа написана в программной среде Java 

Расчет характеристик инфразвука проведен для частот от 3 Гц до 
8000 Гц. Рассчитан коэффициент затухания инфразвука. В результате 
получено: если уровень звукового давления у жерла вулкана составляет 
160дБ, то до высоты низкой орбиты спутника 100 км величина уровня 
звукового давления упадет на 46 дБ. То есть датчик давления в нейтральной 
компоненте атмосферы на спутнике зафиксирует величину звукового 
давления 114 дБ. Эта величина хорошо фиксируется микрофоном. 

На рисунке 1. приведены данные расчетов по падению уровня 
звукового давлени в дальнем поле сферичного излучателя - вулкана в 
зависимости от расстояния. На рисунке 2 приведены результаты расчетов по 
падению звукового давления в дальнем поле с учетом свойств слоистой 
атмосферы. 
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Рис. 1. Падение уровня звукового давлении в дальнем поле сферичного 
излучателя – вулкана в зависимости от расстояния 
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Рис. 2. Падение звукового давления в дальнем поле с учетом 

свойств слоистой атмосферы 

Спутник осуществляет наблюдение изменений уровней инфразвука 
от зафиксированной катастрофы (смерча, вулкана или тайфуна) каждые     
1,5-2часа. Это позволяет заранее и быстро выявить место катаклизма, 
изучить, зарегистрировать и предсказать последствия природной или 
техногенной катастрофы [11-14] . 
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Научная новизна 

1. Впервые разработан и защищен патентом Украины на полезную 
модель способ виявления природных и техногенных катастроф. Он относится 
к области дистанционного зондирования Земли, а точнее к способам 
регистрации, изучения и предупреждения природиых и техногенных 
катастроф посредством инфразвука с использованием аппаратуры 
искусственных спутников Земли. 

2. Впервые предложена методика  для проведения расчетов 
характеристик инфразвуковых полей, генерируемых действующими 
вулканами и стартующими ракетами космического назначения. Получено, 
что излучение инфразвука от природных и техногенных катастроф достигает 
довольно значительных величин на высотах, где осуществляют полеты 
спутники, располагаясь на назких орбитах. Что позволило сделать 
утверждение, что регистрацией инфразвука аппаратурой спутников Земли 
можно проводить наблюдения за возникновением, развитием и затуханием 
природных и техногенных катастроф на поверхности Земли. 

Выводы 

1. Рассмотрены источники прироных и ехногенных катастроф как 
явления, генерирующие инфразвук в атмосфере Земли.  

2. Разработан и защищен патентом Украины на полезную модель 
способ виявления природных и техногенных катастроф (Сокол Г. І.,       
Сокол А. В., Алексєєнко С. В., Котлов В. Ю., Кучер Р. С. Спосіб виявлення 
природних та техногенних катастроф. Патент України. № 138623. МПК G01V 
8/2. опубл. 10.12 2019. Бюл 23/20), 

 3. Предложена методика  для проведения расчетов характеристик 
инфразвуковых полей, генерируемых действующими вулканами и 
стартующими ракетами космического назначения. Разработана программа 
для проведения расчетов в программной среде JAVA. 

4. Расчеты проведены для условий идеальной среды. В первом 
приближении принято, что атмосфера, где распространяется инфразвук, 
однородная. Во втором приближении учтены слои атмосферы. Расчет 
характеристик инфразвука проведен для частот от 3 Гц до 8000 Гц. Рассчитан 
коэффициент затухания инфразвука. В результате получено: если уровень 
звукового давления у жерла вулкана составляет 160дБ, то до высоты низкой 
орбиты спутника 100 км величина уровня звукового давления упадет на       
46 дБ. То есть датчик давления в нейтральной компоненте атмосферы на 
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спутнике зафиксирует величину звукового давления 114 дБ. Эта величина 
хорошо фиксируется микрофоном. 

5. В результате пасчетов получено, что излучение инфразвука от 
природных и техногенных катастроф достигает довольно значительных 
величин на высотах, где осуществляют полеты спутники, располагаясь на 
низких орбитах. Это позволило сделать утверждение, что регистрацией 
инфразвука аппаратурой спутников Земли можно проводить наблюдения за 
возникновением, развитием и затуханием природных и техногенных 
катастроф на поверхности Земли. 

Настоящая работа имеет практическое значение в ракетно-
космической технике для наблюдения и предупреждения природных и 
техногенных катастроф не визуальными налюдениями, регистрацией 
изменений излучения инфразвука аппаратурой спутников Земли. 
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Бурхливий розвиток ракетно-космічних досліджень стимулює 

розширення і поглиблення нових завдань у фізиці, астрономії, 
машинобудуванні, інформатиці, космічній біології та медицині. Космічна 
біологія - це галузь біології, що вивчає особливості існування живих 
організмів у позаземних умовах, вплив на них космічних факторів, а також 
можливість існування життя на інших планетах [1]. Космічна біологія 
розробляє методи досліджень і засоби забезпечення життєдіяльності людини 
і тварин в умовах космічного польоту, коли на живий організм можуть 
одночасно впливати різні чинники. Насамперед це іонізуюча радіація [2], 
прискорення і невагомість, а також тривала ізоляція в умовах обмеження 
рухової активності, штучна атмосфера, деякі особливості харчування та інші 
чинники. 

Дію цих специфічних умов на людину, тварин і рослини вивчають у 
лабораторних умовах, що імітують окремі фактори космічного польоту, або в 
польотах на штучних супутниках Землі та космічних кораблях, керованих 
безпосередньо людиною. Як об'єкти дослідження використовують тварин 
(мавп, собак, мишей, морських свинок), комах (мух дрозофіл тощо), рослини 
(одноклітинні водорості - хлорела; насіння пшениці, гороху, цибулі,         
тощо) [2-7]. 
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Під час виведення космічного апарата з космонавтами на орбіту 
навколо Землі ракета космічного призначення (РКП) зазнає значних 
вібраційних навантажень. Нині в науці дедалі ширше використовують різні 
види моделювання коливальних процесів у пружних тілах. 

Метою цієї роботи є моделювання тіла космонавта як багатомасової 
системи, маси в якій з'єднані пружними зв'язками з демпфувальними 
елементами. 

Для визначення резонансних частот тіла космонавта скористаємося 
методикою розрахунку динамічних навантажень, що виникають під час 
перехідного процесу в момент старту ракети, що розроблена професором   
І.К. Коськом [8-10]. 

Насамперед складається фізична модель коливальної системи тіла 
космонавта та її розрахункова схема. Ссхема досліджуваної коливальної 
системи зображується у вигляді дискретних мас, пов'язаних між собою 
пружними зв'язками. Важливу роль тут відіграє коефіцієнт жорсткості 
механічних систем С. Метод розрахунку дає змогу визначити загальні 
частоти коливань, що виникають під час роботи системи [8, 9]. 

Розглядаючи тіло як систему мас, пов'язаних між собою пружними 
ланками можна визначити дійсні навантаження, які сприймають пружні 
ланки. Підбираючи відповідний режим зміни сил, що збурюють коливальну 
систему, їх дію можна звести до статичної складової. Дослідження 
динамічних навантажень вкрай необхідне для проведення для подальшого 
проектування механічної системи крісла космонавта, що демпфує вібрації. 
Для визначення резонансних частот живих організмів [10] складено модель, 
що імітує складне тіло космонавта (рис.1). Вона складається із зосереджених 
мас, з'єднаних між собою пружними зв'язками, усередині яких розташовані 
в'язкі м’язи. На рисунку введено такі позначення: 1 - голова, 2 - шийний 
відділ хребта, 3 - легені, 4 - хребет, 5 - черевна порожнина, 6 - грудна клітка 

Розрахункова схема досліджуваної коливної системи зображується у 
вигляді дискретних мас, пов'язаних між собою пружними зв'язками. Під час 
розв'язання задачі про розрахунок частотною характеристикою коливної 
системи, її замінюють еквівалентною. Необхідно визначити приведені масу і 
жорсткість механічної системи, яка є аналогом серця комахи. На основі 
знання цих величин визначається резонансна частота тіла. 

Відомо [11], що наведена жорсткість еквівалентної механічної системи 
при послідовному з'єднанні елементів дорівнює 

 
де С1, С2,......, Сn - жорсткості на окремих ділянках. 
У разі паралельного з'єднання елементів системи наведена жорсткість 

nСССС

1
...

111

21

 (1), 
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дорівнює сумі жорсткостей на окремих ділянках і визначається з виразу 

 
У разі зміщеного з'єднання елементів під час розрахунку жорсткості системи 
слід дотримуватися правил послідовного і паралельного з'єднання. 

 

 
  

Рис. 1. Модель тіла космонавта [10] 
 
Резонансна частота тіла або окремого органа чи усього тіла космонавта 

знаходиться з виразу [11] 

 
де С - жорсткість системи; f - резонансна частота; m - маса органу чи усього 
тіла. 

У результаті розрахунку важливо отримати результати такі, щоб власні 
резонансні частоти тіла космонавта і його окремих органів не збігалися з 
частотами, яких зазнає конструкція РКП на відрізку активної ділянці 
виведення і які реєструють телеметричні датчики. 

Важливим є те, щоб порівняльний аналіз частот вібраційних коливань за 

nСССС  ...21

m

C
f

2

1


(2) 

(3), 
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даними технічного завдання на розробку РКП не збігалися з резонансними 
частотами тіла космонавта чи його окремих органів. Тут треба врахувати дані 
роботи [12], де вказані резонансні частоти окремих органів людини. У сей час 
відомі власні  резонансні частоти коливань органів людини [12]:            
голова: 20  30 Гц, очі: 40  100 Гц, вестибулярний апарат: 0,5  13 Гц,   
серце: 4  6 Гц, шлунок : 2  3 Гц, кишечник: 2  4 Гц, нірки: 6  8 Гц,      
руки: 2  5 Гц.  

Використана схематична модель, що імітує складне тіло космонавта, що 
розроблена професором І. К. Коськом. 
        Запропонована математична модель для розрахунків власних частот тіла 
космонавта і його окремих органів з урахуванням мас та жорсткостей. 

Висновки 

1. Розроблено методику визначення власних частот тіла космонавта. 
2. Отримана модель дозволяе визначити частоти, яких треба уникати, 

щоб космонавт не отримав пошкоджень від вібрацій конструкції РКП. 
3. Розроблені рекомендації щодо врахування ефекту збігання власних 

резонансних частот тіла космонавта і його окремих органів з частотами, яких 
зазнає конструкція РКП на відрізку активної ділянці виведення і які 
реєструють телеметричні датчики. Ці рекомендації можуть бути враховані 
при конструюванні механічної системи демпферів у креслі космонавта. 

Ця робота має практичне значення в ракетно-космічній техніці для 
забезпечення нормального стану космонавта в процесі та після впливів на 
його тіло вібрацій на активній ділянці виведення РКП. 
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