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Науково-технічні досягнення та розробки в ракетно-

космічної галузі та авіації 

УДК 629.783:658.562 

Кулик О.В.
1
, к.т.н., доцент, Генеральний директор; Желтов П.Н.

1
, 

начальник відділу; Абраменко Д.С.
2
, здобувач 

1
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, 

2
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

dmitriy.dts@gmail.com 

ОГЛЯД ВИДІВ МИЮЧИХ РІДИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ 

Забрудненість порожнин пневмогідросистем (ПГС) ракетно-

космічної техніки (РКТ) негативно впливає на працездатність виробів. За 

статистичними даними до 50% всіх відмов гідравлічних систем, пов'язаних 

з виходом з ладу насосів, заклинюванням розподільних та регулюючих 

пристроїв, підвищеним зносом відповідальних деталей, зниженням жорст-

кості системи та іншими дефектами, відбувається через надмірну забруд-

неність. Особливу увагу питань очищення необхідно приділити паливним 

системам, що працюють на кріогенних компонентах палива, що може приз-

вести до втрати виробу РКТ загалом. Істотний вплив на якість очищення 

внутрішньої поверхні ємностей має правильний підбір миючих рідин. Ми-

ючі рідини повинні бути сумісні з матеріалом деталей, що відмиваються, і 

деталей обладнання очищення, не призводити до їх деформації, руйнуван-

ня, окислення, а також ефективно видаляти необхідні забруднення з повер-

хні виробів.  

Вибір миючих рідин пов'язаний з розумінням, які забруднення треба 

видаляти з поверхні деталей, що очищаються, і складальних одиниць 

(ДСО). У ракетно-космічній техніці забруднення характеризуються міцніс-

тю зв'язку з поверхнею деталей. Визначають три ступені міцності зв'язку: 

слабкий, середній, сильний. Залежно від характеру зв'язку забруднень з 

поверхнею деталей та фізико-хімічних властивостей миючої рідини витра-

чається різна кількість енергії. Тому підбір найбільш ефективної миючої 

рідини є актуальним завданням для зниження виробничих витрат на виго-

товлення виробів РКТ. Основним видом забруднень, що підлягають вида-

ленню, при виробництві виробів РКТ є технологічні, що накопичуються в 

процесі виготовлення, збирання та випробувань вузлів. 

mailto:dmitriy.dts@gmail.com
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Вибір миючого засобу необхідно проводити з урахуванням констру-

ктивно-технологічних характеристик ДСО та їхнього функціонального 

призначення. Підібрати один універсальний засіб, з наведеного переліку 

миючих засобів, з урахуванням усіх обмежень, неможливо. У доповіді на-

водиться аналіз фізико-хімічних властивостей різних видів миючих рідин, 

які застосовуються для очищення паливних баків РКТ. 

 

Список літератури: 

1. Алексєєв Ю.С., Джур О.Є., Кулик О.В., Кучма Л.Д., Ніколенко Є.Ю., 
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ных воздействий. Проблемы разработки, изготовления и эксплуата-

ции ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров 

авиакосмической отрясли: материалы XII Всерос. науч. конф. Омск, 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕРИ ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА 

Використання детонаційних двигунів (ДД) в ракетно-космічній тех-

ніці являється перспективним завдяки їх перевагам: більш високий терміч-

ний ККД, простота конструкції, низький тиск подачі компонентів палива та 

інші. Але при цьому вони також мають недоліки, один з яких – більш висо-

ке теплове навантаження на конструкцію камери ДД, ніж у рідинних ракет-

них двигунах (РРД), які наразі використовуються. Одним із способів зни-

ження теплового навантаження на камеру – використання внутрішнього 

охолодження. 

Одним з відомих методів внутрішнього охолодження являється про-

дувка камери. Зазвичай вона використовується в авіаційних двигунах 

(ПуВРД) та в дослідницьких імпульсних ДД. Головною проблемою засто-

http://www.sseg@gmail.com/
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сування цього способу для ракетних двигунів є наявність атмосферного 

повітря, що знижує діапазон висот для можливого використання. 

У рідинних ракетних двигунах (РРД) для зниження теплового наван-

таження на камеру використовують внутрішнє завісне та загороджувальне 

охолодження. Для ракетних ДД можливе використання завісного охоло-

дження на етапі заповнення камери. Але така система суттєво ускладнить 

конструкцію камери, буде значною мірою інерційною, матиме не пов’язані 

із створенням тяги втрати охолоджуючого компоненту палива. 

Внутрішнє загороджувальне охолодження забезпечується створен-

ням у пристінковому шарі такого значення величини співвідношення ком-

понентів палива Кт, яке суттєво відрізняється від значення Кт для ядра 

потоку, що значно зменшує температуру газового потоку біля стінки каме-

ри. Для дослідження цього способу охолодження проведено обчислюваль-

ний експеримент. Товщина низькотемпературного пристінкового шару 

циліндричної детонаційної камери киснево-водневого двигуна складала 

2 мм. За результатами моделювання виявлено декілька перешкод для засто-

сування відомого способу внутрішнього охолодження. 

Оскільки, детонація представляє собою безперервну взаємодію уда-

рних хвиль, створити відокремлений низькотемпературний пристінковий 

шар, як у РРД, неможливо. Така взаємодія створює значну турбулізація 

потоку як на фронті детонаційної хвилі, так і за нею. Це забезпечує пере-

мішування газу ядра потоку з пристінковим шаром, руйнуючи його. 

Іншою перешкодою до застосування такого внутрішнього охоло-

дження є затухання детонаційної хвилі. Швидкість розповсюдження удар-

ної хвилі в середовищі значно залежить від його температури. У низькоте-

мпературному пристінковому шарі ударні хвилі уповільнюються та не 

встигають за хвилями у ядрі потоку. Таким чином відбувається поступове 

затухання фронту детонаційної хвилі через постійне зменшення хвильових 

ударних взаємодій. Отже значна відмінність пристінкових параметрів від 

параметрів ядра потоку недопустима. 

З представлених даних можна зробити висновок, що використання 

системи внутрішнього охолодження у камері ракетного детонаційного 

двигуна являється неефективним, особливо при високих значеннях робочої 

частоти. 
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УДК 629.7.06-533.6+620.22:678 

С.О. Бігун
1
, аспірант, начальник сектора; 

М.С. Хорольський
2
, к. т. н., доцент 

1
 ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», 

2
 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

bigun3008@gmail.com, khomis@outlook.com 

НОВА КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ СТИКУВАННЯ СИСТЕМ 

ТЕРМОСТАТУВАННЯ КОСМІЧНИХ РАКЕТ 

Наземна система термостатування  (СТ) космічних ракет (КР), тру-

бопровід якої з’єднується (роз’єднується) з бортом ракети з допомогою 

вузлів стикування (ВС), є однією із 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 зусилля від’єднання при старті ракети тощо. 

Від’єднання таких ВС забезпечується в основному руйнацією металевих 

елементів конструкції по ослабленому перерізу, що в разі відміни пуску з 

певних причин (а це можливо), потребує певного часу для підготовки но-

вих ВС. 

З участю авторів запропонована принципово нова концепція ство-

рення ВС багаторазової дії з забезпеченням надійної герметизації, легкості 

від’єднання та мінімальним силовим впливом на ракету при її старті, мож-

ливості приєднання до горловин ракет під різними кутами,  компенсації 

похибок при можливому відхиленні ракети на пусковому столі перед стар-

том 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 час-

тина якого притискується до горловини ракети рознімним металевим меха-

нізмом фіксації-розфіксації з однієї сторони і, незнімна циліндрична части-

на якого жорстко приєднується до металевого трубопроводу наземної СТ з 

другої сторони. Між вказаними частинами знаходиться гофрований еле-

мент, який забезпечує компенсацію вібрації при транспортуванні повітря, 

можливість приєднання під різними кутами без зменшення поперечного 

перерізу та в радіальному напрямку витримує тиск кришки горловини ра-

кети, яка закривається при старті ракети. 

mailto:bigun3008@gmail.com
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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 реалі-

зовані в ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», а також у навчальному про-

цесі в ДНУ ім. О. Гончара. 

 

 

УДК 629.78 

О. Л. Волошенюк, к. т. н., с. н. с. 

Інститут технічної механіки Національної академії наук України і 

Державного космічного агентства України 

oksana.volosheniuk@gmail.com 

НАЙНОВІШІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ УГРУПОВАННЯ КОСМІЧНИХ 

АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ РАДАРІВ ІЗ СИНТЕЗОВАНОЮ АПЕРТУРОЮ 

Створення і розвиток космічних засобів і технологій дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ) є в даний час одним з найважливіших напрямків 

застосування космічної техніки для соціально-економічних, оборонних і 

наукових цілей. Основними тенденціями у розвитку галузі ДЗЗ є: 

 збільшення відносної кількості малорозмірних КА (міні-, мікро-, нано- 

КА); 

 безперервне зростання детальності космічних знімків (збільшення про-

сторової роздільної здатності до 0,15 м – 0,5 м); 

 інтенсивне освоєння радіодіапазону (мікрохвильового) для всепогодної 

зйомки за допомогою радіолокаторів із синтезованою апертурою 

(SAR); 

 поява та розширення областей застосування надспектральних зйомок 

(відеоспектрометричних, гіперспектральних) з числом каналів 256 і бі-

льше; 

 початок інтенсивного освоєння мікро/нано технологій та створення 

надвеликих космічних угруповань з малорозмірними КА; 

 неухильне розширення складу дослідницьких КА ДЗЗ та космічних 

експериментальних програм, спрямованих на наукове вивчення Землі 

mailto:oksana.volosheniuk@gmail.com
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та відпрацювання нових методів та приладів ДЗЗ (спектрально-

кутових, поляризаційних, радіозатемнених та ін.); 

 активні організаційні зусилля провідних космічних країн щодо форму-

вання космічних систем глобального спостереження Землі у межах мі-

жнародного співробітництва. 

В той же час, аналіз сучасного стану ДЗЗ показує, що більшість 

практичних підходів (зміна схем спостереження, висоти орбіти, характери-

стик знімальної апаратури, її габаритів, розмірів КА) спрямованих на під-

вищення роздільної здатності і забезпечення високої періодичності спосте-

реження зручно реалізовувати за допомогою низькоорбітальних угруповань 

малорозмірних КА. Тому, створення сучасних низькоорбітальних угрупо-

вань КА спостереження поверхні Землі є актуальним завданням, пов'язаним 

з новітніми технологічними, в тому числі, інформаційними розробками. 

Особливу роль у створенні таких угруповань відіграють КА з SAR, основ-

ним завданням яких є мінімізація впливу метеорологічних умов і часу доби 

на отримання даних [1]. Принципова можливість SAR здійснювати спосте-

реження поверхні Землі незалежно від її освітленості дозволяє суттєво 

скоротити, при виборі відповідних параметрів орбіт КА, розриви в спосте-

реженнях або кількість КА у складі угруповання [2]. 

У роботі розглянуто світові тенденцій використання низькоорбіталь-

них угруповань КА з SAR у спостереженні Землі [3-4]. Виділено провідні 

країни в розвитку ДЗЗ, визначено підходи до побудови угруповань КА, 

проведено порівняльні оцінки характеристик окремих угруповань КА, зок-

рема, роздільної здатності в залежності від висоти і розміру КА, ширини 

смуги захвату в залежності від даних SAR і висоти орбіти КА. Проведено 

порівняльні оцінки традиційних КА SAR (стартова маса більш 1 т) та мало-

розмірних КА (стартова маса менш 0,5 т). 

Для прикладу, в таблиці 1 представлено проєкти деяких (більш відо-

мих) угруповань малорозмірних КА ДЗЗ з SAR, частково запущених до 

теперішнього часу і запланованих до запуску в найближчі 3-4 роки [5-6]. 
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Таблиця 1 – Огляд проєктів угруповань КА ДЗЗ з SAR з технологія-

ми міні супутникових платформ, що забеспечують достатньо високу періо-

дичність спостережень 

Місія КА, 

запуще-

но/запланова

но 

Краї-

на, 

орга-

нізація 

Рік Діапа-

зон 

частот, 

поля-

ризація 

Розді-

льна 

здат-

ність, 

м/піксе

ль 

Ши-

рина 

сму-

ги 

зйо-

мки/ 

сце-

на, 

км 

Ви-

сота 

орбі

бі-

ти, 

км, 

тип 

Ма

са, 

кг 

EOS SAR, 

0/12, 

6 SAR+6 

optical 

Украї-

на, 

Noosp

hera 

2023

2024 

X, 

single, 

double; 

S, quad 

0,50,2

5 (SL) 

11,5 (S

M) 

23 (SC

) 

25 

25 

50 

LE

O, 

CC

O 

200

-

250 

Spacety, 

1/56 

Китай, 

Spacet

y 

2020 С, 

single 

(VV); 

X 

1(SL) 

3 (SM) 

10 (SC) 

55 

20 

50 

512, 

CC

O 

185 

SmallSat 

InSAR, 0/12  

США, 

JRL 

2023 S 10 80 600, 

СС

О 

180 

iQPS, 

2/36 

Япо-

нія, 

iQPS 

2019

2025 

X 1-10 – 560, 

CC

O 

100

-

150 

Micro XSAR, 

0/15 

Япо-

нія, 

JAXA, 

ISAS 

– 

 

X, 

single 

(VV) 

1 (SL) 

3 (SM) 

10 

10 

 

600 135 

StriX,  

1/30 

Япо-

нія, 

Syn-

spec-

tive 

2020

2023 

X, 

single 

(VV) 

1 (SL) 

3 (SM) 

10 

30 

561, 

CC

O 

100 
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Продовження табл. 1 

XR,  

0/8 

США, 

R2 

Space 

Inc. 

2021 X, 

single 

(VV) 

Хар-ки анало-

гічні ICEYE 

550, 

CC

O 

90 

ICEYE, 

14/18 

Фин-

лян-

дія, 

Iceye 

2018 

2040 

X, 

single 

(VV) 

1 (SL) 

3 (SM) 

20 (SC) 

105 

35 

120 

500-

580, 

CC

O 

85 

Umbra, 

1/24 

США, 

Umbra 

Lab 

Inc. 

2021 X, 

single 

(VV/H

H) 

0,15-

2 (SL) 

1-

2 (SM) 

10 (OС) 

44 

6-20 

85-

450 

560, 

CC

O 

70 

MicroSAR 

System, 

0/10 

Нор-

вегія, 

Space 

Nor-

way 

– С 4 200 500 65 

Capella 

Space, 

6/36 

США, 

Capel-

la 

Space 

Corp. 

2018

2040 

X, 

single 

(HH) 

0,3-

0,5 (SL) 

1 (SL) 

10-

30 (SM) 

510 

520 

 

525, 

СС

О 

48 

PredaSAR, 

0/48 

США, 

PredaS

AR 

2021 C, X – – НН

О 

mi-

cro- 

XpressSAR, 

0/4 

США, 

Xpress

SAR  

2024 X 0,25 (S

L) 

1 (SL) 

3 (SM) 

55 

101

0 

30 

425 – 

SL – spotlight (прожекторний режим), SM – stripmap (маршрутний 

режим), SC – ScanSAR (режим сканування), OC – ocean scanning (скану-

вання океану), ННО – низька навколоземна орбіта, ССО – сонячно-

синхронна орбіта 
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ДОСЯГНЕННЯ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ ТА АВІАЦІЇ 

Перш за все українські інженери та дослідники складали «золотий 

фонд» авіації та космонавтики Радянського Союзу. Численні українські 

наукові установи, конструкторські бюро, промислові підприємства причет-

ні до всіх найважливіших космічних перемог СРСР – від перших польотів у 

космос до створення й запуску космічного ракетного комплексу «Енергія-

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6245518
https://www.newspace.im/
https://space.oscar.wmo.int/satellites/
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Буран». Навіть засновник відомої компанії «SpaceX» Ілон Маск визнає, що 

саме Україна відіграла провідну роль у становленні радянської космічної 

галузі. 

Зараз наша держава продовжує розвивати космічну галузь. За під-

сумками першого півріччя 2018 року підприємства вітчизняної ракетно-

космічної галузі збільшили обсяги виробництва продукції порівнянно з 

аналогічним періодом минулого року на 12,7%. 

 

Останні досягнення української космонавтики 

1.В Україні розташовується найбільший у світі радіотелескоп декаметрових 

хвиль 

Історія створення 

На початку 70-х років в Радіоастрономічному інституті НАНУ під 

керівництвом С. Я. Брауде і А. В. Меня були розпочаті роботи зі створення 

радіоастрономічних антен декаметрових хвиль на нових принципах, що 

дозволяють знизити вплив негативних чинників. У результаті на початку 

70-х рр. був створений радіотелескоп УТР-2, який досі є найбільшим і най-

досконалішим у світі інструментом декаметрового діапазону довжин хвиль. 

Радіотелескоп почав роботу в 1970 році, а з 1972 року розпочались регу-

лярні наукові вимірювання. 

УТР-2 (український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації) — найбіль-

ший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль, що розташовується в 

Харківській області та належить Радіоастрономічному інституту НАН 

України. 

Астрономи, які працюють на УТР-2, першими в світі виявили в 

міжзоряному середовищі спектральні лінії вуглецю (головної «цеглинки», 

необхідної для появи органічного життя), каталогізували джерела ви-

промінювань у далекому космосі, розробили теорію гравітаційних лінз 

(щодо того, як викривляється світло від далеких зірок і галактик), вивчили 

механізми радіовипромінювання Сонця і Юпітера 

 

2. Українська космічна промисловість – світовий лідер за відсотком жінок, 

які працюють у галузі. 

Основні досягнення 

Українські конструктори, вчені та науковці зробили значний внесок 

у розвиток світової космічної науки. Українські вчені розвинули ідеї 

міжпланетних перельотів, та проробляли теорії ракетної техніки. Вітчиз-

няні підприємства посідали й продовжують обіймати передові місця світо-

вої космонавтики. Провідну роль в цьому відіграє Південний машино-

будівний завод та КБ Південне в Дніпрі. На їх потужностях виготовлено 

понад 400 штучних супутників Землі. 
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У Державному космічному агентстві України, згідно зі штатним 

розписом, працює майже 50% жінок. А в інших країнах у космічній проми-

словості працює від 20 до 30% жінок. За словами начальника управління 

міжнародних зв’язків Державного космічного агентства України Романа 

Федонюка, наша крана є лідером у цьому плані.  

 

3. Україна входить до ТОП-5 країн із повним циклом виробництва ракетно-

космічної техніки. 

Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має замкнений цикл ра-

кетобудування, починаючи з ракетного палива і закінчуючи готовими кор-

пусами, ракетами-носіями (РН) та космічними апаратами (КА). Левова 

частка створюваного космічного устаткування припадає на державні 

підприємства, які підпорядковуються спеціальному уповноваженому орга-

ну – Державному космічному агентству України. 

За час незалежності українськими ракетами було здійснено 148 за-

пусків. Ракети стартували з космодромів Плесецьк, Байконур, Воллопс, 

платформи «Морський старт». На орбіту було виведено близько 300 

космічних апаратів на замовлення різних країн світу. 

 

4. Українці працюють над будівництвом бази на Місяці. 

Українське підприємство ДП «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля» 

працює над проектом постійної бази на поверхні Місяця, і наші науковці 

вже взялися до роботи. 

Проект має п’ять етапів реалізації. Останній з них передбачає запуск 

постійної бази, на якій перебуватиме людина. Заплановано це на 2062 рік. 

«Цей проект дуже складний і дорогий. Тому втілити його можна буде лише 

спільними зусиллями фахівців і компаній із багатьох країн світу, а фінансу-

вання робіт за проектом також передбачає участь урядів найбільш розви-

нених країн», – каже начальник проектного відділу ДП «КБ «Південного» 

імені М.К. Янгеля» з розробки спеціальних ракетно-космічних систем Ген-

надій Осиновий. 

До речі, доходи ДП «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля» з року в рік 

перевищують обсяги державного фінансування. Це одна з небагатьох іно-

земних компаній, яка безпосередньо бере участь у реалізації проектів 

NASA.  

 

5. Космонавт NASA розгорнув український прапор у космосі. 

Космонавт NASA Рендольф Брезник у 2017 році розгорнув на орбіті 

український прапор. Він всиновив хлопчика з Дніпра, і тепер його з нашою 

країною пов’язують родинні зв’язки. Рендольф Брезник був у космосі двічі, 
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5 разів виходив у відкритий космос. Саме Ренді другим після Леоніда Ка-

денюка розгорнув на орбіті синьо-жовтий стяг. 

 

6. Українські інженери на європейське замовлення створили двигун для 

ракети-носія «Вега». 

На замовлення Європейського космічного агентства (ESA) ДП «КБ 

«Південне» імені М.К. Янгеля» розробило блок маршового двигуна четвер-

того ступеня для ракети-носія «Вега». Виготовили його на заводі «Півден-

маш» у місті Дніпро. За словами директора заводу, український двигун 

четвертого ступеня працює довше, ніж двигуни перших трьох ступенів 

разом узяті. 

У листопаді 2018 року відбувся успішний пуск «Веги» з українським 

двигуном. Ракета-носій успішно вивела на орбіту космічний апарат 

Mohammed VI-B, сконструйований на замовлення уряду Марокко ком-

панією «Airbus Defense and Space». Його використовуватимуть для спосте-

реження за змінами земної поверхні, моніторингу в сільському госпо-

дарстві, прогнозів погоди тощо. 

 

7. Українці брали участь у створенні ракети-носія NASA «Antares». 

Ракету-носій «Antares» створено американською корпорацією Orbital 

ATK за участю українських підприємств. 

Головну конструкцію першої ступені ракети розроблено ДП «КБ 

«Південне» імені М.К. Янгеля» та виготовлено на «Південному машино-

будівному заводі ім. Макарова» (обидва – у місті Дніпро) у співпраці з 

українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-

ЮКОМ» (Запоріжжя), «РАПІД» (Чернігів) та іншими. Українські фахівці 

брали активну участь у випробуваннях «Antares», які проводились у США. 

Восени 2018 року NASA успішно запустило ракету «Antares», аби 

доправити вантажний модуль «Сігнус» до Міжнародної космічної станції. 

 

8. Молоді українські науковці перемагають у конкурсах NASA 

У 2016 році проект української команди «Mars Hopper» став пере-

можцем хакатона NASA в номінації «глядацькі симпатії». 

Українці запропонували технологію, яка допомогла б пересуватися Мар-

сом. Атмосфера на цій планеті розріджена, а сила тяжіння слабша, ніж на 

Землі. Дослідники запропонували створити літак, який приземлятиметься 

на поверхню і збиратиме з планети лід, перетворюючи його на газ. При 

цьому вивільнятиметься енергія, яка створить реактивну тягу для обертан-

ня пропелерів і наступного стрибка. Літак пересуватиметься, як стрибуча 

комаха. 
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У 2017 році в ТОП-25 конкурсу NASA увійшли відразу дві українсь-

кі команди, які пропонували «земну» модель орбітальної станції та концеп-

цію розумного поселення.  

 

9.Запуск Vega 

Ще один успішний запуск відбувся у 18 році. Європейська ракета-

носій легкого класу Vega з українським двигуном успішно стартувала з 

космодрому Куру у Французькій Гвіані. 

 

10.Запуск Alpha 

Зовсім скоро до космосу має полетіти й ракета Alpha аерокосмічного 

підприємства Firefly Aerospace, до якої також доклалися українські розроб-

ники. Хоч головне виробництво компанії розташоване в Техасі, українські 

співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Дніпрі розробля-

ють головні частини обладнання для ракети. Адже підприємство Firefly 

Aerospace декілька років тому викупив український бізнесмен Максим 

Поляков.  
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ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КОСМОСУ: КОСМІЧНІ ПРОМИСЛОВІ 

КОМПЛЕКСИ 

Процес індустріалізації космосу передбачає вирішення питання мо-

жливості розміщення в космічному просторі космічних промислових ком-

плексів (КПК). На даний час можливість створення КПК розглядається 

світовою науковою спільнотою. Актуальність цього питання пов’язана, 
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зокрема, з тим, що подальше освоєння космосу обмежене труднощами 

виведення на орбіту об’єктів великих габаритів та мас. Застосування КПК 

дасть можливість швидкого збирання великогабаритних космічних конс-

трукцій з окремих технічних модулів безпосередньо на орбіті. Також кос-

мічне виробництво на КПК може дати можливість реалізації унікальних 

технологічних процесів та створення нових матеріалів й продуктів з уніка-

льною мікроструктурою та технологічними властивостями, які не були 

доступні в земних умовах. Зокрема, актуальність використання КПК 

пов’язана також з екологічною необхідністю винесення шкідливого вироб-

ництва за межі земного простору. Наразі передбачається, що модулі та їх 

складові, з яких на орбіті мають збиратися великогабаритні космічні конс-

трукції, можуть доставлятися з Землі, а також можуть виготовлятися безпо-

середньо на КПК. При цьому для їх виготовлення можуть застосовуватися 

як ресурси космічного простору так і виготовлені на КПК нові матеріали та 

речовини з якісно кращими характеристиками на відміну від аналогічних 

матеріалів і речовин, вироблених в земних умовах. Ще одним із напрямів 

виробництва на КПК може стати використання адитивних технологій для 

3D-друку елементів конструкції. Також на КПК може виконуватися пере-

робка об'єктів космічного сміття, яке в цьому разі стає не сміттям, а одним 

із видів ресурсу близького космосу. 

Прототипом КПК можуть розглядатися орбітальні станції. В резуль-

таті дослідження проведено аналіз сучасного стану розробки перспектив-

них космічних промислових комплексів; розглянуто у загальному вигляді 

базову конфігурацію КПК та проаналізовано перелік технологічних проце-

сів в умовах вакууму та невагомості. Дослідження щодо розробки косміч-

них промислових комплексів та можливості реалізації на них технологіч-

них процесів проводяться спеціалістами космічних держав світу, зокрема, 

США та України. Результати проведених досліджень показали актуальність 

задачі розроблення космічних промислових комплексів. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИ-

РОБІВ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 

Багато сучасних розробок пов’язані зі створенням нових конструк-

ційних матеріалів з унікальними технічними властивостями і виробами на 
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їх основі з високими експлуатаційними характеристиками для об’єктів 

авіаційної техніки. Не є виключенням і еластомерні матеріали, зокрема, 

гуми. Завдяки високій еластичності гуми, стійкості до дії багатьох робочих 

середовищ в широкому діапазоні тисків і температур, гістерезисним влас-

тивостям, її нестислості, низькими густиною та коефіцієнтом теплопровід-

ності, високою газонепроникністю і ін. вироби на основі гуми забезпечили 

створення багатьох виробів для об’єктів авіаційної техніки, що створені з 

участю автора. 

Так, на поточний момент гума з різними властивостями в комбінації 

з іншими конструкційними матеріалами (метал, прогумована тканина, клеї) 

широко використовується для виготовлення багатошарових м’яких палив-

них баків для пального авіаційної техніки, які легко можна розмістити в 

місцях нестандартної конфігурації. Виготовлення таких паливних баків 

здійснюється на розбірних оправках із легких корозієстійких матеріалів, 

наприклад, алюмінієвих сплавів. Перший (внутрішній) шар таких баків 

повинен виготовлятися із каландрованого полотна із гумової суміші, яке в 

процесі вулканізації перетворюється в гуму, що має високу стійкість до дії 

пального в межах робочих температур, в тому числі морозостійкість, та 

достатні фізико-механічні властивості. Одночасно з викладкою першого 

шару монтуються закладні завчасно відповідним чином підготовлені ком-

плектуючі гумометалеві елементи, які є елементами конструкції паливного 

бака. З допомогою вказаних елементів Другий шар гуми, що наклеюється 

поверх першого шару, навпаки, повинен набрякати при взаємодії з паль-

ним. Це дає можливість в разі незначного пошкодження першого шару за 

рахунок набрякання закрити отвір пошкодження і зберегти пальне або дати 

можливість швидко перекачати залишок пального в інший бак. Потім по-

верх другого шару накладається з допомогою клею шар прогумованої тка-

нини з високими фізико-механічними властивостями і стійкістю до впливу 

зовнішніх чинників. Виконавши вказані складальні операції, шари гуми на 

оправці піддаються радіальному стисненню спеціальною тканинною стріч-

кою методом обмотування для забезпечення з’єднання різних шарів в про-

цесі вулканізації в одну цільну конструкцію. Вулканізація  м’яких палив-

них баків здійснюється у відповідних вулканізаційних котлах з забезпечен-

ням всередині котла рівномірної температури вулканізації гарячим повіт-

рям на протязі певного часу. Після вулканізації оправка з м’яким паливним 

баком виймається із вулканізаційного котла і після охолодження та стабілі-

зації знімається притискна стрічка. Далі такий бак направляється на переві-

рку якості відповідно до конструкторської документації.  
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СУЧАСНІ ЕЛАСТОМЕРНІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 

ОБ’ЄКТІВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ 

Багато сучасних розробок пов’язані зі створенням нових конструк-

ційних матеріалів з унікальними технічними властивостями і виробами на 

їх основі з високими експлуатаційними характеристиками для об’єктів 

ракетно-космічної техніки. Не є виключенням і еластомерні матеріали, 

зокрема, гуми. Завдяки високій еластичності гуми, стійкості до дії багатьох 

робочих середовищ в широкому діапазоні тисків і температур, її нестислос-

ті, низькими густиною та коефіцієнтом теплопровідності, високою газоне-

проникністю і ін. вироби на основі гуми забезпечили створення багатьох 

сучасних об’єктів ракетно-космічної техніки, що створені з участю автора. 

Так, вперше у світовій практиці були створені великогабаритні об-

тюраторні гумові манжети для рухомих ущільнювальних пристроїв з ме-

тою герметизації високотемпературних газів у великих зазорах, що пере-

вищували існуючі майже на два порядки. Такі пристрої впроваджені пере-

важно при експлуатації  капсульованих ракет. 

На поточний момент вироби на основі гуми з заданими технічними 

властивостями широко застосовуються в ущільнювальних пристроях різно-

го призначення для герметизації рухомих, нерухомих з’єднань і з’єднань 

періодичного контакту в системах і агрегатах транспортних космічних 

кораблів, орбітальних станціях, супутниках, міжпланетних автоматичних 

станціях тощо. 

Завдяки властивостям гуми вдалося створити ряд багато функціона-

льних виробів. Зокрема, для збільшення тяги ракетного двигуна в польоті 

використано гумовий ущільнювач для гасіння енергії посадки насадка соп-

ла ракетного двигуна, забезпечення відповідної осьової деформації для 

надійної фіксації насадка та забезпечення герметичності газів продуктів 

згоряння. 

Гума завдяки створеним технологіям гарно взаємодіє з іншими конс-

трукційними матеріалами: широкою гамою металів, полімерних матеріалів 

та тканин.  В результаті створено еластичний опорний шарнір для поворот-

ного сопла, що значно спростило конструкцію ракетного твердопаливного 

двигуна та метод його керування. А з’єднання гуми з відповідною ткани-

ною надійно забезпечує  функції теплозахисного покриття. 

mailto:khomis@outlook.com
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Для забезпечення транспортування капсульованих ракет, зберігання, 

підготовки до запуску і його здійснення широко використовуються обтю-

раторно-амортизаційні опори, що складаються з окремих секцій, виготов-

лених з металу, гуми та фторопласту та з’єднаних в одне ціле. Вони можуть 

бути як радіального, так і осьового стиснення та виконувати одночасно 

декілька функцій: силової, амортизаційної, фрикційної, антифрикційної та 

ущільнювальної. Всі зазначені напрями використання гуми втілені у відпо-

відні конструкції ракетно-космічної техніки.  

 

Інноваційні технології та матеріали наземного та 

космічного призначення 
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ГІДРОЛОКАЦІЯ 

Трагедія загибелі Титаніка у 1912 році стала поштовхом для масово-

го вивчення гідролокації. Так вже через місяць після катастрофи метеоро-

логом Льюїсом Річардсаном був поданий патент на перший підводний 

ехолокаційний пристрій. Під час Першої світової війни з’явилась необхід-

ність у виявленні ворожих субмарин, що створило необхідність продовжу-

вати вивчення поводження звуку у воді. Так у 1916 Поль Ланжевен та Кос-

тянтин Шиловський створили перший гідролокатор-ехолот або сонар (від 

англ. Sonar – “sound navigation and ranging”), що дозволив вивчати морське 

дно та виявляти зміни у локальному рельєфі та морському середовищі 

шляхом відбиття звуку від поверхні дна. Таким чином обнатужили підвод-

ний хребет на дні Північного Льодовитого океану. 

Гідролокація дала змогу не тільки вивчати океан але й спілкуватися 

на далекі відстані у воді. Так під час Другої світової війни було відкрите 

явище підводного звукового каналу, за допомогою якого низько-частотні 

звукові хвилі можуть подорожувати на 1000 кілометрів. Це дало змогу не 

тільки комуніціювати під водою, але й вивчати підводний ультразвуковий 

шум, що надходив від морської та океанської флори. 

Сьогодні ехолокаційний метод є ключовим у вивченні морського дна, що є 

дуже важливим для картографії океану, пошуку корисних копалин та ви-

вчення морської фауни. 

mailto:col4in.daniil@ukr.net
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Треба відмітити, що зв'язок в морській воді через використання еле-

ктромагнітних хвиль практично неможливий. Це пов’язано з дуже потуж-

ним затуханням елетромагнитних хвиль в соленій морській воді. Але тут 

дуже легко поширюються акустичні хвилі. Це єдиний вид надійного виду 

зв’язку в морі чи в океані. 

У цій роботі представлено основні принципи гідролокації, розглянуто 

структуру та дію гідролокаторів, їх різноманітність та області використан-

ня. 

 

Інформаційні технології та математичне моделювання 

УДК: 519-7 

Д.Є. Дорошенко, студент механіко-математичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

dsniil2727@gmail.com 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Сьогодні складно знайти таку галузь людської діяльності, в якій в тій 

чи іншій мірі не використовувалисьзнання математики. Отже: 

Цифрове моделювання - це певне дослідження об'єктів (процесів, 

явищ, пристроїв та систем) за допомогою математичних моделей. В сучас-

ному світі комп'ютерні моделі є звичайним інструментом математичного 

моделювання. Вони застосовуються у математиці, фізиці, хімії, біології, 

соціології, механіці, економіці та метеорології. 

Також вони застосовуються в  машинобудуванні, автомобілебуду-

ванні та радіоелектрониці. 

Комп'ютерні моделі використовують для отримання деяких нових 

знань про об'єкт, які є занадто складні для аналітичного дослідження.  

Етапи комп'ютерного моделювання:  

- розробка концептуальної моделі; 

- виявлення основних елементів системи; 

- перехід до математичної моделі;  

- створення алгоритму; 

- написання програми; 

- планування і проведення комп'ютерних експериментів; 

mailto:dsniil2727@gmail.com
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- аналіз результатів.  

Математичне моделювання – це метод дослідження процесів (явищ) 

шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.  

Розрізняють моделі:  

- лінійні (нелінійні моделі); 

- зосереджені (розподілені системи); 

- детерміновані (стохастичні); 

- статичні (динамічні).  

Теорія моделювання є розділом науки, що вивчає способи дослідження 

властивостей об'єктів (оригіналів) на основі заміщення їх іншими 

об’єктами (моделями). Вирізняють натурні, фізичні, мовні та математичні 

моделі.  

Вимоги до математичних моделей 

Загалом математична модель є певним  математичним аналогом проектова-

ного об'єкта. Діапазон об'єкту визначається постановкою і коректністю 

рішень задачі проектування. Розрізняють три вимоги математичних моде-

лей: 

- Адекватність (відображає задані властивості з точністю). 

- Універсальність (визначається в основному числом і складом). 

- Економічність (характеризується витратами обчислювальних ре-

сурсів). 

Основні властивості моделей: 

- цілеспрямованість; 

- скінченність; 

- спрощеність; 

- повнота; 

- адекватність.  

Дослідження аналітичних моделей можливе за допомогою методів: 

- аналітичних; 

- чисельних; 

- якісних. 
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Аналітичні методи полягають у пошуку явних залежностей між ха-

рактеристиками. Однак такі залежності можливо отримати лише для неве-

ликої кількості простих моделей, як правило, лінійних.  

Чисельні методи дозволяють отримати розв’язок аналітичних моде-

лей, для яких застосування аналітичних методів неможливо або недоціль-

но. Розв’язок чисельними методами здійснюється для конкретних вихідних 

даних і має додаткову похибку.  

Якісні методи дозволяють зробити певні висновки по моделі, не ма-

ючи розв’язку у явному вигляді. Зазвичай такі методи використовуються у 

теорії автоматичного управління для оцінки ефективності різних варіантів 

систем управління.  

Сучасні засоби моделювання технологічних процесів: 

- В галузі управління (AnyLogic, Сlobbi). 

- У військовій сфері.  

- В галузі машинобудування. 

- В галузі металургії (QForm VX). 

- Засоби моделювання компанії Textron Systems  

Математичне моделювання людей, суспільних груп і формацій для 

застосування їх в моделюванні технологічних процесів  

1. Моделювання робітників для розроблення і вдосконалення тех-

нологічних процесів 

У процесі розроблення технологічного устаткування, обладнання, 

інструменту та пристосувань чи побутової техніки, а також, технологічних 

процесів їх застосування чи обслуговування, важливою задачею є визна-

чення і оцінка показників та характеристик ергономічності. Ефективним 

методом вирішення такої задачі є математичне моделювання 

2. Моделювання солдатів для розроблення і доведення бойової 

техніки і спорядження 

У процесі розроблення, вдосконалення і доведення до серійного ви-

робництва бойової техніки і військового спорядження важливими завдан-

нями є визначення статичних і динамічних характеристик солдат, характе-

ристик, що описують їх здатність сприймати і переносити фактори уражен-

ня від різних типів зброї, бойові, фізичні, теплові, радіаційні навантаження 

як у бою, так і в процесі довготривалого транспортування чи пересування. 

Під час проектування, доведення і постановлення на серійне вироб-

ництво легких бойових тактичних позашляхових броньованих автомобілів 

сімейства Oshkosh L-ATV застосування математичних моделей солдат 

(водіїв, стрілків, командирів, піхоти) дозволило вдосконалити ряд захисних 

характеристик цих автомобілів, у тому числі, протимінний захист, забезпе-
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чивши його на рівні автомобілів Oshkosh M-ATV (3-ій рівень захисту за 

STANAG 4569) із значно меншими габаритами і вагою за рахунок оп-

тимізації конструкції корпусу, типорозмірів сидінь і їх кріплення. 
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УДК: 625-34 

Д.Є. Дорошенко, студент механіко-математичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

dsniil2727@gmail.com 

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

Дистанційне зондування землі (ДЗЗ) - це спосіб отримання інформа-

ції про земну поверхню та розташовані на ній об'єкти шляхом реєстрації 

електромагнитного випромінювання, що відбивається від них, без безпосе-

реднього контакту. 
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Досить часто, говорячи про дистанційне зондування, мають на увазі 

знімання землі з космосу. Між тим до цього способу збору данних відно-

ситься і аерофотознімання, і повітряне лазерне сканування.  

Історія 

Історія розвидку методів ДЗЗ бере свій початок у середені дев'ят-

нацятого сторіччя. У 1855 році Гаспар Турнашон (Надар) – відомий фран-

цузький фотограф, журналіст, військовий офіцер – запропонував ідею фо-

тографіування землі з повітряної кулі для потреб картографування та спо-

стереження за територією, а 23 жовтня 1958 року здійснив її, зробивши з 

повітняної кулі з висоти 80 метрів фотографії селища Petit-Bicetre в перед-

місті Парижу. 

24 квітня 1909 році під час демонстраційного польоту Вілбера Райта 

асситируючий йому оператор зняв з борту літака короткий фільм. 

За досить короткий час аерофотознімання стає дуже поширеним 

способом отримання інформації про місцевість. Під час Першої світової 

війни майже усі сторони застосовують його для розвідки та спостереження 

за супротивником. А через короткий термін часу повітряне знімання стане 

важливим елементом отримання інформації не тільки для військових, а і 

для цивільних задач. 

24 жовтня 1946 року камерою, встановленою на борту ракети  

V-2, з висоти 65 миль було отримано перший космічний знімок землі. 

14 серпня 1959 року американським супутником Explorer-6 було 

зроблено перший супутниковий знімок землі. 

Справжня ера дистанційного зондування землі із космосу почалась з виве-

денням на орбіту  

23 липня 1972 року американського супутника ДЗЗ Landsat-1. 

Landsat-1 був обладнаний камерами для отримання фотографічного зобра-

ження землі в видимому та ближньому інфрачервоному диапазоні з прос-

торовою здатністю 75 м та чотирьх-канальним сканером для радіометрич-

ного знімання з просторовою здатністю 60 метрів. 

18 жовтня 2001 року на орбіту було виведено перший комерційний 

супутник QuickBird американської компанії DigitalGlobe з просторовою 

роздільною здатністю 0.6 метри, дані якого на комерційних засадах стали 

доступними усім зацікавленим. 

Сучасність 

Сьогодні в космосі працюють десятки апаратів різних типів, що ви-

конують збір даних різними дістанційними методами. Серед них значну 

роль відіграють комерційні апарати, знімки яких доступні для використан-
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ня не тільки урядовим та військовим структурам, а й широкому колу  

користувачів в усьому світі. 

Дані, отримані шляхом дистанційного зондування землі з космосу та 

повітряного знімання, знаходять досить широке застосування в різних  

сферах діяльності: 

- створення та оновлення карт; 

- кадастр, планування та управління територіями; 

- екологічний та природоохоронний моніторинг; 

- оцінка стану сільськогосподарських культур, прогнозування врожаю; 

- контроль стану лісів, спостереження за вирубкою та оцінка наслідків 

лісових пожеж; 

- спостереження та прогнозування погоди, контроль кліматичних змін; 

- прогнозування та спостереження за стихійними лихами, оцінка 

наслідків; 

- геологічні дослідження, розвідка корисних копалин; 

- дослідження атмосфери та світового океану; 

- спостереження за льодовим становищем; 

- виявлення вибадків незаконного судоплавства. 

Методи дистанційного зондування 

Фотознімання – фотографування поверхні у всьому видимому диа-

пазоні спектру чи певній його частині, а також в інфрачервоному диапазо-

ні. Широко застосовується в повітряному та космічному зніманні з метою 

отримання даних для створення та оновлення карт. 

Сканерне знімання – знімання поверхні за допомогою оптичних або 

баготоспектральних пристроїв - сканерів. При зніманні поверхні за допомо-

гою сканера формується зображення з окремих елементів (пікселів), кож-

ному з яких відповідає яркість випромінювання ділянки поверхні. 

Радарне знімання – активний метод знімання, що спирається на ви-

промінювання в напрямку знімаємлї поверхні сигналу та прийом його ві-

биття. Радарне знімання використовується для визначення форми поверхні 

(рельєфу) та вивчення її геологічної структури. 

Теплове знімання – знімання в інфрачервоному диапазоні, що спира-

ється на фіксацію теплового випромінювання поверхні та об'єктів, зумов-

ленного сонячним випромінюванням або ендогенними процесами, та вияв-

ленні аномалій.  

Спектрометричне знімання – вимірювання відбиваючої здатності по-

верхні чи шарів речовини. Проводиться в мікрохвильовому, інфрачервоно-

му диапазонах, а також у видимому та ближньому інфрачервоному диапа-

зоні. Застосовується для вивчення гірських порід. 
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Лідарне знімання - активне знімання поверхні шляхом неприривної 

фіксації відбиття від поверхні, яка опромінюється монохроматичним лазе-

рним випроміннюванням з фіксованою довжиною хвилі. Застосовується 

для вивчення нижніх шарів атмосфери, виявлення концентрації певних 

елементів та з'єднань. 
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З’ЄДНАННЯ РІЗНОРІДНИХ МЕТАЛІВ ЯКІ УТВОРЮЮТЬ КРИХКІ 

ІНТЕРМЕТАЛЛІДИ 

Труднощі з’єднання різнорідних металів полягають в тому, що при 

їх взаємодії утворюються крихкі інтерметаліди, які є причиною руйнування 

виробу під час експлуатації. Для контролю товщини та розмірів інтермета-

лідних включень застосовують методи зварювання в твердій фазі. В якості 

електроду для об’єктів захисту від корозії використовується титан вкритий 

платиною. Вимоги до такого з’єднання: великий експлуатаційний строк, 

щільний контакт між шаром платинової фольги з титаном за великої площі 

контакту. Порушення цих вимог призводить до відшарування вальцованої 

платини, зменшення між електродного зазору і короткого замикання в гі-

похлоритних електролізерах. В системі платина-титан утворюються інтер-

металідні фази, що призводить до певних ускладнень. Якщо інтерметаліди 

розташовані безперервним ланцюгом, за цією фазою здійснюється руйну-
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вання. Тому різнорідні матеріали потребують з’єднання одним із методів у 

твердій фазі: зварювання тертям, вибухом, дифузійним зварюванням у 

вакуумі. Параметри зварювання впливають на якість дифузійної зони і 

з’єднання в цілому. Проведення ряду експериментів за різними параметра-

ми зварювання дозволяє встановити оптимальний режим зварювання та 

отримати якісне з’єднання. Основними технологічними параметрами про-

цесу дифузійного зварювання є: температура процесу, величина питомого 

тиску на поверхні контакту матеріалів які з’єднуються, час, ступінь розрі-

дження в зоні контакту за певних температур і тиску, стан поверхонь мате-

ріалів, які зварюються. Якісне з’єднання можна отримати за оптимальних 

співвідношень вказаних факторів, які повинні бути однаковими на всій 

поверхні контакту. Використання існуючих пристроїв для дифузійного 

зварювання у вакуумі за великими поверхнями контакту пов’язано з вели-

кими труднощами: практично неможливо забезпечити рівномірний нагрів 

заготівель, які з’єднуються по всій площі контакту, за причин перепаду 

температур від периферії до центру. Це не дозволяє отримати рівноміцне 

з’єднання по всій площі контакту. Визначення діапазону зварювального 

тиску, температури та часу дифузійного зварювання враховувало вимоги до 

готових платино-титанових електродів. Товщина платинової фольги після 

зварювання повинна змінюватись незначно. У зв’язку з цим використання 

сумісного прокатування у вакуумі для отримання цих електродів не є доці-

льним.  Для виготовлення платино-титанових електродів було спроектова-

но і виготовлено спеціальний пристрій, який забезпечує мінімальний розбіг 

температури і питомого тиску. Після зварювання дифузійне з’єднання бі-

металу платина-титан з причин значної різниці в товщинах (титан - 3мм, 

платина - 0.05мм) неможливо використовувати для механічних іспитів на 

розрив. Були виготовлені спеціальні триметалеві зразки   на яких визнача-

лись механічні властивості. Проводили вимірювання мікротвердості в по-

перечному прерізі мікрошліфів та на готових електродах на приборі ПМТ-

3. Особливості будови дифузійної зони вивчали за допомогою растрового 

електронного мікроскопа JSM-35. Визначення фазового складу дифузійної 

зони проводили за допомогою рентгенофазового аналізу на дифрактометрі 

ДРОН-1.5. Розрахунок ліній рентгенограм дозволив отримати точні дані 

особливостей фазового складу дифузійної зони. Вона складається з інтер-

металідів Тi3Pt, TiPt, TiPt3 та іх суміші з твердими розчинами. Дані, отри-

мані за допомогою наведених методів дослідження, дозволяють встановити 

особливості формування дифузійної зони з’єднання платина-титан. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ РІЗНО-

РІДНИХ МЕТАЛІВ 

Дифузійне зварювання - ідеальне рішення для з’єднань різнорідних 

матеріалів. Цей спосіб особливо ефективний, якщо треба отримати міцне 

монолітне з’єднання без утворення грубого зварного або паєчного шва. 

Його застосовують, якщо неможливо використовувати стандартні засоби 

кріплення. Основна сфера застосування цього виду зварювання - область 

високих технологій - авіаційної, космічної та інших видів важкого машино-

будування. Всі переваги роблять процес незамінним при певних умовах і 

відносять його до високотехнологічного виду. 

 Умови експлуатації з’єднань, які зварюються часто представляють 

специфічні вимоги до матеріалів. Розробка режимів зварювання орієнтова-

на на отримання наступних характеристик якості: герметичність, ерозійна 

стійкість та інше. В цьому випадку не достатню міцність або пластичність 

з’єднання усувають конструкційними методами. Такі методи застосову-

ються у випадку з’єднання матеріалів які утворюють під час зварювання 

інтерметалідів. В роботі розглянута пара нікель-ніобій, яка утворює ряд 
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інтерметалідів. Пропоновано метод дифузійного зварювання у вакуумі, 

який має наступні переваги: прецизійна точність обробки; відсутність явно 

вираженого шва; монолітність з’єднання; можливість зварювати матеріали, 

що не сполучаються іншим способом. 

В роботі було дослідження формування дифузійної зони з’єднання 

нікель-ніобій. Для аналізу взаємодії нікелю з ніобієм було розглянуто діаг-

раму стану. Були розглянуті процеси за температури 1370К, тому що ця 

температура обрана для дифузійного процесу зварювання. Встановлено, що 

утворюються 2 типи твердого розчину (зі сторони нікелю і ніобію), а також 

суміші цих твердих розчинів з двома типами інтерметалідів NbNi та NbNi3. 

Після завершення процесу зварювання та охолодження фазовий склад в 

дифузійній зоні залишається незмінним. Проводили мікрорентгеноспектра-

льний аналіз, на основі якого були побудовані концентраційні криві по 

точкам. Вони не мають яскраво виражених рефлексів, які свідчать про 

утворення фаз. На кривій були чітко виділені інтерметаліди NbNi та NbNi3, 

але на цих ділянках немає рефлексів інтерметалідів, зміна концентрації 

протікає повільно. Встановлено, що результати кількісного мікрорентгено-

спектрального аналіза та концентраційні криві, побудовані за їх реузльта-

том, не дають точних даних про фазовий склад у зв’язку з відсутністю яск-

раво виражених рефлексів інтенсивності на мікроскопічних фазових ділян-

ках. Це пов’язано з пропуском фазових слоїв під час переміщення елект-

ронного зонда. Найбільш переважним для вивчення дифузійних зон 

з’єднань, які зварюються в  твердій фазі, є якісний метод, який проводиться 

скануванням електронним зондом через дифузійну зону. Він дозволяє фік-

сувати рефлекси фаз на бесперервних концентраційних кривих і точно 

вимірювати їх протяжність. 
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ВПЛИВ МІКРОЛЕГУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВОГО 

СПЛАВУ 

Після численних теоретичних та експериментальних робіт, присвя-

чених алюмінієвим сплавам та розробці високоміцних сплавів системи Al-

Zn-Mg тривалий час вважали, що подальше підвищення властивостей міц-

ності алюмінієвих сплавів неможливе.  

Найбільшою міцністю нині володіють сплави системи Al-Zn-Mg-

Cu. Однак приховані резерви підвищення міцності алюмінієвих сплавів 

закладені у мікролегуванні скандієм та перехідними металами. Мікролегу-

вання скандієм дозволило як підвищити міцність і пластичність сплавів, а й 

поліпшити технологічні властивості: зварюваність і оброблюваність, і на-

віть корозійні властивості.  

Промислові алюмінієві сплави є багатокомпонентними системами, 

тому легування скандієм має особливості, зумовлені взаємодією скандію з 

легуючими елементами, що входять до складу сплавів.  

В результаті загартування сплавів системи Al-Sc, що містять 0,3% 

скандію, від температури 620°С різкого охолодження зі швидкістю 100°С/с 

і вище не відбувається розпаду твердого розчину з виділенням частинок 

інтерметаліду Al3Sc. У процесі старіння загартованих металів виділяються 

вторинні частки Al3Sc. Оптимальна температура старіння становить 300°С. 

Оскільки в складнолегованих сплавах алюмінію температура плавлення 

нижче 600°С, загартування передплавильних температур не призводить в 

цих сплавах до перекладу скандію в твердий розчин. Утворення вторинних 
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виділень Al3Sc можливе шляхом старіння металу після швидкої кристаліза-

ції, також шляхом деформаційного старіння.  

Особливість впливу скандію на метали алюмінію пояснюється еле-

ктронною будовою скандію. Істотно більшу розчинність скандію у більшо-

сті елементів періодичної системи пов'язують зі значно меншим значенням 

атомного радіусу скандію, зумовленого його електронною будовою. 

Встановлено, що сплави системи AlSc мають високий ефект штуч-

ного старіння. Вивчення кінетики процесу розпаду показало пересичення 

твердого розчину, отриманого при кристалізації аналогічно старіння металу 

після загартування. Під час розпаду твердого розчину скандію в алюмінії 

виділяються частинки стабільної фази Al3Sc. Вони зароджуються гомоген-

но, виділяються у дисперсному вигляді та є повністю когерентними матри-

цями. Основна дія скандію полягає у підвищенні властивостей міцності за 

рахунок утворення дисперсних продуктів розпаду твердого розчину скан-

дію в алюмінії і збереженні в термічно оброблених напівфабрикатах стабі-

льної структури з дрібними субзернами. Для отримання максимального 

ефекту при легуванні алюмінієвих сплавів скандієм необхідно враховувати 

особливості взаємодії скандію з алюмінієм, легуючими елементами та до-

мішками, а також кінетику фазових та структурних перетворень у алюміні-

євих сплавах, що містять скандій.  
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