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CHEMISTRY
РАССМОТРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ РЕАКЦИИ ОБЖИГА
СФАЛЕРИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Князева А.О.
Учёное звание: Бакалавр Экономики
Высшее учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
CONSIDERATION OF SPATIAL PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE SPHALERITE
CONCENTRATE FIRING REACTION
Knyazeva A.
Academic title: Bachelor of Economics
Higher education institution: Financial University under the Government of the Russian Federation
Аннотация
Методом моделирования существующих и открытых законов физики, а также с использованием практических данных о существующих реакциях, я дополнила понимание о течении реакции горения на примере достаточно известного процесса, используемого в широком спектре производств. Я плохо рисую,
потому не сделала иллюстраций, но по описанию представить описанные в статье процессы атомарных и
молекулярных реакций не столь сложно. Ценность данной статьи заключается в том, что изложенный ход
реакции будет полон даже для обычного читателя и человеку для тех, кто, например, работает в сфере
образования, будет проще объяснить ход естественных процессов (в некоторых вопросах достаточно
наглядно указано, как можно это доказать и увидеть через обычные измерительные приборы).
Abstract
By modeling the existing and open laws of physics, as well as using practical data on existing reactions, I
supplemented my understanding of the course of the combustion reaction using an example of a fairly well-known
process used in a wide range of industries. I do not draw well, therefore I did not make illustrations, but it is not
so difficult to present the processes of atomic and molecular reactions described in the article. The value of this
article lies in the fact that the described course of the reaction will be complete even for the average reader, and it
will be easier for people who, for example, work in the field of education, to explain the course of natural processes
(in some questions it is clearly indicated how this can be proved and seen through conventional measuring instruments).
Ключевые слова: химия, атом, вещество, пространство, пустота, время, огонь, Солнце, орбита,
Земля, задача, обжиг, концентрат, газ, сульфид цинка, реакция, кислород, температура.
Keywords: chemistry, atom, substance, space, void, time, fire, the Sun, orbit, Earth, task, firing, concentrate,
gas, zinc sulfide, reaction, oxygen, temperature.
Химия — прекрасная и интересная наука, пропитанная таинственностью постижения реального
мира и его тонких красот, что я попытаюсь вам доказать, решив элементарную задачу.
В принципе, описанный разбор процессов уже
был ранее открыт учёными, но представление о нём
является несколько разрозненным, поэтому я и решила на простом примере сделать полный разбор
процесса с отражением наиболее полной картины
преобразования веществ в процессе горения и сил
природы, выраженных законами физики, влияющих на ход химической реакции.
При обжиге 50 кг сфалеритового концентрата
выделилось 10м3 сернистого газа (н.у.). Необходимо вычислить массовую долю в % сульфида
цинка в концентрате.
Задачка считается лёгкой. Но реакции горения
вообще, с точки зрения химического анализа, тяжело разбирать, что связано с фактом непонимания
людьми процесса преобразования вещества в реакциях горения до конца – в химии присутствует

только знание о распаде вещества в процессе горения и форма его окончательного преобразования в
ходе реакции, но сам процесс для всех загадка.
Здесь недопонимание можно хотя бы гипотетически расширить, зная, что атом держит свою
форму по тем же законам гравитации (то есть сам
протон представляет собой точку пространства,
вбирающую в себя более тонкие вещества и излучения). Огонь сам по себе условно можно считать
точкой пространственной концентрации Солнечных излучений на Земле, где преобразование кислорода – лишь часть условий процесса проявления
огня.
Всё это гипотетически помогает понять ход самой реакции горения: огонь, проявляясь в пространстве представляет собой сложное гравитационное явление (то есть он помимо кислорода также
пропускает через себя пространство, содержащее и
атомы кислорода, что и создаёт условия их преобразования, так как сам атом состоит из протонов и
нейтронов, представляющих собой заряженные
(где заряд – это дисбаланс пустотных выбросов из
точки уплотнения пространства в сам протон,
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например. То есть плюс – это выброс из протона
при притяжении в него пространства, в котором он
сформирован, а минус – это напротив дисбаланс
пространственной тяги в сторону точки существования электрона (то есть электрон вбирает в себя
больше пустоты и его излучение потому считается
отрицательным, а сам электрон потому менее плотный, чем протон, и выступает в природе элементом
поддержки атомарных внутренних и внешних взаимосвязей). А по существу, и протон, и нейтрон
имеют единородную природу возникновения.
Теперь мы имеем глубокое понимание о ходе
химической реакции горения. Составим уравнение
реакции по уже разработанной методике:
2𝑍𝑛𝑆 + 3𝑂2 = 2𝑍𝑛𝑂 + 2𝑆𝑂2
Здесь ход реакции на Земле в имеющихся гравитационных и пространственно-временных условиях всегда будет одинаковый, но с разной массой,
так как если неравномерна структура пространства,
где время и есть его неравномерность, то и масса
преобразованных веществ в ходе химической реакции в разных точках пространства и времени будет
совершенно разной. Это обоснованное объяснение,
почему в ходе одной и той же химической реакции
веществ одинаковой массы объём полученных продуктов реакции получается на практике разным.
Здесь в описанном уравнении реакции этот момент
гипотетически опускается и считается, что в разных
точках пространства и времени реакция проходит
одинаково с точки зрения объёма и массы получаемого вещества.
Так же есть гипотеза, почему молекула распадается, но не распадается сам атом в ходе реакции
горения: огонь, как уплотнённое пространственное
излучения недостаточно тонок и не может вызвать
распад структуры атома. Но некоторые электронные связи реагируют на излучение и как бы с ним
соприкасаясь исчезают, так как выделяемые ими
отрицательные излучения (излишек вбираемого в
точку существования электрона пространства) в
этот момент дополняется, но вот чем сам электрон
после становится я не знаю, - возможно нейтроном
при уплотнении вещественной массы и не сразу, то
есть он отпадает от состава молекулы, но не исчезает и его путь здесь до конца тоже неизвестен. Так
или иначе я предполагаю, что и у протонов имеет
место быть такая стадия, но с чем они в этот момент
реагируют тоже до конца не ясно – возможно это
уместно при высоком уровне радиации в пространстве.
Так или иначе процесс хода реакции сложен в
его тончайшем составе и течении и, если появятся
приборы, которым это возможно увидеть во всем
объёме преобразования – это очень интересно.
Разбираемся дальше – в ходе химической реакции выделается газ при н.у. (нормальных условиях), то есть то, о чём я писала выше: это такие
условия реакции, где объём вещества не реагирует
на пространственные движения, так как все условия людям неизвестны или, проще говоря, условия
гипотетически равномерного и идеально стабильного пространства на нашей планете, так как само
наличие в пространстве возникновения чего-либо
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предполагает его в себе движение, развитие и неравномерность, что обосновать достаточно легко
любой природной реакцией (даже фактом реакции
воды на изменение температуры воздуха). Изменение температуры вообще тоже есть изменение
плотности пространства и состава его излучений,
так как то, что считается температурой и есть изменение структурных связей гравитации между атомами в нём. (Тут осталось воду заморозить, растопить и нарисовать карту атомарной реакции, где
при понижении температуры состав излучений в
пространственной среде падает и пространство как
бы сжимается, смещаясь из точки, где температуры
ниже, а если количество Солнечных излучений
выше. То пространство расширяется, и температура
становится выше – все вещества и реагируют.)
Здесь ещё тонкость с единицами измерения: 1
моль газа занимает 22,4 л свободного пространства,
что было доказано рядом серии практических экспериментов. Не будем отрицать копотный человеческий труд – это в принципе верная средняя, если
брать ряд всей серии хода практического процесса.
Здесь требуется наша вера и понимание, что есть
незначительное отклонение используемой константы решения. Плюс в задании у нас м3, а в константе литры. Можно, конечно, ещё здесь заморочиться и осуществить перевод вещества, с учётом
его плотности в литры, но мы не будем, так как
знаем, что всё равно идеальной картины решения
здесь мы не получим. Условно считаем м3 = л, но,
если бы речь шла о нефтепродуктах, например,
пришлось бы переводить, просто тут не практический же расчёт, в просто задачка. (Вот просто лень,
честно).
Кстати о плотности вещества: плотность вещества можно представить, как призму карты атомарной решётки и даже нарисовать, так как так понятнее смысл самого показателя – одно вещество у нас
имеет между атомами большее расстояние, а другое
вещество меньшее. Потому при преобразовании
способа измерения характеристик вещества часто
нужна плотность.
Рассчитаем количество сернистого газа:
𝑉(𝑆𝑂2 )
𝑛(𝑆𝑂2 ) =
= 10 ÷ 22.4 ≈ 0.44 кмоль
𝑉𝑚
Попытаюсь объяснить аналитическую суть решения. Здесь мы взяли объём выделенного в ходе
реакции сернистого газа и использовали загон его
движения в пространственной среде, подтверждённый ранее серией практических экспериментов химиками того времени. Деля 10 на 22,4, мы учитываем относительность процесса распространения
вещества газа в занимаемом им пространстве, что
есть его масса.
То есть сам показатель массы вещества относителен, так как измеряется в гравитационной относительности. Здесь объектами относительности
выступают Земля, Солнце, другие планеты на орбите в той или иной степени, а с учётом баланса самой Солнечной системы они исключаются, так как
размер объектов на Земле в относительности
настолько мал, что они не оказывают здесь существенное влияние на массу. То есть, да, масса – это
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сила этого баланса многих потоков притяжения вокруг нас ив зависимости от того, что мы изучаем,
мы можем строить разные гипотетические картины
этого показателя. (Здоровье и благополучия реинкарнации дедушки Эйнштейна, я искренне верю,
что он жил, жив и будет жить).
Так, это мы поняли, дальше разбираемся.
Ну и последний этап задачи остался: вычислить массовую долю сульфида цинка в концентрате. По существу, тут не учитывается незначительный процент потери вещества в ходе реакции
горения, так как химия не учитывает правил пространственного новообразования и преобразования
на больших расстояниях, так как скорость распавшегося атома почти равна скорости света – он как
бы становится информацией (но этой уже мои любимые гипотезы, здесь не принципиально верить).
Тем не менее гипотетическая картина расчёта приблизительно верная, что тоже подтверждали практикой, поэтому сделаем по общепринятым принципам и не будем учитывать потери (мало ли что там
с ними было). Кстати, информация, если это понятие разобрать с точки зрения химии, – это всё, что
тоньше атома, так как просто так считает большинство людей – то, чего нет, но понимается информация, а то, что есть (Стул, например) – это уже объект и о нём нужно формировать информацию.
Определим массу чистого вещества в концентрате:
По уравнению реакции 𝑛(𝑍𝑛𝑆) = 𝑛(𝑆𝑂2 ) =
0.44 кмоль .
Объясняем то, что здесь имели ввиду. Количество сульфида цинка в концентрате равно количеству выделенного сернистого газа, так как атомы
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серы не распадаются в ходе химической реакции и
сохраняют свои объёмы и массу, меняя лишь структуру. Можно представить два конуса, где атомы
серы их единородная вершина: первый конус – это
цинк в составе молекул вещества, а после горения
вместо атомов цинка в составе молекулы занял место водород и образовался сернистый газ – второй
конус. То есть масса вещества потому и не меняется, так как не меняется вершина обоих конусов.
Кстати, была в восторге от интернет-сервиса,
где по формуле элемента легко рассчитывается молярная масса и не надо корпеть искать в таблице:
https://planetcalc.ru/329/
𝑚(𝑍𝑛𝑆) = 𝑛 ∙ 𝑀 = 0.44 ∙ 97 = 42,68 кг
Осталось перевести результат в проценты:
85,36%.
Задача решена. Удачи всем в познании нашего
интересного окружающего мира.
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Аннотация
При добыче углеводородов на поверхность поднимается эмульсия, состоящей из воды, газа, солей,
механических примесей и нефти. На сегодняшний день используется «Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом» (НГВРП) или аппарат типа Heater-Treater, предназначенный для сепарации продуктов
добычи. Данные системы обладают низкой эффективностью и высокой пожароопасностью. В статье проведен анализ применения индукционной нагревательной системы для нагрева водогазонефтяной эмульсии.
Abstract
During hydrocarbon production, an emulsion rises to the surface, consisting of water, gas, salts, solids and
oil. Today, the Direct-Heated Oil and Gas Separator or Heater-Treater type apparatus is used to separate production
products. These systems have low efficiency and high fire hazard. The article analyzes the use of an induction
heating system for heating a water-gas-oil emulsion.
Ключевые слова: Heater-Treater, индукционная нагревательная система, индуктор, эмульсия, вода,
нефть, источник вторичного электропитания.
Keywords: Heater-Treater, induction heating system, inductor, emulsion, water, oil, secondary power source.
При добыче на поверхность, помимо нефти,
поднимается пластовая вода, газ и горная порода,
при этом нефть и вода образуют очень стойкую
эмульсию не способную расслоится естественным
образом. Для извлечения из нефти воды, механических примесей и газа применяются различные технологии, сопровождающиеся воздействием теплового поля и подогревом эмульсии для ускорения
процесса разложения.[1] Среди используемых установок на территории России широко применяются
«Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом» (НГВРП) или аппарат типа Heater-Treater (ри-

сунок 1). Он предназначен для сепарации продуктов добычи для предварительного обезвоживания.
Нефтегазоводоразделитель состоит из секции подогрева с двумя жаровыми трубами, узлом входа и
распределения смеси, и секции механической коалесценции. Эмульсия попадает в нефтегазоводоразделитель через верхний патрубок в секцию подогрева и сразу же попадает на жаровые трубы, которые имеют температуру на поверхности около
600 oС. При таких температурах происходит частичное испарение легких углеводородов, воды и
интенсивный разогрев эмульсии.[2]
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1 – жаровые трубы, 2 – секция коалесцеров, 3 – распределительная пластина,
4 – дымовые трубы, 5 – поперечная перегородка, 6 – горелка
Рисунок 1 – Heater-Treater
Но у данной системы нагрева есть несколько
серьезных недостатков, а именно:
 Высокая промышленная и пожарная опасность, вызванная попаданием углеводородов в пространство жаровой трубы в случае ее прогара из-за
высокого температурного воздействия. На сегодняшний день зарегистрировано множество случаев возгорания, причем как на территории Российской Федерации, так и на территории Соединенных
Штатов Америки;
 Воздействие на окружающую среду продуктов сгорания углеводородов;
 Низкий КПД теплопередачи, не превышающий 60 %;
 Низкая управляемость процессом нагрева
и как следствие высокие энергетические затраты
при различном соотношении нефти, воды и газа;
 Высокая вероятность образования кокса на
стенках жаровых труб, что снижает эффективность
теплопередачи и, как следствие, быстрое старение
в виду высокой температуры воздействия;[4]
 Наличие трубопроводной системы подачи
газа, что снижает мобильности и выполнения в
блочном варианте.
Для устранения перечисленных недостатков
авторами предлагается в качестве источника тепловой энергии применять электротермические си-

стемы на основе индукционных технологий.[3,5,6,7] Для реализации данной технологии потребуется изменение конструкции аппарата
«Heater-Treater» в его нагревательной части.[14] На
начальном этапе предлагается рассмотреть два варианта.
Первый предполагает оставить аналогичную
потребляемую тепловую мощность, что повлечет за
собой увеличения габаритных размеров аппарата,
единичную мощность источника вторичного электропитания, что потребует применения дорогостоящих полупроводниковых ключей. Увеличение габаритов не способствует созданию блочной мобильной системы.
Второй вариант предполагает оставить прежние габаритные параметры, но с изменением
уровня тепловой мощности и следовательно пропускной способности водогазонефтяной эмульсии.
Технически интеграция индукционной нагревательной системы в корпус «Heater-Treater» показана на рисунке 2. Из пространства нагрева удаляются жаровые трубы и размещается змеевки с диаметром труб до 325 мм. На поверхности труб
змеевика, покрытых тепло и гидроизоляцией толщиной до 5 мм, располагается индуктор, представляющий медный литцендратный проводник, который подключен к источнику вторичного электропитания. [8,9]
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Вид сбоку

Вид сверху

Рисунок 2 – Система ИНС в аппарате типа Heater-Treater в стандартных габаритах
При попадании эмульсии в «Heater-Treater»
она проходит по змеевику и разогревается до необходимой температуры. Температура может регулироваться в зависимости от состава эмульсии и скорости течения. После нагревательного блока разогретая эмульсия попадает в нижнюю часть, где
происходит отстаивание и оседание пластовой
воды. После чего разогретая жидкость перетекает в
блок электродегидратора (ЭДГ), где посредством
воздействия высоковольтного магнитного поля
происходит отделение молекул воды от нефти и
обессоливание. [10,11,12]
Для удобства, блок питания и управления расположен отдельно, в непосредственной близости от
объекта нагрева.
Данное решение позволит: [13,15]
 Повысить коэффициент теплопередачи;
 Снизить промышленную и пожарную
опасность за счет распределенного теплового потока, изменить конфигурацию теплообменника, повысить ремонтопригодность и долговечность;
 Повысить энергоэффективность процесса
нагрева водогазонефтяной эмульсии за счет регулирования теплового потока в зависимости от процентного соотношения воды, нефти и газа.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СУДНОВОЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПУСКУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ АСИНХРОННИХ
ДВИГУНІВ ВІД ГЕНЕРАТОРІВ СПІВМІРНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Рак О.М.,
Донецький національний технічний університет
Глазєва О.В.,
Національний університет «Одеська морська академія»
Дудко С.А.
Національний університет «Одеська морська академія»
DETERMINATION OF ELECTRICITY QUALITY OF THE SHIP'S ELECTRIC POWER SYSTEM
WHEN STARTING HIGH VOLTAGE ASYNCHRONOUS MOTOR ENGINES
Rak A.,
Donetsk National Technical University
Glazeva О.,
National University «Odessa Maritime Academy»
Dudko S.
National University «Odessa Maritime Academy»
Анотація
Ефективність сучасних суднових електроенергетичних систем має обмежену потужність. Тенденція
до зростання об’ємів світових перевезень веде до зростання розмірів суднів, їх енергетичних установок,
навантаженню електрообладнання, що, в свою чергу, викликає збільшення струмових навантажень електроенергетичної системи, а також випадків, коли генеруюча потужність є співмірною зі споживаною. При
пуску споживача співмірної потужності, якісні показники електричної енергії значно зменшуються, що
може привести до спрацювання певних захисних систем та аварійної ситуації. Розроблена методика визначення показників якості електричної енергії суднової електроенергетичної системи під час пуску потужних споживачів, що сприяє оптимальному вибору уставок та налаштуванню пуско-захисної апаратури.
Abstract
The efficiency of modern ship power systems has limited capacity. The trend of increasing world traffic leads
to an increase in the size of ships, their power plants, the load of electrical equipment, which, in turn, causes an
increase in current loads of the power system, as well as cases where the generating capacity is commensurate
with consumption. At start-up of the consumer of commensurate power, qualitative indicators of electric energy
considerably decrease that can lead to operation of certain protective systems and an emergency. A method for
determining the quality indicators of electrical energy of the ship's power system during the start-up of powerful
consumers, which contributes to the optimal choice of settings and adjustment of start-up and protective equipment.
Ключові слова: суднова електроенергетична система, показники якості енергетичної ефективності,
співмірна потужність генератора і електродвигуна.
Keywords: ship power system, energy efficiency quality indicators, proportional power of generator and
electric motor, high-voltage induction motors.
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Сучасні суднові електроенергетичні системи
(СЕЕС) мають високу енергетичну ефективність,
але, нажаль, обмежену потужність. Зі зростанням
потужності головних двигунів, відповідно, буде
збільшуватись і потужність генераторів суднових
електростанцій. При використанні на суднах напруги до 1000 В, це викликає збільшення масо-габаритних показників і струмових навантажень.
Тому для уникання цього на суднах використовують електричні генератори з напругою вищою за
1000В (6000 (50Гц) або 6600В (60Гц)). До показників якості електричної енергії (напруги і частоти
струму) суднових електростанцій у відповідності
до [1] висуваються вимоги які подані в табл.1. Для

Параметри
Напруга (змінний струм)
Частота
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приводу до дії різних механізмів на суднах, в теперішній час, широкого розповсюдження з цілої низки переваг, а саме простоти конструкції, а внаслідок цього і надійності, отримали асинхронні машини (АМ). Одним з режимів, який може серйозно
вплинути на роботу всієї СЕЕС, і навіть викликати
відключення деяких споживачів, є режим пуску потужних споживачів. Про особливості способів пуску АМ у мережах обмеженої потужності досконало викладено в [2,3]. Як показує практика експлуатації підрулюючих пристроїв (ПП), які обладнані
АМ, вони є найбільш потужними споживачами електричної енергії [4].

Таблиця1
Допустимі відхилення параметрів живлення
Відхилення від номінальних значень
Короткочасне
Тривале,%
%
Час, с
+6…-10
+20
1,5
+5
+10
5

Мета роботи – розробка методики з визначення показників якості електричної енергії СЕЕС під час
пуску потужних приймачів електричної енергії.
Для прикладу розглянемо контейнеровоз «Mathilde Maersk» місткістю 16000 контейнерів. Паспортні
дані генераторів, які входять до складу суднової електростанції подані в [5] і табл.2.
Таблиця 2
Генератор
ДГ (3)|
ТГ (1)
ВГ (1)
Аварійний

Тип

Паспортні дані генераторів
Частота обеНаПотужність,
ртання,
пруга,
кВА|
об./хв.
В

«Siemens»
1DK4531-8BF05-Z
«Siemens»
1FJ4805-4SB62
«Siemens»
65L3710-8LG424
AW0
«CATERPILLAR»
SR4

Струм,
А

Частота,
Гц

сos
φ

3600

1800

6600

315,3

60

0,7

7000

1800

6600

613,1

60

0,86

3571

45-82

6600

328,5

60

0,7

1700

1800

440

2457

60

0,8

Технічні характеристики ПП та його приводного двигуна подані в табл.3 та табл.4, відповідно.
Таблиця 3
Технічні характеристики підрулюючого пристрою
Потужність
Частота оберДіаметр гвиприводного
тання
Виробник
Тип
нта, мм
двигуна,
двигуна,
кВт
об/хв.
Rolls-Royce/
ТТ 2650 AUX
2650
2200
892
Kamewа
CP*
* – гвинт регульованого кроку

Частота обертання
гвинта,
об/хв.
204

Таблиця 4
Тип
АВВ АМВ
560L8A VAMH

Технічні характеристики приводного двигуна
Uн,
Iн,
Iп,
Iо,
η,
cosφ
В
А
А
А
%
6600

241

1277,3

59

0,89

0,92

λп

λmax

Jдв,
кг∙м2

1,8

2,0

85,8
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Динамічні характеристики електроприводу у
відповідності до основного рівняння його руху визначається:

J

dn
 М ДВ  М О ,
9,55  dt

(1)

де JΣ – сумарний момент інерції системи, кг∙м2;

dn
- зміна частоти обертання; МДВ – момент, який
dt
утворюється двигуном (пусковий момент), Н∙м; МО
– момент опору, утворений механізмом, який приводиться до дії, Н∙м.
З рівняння (1), власне, витикає, що час пуску
буде становити:

J   dn
dt 
.
9,55  ( M ДВ  M O )

(2)

JΣ у свою чергу визначається:

J   J ГВ  J ДВ ,

(3)

де JГВ – момент інерції, який утворюється гвинтом, кг∙м2; JДВ – момент інерції двигуна, кг∙м2.
Основні ускладнення для користування цим
виразом, для нашого випадку, складають визначення JГВ і моменту опору МО. При визначенні JΣ
виникає складність у визначенні JГВ. Це пояснюється тим, що по-перше: цим займаються заводивиробники гвинтів, а не фахівці з експлуатації; подруге: у вітчизняній нормативно-технічній докуме-
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нтації, щодо маркування суднових гвинтів, наприклад в [6], його значення не входить до паспортних
даних гвинта, на відміну від іноземних фірм-виробників, наприклад Німеччини.
Тому для визначення JГВ можна використати
(4), яке подано в [7].

 A
J ГВ  0,02  M  D 2  
 AD

  A
   

   AD

 
  3  , (4)

 

де М – маса гвинта, кг; D – діаметр гвинта, м;

 А

 АD


 - дискове співвідношення гвинта.


Інформація про ці параметри у відповідності
до [6] повинна бути в паспорті на гвинт.
Якщо інформація про масу гвинта відсутня, то
її можна обчислити, користуючись виразом:
(5)
M  M СТ  М Л ,
де Мст – маса колодиці гвинта, кг; МЛ – маса
лопатей гвинта, кг.
Масу колодиці гвинта можна обчислити, користуючись [8], де інформація подається в табличній
формі. Нами в цій роботі, для більшої зручності користування, пропонується визначати залежність
маси колодиці від діаметра гвинта, за апроксимуючою залежністю (6), яка для діаметру гвинтів від 1,6
… 2,8 м подана на (рис.1).
m  1,937  10 3  D 2  6,332  D  5935 . (6)

Рисунок 1 - Залежність маси колодиці гвинта від його діаметру
Для гвинтів з діаметром від 0,9…1,6 м апроксимуюча залежність має вигляд (7), а для гвинтів з
діаметром 2,8…8,5м (8).
m  450,133  D 2  5,448  D  8637 (7)

m  1,053  10 3  D 2  3,312  D  2159 .(8)
Також масу колодиці можна визначити користуючись залежністю (9) поданою в [9,10], але для
цього необхідно мати її креслення, яке не завжди
доступно.

М СТ  780    (d 02  d K2 )  l0 ,

(9)

де d0 – середній діаметр колодиці гвинта, м; dК
– середній діаметр конусного отвору, м (знімається
з креслення); l0 – довжина колодиці, м.
Масу лопатей можна визначити таким чином:

М Л   103  (1,4  15,3  D)  S , (10)
де γ - питома вага матеріалу гвинта, кг/м3; S–
площа спрямленої поверхні лопатей, м2.
Питома вага матеріалів, які використовують
для виготовлення гребних гвинтів подана в табл.5.
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Таблиця 5
Питома вага матеріалів, які використовуються для виготовлення гребних гвинтів
Матеріал
Марка матеріалу
γм, кг/м3
Сталь 25Л ГОСТ 977-88
Ливарні сталі
Сталь 30Л ГОСТ 977-88
7850
Сталь 35Л ГОСТ 977-88
ЛМцЖ-55-3-1 ГОСТ 17711-72
Латуні
8600
ЛАМцЖ-67-5-2-2 ГОСТ 17711-72
БрАЖН-9-4-4 ГОСТ 614-97
Бронзи
8450
БрАЖН-9-3-3 ГОСТ 614-97

Площа спрямленої поверхні, в свою чергу, визначається:

S

  D2  A 
4

 .
 
 AD 

(11)

Якщо вважати ПП відцентровим насосом, з основними властивостями якого можна ознайомитись
в [11], то момент опору (упор), який він утворює
можна визначити, користуючись (12), поданим в
[12].

МО 

N





  g Q H
,
 

(12)

де ω – кутова частота обертання гвинта, рад/с;
ρ=1025кг/м3 – питома вага морської води; η – ККД
насоса; Q – подача (продуктивність), м3/с; H – напір, м. Значення Q, H, η визначаються за індивідуальними характеристиками насосу. Для нашого випадку за прототип можна взяти насос типу ОПВ-11260 індивідуальні характеристики, якого представлені в [13] і на рис.2.

Рисунок 2 – Індивідуальні характеристики насосу і характеристика мережі
Насос працює на мережу, напірна характеристика якої залежить від швидкості руху рідині в
трубі та місцевих опорів і визначається виразом:

НМ 

  v2
2 g

,

(13)

де ξ=0,6 – коефіцієнт, що враховує місцеві
опори, який поданий в [14]; v – швидкість руху рідини в трубі ПП, м/с (для швартовного режиму

приймається v=5м/с); g=9,81м/с2 – прискорення вільного падіння.
Значення швидкості руху рідини в трубі можна
визначити згідно з:

v

4Q
,
  D2

(14)

де Q – витрати рідини, м3/с; D – діаметр труби,
м; довжина труби звичайно приймається
l  (2...3)  D [15].
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Підставимо (14) в (13) і отримаємо залежність
напору мережі від витрат:

НМ

8  Q2
 2
.
  D4  g

(15)

Накладаємо напірну характеристику на індивідуальну характеристику насосу і, таким чином,
отримуємо важливі для нас параметри.
Отримавши значення в Q, H і η, визначаємо також потужність двигуна, яка становить 2150кВт.
У подальшому приводний двигун повинний
подолати момент опору, який утворюється судном:
(16)
МС  F  L ,
де L – відстань від центру прикладення сили до
центра труби ПП (плече), яке визначається за кресленням судна, м; F – упор, кН (для контейнеровозів
становить 40-60кН). При цьому обов’язково необхідно дотримуватись умови М’O>MC Центр прикладення сили, як показує практика та досвід експлуатації великовантажних суден, знаходиться на відстані однієї ширини судна від корми, яка дорівнює
ширині мідель-шпангоута [16]. До речі, довжина
судна 366,89м, ширина мідель-шпангоута 42,8м, відстань від центру прикладення сили до центру
труби становить 284,1м.
Через те, що приводний двигун і гвинт мають
різні частоти обертання, то JГВ і МО механізму необхідно звести до валу двигуна.
Зведений момент інерції гвинта визначається:
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шинах генератора одразу зменшується внаслідок
втрати напруги в перехідному реактивному опорі
генератора (над перехідними процесами в цьому
випадку можна знехтувати через те, що їх тривалість є дуже малою в порівнянні з часом пуску двигуна).
За умови наявності автоматичного регулювання збудження, коли має місце збільшення
струму збудження, напруга генератора в усталеному режимі може бути вищою за початкове значення напруги генератора в момент пуску двигуна,
а при певному струмі збудження напруга в усталеному режимі може дорівнювати номінальній напрузі генератора.
Якщо знехтувати перехідними процесами збудника, то зміна напруги на генераторі від початкового значення UП до усталеного значення UУСТ буде
відбуватись практично за експоненціальним законом [17]:

u  U УСТ  (U УСТ  U П )  e

J

ГВ

n 
 J ГВ   ГВ  ,
 n ДВ 

(17)

, (20)

'

Початкове значення напруги визначається за
'
перехідною ЕРС Е q в момент вмикання двигуна:

UП 

E q'  X П
X d'  X П

,

(21)

в.о.
Для заданого типу генератора, характеристики

(18)

З розрахунків витікає, що М’О ≈ 0,8∙МН (значення номінального моменту двигуна).
Тоді рівняння (2) з урахуванням (17) і (18) буде
мати вигляд:

dt 

 d'

де Х d' - індуктивний опір по повздовжній осі,

Зведений момент опору механізму визначається:

n 
М О'  М О   ГВ  .
 n ДВ 

t

де  do - постійна часу перехідного процесу.

2

'



'
( J ГВ
 J ДВ )  dn
J   dn
.(19)

9,55  ( M ДВ  M O ) 9,55  ( M ДВ  M O' )

Таким чином отримуємо час пуску електричного приводу ПП, який визначений за цією методикою буде становити 1-1,2с, що знаходиться в допустимих межах.
Тепер перейдемо до визначення значення зниження напруги. Розглянемо пуск АМ від дизельного генератора.
При живленні електродвигуна від генератора
співмірної потужності, процес зміни напруги під
час пуску двигуна відбувається таким чином: в перший момент після вмикання двигуна напруга на

якого представлені в табл.2 згідно з [5]  do =0,1426
'

Х d' =0,246 в.о. Згідно з [17] рекомендоване зна'
чення Е q =1,05 в.о.
с;

Усталену напругу можна визначити аналітично або графічно. Найбільше зручно і швидко усталена напруга визначається за кривими залежності
напруги генератора UГ/UГ.НОМ від умов пускової потужності SП/SГ.НОМ (SП визначається при номінальній напрузі генератора UГ.НОМ), побудованим для
випадку чисто реактивного навантаження та різних
значеннях струму збудження генератора, які подані
в [17] і на (рис.3). Коефіцієнт потужності починає
впливати на напругу при різних значеннях пускової
потужності лише при невеликих навантаженнях і
значеннях cos  П  0,8 . В практичних розрахунках впливом активного навантаження можна знехтувати. Вплив відношення короткого замикання
(ВКЗ) також порівняно невеликий, і тому з достатнім ступенем точності можна користуватись кривими (рис.3), для генераторів, які мають різні ВКЗ.
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Рисунок 3 - Напруга на затискачах генератора в залежності від умов пускової потужності в усталеному режимі
Якщо генератор не має іншого навантаження
окрім двигуна, який вмикається, то в цьому випадку
напруга повинна обиратись лише за умови можливості пуску двигуна при допустимому нагріванні
його обмоток пусковими струмами. Тоді значення
перехідного опору визначається:
ХП 

S ГН
k І  S ДН

2

 U ДФ 
S ГН  10 3
 
 
k I  3 U Н  I Н
 UБ 

 U ДФ 

 
 UБ 

2

,(22)
де kI – кратність пускового струму двигуна;
UДФ – фактичне значення напруги на затискачах
двигуна, В; UБ – базисне значення напруги, В; UН –
номінальне значення напруги двигуна, В; SГН – номінальне значення потужності генератора, кВА; SДН
– повна номінальна потужність двигуна, кВА; IН –
номінальний струм двигуна, А.
Фактичне значення напруги на затискачах двигуна визначається:

U ДФ  U Б  U ,

(21)

де U - втрати напруги в кабельній лінії, яка
поєднує генератор і двигун, В;

U  3  I H  RЛ  cos  Н  X Л  sin  Н  , (23)

де cos  H - номінальне значення коефіцієнта
потужності; RЛ, ХЛ – відповідно, активна та реактивна складові опору кабельної лінії, Ом. Їхні значення можна отримати через питомі значення опорів кабелю певного перетину [18] і його довжиною.
Перетин кабелю обирається за струмовим навантаженням двигуна.
Розрахунки, виконані за (20) з вурахуванням
(21)-(23), свідчать, що зниження напруги становить
19,5%. Отже норми, які висувались в [1] дотримуються.
У випадку, коли окрім двигуна, який запускається, до шин приєднані інші приймачі, відносне
значення пускової потужності буде визначатись таким чином:

2

U 
k I  3  U Н  I Н   Б   10 3  PП  tg П
k I  S ДН  QП
 U ДФ 
,
SП 

S ГН
S ГН
де РП – значення активної потужності приймачів, приєднаних до шин, кВт; QП – значення реактивної потужності приймачів, приєднаних до шин,
кВАр; cos  П - значення коефіцієнта потужності
приймачів.
'
Для цього випадку значення Е q коригується з
урахуванням потужності цих приймачів:

E q'  1  X d' 

(24)

X ' Q
PП  tg П
 1  d П . (25)
S Г .НОМ
S Г .НОМ

Значення активної (реактивної) потужності
приймачів, приєднаних до шин для відповідного режиму роботи можна взяти з таблиці навантажень,
які представлені в [5].
Далі здійснюємо перевірку спроможності автоматичного регулятора напруги (АРН) генератора
за його статичною характеристикою (рис.4).
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Рисунок 4 – Статична характеристика синхронного генератора
Як свідчать розрахунки АРН спроможний
здійснювати своє функціональне призначення.
ВИСНОВКИ
1. Розроблено методику визначення якісних
показників електричної енергії при пуску потужного асинхронного приймача від генератора співмірної потужності.
2. Завдання з визначення якісних показників
електричної енергії (час пуску і зниження напруги)
є проблемою не тільки суто електричною, а щільно
пов’язане з розв’язанням цілої низки гідродинамічних завдань.
3. Правильне визначення якісних показників
електричної енергії сприяє оптимальному вибору
уставок пуско-захисної апаратури.
4. Окремі положення розробленої методики, як
показує досвід, свідчать про недосконалість вітчизняної нормативно-технічної бази, щодо представлення основних технічних характеристик в їхніх паспортах.
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Анотація
Ізотермічний метод гарячої деформації в обробці металів тиском, від традиційних відрізняється тим,
що формозмінення нагрітої заготовки здійснюють в інструменті нагрітому до температури деформації, а
температура нагрітої заготовки і деформуючого інструменту витримується постійною, близькою до верхньої межі кувальних температур, протягом всього процесу.
Abstract
Isothermal method of hot deformation in the processing of metals by pressure, from traditional differs in that
the change in the shape of the heated workpiece is carried out in a tool heated to the deformation temperature. The
temperature of the heated workpiece and the deforming tool is kept constant, close to the upper limit of forging
temperatures, throughout the process.
Ключові слова: ізотермічна деформація, гаряча деформація, вальцювання заготовок, алюмінієві
сплави.
Keywords: isothermal deformation, hot deformation, rolling of billets, aluminum alloys.
Мета даної роботи полягає в розробці і впровадженні маловідхідних технологічних процесів
вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів в
умовах ізотермічного і наближених до нього деформації, які забезпечать: застосування устаткування
меншого зусилля і габаритів; підвищення продуктивності праці; зниження трудомісткості і витрати
гостродефіцитних дорогих алюмінієвих сплавів;
зниження енерговитрат і штампової сталі; поліпшення якості штампованих деталей і в сукупності
перерахованих нижче показників, зниження собівартості виготовлення штампованих деталей і профілів.
Деформація металу в умовах ізометричного і
наближених до нього деформації характеризується
збільшенням пластичності в порівнянні з пластичністю при обробці в холодному інструменті. Це пояснюється нижчою швидкістю деформації, нижня
межа якої обмежена тільки продуктивністю процесу. В результаті збільшується час «заліку дефектів», що виникають при деформації металу, зменшується температурна напруга в об'ємі заготовки,
деформація стає більш рівномірною.
Зусилля і робота деформації в умовах ізометричної деформації знижуються, відповідно зменшується і кількість виділеної в результаті деформації теплоти, яка унаслідок однорідності деформації,
розподіляється в об'ємі заготовки відносно рівномірно. Це особливо важливо при деформації металів і

сплавів, структура яких сильно залежить від зміни
температури. Рівномірна деформація заготовки за
відсутності зон утрудненої деформації і локального
перегріву із-за теплового ефекту, як правило, забезпечує хороше і усестороннє опрацьовування структури, високі міцносні і пластичні характеристики
металу і зменшує розкид властивостей в об'ємі заготівки.
Виключенням охолонення заготовки можна
понизити температуру деформації в порівнянні із
звичайними умовами і обробляти при температурі,
близькій до верхньої межі температурного інтервалу для даного сплаву. Наприклад, зменшення температури деформації на 50 - 200°С для титанових
сплавів полегшує проведення деформації в (

   ) області і забезпечує отримання високоя-

кісних деталей, зменшує глибину альфированного
шару.
Створення умов ізотермічної деформації дозволяє проводити штампування в оптимальному
термомеханічному режимі, використовувати явище
надпластичності і дає можливість виготовляти штамповані поковки складної конфігурації (фланці,
кронштейни, фитинги, важелі, гойдалки і ін.), з мінімальними припусками на механічну обробку, мінімальним облоєм, штампувальним ухилом 30'...
1°30', забезпечити КИМ 0,8...0,85, рис. 1 а, б, в.
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а)

в)
б)
Рис. 1 Типові поковки, що виготовляються ізотермічною штамповкою
Точність деталей, отриманих в умовах ізометричної деформації значно підвищується із–за:
- зменшення пружних деформацій системи
устаткування – інструмент, оскільки знижується
опір деформації металу і зусилля обробки;
- зменшення коливань температури деформації, і отже, більшій стабільності геометричних розмірів оброблених деталей;
- зниження залишкової напруги в об'ємі штампованої сталі, що зменшує її повідці при охолодженні і термообробці, покращує якість;
- зменшення товщини дефектного шару і поліпшення якості поверхні деталі (напівфабрикату) в
результаті меншої дії нагрітого металу з навколишнім середовищем при зниженні температури деформації і використанні ефективних захисно-змащувальних покриттів.
- зниження залишкової напруги в об'ємі штампованої сталі, що зменшує її повідці при охолодженні і термообробці, покращує якість;
У роботі [7] приводиться аналіз результатів вивчення надпластичності металів і сплавів, виділяються основні особливості обробки металів тиском
в стані надпластичності. Наголошується, що деякі з
них забезпечують істотні переваги, до яких відносяться:

- надзвичайно велика деформаційна здатність
матеріалів в стані надпластичності (на 1 - 2 порядки
більше, ніж в звичайному пластичному стані|);
- малий опір деформації (у 5 - 10 разів менше,
ніж у тих же матеріалів в пластичному стані);
- слабкий вплив надпластичної деформації на
мікроструктуру, що забезпечує можливість отримання деталей з однорідною структурою і ізотропними механічними властивостями за всім обсягом;
- висока релаксаційна здатність матеріалів в
змозі понад-пластичності, і, як наслідок, відсутність внутрішньої залишкової напруги після деформації.
До чинників, що обмежують використання
стану надпластичності в технології обробки металів тиском відносяться:
- пониження швидкості деформації (на 2 - 4 порядки менше, ніж швидкості при звичайних процесах обробки металів тиском), що обмежують продуктивність процесу;
- забезпечення регламентованого температурного режиму деформації, що вимагає застосування
для інструменту матеріалів підвищеної жаростійкості і ускладнення конструкції інструменту, пов'язане з необхідністю його нагріву і теплоізоляції.
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У роботі [1] описані матеріали по вибору деталей, що підлягають виготовленню методом ізотермічного штампування, розробці і впровадженню технологічного процесу, особливості ізотермічного
штампування деталей з алюмінієвих і магнієвих
сплавів, устаткування і оснащення, мастило, що рекомендується. У роботі наголошується, що ізотермічне штампування алюмінієвих сплавів може застосовуватися у поєднанні з процесами звичайного
кування і штампування. Проте температурні режими ізотермічної деформації повинні відповідати
рекомендаціям роботи, а допустимий ступінь ізотермічної деформації заготовок з пресованих і катаних прутків з алюмінієвих сплавів за один перехід
при температурах, відповідних температурним інтервалам деформації, що рекомендуються, і швидкості деформації до 5 мм/с не обмежуються. Рекомендації по застосуванню підготовчо–заготовчих
струмків (ПЗС) і вальцюванню заготовок в умовах
ізотермічної деформації і наближених до неї відсутні. Штампування деталей передбачається за один
перехід.
У літературі широко висвітлено питання гарячої деформації(штампування) заготовок з алюмінієвих і титанових сплавів із застосуванням ефекту
надпластичності [1-11].
Так, в роботі [2] Свіяжський Г.Я. відзначає, що
проведені їм експериментальні роботи показали
можливість досягнення ефекту надпластичності
при гарячій деформації заготовок (напівфабрикатів
- прутки|, плити, профілі і тому подібне) з алюмінієвих сплавів при двохстадійній деформації таких
заготовок за одну операцію. На першій стадії, з великими швидкостями деформації здійснюється подрібнення структури і максимальна профілізація заготовки. На другій стадії, вже з малими швидкостями,
що
забезпечують
прояв
ефекту
надпластичності, заповнюються дрібні фрагменти
гравюри штампового інструменту. Застосування
ефекту надпластичності дає можливість отримати
деталі з обробленою поверхнею складної форми,
деталі з підвищеною (на 10 – 15%) динамічною міцністю, високоточні штампування з алюмінієвих
сплавів Ак6, що деформуються, Амг6, Д16. В93,
В96ц.
Технологічні рекомендації [1] призначені для
використання їх при ізотермічному штампуванні
точних заготовок лопаток з титанових сплавів в закритих штампах. У роботі описані основні особливості ізотермічного штампування в закритих штампах, технологічний процес штампування, вживаний
захисний – змащувальні покриття. Для підготовки
точних заготовок під штампування, технологічний
процес передбачає схему поперечного осідання циліндрових заготовок в закритому штампі, яка характеризується закінченням металу уздовж кульової
частини порожнини з одночасним набором металу
в замковій частині. Вальцювання заготовок в ізотермічних умовах не застосовується.
У роботі [3], автори при проведенні експериментів за визначенням надпластичності алюмінієвих сплавів В96ц, що деформуються, термічно зміцнюваних, В93, Ак6, 01420, Ак4-1 визначили, що
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не дивлячись на значні відмінності хімічного
складу, досліджувані сплави мають близьку структуру і в них однаково виявляється механізм надпластичної деформації. Окрім цього автори відзначають, що використання ефекту надпластичності при
обробці робить позитивний вплив на комплекс механічних властивостей алюмінієвих сплавів: підвищується їх пластичність, однорідність властивостей
за об'ємом, зменшується анізотропія механічних
властивостей.
Позитивні явища описані вище, спостерігали
автори роботи [4] при проведенні експериментів за
визначенням впливу надпластичної деформації титанових сплавів Вт3–1, Вт9, Вт6. Окрім цього, автори відзначають, що істотною позитивною особливістю ізотермічного штампування титанових
сплавів є зменшення альфированного шару унаслідок скорочення нагрівів і збільшення ступеня деформації поверхневого шару. Глибина альфированного шару при цьому приблизно в 5 разів менше,
ніж при звичайному штампуванні і складає 50 - 100
мкм.
Аналізуючи застосування надпластичності в
обробці металів тиском, необхідно відзначити, що
даний технологічний процес застосовується при
отриманні деталей складної конфігурації з малопластичних і таких, що важко деформуються сплавів. У зв'язку з тим, що такі матеріали відрізняються
високою вартістю, а їх обробка – великою трудомісткістю з численними операціями, стає очевидною
перспективність обробки тиском цих матеріалів в
стані надпластичності.
Застосування вальцювання заготовок в
умовах ізотермічної деформації
Основна частина штампованих поковок з алюмінієвих сплавів на заводах авіаційної промисловості виготовляється на штампувальному устаткуванні багатократним штампуванням в чистовому
(остаточному) струмку штампу з проміжними операціями обрізання облою, труїть, зачистки, нагріву,
що значно подовжує цикл виготовлення поковок і
збільшує трудомісткість їх виготовлення. При
цьому коефіцієнт використання металу знаходиться в межах 0,15 - 0,3. Деталі, використовувані
у виробах галузі, відрізняються конструктивною
складністю (наявністю тонких високих ребер; малих радіусів сполучення; малих штампувальних
ухилів і припусків під механічну обробку; тонких
полотен із закритими перетинами і глибокою порожниною).
Це визначає не технологічність їх виготовлення в процесі штампування і появу дефектів.
Штампування цих поковок із заздалегідь не підготовлених заготовок посилює технологічний процес
отримання якісних штампованих поковок. Проведений літературний огляд по виявленню рекомендацій по застосуванню вальцювання заготовок з
алюмінієвих сплавів в ізотермічних умовах, як одній з підготовчих операцій ПЗС при виготовленні
штампованих поковок показав, що рекомендації по
застосуванню і проектуванню ПЗС з використанням вальцювання заготовок в умовах ізотермічного
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і наближених до нього деформації для алюмінієвих
сплавів відсутні.
Так, робота [5] присвячена опису технології літакобудування в США. Розділи довідника присвячені чотирьом основним аспектам: конструкціям
поковок, матеріалам, процесам обробки і економіці.
Довідник присвячений розгляду питань проектування і виготовлення поковок, що використовуваних в авіаційній промисловості і відповідають сучасним вимогам виробництва, але інформація по
застосуванню вальцювання заготовок в умовах ізотермічної деформації і наближених до нього у
складі ПЗР для виготовлення штампованих поковок
з алюмінієвих сплавів відсутній.
У роботі [6] описана технологія кування і штампування кольорових металів, приводяться елементи конструкції штампувань і інструменту. У довіднику наголошується, що підготовчі операції здійснюються головним чином куванням, яке
трудомістке і не забезпечує розподілу матеріалу з
необхідною точністю. У зв'язку з цим, при штампуванні заготовок для деталей з великою різницею в
перетинах спостерігається підвищена витрата металу. Інформація по застосуванню вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічної деформації і наближених до нього відсутній.
У роботі [7], присвяченій технології кування і
гарячому штампуванні кольорових металів і сплавів, приводиться конструкція штампів, проектування поковок, описана технологія виготовлення
штампувань без рекомендацій по застосуванню вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічної деформації і наближених до нього.
Робота [8] присвячена прокату алюмінієвих
сплавів, але рекомендації по їх вальцюванню в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування відсутні.
У роботі [9] описані основні технологічні процеси, вживані при виготовленні обробкою тиском
напівфабрикатів з алюмінію і його сплавів (плющення, пресування, волочіння, кування, формування і зварка труб). Значне місце відводиться технології виготовлення штампованих поковок з алюмінієвих сплавів, їх класифікації, але рекомендації
по застосуванню вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів в ізотермічних умовах і наближених
до них відсутній.
У роботі [9] на підставі літературних даних
зроблений огляд відомостей про технологію штампування алюмінієвих сплавів, що містить дані про
матеріали, отримувані вироби, інструмент, способи
обробки поковки після штампування. Приведені
таблиці і графіки, що характеризують хімічні
склади і механічні властивості алюмінієвих сплавів, а також механічні властивості отримуваних виробів. Опис застосування вальцювання заготовок з
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алюмінієвих сплавів в ізотермічних умовах і наближених до них відсутній.
У роботах [1] приводяться технічні умови по
виготовленню штампувань і поковок з алюмінієвих
сплавів, рекомендації по їх проектуванню, конструктивні елементи штампованих заготовок, що виготовляються на молотах і пресах у виробничих умовах. Опис застосування вальцювання заготовок з
алюмінієвих сплавів в ізотермічних умовах і наближених до них відсутній.
У зв'язку з тим, що існуючі технологічні процеси виготовлення штампованих поковок з витягнутою віссю з алюмінієвих сплавів з не підготовлених під штампування заготовок посилюють технологічні процеси отримання якісних штампувань і
характеризуються високою трудомісткістю, низькою продуктивністю, підвищеною витратою металу, необхідно розробити технологічні рекомендації і типові технологічні процеси по виготовленню
штампованих поковок із застосуванням операції вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближених до нього деформування.
Літературний огляд дав можливість ознайомитися з роботами по вивченню і впровадженню у виробництво ізотермічного методу прокатки металів і
сплавів. Запропоновані способи нагріву електроконтакта валків, індукційного методу нагріву валків і
різні конструкції і пристро для здійснення способу
ізотермічного прокату. Наприклад, пристрій, що
дозволяє здійснювати точне регулювання температури в осередку деформації і проводити прокат тонкостінних профілів складної форми з матеріалів,
що важко деформуються.
У Баттельовськом інституті (США) досліджувалося гарячу прокатку берилія і вольфраму з підігрітими валками. Випробування показали, що такі
матеріали як вольфрам і берилій, що погано піддаються прокату, заготовки з яких заздалегідь нагріті
до температури 760°С, можуть прокатуватися з обтисканням 43 % за один прохід при застосуванні
стеклозмазки (фосфатне скло) і нагріві валків до
540°С. У роботі описано застосування ізотермічної
прокатки в США. Молібденові вальця (рис. 2), що
формують вироби, одночасно служать і електродами для нагріву заготовки. Електричний струм,
проходячи від одного валка до іншого через заготовку, нагріває останню і визначену частину валків,
створюючи рухому гарячу зону. Прокат відбувається при сумісній дії зусилля стиснення F і зусилля
подачі F- F. Ступінь деформації за один прохід досягає 95%.
Досліджувалось можливість вальцювання заготовок лопаток компресора із сталей і титанових
сплавів в ізотермічних умовах, які створювалися
шляхом пропускання електричного струму через
валки і заготовку в процесі вальцювання.
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Рис.2 Принципова схема термічного прокату
Проведені дослідження температурного режиму процесу по схемі валок-валок дозволили розробити технологічний процес ізотермічного вальцювання заготовок із сплаву ВТ3 – 1 і сталі
ЕІ787ВД. Особливість ізотермічного вальцювання
лопаток полягає в тому, що вона здійснюється при
порівняно малому опорі деформації. Опір деформації сплаву ВТЗ-1 при ізотермічному вальцюванні
лопаток описаний вище. Дослідження проводилися
за умов відповідних процесам ізотермічної деформації методом осідання циліндрових зразків діаметром і висотою 15мм без мастила з різними швидкостями і ступенями деформації на універсальній
випробувальній машині УИМ – 10ТМ зусиллям
100кН, обладнаною високотемпературною муфельною піччю з автоматичним регулюванням температури. Випробувальна машина забезпечена електронним силовимірювальним пристроєм для запису
кривої зусилля-деформація.
У даній роботі автори використовували вальцювальний інструмент, який виконував не тільки
функції формоутворювального оснащення, але і використовувався як електрод для підведення струму.
Експериментальні дослідження показали, що
на кривих деформаційного зміцнення   f  
відповідним малим швидкостям деформації (

  0,0015  0,15c1), відсутні зміцнюючи гілки, що
свідчить про переважання динамічного розміцнювання над зміцненням у вказаному інтервалі швидкостей. Автори рекомендують формулу для розрахунку зусилля деформації у всьому досягнутому в
експериментах діапазоні зміни термомеханічних
параметрів (окрім Т = 750°С при   0,15c1 ).
Автори проводили експериментальні дослідження прокату титанових сплавів з одночасним
нагрівом електроконтакта. В процесі експериментальних досліджень заміряли тиск металу на валках
з допомогою магнітопружних месдоз, обороти валка за допомогою кулачкового пристрою, струм і
напруга нагріву, температуру в різних точках валка
і заготовки з допомогою хромель – алюмелевих термопар. За системою валок–валок прокатували заготовки перетином 3 х 5мм, завдовжки 200мм із

сплаву ВТ3 – 1, а по системі контакт–контакт заготовки Ø18 мм, завдовжки 1200мм із сплаву ВТ9 і
заготовки перетином 6 х 20, завдовжки 400мм із
сплаву ОТ4. Наводяться отримані дані за наслідками експериментальних досліджень за системою
валок-валок по розподілу температурного поля в
тілі валка і заготовки. Так, при нагріві заготовки до
температури прокату 950°С, температура в бандажі
валка досягає значних величин навіть на глибині
15мм. Аналіз залежностей зміни температури в часі
для системи нагріву електроконтактна контакт-контакт показує, що для малих величин щільності
струму нагріву, температура теплового балансу досягається за порівняно більший час. Із збільшенням
площі поперечного перетину зростає температура
теплового балансу при однаковій щільності струму
нагріву. Різні форми заготовок, при однакових величинах температури теплового балансу, вимагають різні величини щільності струму нагріву.
У даній роботі автори проводили експериментальні дослідження при нагріві бандажа до 350°С.
Відсутні дані поведінки вказаних залежностей при
нагріві температури бандажа вище 350°С. Дослідження технологічних параметрів прокату (розширення, випередження і ін.) не проводилися.
У роботі [29], присвяченій дослідженню характеру перебігу металу при ізотермічному штампуванні обребрених панелей з алюмінієвих сплавів і
розробці технологічного процесу їх виготовлення,
описуються дефекти, що виникають при штампуванні панелей, при заповненні ребер у вигляді утяжин, затисків, пір.
Одним із способів боротьби з виникненням дефектів, як відзначає автор, є управління характером
перебігу металу при деформації поковки і визначення раціональних температурно–швидкісних режимів процесу.
Для досягнення поставленої мети в процесі виконання роботи поставлені наступні завдання:
- визначити характер перебігу металу в
штампі, в умовах ізотермічного штампування при
виготовленні авіаційних деталей з обребренням
складної форми і за наявності елементів асиметрії
елементарної ячейки;
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- визначити необхідні умови і параметри науково–обгрунтованого технологічного процесу для
формування бездефектного виробу з асиметричнимм розташуванням ребер;
- визначити оптимальні температурно–швидкісні умови деформації заготовок з гарантованим
отриманням бездефектного виробу для випадків
ассиметричного перебігу металу;
- вирішити питання точного управління процесом ізотермічного штампування і автоматичної підтримки заданих режимів.
Робота [10] також присвячена формоутворенню тонкостінних ребристих поковок з алюмінієвих сплавів в умовах гарячої деформації.
У роботах [10,11] не згадується про використання вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування, як підготовчої операції при штампуванні, що гарантувало
якісне виготовлення обребрених деталей.
Аналіз приведених робіт показав, що при розрахунках, що рекомендуються, не враховуються
співвідношення геометричних форм калібру і вальцьованої заготовки. Дані за визначенням опори деформації отримані при осіданні і розтягуванні, а не
в умовах прокату, де осередку деформації має абсолютно іншу форму і звичайно інші умови деформації. Немає даних, які показували б залежність опору
від температури нагріву інструменту.
У зв'язку з тим, що в даний час опубліковано
мало робіт по дослідженню можливостей вальцювання заготовок в ізотермічних умовах або близьких до них, проведення досліджень по впливу температури, швидкості деформації, ступені деформації на технологічні параметри вальцювання
заготовок в умовах ізотермічного деформування, є
актуальним завданням, вирішення якого приведе
до поліпшення пластичності і зниження зусиль деформації, підвищення якості напівфабрикатів.
У роботі [9] описані дослідження технологічних параметрів вальцювання заготовок з алюмінієвого сплаву АК6 з розмірами заготовок Ø14 х
150мм на дослідній установці для вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до
нього деформування. Визначені залежності розширення, випередження, тиск металу на валках від
ступеня деформації, температур нагріву вальцювальних штампів і заготовок при вальцюванні в гладких валках. Проте, це не досить для розробки технологічних рекомендацій по впровадженню технологічного процесу і технічного завдання на
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виготовлення промислового зразка устаткування
для вальцювання заготовок в умовах ізотермічного
деформування і близьких до нього.
Застосування вальцювання заготовок в умовах
ізотермічного і наближеного до нього деформування, дасть можливість максимально використовувати його переваги, оскільки деформація нагрітих заготовок проводитиметься інструментом, нагрітим до температур деформації (або близько до
неї), що дозволить понизити зусилля деформації за
рахунок підвищення пластичності оброблюваного
металу, яке відбувається із – за більш повного протікання розміцнюючих процесів. Рівномірна деформація заготовки, при відсутності зон утрудненої
деформації і локального перегріву, забезпечує хороше опрацьовування структури, і, як наслідок,
зменшує розкид властивостей в об'ємі заготовки.
При цьому, для кожного сплаву необхідно обирати
термомеханічні параметри деформації, що забезпечують отримання якісного виробу, як по геометричній формі, так і по механічних властивостях і макроструктурі.
Засоби для здійснення ізотермічної деформації
Установки для нагріву штампів
У роботі [8, 9] наголошується, що специфіка
гарячої деформації в ізотермічних умовах пред'являє особливі вимоги до конструкції і матеріалів
штампового оснащення і деформуючого устаткування. На практиці для здійснення ізотермічного
штампування необхідно:
1) нагрівати інструмент до високої температури (700—1100°С) і підтримувати її постійною в
процесі штампування;
2) забезпечувати працездатність штампового
оснащення в умовах тривалого перебування при температурі деформації;
3) забезпечувати надійну теплоізоляцію робочих частин преса від нагрітого до високої температури інструменту.
Для ізотермічної деформації застосовують спеціальні установки (табл. 1), що мають системи нагріву інструменту з пристроєм для теплоізоляції
штампів і штампового простору, терморегулювання для стабілізації температури нагрітого інструменту і охолоджування. Основним елементом
установки є штамповий блок з нагрівальним пристроєм, який вмонтовують в робочому просторі
преса. Інструмент нагрівають індукторами, елементами електроопору і газовими пальниками.
Таблиця 1
Технічна характеристика установок для ізотермічної деформації
Параметр
На пресі ДО 436
На пресі ПА 2638
Позначення установки
УНВ - 300
УІН - 350
Встановлена потужність, кВт
200
43,6
Напруга живлячої мережі. У
220/380
380
Частота, Гц
50
50
Вид нагріву
індукційний
Методом опори
Номінальна робоча температура °С
500
500
Час розігрівання штампів, ч
3 – 3,5
3 – 3,5
Точність підтримки температури °С
±20
±20
Габарити штампів, мм (довжина х ширина х висота)
300х250х140
350х280х200
Габарити установки, мм
900х900х860
900х900х1000
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Принципова схема штампового блоку для ізотермічного штампування показана на рис. 3. Ніжній
6 і верхній 8 штампів прикріплюють відповідно до
штампотримачів 5 і 9, зв'язаним через теплоізолюючі прокладки 3 і 10 з опорними плитами 1 і 11. Теплоізоляція штампового блоку складається з прокладок 3 і 10 і нижнього нерухомого 2 і верхнього
рухомого 12 кожухів. При переміщенні повзуна
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преса вгору кожух 12 не виходить з кожуха 2, що
запобігає порушенню теплоізоляції робочої зони.
Штампи нагрівають індукторами 4. Заготовки 7 завантажують, а штамповані поковки видаляють через спеціальне вікно 13 в кожусі 2. Конструкція
штампового блоку дозволяє нагрівати інструмент
до температури деформації з мінімальними витратами енергії.

Рис. 3 Принципова схема штампового блоку для ізотермічного штампування [21]
Устаткування. Як деформуюче устаткування
для ізотермічного штампування використовують,
як правило, гідравлічні преси, основними особливостями яких є:
- збільшений штамповий простір створює
сприятливі умови для розміщення установок ізотермічної деформації і необхідних засобів механізації;
- система охолоджування підштампових плит
водою оберігає станину і механізми преса від перегріву;

- широкий діапазон регулювання швидкостей
робочого ходу (2–20мм/с) створює умови для вибору оптимальний температурно–швидкісних режимів деформації різних штампованих матеріалів;
- ненаголошене вантаження інструменту дозволяє застосовувати штампові вставки з литих жароміцних сплавів і кераміки, що володіють високою стійкістю при підвищених температурах.
Одеським заводом пресів і автоматів розроблений ряд гідравлічних пресів для ізотермічного штампування зусиллям 2,5; 6,3 і 16 МН, табл. 2.
Таблиця 2
Гідравлічні преси для ізотермічного штампування
Параметр
ПА2634
ПА2638
ПА2642
Номінальне зусилля, МН
2,5
6,3
16
Найбільший хід поперечини, мм
710
800
1000
Швидкість переміщення поперечини при, мм/с:
холостому ході
63
40
25
робочому ході
0,2 – 2, 0
0,2 – 2,0
0,2 – 2,0
Закрита висота, мм
600
975
975
Зусилля, МН:
0,25
0,63
1,6
нижнього виштовхувача
0,25
0,63
1,6
верхнього виштовхувача
Хід виштовхувача, мм:
нижнього
250
320
400
верхнього
100
100
100
Відстань між колонами в світлу, мм:
зліва – направо
1000
1250
1600
спереду - назад
800
1000
1250
Габаритні розміри преса, мм:
зліва – направо
2250
2580
4325
спереду - назад
5685
6900
9140
Маса з електро і гідрообладнанням, т
23
43
85
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1.6.3. Інструмент
Основним показником працездатності штампового матеріалу при ізотермічному штампуванні є
відношення межі текучості матеріалу штампу до
межі текучості сплаву, що деформується, при температурі деформації. При величині цього відношення більше трьох (навіть при виготовленні поковок складних форм) забезпечується висока стійкість штампу, оскільки питомі зусилля, що
виникають в окремих частинах струмка при ізотермічній деформації, не більше ніж в 3 рази перевищують межу текучості сплаву, що деформується.
Оскільки межа текучості сплаву, що деформується,
залежить від швидкості деформації, то, знижуючи
швидкість, можна підібрати такий режим обробки,
при якому умова запасу міцності буде виконана.
Відношення межі текучості штампового матеріалу до межі текучості оброблюваного сплаву залежить від марки останнього і температури деформації. Оптимальна (з погляду запасу міцності штампових матеріалів) температура деформації,
наприклад, титанових сплавів 800—1050°С. В багатьох випадках умови роботи штампового матеріалу
при ізотермічному штампуванні більш легкі, ніж
при звичайному штампуванні.
В умовах ізотермічної деформації змінюється
характер зносу штампу. Практично відсутнє характерне для звичайного штампування розмивання
гравюри. При штампуванні в звичайних умовах температура поверхні інструменту підвищується не
тільки із–за контакту з нагрітою заготовкою, але і в
результаті тепловиділення на межі між металом і
інструментом, особливо при високих швидкостях
деформації і великому коефіцієнті контактного тертя. Практично вся виділена на цій межі теплота витрачається на нагрів штампу. В результаті температура в приконтактній зоні штампу може бути вище
за відпуск штампової сталі, що приводить до інтенсивного зносу штампу. У ізотермічних умовах тепло-виділення на контакті штампу із заготовкою різко зменшується із–за зниження швидкості деформації, коефіцієнта контактного тертя і опору
деформації штампованого сплаву. Теплота, що виділяється, рівномірно розподіляється між заготовкою і штампом, що мають однакову початкову температуру, а склозмазка є теплоізоляцією між ними.
Відсутність істотних коливань температури
штампу при ізотермічному штампуванні запобігає
появі розпальних тріщин на його поверхні. Підвищується стійкість інструменту, що працює в умовах
статистичного вантаження, невисокого тиску і відсутність знакозмінної теплової напруги. У ізотермічних умовах тепловиділення на контактній поверхні між рухомим металом і штампом порівняно невеликі, що також покращує працездатність
інструменту. Необхідність реставрації штампу викликається, як правило, продавлюванням гравюри.
Встановлено, що після 400—500 циклів штампування при питомому зусиллі 250 МПа продавлювання не перевищує 0,1— 0,15мм, що забезпечує
багатократне відновлення штампу. У міру штампування структура ливарні штампу ущільнюється,
збільшуючи стійкість інструменту.
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Умови роботи інструменту в ізотермічних
умовах (відсутність теплових коливань, статичний
характер додатку навантаження і невеликий тиск)
сприятливі для використання як штампові матеріали твердих сплавів, застосування яких в звичайних
умовах не виходить за рамки експериментів із-за підвищеної крихкості матеріалу. Матеріал штампу
повинен володіти певним запасом міцності при температурі деформації, стабільно працювати при
тривалому перебуванні в умовах високих температур, не піддаватися окисленню. Штамповими матеріалами служать ливарні жароміцні сплави на нікелевій основі ЖС6 – К, ЖС6 – У, Л – 114.
Висновки
1. Актуальність дослідження, розробки і впровадження маловідхідних технологічних процесів
вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування на підприємствах машинобудування, особливо в авіаційній промисловості, обумовлено значним застосуванням у
виробах дорогих алюмінієвих сплавів (60 – 70 %),
підвищеною витратою металу (КИМ 0,15 – 0,3), високою трудомісткістю, тривалим циклом виготовлення якісних штампованих деталей (як правило,
застосовуються 2 – 3 штампування з проміжними
операціями нагріву, обрізання облог, труїння, зачистки) і завданнями по вдосконаленню металозберігаючих технологій.
2. Застосування вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування, дасть можливість максимально використовувати його переваги, оскільки деформація нагрітих заготовок проводиться інструментом, нагрітим
до температур деформації (або близько до них), що
дозволяє понизити зусилля деформації за рахунок
підвищення пластичності оброблюваного металу,
яке відбувається із–за повнішого протікання розміцнюючих процесів. Рівномірна деформація заготовки, при відсутності зон утрудненої деформації і
локального перегріву, забезпечує хороше опрацьовування структури, і, як наслідок, зменшує розкид
властивостей в об'ємі заготовки. При цьому, для кожного сплаву необхідно обирати термомеханічні
параметри деформації, що забезпечують отримання
якісного виробу, як по геометричній формі, так і по
механічних властивостях і макроструктурі.
3. В даний час опубліковано мало робіт по дослідженню можливостей вальцювання заготовок в
умовах ізотермічного і наближеного до нього деформування. Тому проведення досліджень по впливу
температури, швидкості деформації, ступені деформації на технологічні параметри вальцювання заготовок в умовах ізотермічного і наближеного до
нього деформування, є актуальним завданням, вирішення якого приведе до поліпшення пластичності
і зниження зусиль деформації, підвищення якості
напівфабрикатів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОЛОКОННОГО АКСЕЛЕРОМЕТРУ
Сандлер А.К.
доцент, доцент кафедри теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки,
Національний університет "Одеська морська академія", м. Одеса, Україна
OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS FIBER ACCELEROMETER
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National University "Odessa Maritime Academy", Odessa
Анотація
За наявності вірогідної математичної моделі волоконно-оптичного акселерометру (ВОА) доцільним є
його подальше дослідження засобами комп'ютерного моделювання. В межах моделювання є доцільним та
необхідним розв'язування задачі оптимізації параметрів акселерометра за обраними критеріями. До основних критеріїв, за якими необхідно оптимізувати конструктивні параметри ВОА, належать: можливість
здійснення неруйнуючого контролю високочастотної вібрації у смузі частот до 20 кГц; величина резонансної частоти та жорсткість пружного чутливого елементу акселерометру, що забезпечать для зменшення
динамічних помилок амплітудно-частотної характеристики; забезпечення експлуатації ВОА в екстремальних умовах і підвищеною довговічністю. Аналіз залежності частоти механічної системи ВОА від типу
матеріалу чутливого пружного елемента показав наступне. У якості матеріалу, що забезпечує необхідні
механічні характеристики коливальної системи для контролю високочастотної вібрації при знаходженні у
припустимому діапазоні геометричних розмірів, найбільше раціонально використовувати стекла на основі
штучного сапфіру. Сапфіровий ЧЕ дозволить підвищити чутливість, стабільність, практично не мати механічного гістерезису. Для досягнення прийнятних параметрів механічної коливальної системи діаметр,
ЧЕ, виконаного із сапфірового скла, має бути 0,014 м, його довжина 0,005 м, вага інерційної маси 0,0001
кг, а довжина маятника 0,0025 м.
Abstract
In the presence of a plausible mathematical model of the fiber-optic accelerometer (VOA), it is advisable to
further study it by means of computer modeling. Within the framework of modeling, it is expedient and necessary
to solve the problem of optimization of accelerometer parameters according to the selected criteria. The main
criteria for optimizing the design parameters of VOA include: the possibility of non-destructive testing of highfrequency vibration in the frequency band up to 20 kHz; the magnitude of the resonant frequency and the stiffness
of the elastic sensitive element of the accelerometer, which will provide to reduce the dynamic errors of the amplitude-frequency characteristic; ensuring the operation of VOA in extreme conditions and increased durability.
Analysis of the dependence of the frequency of the mechanical system of VOA on the type of material of the
sensitive elastic element showed the following. As a material that provides the necessary mechanical characteristics of the oscillating system to control high-frequency vibration when in the allowable range of geometric dimensions, it is most rational to use glasses based on artificial sapphire. Sapphire SE will increase sensitivity, stability,
almost no mechanical hysteresis. To achieve acceptable parameters of the mechanical oscillating system, the diameter of the SE made of sapphire crystal should be 0.014 m, its length 0.005 m, the weight of the inertial mass
0.0001 kg, and the length of the pendulum 0.0025 m.
Ключові слова: акселерометр, оптимізація, чутливий елемент, сапфірове волокно.
Keywords: accelerometer, optimization, sensitive element, sapphire fiber.
За наявності верифікованої математичної [1, 2]
моделі волоконно-оптичного акселерометру (ВОА)
доцільним є його подальше дослідження засобами
комп'ютерного моделювання. У межах процесу моделювання необхідним є розв'язування задач оптимізації конструктивних параметрів ВОА за обраними критеріями.
Пропонований алгоритм оптимізації базується
на забезпеченні параметрів ВОА маятникової
схеми для реалізації заданого діапазону вимірювання з високою чутливістю (див. рис. 1) 4-6.
За основну модель такого ВОА прийнята модель маятникового акселерометра 19. Згідно 2, 3

до основних критеріїв, за якими необхідно оптимізувати конструктивні параметри ВОА, належать:
- можливість здійснення неруйнуючого контролю високочастотної вібрації у смузі частот до 20
кГц 33, 35;
- величина резонансної частоти та жорсткість
пружного чутливого елементу (ЧЕ) акселерометру,
що забезпечать для зменшення динамічних помилок амплітудно-частотної характеристики 14, 17,
18;
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Рис. 1. Алгоритм оптимізації волоконного акселерометра
- забезпечення експлуатації ВОА в екстремальних умовах і підвищеною довговічністю.
У якості можливого матеріалу для створення
пружного ЧЕ розглянуті такі оптичні матеріали як:
кварцове скло, скла крон, флінт, ситал, а також
штучний сапфір 1, 4, 9, 11, 13, 16, 21, 24.
Орієнтовні конструктивні та фізико-механічні
параметри елементів коливальної системи обиралися такими, що дорівнюють аналогічним параметрам вимірювальних перетворювачів відомих типів
7.
Для оцінки частотних властивостей ВОА розглядався як ідеалізована коливальна ланка, з одним
ступнем свободи сейсмічної маси, яка докладно розглянуті в 15, 22.
Результати дослідження для групи стекол
представлені на рис. 2. Аналіз залежності частоти

механічної системи ВОА від типу матеріалу чутливого пружного елемента (рис. 2) показав наступне.
У якості матеріалу, що забезпечує необхідні механічні характеристики коливальної системи для контролю високочастотної вібрації при знаходженні у
припустимому діапазоні геометричних розмірів,
найбільше раціонально використовувати стекла на
основі штучного сапфіру. Сапфіровий ЧЕ дозволить підвищити чутливість, стабільність, практично не мати механічного гістерезису 20.
Для досягнення прийнятних параметрів механічної коливальної системи діаметр, ЧЕ, виконаного із сапфірового скла, повинен перебувати в діапазоні 0,0135 … 0,0145 м. Результати більш детальних досліджень, щодо обрання найбільш
раціональних параметрів коливальної системи
ВОА наведені на рис. 3-5.
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Рис. 2. Залежність власної частоти механічної системи ВОА від типу матеріалу чутливого пружного
елемента
Аналіз отриманих залежностей показав, що при діаметрі ЧЕ 0,014 м його довжина має бути 0,005 м,
вага інерційної маси 0,0001 кг, а довжина маятника 0,0025 м.

Рис. 3. Залежність величини власної частоти коливань від діаметру D ЧЕ при різних величинах LЧЕ:
1 0,005; 2  0,006; 3  0,007; 4  0,008; 5  0,009; 6  0,01
Однак, у хвилеводах такого діаметру можливий тільки багатомодовий режим, який сполучений з явищем та наслідками міжмодової дисперсії. Міжмодова дисперсія значно обмежує інформаційну пропускну
здатність усього вимірювального тракту й змушує використовувати низькоефективні світловипромінюючі
діоди (СВД) як джерела випромінювання.
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Рис. 4. Залежність величини власної частоти коливань від діаметру D ЧЕ при різних величинах lЧЕ:
1 0,001; 2  0,0015; 3  0,002; 4  0,0025; 5  0,003; 6  0,0035

Рис. 5. Залежність величини власної частоти коливань від діаметру D ЧЕ при різних величинах mЧЕ:
1 0,00005; 2  0,0001; 3  0,00015; 4  0,0002; 5  0,00025; 6  0,0003
Для виключення негативного впливу дисперсії
у оптичному волокні (ОВ) ЧЕ повинна поширюватися тільки одна мода, тобто хвилеводний параметр
V  2,405. Це може бути досягнуте збільшенням робочої довжини хвилі, зменшенням діаметра серцевини або зміною різниці показників заломлення
(ПЗ) між серцевиною й оболонкою 8. Зниження
ПЗ серцевини дозволяє зменшити кількість симетричних хвиль, що поширюються в ОВ, із чотирьох

до двох. Подальше зменшення показника заломлення серцевини і перехід до волокна з повітряним
капіляром у серцевині не змінює картину якісно.
Аналіз профілю ПЗ з депресованою серцевиною методом профілів рівного об'єму, показав, що
він може бути апроксимований профілем ПЗ, наведеним на рис. 6 25.
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Рис. 6. Профіль показника заломлення ОВ із двома трубчастими областями
У такому профілі конструктивна серцевина
має знижений показник заломлення n1 (область 0 а), робоча серцевина - n2 (область а - b), вторинна
серцевина - n3 (область b - c), а оболонка n4 (область
c - d). Діаметри трубчастих серцевин визначаються
умовою одномодовості при 𝑛б − 𝑛м = 0,002
2𝜋
𝑛 √𝑛б2 − 𝑛м2 (𝑑б − 𝑑м ),
(1)
𝜆

де 𝑛б , 𝑛м  показники заломлення областей з
більшим і меншим ПЗ;
𝑑б , 𝑑м  діаметри трубчастих областей.
Домінуючим параметром в (1) є довжина хвилі
використовуваного випромінювання, яка визначає
як показники заломлення, так і товщину трубчастих
областей. Величина довжини хвилі визначається
типом джерела й приймача випромінювання й режимом передачі даних по комунікативним ОВ.
Збудження одномодового ЧЕ ВОА вимагає
джерела випромінювання, що забезпечує одержання високої потужності з малої площі. Ідеальними для цієї мети виявляються напівпровідникові
лазерні діоди (ЛД). Використання СВД для введення в одномодове ОВ сполучене з низькою ефективністю некогерентного джерела випромінювання.
Інформаційно-вимірювальні системи, в основному, побудовані на основі стандартних типів ОВ і
комутаційних елементів. Це й обумовлює ряд специфічних вимог до джерел випромінювання. Робочі
довжини хвиль ЛД визначаються відповідно до відомих вікон прозорості – 1310±20 нм і 1550±20 нм.
Використання ЛД повинне бути забезпечене стабілізацією потужності, довжини хвилі, ширини смуги

випромінювання, оскільки зміни значень усіх цих
величин безпосередньо впливають на вірогідність
інформаційного сигналу про контрольовану величину 23.
Найбільшою мірою комплексу вимог відповідають ЛД класу FP 23. Джерело випромінювання,
повинно мати сумісність по спектральних характеристиках з більшими коефіцієнтами ефективного
використання з малими оптичними втратами не
тільки із ЧЕ й ОВ, але й з фотоприймачем. При інших рівних характеристиках широко розповсюджених кремнієвих і InGaAs фотодіодів, найбільш доцільним є використання фотодіодів типу InGaAs,
які мають більший рівень чутливості відгуку залежно від довжини хвилі у діапазоні 1,3 … 1,55 мкм
23.
Вибір джерел і приймачів випромінювання дозволив локалізувати робочі довжини хвиль на рівні
1,3 мкм і 1,55 мкм. Сапфірові стекла "прозорі" на
обох довжинах хвиль. Однак, довжина хвилі впливає на товщину хвилеводної трубки Н. З товщиною
трубки зв'язані не тільки питання передачі випромінювання й механічної міцності ЧЕ, але й технологічні аспекти відтворення профілю хвилеводу. Результати розрахунків величини НЧЕ за (7) наведені
на рис. 7. При використанні довжини хвилі випромінювання 1,55 мкм товщини хвилеводних трубок
можливо значно збільшити в порівнянні з аналогічними параметрами для довжини хвилі 1,3 мкм.
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Рис. 7. Величина товщини хвилеводних елементів НЧЕ із сапфірового скла при використанні випромінювання з довжиною хвилі 1,3 і 1,55 мкм
Ґрунтуючись на результатах дослідження,
зроблено висновок, що оптимальними параметрами
для ЧЕ, що являє собою волокно з депресованою
первинною та двома вторинним серцевинами, є діаметр ЧЕ 0,014 м, його довжина 0,005 м, вага інерційної маси 0,0001 кг, а довжина маятника 0,0025 м.
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Анотація
Метою статті є дослідження існуючих взаємозв'язків та різних факторів і концепцій, використаних у
системах управління безпекою (СУБ) судна і компанії, встановлення цілей і завдань, які повинні бути вирішені у процесі функціонування СУБ, а також встановлення характеру впливу тимчасових горизонтальних зв'язків на основі протиріч та конкурентності суднових служб. Напрямом дослідження є оцінка та
аналіз впливу суб'єктивних факторів ризику на систему «оператор – судно – середовище» на основі методики самооцінки ефективності СУБ компанії та судна.
Аbstract
The purpose of the article is to study the relationship of various factors and concepts in the safety management
system of the ship and the company, the goals and objectives to be addressed in the operation of their SMS, as
well as the impact of temporary horizontal links on the basis of contradictions and competitiveness of ship services.
The direction of further research may be the assessment and analysis of the impact of subjective risk factors on the
system "operator - ship - environment" based on the method of self-assessment of the effectiveness of the company's SMS and the ship.
Ключові слова: безпека судноплавства, системи управління, якість управління безпекою, ризики в
судноплавстві.
Keywords: shipping safety, management systems, quality of safety management, risks in navigation.
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Постановка проблеми та її актуальність. Відносно висока аварійність, пов'язана з неналежною
організацією служби на судні або в судноплавної
компанії, вимагає від міжнародної морської громадськості вжиття заходів щодо підвищення безпеки судноплавства [1-3]. Важкі наслідки, які відбулися від аварій для людини і навколишнього середовища визначаються різноманіттям форм
власності і управління морськими суднами, а також
збільшуються роллю помилок «людського фактору» у процесі експлуатації суден. Положення про
систему управління безпекою (СУБ) судноплавства
на морському і річковому транспорті, розроблене
на виконання вимог статей 3, 4 Закону України
"Про транспорт", статті 3 Кодексу торговельного
мореплавства України та затверджене Наказом Міністерства транспорту України № 904 від
20.11.2003 визначає необхідність у створенні моделі (стандарту) управління безпекою судноплавної
компанії, для того щоб визначити прийнятні вимоги щодо функціонування СУБ компаній, що експлуатують морські судна [3-6].
Основою такого стандарту є Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден
(МКУБ), прийнятий Міжнародною морською організацією (ІМО) у резолюції А.741 (18) у 1993 році і
введений у 1994 році у Міжнародну конвенцію з
охорони людського життя на морі 1974 р (SOLAS74) главою IX «Управління безпечною експлуатацією суден». Міжнародний кодекс є, по суті, лише
першою спробою формалізувати процес безпечної
експлуатації морських суден, тому як немає двох
однакових судноплавних компаній. Тому у цьому
документі обмежилися лише загальними принципами і категоріями, надавши судноплавним компаніям будувати модель своєї компанії самостійно,
визначивши лише цілі і завдання, які повинні бути
вирішені в процесі функціонування їх СУБ. Саме це
встановлює актуальність досліджень, спрямованих
на визначення існуючих взаємозв'язків, різних факторів і концепцій, використаних у системах управління безпекою (СУБ) судна і компанії, встановлення цілей і завдань, які повинні бути вирішені у
процесі функціонування СУБ, [4-7] встановлення
характеру впливу тимчасових горизонтальних зв'язків на основі протиріч та конкурентності суднових
служб. У підсумку, реалізація СУБ забезпечує безпеку судноплавства у різних її напрямках і є актуальним.
Розглянемо основні принципи функціонування
СУБ компанії. Всі, без винятку, компанії-судновласники зобов'язані пройти передбачені законодавством процедури ліцензування та сертифікації. Всі
компанії, що управляють суднами, повинні мати
Документ про відповідність (Document of
Compliance), а копія цього документа повинна бути
на борту кожного судна, що знаходиться під управлінням цієї компанії. Сертифікат безпечного управління (Safety Management Certificate) - обов'язкова
суднова документація [5-8].
Сертифікацію компаній і видачу документів
про відповідність кодексу проводять урядові або
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неурядові організації, визнані державами, наприклад, кваліфікаційні суспільства (Регістри судноплавства). Наявність Документа про відповідність
МКУБ дозволяє компанії заявити про себе, як про
відповідну високим міжнародним стандартам, що
відбивається на фрахтових ставках і значно підвищує авторитет у страхових компаній [7-10].
СУБ компанії визначається її Політикою. Політика компанії, це документ, що визначає цілі та
завдання компанії, а також методи досягнення безпечної експлуатації суден і запобігання забрудненню навколишнього середовища. Це наступні
комплексні показники: "Безпека"; "Якість"; "Запобігання забрудненню".
Загальна політика компанії в основному складається зі:
- політики щодо забезпечення безпечного судноводіння (Safe Navigation Policy);
- політики щодо попередження забруднення
(Pollution Prevention Policy);
- політики щодо забезпечення належного технічного стану судна (Technical Management Policy);
- політики щодо забезпечення безпечного перевезення вантажів (Safe Cargo Operations Policy);
- політики щодо забезпечення особистої безпеки (Personal Safety Policy);
- політики в області наркотиків і алкоголю
(Drug and Alcohol Policy);
- кадрової політики (Personnel Policy);
структурно-управлінської
політики
(Managerial Policies).
Політику компанії повинні знати і розділяти
всі посадові особи компанії, причетні до управління
безпекою, капітани і екіпажі суден.
На компанії лежать обов'язки:
- укомплектування кожного екіпажу у належній кількості і належної кваліфікації;
- перевірки: медичної комісії, робочих дипломів, сертифікатів і кваліфікаційних свідоцтв екіпажу, щоб вони відповідали вимогам міжнародних
конвенцій;
- перевірки технічного стану суден, щоб він
відповідав положенням міжнародних і національних документів;
- забезпечення необхідними картами, лоціями
і всіма іншими навігаційними посібниками;
- перевірки наявності на кожному судні текстів
міжнародних конвенцій, резолюцій ІМО, національних законів, правил, інструкцій, посібників, регулюючих питання мореплавання.
За кожним напрямком Політики компанії створюються конкретні Керівництва, які згодом коригуються у процесі аналізу, оцінки, перегляду Політики [1-6].
У порівнянні СУБ компанії і СУБ судна можна
визначити, що безпека судна є складною властивістю, яка включає у себе ряд аспектів, зокрема таких
як навігаційна безпека, технічна безпека, екологічна безпека.
Розглянемо основні принципи функціонування
СУБ судна. У СУБ, яка застосовується на судні, має
бути зазначено, що капітан має надзвичайні повно-
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важення, відповідальність і свободу дій щодо рішень, які він вважає найкращими у інтересах безпеки пасажирів, екіпажу, судна, вантажу та попередження забруднення навколишнього середовища
[2-7]. У процесі експлуатації суден найважливіше
значення набувають пошук і розробка нових концепцій і методів запобігання аварій.
СУБ судна повинна включати:
- інструкції працівникам судновласника щодо
забезпечення безпечної експлуатації суден і запобігання забрудненню навколишнього середовища;
- документи, що встановлюють повноваження
і взаємовідносини працівників судновласника, які
здійснюють управління експлуатацією суден, у частині забезпечення безпечної експлуатації суден і
запобігання забрудненню навколишнього середовища;
- документ, що встановлює повноваження і
взаємодії членів екіпажів суден і власника у частині
забезпечення безпечної експлуатації суден і запобігання забрудненню навколишнього середовища;
- способи зв'язку між працівниками судновласника і екіпажем судна;
- порядок передачі екіпажем судна повідомлень про аварії, про факти недотримання вимог законодавства та/або вимог, встановлених судновласником;
- порядок дій членів екіпажу судна та інших
працівників судновласника у разі виникнення аварійних ситуацій;
- документи, що встановлюють обов'язки капітана судна щодо: забезпечення безпечної експлуатації суднового екіпажу судна; видання необхідних
наказів та інструкцій з метою забезпечення безпечної експлуатації судна; перевірки виконання екіпажем судна вимог безпечної експлуатації судна;
своєчасної передачі повідомлень судновласнику
про недоліки системи управління безпекою;
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- документи, що підтверджують повноваження
капітана судна, у тому числі виключні повноваження і відповідальність щодо збереження життя,
здоров'я людей, забезпечення безпечної експлуатації судна і запобігання забруднення навколишнього
середовища;
- програми навчань екіпажу судна по діям в
умовах аварійної ситуації;
- порядок ознайомлення членів екіпажу судна,
прийнятих на роботу або призначених на судно, зі
своїми обов'язками до виходу судна у рейс;
- порядок ознайомлення працівників судновласників при прийомі на роботу і переведення на іншу
роботу з покладеними на них обов'язками в частині
забезпечення безпечної експлуатації суден і запобігання забрудненню навколишнього середовища;
- порядок планування рейсу судна і забезпечення безпеки його плавання;
- заходи щодо забезпечення надійності механізмів, пристроїв, обладнання суден, у тому числі регулярні перевірки механізмів, пристроїв, обладнання, які не використовуються постійно;
- порядок проведення перевірок ефективності
СУБ та при необхідності її перегляду.
Таким чином, СУБ – комплекс, у якому не
може бути допустимою присутність слабких ланок,
це структурована і задокументована система, що
дає можливість персоналу компанії ефективно проводити політику компанії у області безпеки і захисту навколишнього середовища.
Можна визначити, що будь яка СУБ складається з окремих і важливих елементів (рис. 1.), але
розглядати її слід як єдиний ланцюг відповідальності, що утворить захист судноплавства від можливих ризиків. Цей захист буде міцним і надійним до
тих пір, поки не з'явиться слабка ланка. Важливо
щоб система була в змозі своєчасно визначити це
слабкі ланки і внести необхідні запобіжні дії.

Рисунок 1– Елементи системи управління безпекою
Відокремимо наступні, найважливіші, елементи (ланки) СУБ.
Політика компанії та відповідальність керівництва; призначена особа компанії; відповідальність і

повноваження капітана; ресурси і персонал; планування суднових операцій; готовність до аварійних
ситуацій; аналіз небезпеки і доповіді про невідповідність; підтримка технічного стану судна; докуме-
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нтаційне забезпечення СУБ; огляд стану СУБ і внутрішні перевірки; сертифікація і перевірки. Підкреслимо, що збій у функціонуванні будь-якого елемента здатний привести до катастрофічних наслідків.
Судно повинне мати "Суднове свідоцтво про
управління безпекою", яке видається організацією,
уповноваженою на класифікацію й огляд суден.
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Термін дії Суднового свідоцтва про управління безпекою - 5 років із щорічним підтвердженням.
У процесі експлуатації суднової СУБ можуть
виникнути непередбачені структурою цієї СУБ випадкові горизонтальні зв'язки. Такі зв'язки виникають при частковій відсутності у начальників суднових служб спільності інтересів у частині надання
судну загального стану безпеки (див. рис.2).

Рисунок 2 – Загальна взаємодія структур, що забезпечують суднову СУБ
Такі зв'язки, маючи тимчасовий характер, будуть неминуче виникати при розподілі і перерозподілі ресурсів для суднових служб, а також заохочень за ефективність діяльності цих служб.
Так, з одного боку, начальники суднових
служб розглядатимуть діючі норми розподілу і перерозподілу ресурсів через призму експлуатаційної
безпеки усього судна у цілому. З іншого боку, природним бажанням будь-якого начальника суднової
служби буде прагнення більшої ресурсозабезпеченості саме своєї служби. Саме такі суперечності начальників суднових служб і забезпечують виникнення та існування тимчасових горизонтальних
зв'язків, на яких реалізуються конкурентні відносини. При цьому бажання вирішити конфлікт на
свою користь може привести до того, що начальник
суднової служби буде спотворювати на користь
своєї служби дані у доповідях капітану про результати діяльності і тим самим знижувати ефективність функціонування інтелектуальних вертикальних зв'язків у судновій СУБ. Очевидно, що уведенням капітаном у цільові функції начальників
суднових служб «досить сильних штрафів» за спотворення інформації про діяльність суднових
служб можна забезпечити достовірність повідомлень, які надходять капітану по зворотним вертикальним інтелектуальним зв'язкам, передбаченим
структурою суднової СУБ.

Висновки
Аналіз вимог до СУБ компанії та СУБ судна
дозволив встановити наступне.
1. На значення параметрів ефективності функціонування суднових СУБ впливають технічні, організаційні, соціальні та інші фактори, але їх зміна
має загальну закономірність, яка може бути визначена по ймовірності відсутності появи невідповідностей у СУБ компанії.
2. Зростання рівня ефективності СУБ компанії
залежить від:
а) змін у технічному стані суден, які накопичуючись, викликають зростання або зниження кількості невідповідностей (раптові і катастрофічні зміни
можуть привести до гіршого стану безпеки окремих
суден і викликати стрибкоподібну зміну стану ефективності СУБ компанії, яка вже не допустить цю
систему до використання для управління як технічними засобами суден, так і організаційно-технічної
системою у цілому);
б) протиріч начальників суднових служб, виникнення та існування тимчасових конкурентних
горизонтальних зв'язків, бажання вирішення конфліктів і спотворення даних на користь своєї служби.
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Abstract
Damage of the peripheral nervous system causes distal diabetic polyneuropathy and it’s lead to a low quality
of life, disability and death of patients, which increases the relevance of diagnosis and treatment of diseases. One
of the important mechanism for the development of the disease is the polyol pathway, which leads to excessive
accumulation of intracellular reactive oxygen species. Promising in the treatment of diabetic polyneuropathy is the
drug Cocarnit, which contains a complex vitamins of B group and metabolic substances. However, the effect of
Cocarnit on the concentrations of sorbitol i and at the same time the effect of the glutathione system are not investigate.
Keywords: diabetic polyneuropathy, Cocarnit, sorbitol, glutathione system.
Introduction
Diabetic peripheral polyneuropathy (DP) characterized by progressive death of nerve fibers, which
leads to loss of sensitivity [1] and it’s a cause of poor
quality of life, disability and death of patients, that increases the urgency of diagnosis and treatment of disease. The mechanism of the development of DP is described by various theories: metabolic disorders - hyperglycemia as a trigger for the initiation of oxidative
stress [2], that results in increased formation of free radicals [3], posttranslational and oxidative modification
of proteins, insufficiency of myoinozitol [4]; autoimmune theory - antibodies to insulin cross-binding nerve
growth factor, which leads to atrophy of nerve tissues
[5]; according to vascular theory, the cause of DP is the
defeat of small vessels that characterized by microthrombosis and occlusion of the capillars, leading to ischemia and subsequent degeneration of nerve fibers
[6]. One of the widespread theory is the “osmotic hypothesis” of DP development – accomulated osmotically active sorbitol in Schwann cells cause their swelling, edema and subsequent demyelination [7].
During hyperglycemia, excess glucose enters all
cells but in most of them there are mechanisms by
which cells remove excess glucose, restoring intracellular homeostasis. The peculiarity of Schwann cells is
that they do not have these mechanisms, so they can not
remove excess glucose, which leads to increase in its
concentration inside the cell [8, 9]. Excessive intake of
glucose into the cell cause the activation of the polyol
pathway of glucose metabolism. This pathway is due to
the activities of aldose reductase (AR) and sorbitol dehydrogenase [10]. As a result, intracellular glucose
converted into sorbitol using AR at the expense of reduced nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate

(NADPH). Then sorbitol converted to fructose by sorbitol dehydrogenase with the oxidized form of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) as a co-factor [10,
11]. When the activity of AR exceeds the activity of
sorbitol dehydrogenase, sorbitol accumulates in the
cells, increases the osmotic pressure and causes cell
damage. AR a key enzyme in the polyol pathway, catalyzes nicotinamide-adenosine dinucleotide-phosphate-dependent reduction of glucose to sorbitol, which
leads to excessive accumulation of intracellular reactive oxygen species (ROS) in various tissues of diabetes, including neurons. [12, 13]. The accumulation of
sorbitol in neurons inhibits the synthesis of the most
important component of myelin - myoinositol and reduces the activity of Na+, K+- ATPase. As a result, the
conduction of a nerve impulse is disrupting [14].
The main advantage in the treatment of DP is provided by means of pathogenetic concept [15]. Among
several drugs our attention attracted a new on our market metabolic drug Cocarnit (World Medicine). Cocarnit contains complex of B group vitamins and metabolic substances, that according to our data improves
the nervous conductivity [16]. The drug contains nicotinamide, cocarboxylase, cyanocobalamin, adenosine
triphosphate disodium trihydrate (ATP), glycine. It was
shown the role of nicotinamide in prevention or correction of DP by regulating the enzymes of the polyol path
based on changes in the redox state of free nicotinamide
nucleotides. A decrease in the NADP+ / NADPH ratio
in the cytosolic compartment of the sciatic nerve cells
activated aldose reductase, and a decrease in the NAD+
/ NADH ratio inhibited sorbitol dehydrogenase. Nicotinamide as a precursor of NAD+ biosynthesis increased
the ratio of free NADP+ / NADPH and NAD+ / NADH
and inhibited the activity of the polyol pathway [17].
Cocarboxylase is the active form of Vitamin B1. One
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of the mechanisms of its action is associated with the
stimulation of transketolase - a key enzyme of the pentose phosphate cycle, which metabolizes excess glucose [18]. The pentose phosphate cycle is a natural alternative pathway for glucose metabolism, the end
products are CO2, water, and several intermediates that
serve as a substrate for RNA synthesis. However, in
normal conditions, the activity of the pentose phosphate
cycle is quite low, because in normoglycemia the activity of transketolase is low. It is known that the coenzyme of transketolase is cocarboxylase. The addition of
cocarboxylase increases the activity of transketolase
and, consequently, enhances glucose metabolism in the
pentose phosphate cycle [19]. Nicotinamide (B3) – water-soluble vitamin that has antioxidant action [20].
Nicotinamide is a precursor of NAD +. Thus, it activates
glucose oxidation by glycolytic and pentose phosphate
pathways, preventing the progression of dyslipidemia
and gluconeogenesis [21]. ATP that was previously
considered primarily as a necessary component of intracellular biochemical reactions, in recent years has
gained new areas. It participates in such processes as
perception of pain stimulus, intercellular transmission
of excitation in the central and peripheral nervous system, neuroprotective action of endogenous substances,
regulation of blood circulation [22]. Also when the polyol pathway activated the amount of ATP reduced,
which has negative effect on cells [23].
Thus, polyol pathway is an important mechanism
for the development of the DP, which leads to excessive
accumulation of intracellular reactive oxygen species.
However, the influence of Cocarnit on the content of
sorbitol and simultaneously effect on glutathione link

37
of the antioxidant system are not investigate. Therefore,
the purpose of work was to investigate the effects of the
drug Cocarnit on the concentrations of sorbitol in the
erythrocyte mass and glutathione system in rats with
DP.
Material and methods of research
All experimental protocols were approved by the
Ethical Committee for Conduction of Animal Studies
at the Educational and Scientific Center ‘Institute of Biology’ of Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Ukraine. Model of diabetic polyneuropathy were
carried out on white nonlinear male rats (n=24) which
divided into 3 groups. Before the experiment, the rats
were kept in quarantine and were marked by given them
notches on ears. 1 group – control (healthy rats). Experimental diabetes mellitus type 1 were induced in rats 2
and 3 group by injection a single injection of streptozocin (Sigma, USA) at a dose of 65 mg/kg (i/p) [24]. A
glucose level determine with glucometer Free Style
Optium XEMV036-P0270 was used and test strips Free
Style Optium Н were used. Blood was taken from the
caudal vein using an intravenous catheter. A glucosetolerant test was performed at 30 days to confirm presence of diabetes in rats. The next day, 3th groups of rats
were given «Cocarnit» (1 mg/kg, i/m) for 9 days. On
the 40th day of the experiment, the rats were sacrificed.
Measurement of the concentration of sorbitol was
performed by an enzymatic fluorometric method in the
erythrocyte mass of rats [25]. The calibration curve was
constructed for determine the concentration of sorbitol,
it was linear and the deviation coefficient was 0.0225
(Fig.1).
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Figure 1. The calibration curve for determine the concentration of sorbitol
The content of reduced glutathione in the homogenate of sciatic nerve was determined by spectrofluorimetric method using orthophthalic aldehyde at different
pH values [26]. Method for determining the activity of
glutathione peroxidase combines the use as substrates
of hydrogen peroxide, reduced form of glutathione and
the detection of a decrease in the amount of glutathione
in the reaction with 5,5'-dithiobis (2-nitrobenzoic) acid
[27]. Glutathione transferase activity was determined
by the rate of formation of the conjugate GSH with 1-

chloro-2,4-dinitrobenzene [28]. Glutathione reductase
activity was measured by the decrease in optical density
of samples due to oxidation of NADPH [28].
Statistical analysis of data was carried out by the
"Statistica 8.0" software package. Shapiro-Wilk's W
criterion was used for the investigation of the data distribution type. Posthoc analysis included Student's ttest for parametric data. Whereby differences P ˂ 0.05
were deemed reliable [29].
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Results of the research and their discussion
We showed that the concentration of sorbitol in
the erythrocyte mass of diabetic rats was increased by
168,9% (p <0,01) compared to control animals. Increase the concentration of sorbitol was shown in different researches [17, 30, 31]. In response to hyperglycemia, activity of AR increases, as result - an increased
conversion of glucose to sorbitol, one of the alcohol
sugars. With an increasing concentration of sorbitol,
other osmolytes of myoinositol, taurine and adenosine
were decreasing in the cytoplasm. In turn, myoinositol
deficiency caused phosphatidyl‑inositol depletion and
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then poor production of ATP, leading to reduced Na,K‑
ATPase activity and protein kinase C activity [32]. In
the STZ‑induced diabetic mice showed more severe
nerve conduction velocity delay and reduced Na,K‑
ATPase activity with an accumulation of sorbitol and
fructose [13].
After Cocarnit treatment a concentration of sorbitol increased by 303,4% (p <0,005) compared to control
rats and increased by 150 % (p <0,01) compared to the
group with DP (Fig.2).
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Figure 2. The concentration of sorbitol in the erythrocyte mass of control, rats with diabetic polyneyropathy
(DP) and after injected of Cocarnit during 9 days (DP+C). (M ± SD, n=8).
** – р < 0,01, *** – р < 0,005– compared to control;
##– р < 0,01– compared to group with DP.
So, after injected of Cocarnit during 9 days the
concentration of sorbitol in blood of rats increased that
indicated progression of hyperglycemia. Our previous
research showed that Cocarnit restores nerve conduction velocity [33] and returns to normal response to a
painful stimulus but not change the level of glucose in
blood of rats with DP [34]. Since 30% of the glucose
under hyperglycemic condition channeled into ARdependent polyol pathway, it cause decrease NADPH.
NADPH is essential for generation of reduced (GSH)
(intracellular antioxidant) from oxidized (GSSG) glutathione, the depletion of NADPH by the AR pathway
may impair intracellular antioxidant defense [35]. An
important part of antioxidant protection of cells is the
glutathione system, which includes GSH and GSSG
glutathione and a complex of enzymes - glutathione peroxidase, glutathione transferase and glutathione reductase. The glutathione-dependent antioxidant system de-

stroys hydrogen peroxide, restores unstable organic hydroperoxides and stable hydroxy acids, and protects
against lipid peroxidation products by reducing them
[36]. So, we investigated which effect has Cocarnit on
glutathione system in rats with DP.
The content of GSH in rats with DP decreased by
77,7% (p <0.001) compared to the control group. It may
be due to increased use of glutathione by glutathionedependent enzymes (glutathione peroxidase, glutathione transferase) and direct oxidation or reduction involving glutathione SH-groups of proteins [37]. After
Cocarnit treatment the GSH content increased by
54,5% (p <0.05) compered to the group with DP and
was lower by 59,2% (p <0.01) compared to the control
(Fig. 3). It may be due to the presence in the preparation
of glycine, which is directly part of glutathione [36]
(Fig. 3).
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Figure 3. The content of GSH in the homogenate of sciatic nerve of control, rats with diabetic polyneyropathy
(DP) and after injected of Cocarnit during 9 days (DP+C). (M ± SD, n=8).
** – р < 0,01, *** – р < 0,005– compared to control;
#– р < 0,05– compared to group with DP.
It is known that in the development of pathological
conditions, the level of glutathione in cells is due to
changes in the activity of enzymes involved in the regulation of the ratio of oxidized and reduced forms of
glutathione [38]. Increasing the content of hydrogen
peroxide can lead to cell damage due to the formation
of hydroxyl radicals in the presence of iron. Therefore,
hydrogen peroxide can be neutralized in the body in
which glutathione peroxidase is actively involved. In

our study, glutathione peroxidase activity decreased by
32,7% (p <0.05) compared with the control. After Cocarnit treatment the activity of the enzyme remains reduced by 20.9% compared with the control group of
rats (Tab. 1). Glutathione transferase activity was
slightly reduced in rats with DP and after the injected
of Cocarnit it content was the same as in the control
group of rats (Tab. 1).
Table 1

The activity of glutathione system’s enzymes
Enzymes
Glutathione peroxiGlutathione transferdase,
ase,
Group
мкмоль GSH/хв*мл
нмоль/хв*мл
Control
55,14±2,1
344,8±13,8
Diabetic polyneuropathy
37,09±1,8*
293,06±22,2
Diabetic polyneuropathy+Cocarnit
43,6±2,7
363,2±20,1
* – р < 0,05, ** – р < 0,01– compared to control;
##– р < 0,01– compared to group with DP.

Glutathione reductase catalyzes the reduction reaction of oxidized glutathione with the participation of
NADP • H or NAD • H as proton and electron donors,
so from its content depends the activity of glutathione
[39]. The experiment showed a decrease in glutathione
reductase activity by 53,2% (p <0.01), compared with
the control. After Cocarnit treatment the activity of an
enzyme was higher by 52,2% (p <0.01 compared with
DP group and did not differ from the control (Tab. 1).
Also polyol pathway can cause development of
oxidative stress during the conversion of sorbitol into
fructose by SDH. The co-factor NAD+ is converted to
NADH by SDH. NADH is a substrate for NADH oxidase leading to production of superoxide anions [40].
Thus, the flux of glucose through the polyol pathway
would leading to reactive oxygen species generation.
Hyperglycemia can disrupt the electron transport chain

Glutathione reductase,
нмоль НАДФН/
хв*мг білка
13,58±1,2
6,35±0,8 **
12,15±0,9 ##

in the mitochondria, leading to overproduction of superoxide anions [41]. Our previous research showed
that treatment of DP with complex drug Cocarnit restores pro-antioxidant balance in the nerve and decreased the content of oxidative modification of proteins [42], which can be one of the mechanisms of Cocarnit action.
Conclusions
1. Sorbitol concentration increased in the erythrocyte mass of rats with diabetic polyneuropathy. After
injected Cocarnit during 9 days sorbitol concentration
was still high.
2. The content of GSH and the activity of glutathione peroxidase and glutathione reductase ware decreased. Cocarnit treatment led to restore glutathione
system in rats with diabetic polyneuropathy.
3. We consider Cocarnit as a perspective drug for
the treatment of diabetic polyneuropathy.
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Аннотация
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Современное образование, как в Росси, так и в
других странах становится все более открытым для
детей и людей с разными физическими и психологическими особенностями. Инклюзия сегодня становится неотъемлемой характеристикой образовательной деятельности на всех его уровнях. Современная концепция инвалидности значительно
расширила и сделала понятным многие аспекты составляющие характеристику жизнедеятельности,
здоровья, образования и социализации людей,
находящихся в ситуации инвалидности.
Инклюзи́вное образова́ние (англ. Inclusion включение, включающее образование, совместное
обучение) — это особая форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей,
предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) создаются специальные условия: адаптированная доступная среда, разрабатываются программы сопровождаемого обучения, создаются методики обучения, формируется адаптированный
учебный план, разрабатываются оптимальные методы оценки деятельности учащихся, имеющих
ограничения или особенности развития [3]
Анализ исследуемой проблем инклюзивного
образования позволяет выделить следующие проблемы организации инклюзивного образования в
образовательных учреждениях разного уровня[2]:
- Своевременность и качество подготовки квалифицированных педагогических кадров.
- Формирование и внедрение соответствующей нормативам образовательной и доступной

(безбарьерной) среды учреждений , предоставляющих образовательные услуги.
- Создание нормативно – правовой базы, регламентирующей образовательную деятельность в
сфере инклюзивного образования.
В ряде источников, также отмечается проблема разработки методического обеспечения образовательного процесса в инклюзивном образовании [1].
Здесь особо остро проявляется проблема совмещения общих образовательных задач и требований, предъявляемых к обучению здоровых детей и
молодежи и людей, имеющих особые образовательные потребности.
Кроме того, интеграция и инклюзия в образовательную среду детей и людей с особыми образовательными потребностями, требует от персонала
обеспечивающего предоставление образовательных услуг знания психологических особенностей
формирования и развития личности человека с
функциональными ограничениями.
Поскольку функциональные ограничения приводят к вторичным изменениям личности человека,
что влияет на его взаимодействие с окружающей
социальной средой, качественная подготовка и переподготовка педагогов работающих в системе инклюзии и не имеющих специальных знаний в этом
направлении особо актуальна.
На сегодняшний день, исходя из анализа научной литературы видно, что социально – психологические характеристики детей и людей с инвалидностью в образовательном процессе учитываются
условно.
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Преподаватели в сфере высшего образования
знакомы с психологическими особенностями людей с особенностями в развитии условно, в общем
виде, такая же ситуаций наблюдается в сфере среднего профессионального среднего и дошкольного
образования.
Если речь не идет о профильных учебных заведениях прицельно работающих в основном с
детьми / людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья[2].
Так в начале 2019 года в Сургуте и ХантыМансийске, методом анкетирования было опрошено 100 учителей и воспитателей представляющих разные образовательные учреждения дошкольного и младшего школьного образования.
В анкете среди прочих были вопросы, связанные с качеством и необходимостью создания методического обеспечения инклюзивной образовательной деятельности. Так 98% процентов опрошенных
отметили нехватку качественного методического
материала, в котором были бы отражены психологические особенности детей с ОВЗ различных нозологий систематизированных по возрастам и особенностям в развитии.
Обоснование такого рода запросов может быть
связано с отсутствием системного подхода в переквалификации и повышения квалификации педагогических кадров, работающих в учебных заведениях, где формируется инклюзивная среда. Кроме
того, инклюзивная среда зачастую формируется
стихийно, в условия нехватки сопровождающего
образовательный процесс персонала: психологов,
дефектологов, тюнеров и социальных работников,
медиков, специалистов по реабилитации.
Также, опрошенные респонденты отметили,
что метрология психологического и дидактического проектирования учебного процесса в инклюзивном образований была бы для них более понятна, если бы обучение особенностям коммуникации с детьми с ОВЗ и инвалидностью проходило бы
с привлечением профильных специалистов с ОВЗ и
инвалидностью, которым удалось успешно и качественно социализироваться. Такой опыт сделал бы
процесс повышения квалификации более простым
и наглядным.
Кроме данного исследования в этом же году
был проведен выборочный опрос преподавателей
среднего и высшего профессионального образования на предмет выявления предполагаемых особенностей наполнения методического обеспечения работы педагога в инклюзивной среде. Выборка так
же составила 56 человек преподавателей различных
учебных заведений.
Основной запрос данной группы педагогов состоял также в необходимости более детального
описания психологических особенностей студентов и слушателей с ОВЗ различной нозологии. Нехватка знаний связанных с особенностями коммуникации с людьми с ОВЗ чаще всего является препятствием для понимания оптимальности учебной
нагрузки возлагаемой на такого студента.
Опрошенные преподаватели отметили, что часто проблемы в коммуникации с молодыми людьми
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с ОВЗ возникают из – за взаимного стеснения или
незнания педагогом этики общения с отдельными
категориями инвалидов, например, слабослышащих и глухих. Часто именно непонимание психологических аспектов инвалидности в этом случае приводит к предвзято строгому или наоборот слишком
мягкому отношению к такому студенту, что естественно и в том и в другом случае сильно вредит
общему образовательному процессу.
В случае если студент с ОВЗ или инвалидностью поступает в среднее специальное или высшее
учебное заведение после так называемого «домашнего обучения» - способ получения образования,
который предполагает изучение общеобразовательных предметов вне школы [3] у такого студента может быть достаточно высокий уровень знаний, но
при этом боязнь или неуверенность в общении.
Как отмечают респонденты, такие студенты
часто не умеют говорить о своих потребностях, их
нужно учить работать в команде, они боятся или не
хотят, обращается к окружающим за помощью. В
этой ситуации на преподавателя ложится нагрузка
в организации групповой коммуникации в коллективе, во время проведения семинарских занятий,
например.
В этом случае, отмечают респонденты, преподавателю пригодились бы практические навыки не
только организации групповой работы студентов
по изучаемой дисциплине, но и навыки правильного мотивирования человека с особенностями в
развитии, правильной организации занятия – формирования нужного социально – психологического
климата в коллективе на семинаре, например.
Одним из наиболее интересных запросов среди
преподавателей высших и средних специальных
учебных заведений был запрос на обучение навыкам работы с собственными эмоциями, в особенности, «кода работаешь в аудитории, где учатся инвалиды и молодежь с ОВЗ первый раз неподготовленным, и практических навыков и знаний
особенности коммуникации мало». Как справится с
волнением, избавится от внутренних предрассудков (если они есть). Как эмоционально не выгореть,
как практически выстроить правильную коммуникацию, как распределить свое внимание на всех
участников образовательного процесса, если нет
тюнера. Каков объем физкультурных минуток,
нужны ли они, как правильно их вписать в образовательный процесс и другие практические вопросы.
В выведу полученных данных респондентам
представляющим систему высшего и среднего специального образования был задан вопрос о их психологической готовности работать в системе инклюзивного образования, данные получились следующие 82 % опрошенных считают, что они готовы
психологически, при этом отмечают нехватку психологических знаний и общей профессиональной
подготовки в этой сфере. 92% готовы проходить
курсы повышения квалификации в этой сфере. Так
же педагоги отметили наиболее сложные для них
категории – это лица с нарушением поведения и интеллекта (49%), слабослышащие, глухие, тяжелые
нарушения речи (20%)
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Таким образом, в результате проведенного исследования выяснилось, что существует проблема
методического обеспечения профессиональной переподготовки кадров инклюзивного образования на
всех уровнях. Для решения данной проблемы необходим системный подход к подготовке методических материалов включающий освящение практических навыков социально - психологической работы с детьми и молодежью с особыми
образовательными потребностями.
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Abstract
The most important thing for most people is their health, the health of their own and their loved ones. A
person living in society is an integral part of it and must understand that a healthy lifestyle is not just beautiful
words, but one of the most important requirements dictated by modernity. Physical culture as a part of the General
culture of a person is designed to help solve this issue.
Keywords: health, physical development, sport, physical culture, motivation, student.
Today, the motivational sphere of a student is an
important component in the process of organizing educational activities. It reflects the inner desire and interest of students in classes, their active, conscious attitude
to learning. Only in the presence of strong, deep motivations and motives of students, their educational activities will be effective. Therefore, it is important to
understand the essence of motivation for physical education, including the factors that affect it, as well as the
methods of its formation.
The purpose of physical education is to form the
need for physical exercise, a positive attitude to physical culture[1]. To achieve this goal, the teacher must
necessarily solve the problems of forming a motivational and value attitude of students to physical culture,
setting a healthy lifestyle, physical self-improvement
and self-education, and the need for regular motor activity. In practice, it turns out that the implementation
of behavioral factors that are integral components of a
healthy lifestyle is extremely difficult. There are many
reasons, but one of the main ones is the lack of motivation to maintain and strengthen your health and a
healthy lifestyle. The fact is that in the hierarchy of
needs that underlie student behavior, health is not in the
first place. This is due to the current negative trends in
the General culture of society.
Thus, the formation of health is, first of all, the
problem of each person. And we should start with the

education of motivation for health and a healthy lifestyle, because it is the leading system-forming factor of
behavior.
The motives of physical education are closely interrelated, they are not only in unity, but also in constant struggle. It is important to study what their ratio is
at a particular age stage of personal development, and
what is the degree of individual motivation. Knowledge
of the features of students ' motivation will help the
teacher to develop internal motivation for physical education, i.e. to form an interest in classes as the basis of
personal physical culture of students.
The study of psychological literature has shown
that most psychologists agree with the identification of
two types of motivation and the corresponding two
types of behavior:
1) external motivation and, accordingly, externally motivated behavior;
2) internal motivation and, accordingly, internally
motivated behavior.
"Internally motivated activities have no incentives
other than the activity itself. People are involved in this
activity for its own sake, not to achieve any external
rewards. Such activity is an end in itself, and not a
means to achieve some other goal" [1].
In relation to physical training the following features of external and internal motivation can be distinguished:
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1) when internal motivation is replaced by external
motivation, the former usually decreases;
2) external motivation in General contributes to an
increase in the volume of work performed, and internalquality;
3) the growth of self-confidence and self-control
contributes to the strengthening of internal motivation.
The main components of a person's motivational
sphere are needs, motives, and goals. The motivational
and value component reflects an actively positive emotional attitude to physical culture, the formed need for
it, the system of knowledge, interests, motives and beliefs that organize and direct the volitional efforts of the
individual, cognitive and practical activities to master
the values of physical culture, focus on a healthy lifestyle, physical improvement.
Physical culture needs are the main motivating, directing and regulating force of a person's behavior.
They have a wide range:
- the need for movement and physical activity;
- in communication, contacts and spending free
time with friends;
- in games, entertainment, recreation, emotional
discharge;
- in self-affirmation, strengthening the positions of
the Self;
- in aesthetic enjoyment; in improving the quality
of physical education and sports activities, in comfort,
etc. [2].
Needs are closely related to emotions – experiences, feelings of pleasant and unpleasant, pleasure or
displeasure. Emotions, according to modern concepts,
are the result of the brain reflecting an actual need and
the probability of its satisfaction. They perform reflective-evaluative and regulatory functions and therefore
play a crucial role in behavior and personality formation [3].
Interests are also important in shaping students '
motivation to engage in physical culture. They reflect a
person's selective attitude to an object that has significance and emotional appeal. When the level of awareness of interest is low, emotional attractiveness prevails. The higher this level, the greater the role of objective significance. The interest reflects the needs of a
person and the means to meet them. If the need causes
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the desire to possess the subject, then the interest-to get
acquainted with it.
Interests usually arise on the basis of those motives and goals of physical culture and sports activities
that are related:
- with satisfaction with the training process;
- with the results of classes;
- with the prospect of classes [3].
If a person does not have certain goals in physical
culture and sports activities, then they do not show interest in it.
Conclusions. Students ' interests in physical education and sports are different. This is the desire to
strengthen health, form posture, and the desire to develop motor and volitional qualities. In boys and girls,
they are different: girls often think about a beautiful figure, flexibility, grace of movement, less often about the
development of speed, endurance, strength. Young men
want to develop strength, endurance, speed, and agility.
Motivation and interests of a person to certain types of
physical culture and sports activities depend not only
on theoretical knowledge, motor skills and skills that
can be easily mastered in sufficient volume, but also on
many biological, physiological, anthropometric (constitutional), psychological and psychomotor characteristics of a person, which no one can change: they are
determined by their genetic nature. Thus, in recent
years, the motivational factor has become increasingly
important, because, paying attention to the individual
characteristics of students, it is possible to choose a set
of exercises that will allow you to develop interest in
physical culture and sports.
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Анотація
В статті наведено результат проведеного соціологічного дослідження щодо виокремлення лідерських
якостей курсантів закладів вищої військової освіти. На основі отриманого портрету сучасного курсанту (з
точки зору лідерських якостей) була розроблена та обґрунтована факторно-критеріальна субмодель оцінювання лідерських якостей курсантів під час навчання у військовому виші.
Abstract
The result of a sociological research about the separation of cadets' leadership qualities during the process of
studying in higher military universities are presented in the article. On the basis of the received portrait of the
modern cadet (from the point of view of leadership qualities) the factor-criterion submodel of an estimation of
cadets' leadership qualities during training in military high school was developed and proved.
Ключові слова: лідер, лідерські якості, оцінювання, курсанти, факторно-критеріальна субмодель.
Keywords: leader, leadership qualities, assessment, cadets, factor-criterion submodel.
Розвиток лідерських якостей курсантів є однією з пріоритетних задач закладів вищої військової освіти. Військові фахівці наголошують, що сучасний офіцер повинен володіти не тільки військово-професійними знаннями та навичками, а й
бути всебічно розвинутою особистістю, демонструвати здатність та готовність до творчої управлінської праці. Портрет сучасного офіцера складається з
цілої низки лідерських якостей та компетентностей.
Складність феномену «лідерство» залишає невирішеними певні протиріччя, які виникають між
бажанням випускників військових вишів бути лідерами та їх готовністю демонструвати лідерські якості в ситуації невизначеності; між прагненням сформулювати лідерські якості та суперечками, які виникають при визначенні їх переліку; між
розумінням того чи є лідерські якості soft skills чи
hard skills.
Ці та інші протиріччя намагаються вирішити
науковці, військові практики та експерти. Так, питаннями лідерства у військовій сфері опікуються Н.
Агаєв, О. Бойко, О. Кокун, В. Осьодло тощо.
Невід’ємною складовою процесу розвитку лідерських якостей є наявність процедур їх оцінювання.

Метою статті є розробка факторно-критеріальної субмоделі оцінювання лідерських якостей курсантів під час навчання у військовому виші.
Для досягнення поставленої мети необхідно
визначити сутність та перелік лідерських якостей,
які повинен набути сучасний курсант, а також визначити параметри та фактори для створення факторно-критеріальної субмоделі оцінювання лідерських якостей курсантів під час навчання у військовому виші.
Лідерські якості в науковій літературі визначаються як особистісні якості, які забезпечують ефективне лідерство – індивідуально-особистісні і соціально-психологічні особливості особистості, що
впливають на групу і призводять до досягнення
мети; такі якості, які потрібні особистості для успішної організаторської діяльності й створення позитивної атмосфери в колективі, що сприяє досягненню цілей.
Вважаємо, що під лідерськими якостями слід
розуміти набір особистісних та професійних якостей, які уможливлюють вплив лідера на членів
групи з метою досягнення загальної мети.
Безперечним є той факт, що офіцерові важливо
володіти сукупністю лідерських якостей, завдяки
яким він зможе не тільки на високому рівні виконувати професійні завдання відповідно до посадових
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та функціональний обов’язків, а й демонструвати
готовність виконувати певні соціальні ролі, які притаманні керівнику-лідеру.
Представники теорії рис намагалися виділити
низку якостей, які повинні бути притаманні лідерові. Єдиного сталого переліку не існує й досі.
Перш, за все, це обумовлено тим, що кожна сфера
вимагає наявності специфічних рис та характеристик.
Розглядаючи склад лідерських якостей у військовій сфері, науковці виокремлюють наступні: авторитетність, активність, вимогливість, витривалість, ініціативність, інтелект, компетентність, комунікативність,
креативність,
критичність,
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надійність, наполегливість, незалежність, оптимізм, дисциплінованість, патріотизм, старанність,
ретельність, педантичність, кмітливість, розсудливість тощо.
З метою створення портрету військового лідера нами було проведено власне опитування, в
якому взяли участь курсанти, офіцери та науковопедагогічні працівники провідного закладу вищої
військової освіти.
Загальна вибірка склала 52 особи. Обробка результатів опитування продемонструвала наступне.
Курсантська аудиторія найбільш вагомими
вважає наступні лідерські якості (рис. 1).
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Рис. 1 Портрет військового лідера за результатами опитування курсантів
Дещо інший набір та розподіл лідерських якостей виявився серед науково-педагогічних працівників
(рис. 2).
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Рис. 2 Портрет військового лідера за результатами опитування науково-педагогічних працівників
На думку офіцерів найголовніші якості офіцера-лідера можуть бути описані таким набором лідерських
якостей (рис. 3).
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Рис. 3. Портрет військового лідера за результатами опитування офіцерів
Отже, при побудові факторно-критеріальної
субмоделі оцінювання лідерських якостей курсантів під час навчання у військовому виші будемо виходити з наступного.
Освітній процес курсантів у військовому виші
носить військово-освітній характер. Отже, вважаємо доцільним в якості параметрів обрати дві складові: навчальна діяльність та виконання службових
обов’язків.
В якості факторів першого порядку пропонуємо використати не окремі якості, а блоки лідерських якостей. В результаті зазначеного вище опитування, лідерські якості були згруповані у такі

блоки: особистісні, організаційно-комунікативні,
емоційно-вольові, когнітивні.
Факторами другого порядку пропонуємо визначити конкретні лідерські якості (їх перелік отриманий в результаті вище визначеного опитування).
Побудова факторно-критеріальної субмоделі
передбачає визначення питомої ваги кожного параметру та фактору. Для цього нами було залучено 11
експертів (з числа науково-педагогічних працівників та офіцерів військового вишу).
Обробка отриманих результатів дала змогу побудувати наступну факторно-критеріальну субмодель оцінювання лідерських якостей курсантів під
час навчання у військовому виші (табл. 1).
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Таблиця 1
Факторно-критеріальна субмодель оцінювання лідерських якостей курсантів під час навчання у
закладі вищої військової освіти
Питома
Фактори 1-го
Питома
Питома
Параметри
Фактори 2-го порядку
вага
порядку
вага
вага
1
2
3
4
5
6
Харизматичність
0,1
Відповідальність
0,2
Особистісні
0,2
Чесніть
0,2
Прагнення до самовдосконалення
0,3
Позитивне налаштування
0,2
Робота в команді
0,4
Прагнення піклуватися про інших
0,2
Організаційно0,2
комунікаційні
Вміння згуртувати інших
0,1
Вміння переконувати
0,3
Навчальна
0,7
діяльність
Цілеспрямованість
0,3
Стресостійкість
0,1
Емоційно-вольові
0,2
Бажання бути лідером
0,2
Рішучість
0,2
Вміння управляти емоціями
0,2
Критичність мислення
0,3
Розсудливість
0,2
Когнітивні
0,4
Швидкість мисленнєвої реакції
0,2
Освіченість
0,3
Харизматичність
0,1
Відповідальність
0,3
Особистісні
0,3
Чесніть
0,2
Прагнення до самовдосконалення
0,2
Службова
0,3
Позитивне налаштування
0,2
діяльність
Робота в команді
0,3
Прагнення піклуватися про інших
0,2
Організаційно0,4
комунікаційні
Вміння згуртувати інших
0,3
Вміння переконувати
0,2
Цілеспрямованість
0,2
Стресостійкість
0,2
Емоційно-вольові
0,2
Бажання бути лідером
0,2
Рішучість
0,2
Вміння управляти емоціями
0,2
Критичність мислення
0,2
Розсудливість
0,3
Когнітивні
0,1
Швидкість мисленнєвої реакції
0,2
Освіченість
0,3

Вважаємо, що застосування запропонованої
моделі дасть змогу підійти до проблеми оцінювання лідерських якостей курсантів комплексно та
системно, враховуючи особливості побудови освітнього процесу у закладах вищої військової освіти.
Оцінювання прояву тих чи інших лідерських
якостей (зазначених у моделі), може відбуватися різними методами: спостереження, застосування психологічних тестів, побудова соціограм, шляхом
експертного оцінювання.
Однак, дієвість цієї моделі полягає не тільки і
не стільки в оцінці рівня лідерських якостей, визначенні динаміки їх змін, скільки в розробці заходів
формування та удосконалення лідерських якостей,
що і є перспективним напрямком даного дослідження.
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Abstract
The universal nature of music as a special language of communication, enshrined in the system of phonodocument communication and based on the use of understandable for most people musical notes determines the
internationality of musical art. Since its birth and in recent years the verbal set of unwritten terms related to the
accumulation of musical recordings in various cultural institutions has changed many times. Transformations of
these relations were caused by various reasons – social, political, technical and technological. It is determined that
phonodocumentary communication has the features of a complex multilevel open sphere. In modern high-technological conditions the integral process of creating, circulating and disseminating information accumulated in musical works is characterized by integrative properties. This determines the internal unity of the structure and dynamics of phonodocumentary communication. Today there is a formation of a qualitatively new communication
environment with a rapid increase in the level of streams of audio message. The article is devoted to the scientific
problem of world repositories of musical sound documents. Archival phonodocuments are defined as a special
cluster of the world communication space. The methodological basis of the publication is a socio-communicative
approach, the use of which allowed to clarify the essence of archival phonogram as a means of social communication, as well as to determine the components of the system of storage and use of musical phonodocuments. The
concepts and types of repositories of musical phonodocuments. The author also stresses out the basic patterns of
formation and prospects for the development of phonostorage. The author concludes that the world repositories of
music phonodocuments are a special communication cluster, which has specific characteristics.
Keywords: Archive, Library, Sound Recording Collections, Music, Museum, Repository, Phonodocument.
The current level of sound streams is a fundamental condition of creation of high communicative potential, which is less and less regulated solely by legal
means. The reason for this is not only qualitative
changes in the information environment, but also functional transformations of archival phonodocuments as
communication intermediaries. The largest collections
of music recordings occupy an important place in the
funds of the world's repositories of phonodocuments.
Therefore the relevance of the presented research is primarily due to the timeliness of scientific understanding
of the problems of circulation of archival musical phonodocuments in high-technologies information conditions and is associated with the growing importance of
issues affecting the efficiency of sound streams. Currently the relevance of the article is due to the important
social role played by archival, museum, library and collection phonograms with recordings of musical works
in the life of society as a guarantor of cultural heritage
and social memory in general [7; 9].
The theoretical basis consists of the works of scientists in social communications (M. Butyrina, P. Bourdieu, O. Goyan, V. Markov, N. Mureiko, A. Sokolov,
O. Sineoky, O. Kholod, etc.), document science (V.
Bezdrabko, G. Boryak, M. Komova, N. Kushnarenko,
K. Novokhatsky, Y. Palekha, G. Shvetsova-Vodka,
etc.), archival science (S. Bezklubenko, M. Vasilchenko, T. Yemelyanova, L. Kobelkova, L.
Levchenko, T. Nadolska, M. Palienko, Y. Trach, etc.),
culturology and musicology. Scientific works by N.
Kushnarenko, G. Shvetsova-Vodka, A. Solyanyk, V.
Bezdrabko, V. Markova, L. Snitsarchuk, O. Sineokyi,

which have been published in recent decades are recognized not only in Ukraine but also abroad. Recently
there have been thorough new studies on the interaction
of libraries, museums, archives in the communication
space [4; 6].
Some problems concerning the functioning of
phono repositories are studied by Finnish authors M.
Petaya and P. Gronov, L. Kenosi from the Republic of
Botswana and Austrian scientists J.-K. Kummer, P.
Kuhnle and S. Gabler. Bulgarian researcher A.
Krandeva separately considers the problems of integration of phonogram collections, formed in the «Bulgarian National Radio», into the existing system of audiovisual archives [7, p. 62–67].
The analysis of sources showed the difficulties in
attracting archival, library, museum and collection music phonodocuments to circulation and the presence of
systemic problems in the use of these audio materials.
The subject of the publication is the specifics of
the circulation of phonodocuments with recordings of
musical works in archives, libraries, museums and
other collections.
The purpose of the article is to characterize the
features of foreign repositories of phonodocuments, to
clarify the classification and determine the prospects
for development.
The argumentation of the use of scientific achievements in creating methods that expand the possibilities
of research is manifested in the formation of basic
knowledge for the formation of new types of research,
the integration essence of which in modern conditions
is beyond doubt. The use of methods of comparative
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and terminological analysis as well as scientific forecasting allowed to systematically consider the processes of circulation of the phonodocument in the communication space. Based on the interdisciplinary synthesis of system-functional and typological approaches
the features that distinguish archival music phonograms
from audio documents and service sources of other
types are revealed. The typological approach made it
possible to clarify the features of funds and archival
collections of musical phonodocuments.
There are many definitions of the document. In our
case the term «document» means a material object with
information recorded on it, which is designed in accordance with the guidelines of the rules of documentation with official details that allow it to be identified.
Film, television, video and photodocuments, filmstrips and slides, micrographic and holographic documents, electronic text documents, audio recordings and
others, created and perceived by technical means are
referred to as technotronic documents. A special type
of documents are phonodocuments, which have very
specific characteristics.
As you know, communication in music can be carried out directly at concert performances, various club
sessions, as well as in the so-called «apartment concerts», and recorded on a medium. Therefore it is necessary to distinguish the interpretation of the terms
«sound recording» and «phonodocument».
«Musical phonodocument» is proposed to be used
as a generalizing concept for all types of audiovisual
documents functioning in the communication space,
containing recordings of musical compositions or their
fragments, supplemented as a whole by heterogeneous
sound, visual, textual and other elements [12]. An integral element of a musical phonodocument is a material
carrier. Media of all types are divided into three main
groups (records, magnetic tape on cassettes, bobbins
and cartridges and optical discs) and one additional
(storage devices).
Archival phonodocuments can be inseparable and
separable (those which consist of separate parts in the
form of tracks that are not compositionally interconnected or combined into a single structure on the basis
of secondary features).
It should be emphasized that in the system of phonodocumentation communication a special layer is occupied by home recording studios. In the 1990s the
owners of traditional commercial recording studios opposed the activities of numerous «Home Studio»,
which used 8-channel converters (ADAT, DA-80, etc.).
However, in recent years, the phrase «home studio» has
undergone semantic changes. From here all phonograms can be divided into «studio» and «live».
For the convenience of presentation of the material
we consider music recordings that are prepared for
broadcast and those that are broadcasted are in the active phase so it is logical to call them «active phonograms». And those recordings of works that have already fulfilled their functional role and were transferred
to the archive can be considered as «passive phonograms».
The profile of the repository is important, by
which we mean the composition of phonodocuments
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established for a certain archive, library, museum and
collection to be stored there. Thus, the Russian State
Archive of Sound Documents presents 486 funds,
200,000 storage units, a total of about 3.5 million phonograms. In the funds of the Belarusian State Archive
of Film, Photo and Audio Documents there are 19895
copies of phonodocuments, among which an important
place is occupied by a collection of gramophone records and tape recordings (40 units) of tenor M.I.
Zabeida-Sumitsky with songs, romances, arias from
operas in Belarusian, Russian, Czech, Ukrainian,
Polish, German, Italian, Finnish and English languages.
Boxes with phonograms on a magnetic tape 6.25 mm
wide are stored on shelves in a vertical position, 35 and
16 mm wide - in a horizontal position. Gluing of records is carried out: for a magnetic tape 6.25 mm wide
with a recording speed of 76.2 cm / s – white; for magnetic tape 38.1 cm / s – green; for magtenic tape 19.05
cm / s – yellow; for magtenic tape 9.53 cm / s – blue;
for magtenic tape 4.76 cm / s – brown at the beginning
of the tape and at the end of the tape the color of the
records – red. The library of the House of Composers
(St. Petersburg) contains more than 3,000 units of tape
recordings with unique recordings of Leningrad composers of 1950-1990, which were never released on records and CDs. The State Archive of Sound Recordings
of the Republic of Azerbaijan, which was established
in 1968, contains about 60,000 phonodocuments. Today there is a systematic work on the restoration of old
phonograms - in particular, the recordings of Azerbaijani masters of the classical mugam of the period 19001914 in the new high-tech conditions were re-recorded
in famous world studios.
Australia's National Film Archive has more than
1.5 million recordings. The sound collection of the
«Center for the Study of Recording Records» has more
than 2 million units. One of the largest is the collection
of the Berlin Phonogram Archive. Records on wax rollers, made in the period 1893-1954, are included by
UNESCO in the category of «Memory of the World»
[2].
The National Archives of the United Arab Emirates is the first of its kind in the Middle East and the
sixth in the world to introduce the latest technologies.
This institution was established in 1968 as a «Documentary and Research Bureau». A special type of fund
called Oral History is compiled on the basis of a collection of opinions obtained through audio and audiovisual interviews with community elders. The aim of the
project is to soundly preserve the traditions of society,
making them accessible to present and future generations. Phonograms are grouped by themes: «Documentation of tribal pedigrees», «Ruling families», «Local
tribal leaders», «Customs and traditions», «Entertainment», «Types of hunting», «Decorations», «Traditional cuisine», «Economic life»,»Cultural and scientific life»,»Religious life», «Arts and architecture», etc.
One of the types of sound archives are studio archives created in large recording companies (studios).
The purpose of such phonoarchives is to preserve the
materials of the «parent» record company in order to be
able to use them in the future. Within the structure of
the Association of the Recording Industry Association
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in Japan (founded in 1942 as the «Japan Phonogram
Record Cultural Association», since 1969 it has been
operating under the name «The Recording Industry Association in Japan / RIAJ»), the archive autonomous
unit.
Today the «BBC Archive Center» has formed one
of the world's best collections of phonographic documents, with 7 million recordings, including those made
on music radio. The archival center stores 5,600,000
reels of magnetic tape recordings and vinyl records are
placed on 700 special shelves.
The British Library Sound Archive's collection of
phonodocuments contains more than a million vinyl
records and 200,000 records on magnetic tape. One of
the largest music collections of audio recordings in the
world is located in the British Library - the largest institution of its kind in the world. Many of the artifacts
of the recording, from the wax rollers from 1890 to the
latest vinyl box sets, are stored in the basement, where
you need to go down to a depth of 30 meters by elevator. The history of the sound archive dates back to 1906.
At first it was a private enterprise. At that time phonoarchives already existed in Germany, Austria and Italy,
so in Britain the task of preserving the sound heritage
was taken over by the Grammophone Company and in
1899 they began collecting Metal Masters. In 1983 the
British Recording Institute was incorporated into the
British Library. In 1998 the Library moved to a new
building, the construction of which cost 511 million
pounds. In total the British Library covers 115,000
square meters. There is a second archive in West Yorkshire. The largest building in London employs 1,700
people, many of whom are «sick of the collection virus.» The reading rooms have seats for 1,200 readers
(140,000 readers have a library card). The card allows
its owner to access most of the rarest materials. By the
beginning of 2020 the British Library has collected
about 200 million items. It contains musical phonograms made on the radio, recordings made by composers from unpublished works, as well as recordings containing linguistically unique dialects. In addition, literary records, historical languages and recorded sounds
of nature are preserved. You can hear the noise of locomotives, the melody of an old bakelite phone ...
Thus the British Library presents the full range of
planetary background noise. Copies of records are
added by the thousands every year. About 70 per cent
of all UK record companies send their new material directly to the British Library. Gradually, the sound archive moves to the selective acquisition of the most significant real and potential artifacts. The collection of
records of the classical year is slowly but surely approaching musealization. The punk exhibition organized by the library attracted 120,000 visitors in a few
months. Some private anonymous large donations are
kept secret. Archivists are in contact with different
agents. This communication extends possibilities for
archive replenishment. Among specific subjects of this
kind of professional activity “the collection curator”
stands out.
Let’s take a look at example. British Library was
addresses by woman from Oxford with music cassette,
that she bought almost 30 years ago at RADIOHEAD
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gig. But at that time because she hadn’t already had a
record player, she called the library and asked if this
cultural institution employees were interested in this
object. In general, this woman could anytime sell this
cassette on Ebay for several thousand pounds but instead of that she donated it to British Library.
One day anonymous virtue appeared in British Library archive with acoustic version of David Bowie’s
“Space Oddity” that was sadly remembered only by
foreign radio listeners. The record came from British
production company fund and made a program material
radio broadcasting in Australia and soon invited Bowie
into the studio. After company bankruptcy these (and
most of others) materials were thrown away. But an indifferent person appeared at this junkyard and managed
to save these invaluable sound rarities. He decided to
send them to British Library. At British Library around
5000 bootlegs are stored and they all came from BPI
(British Phonographic Industry) - agency that struggles
with theses pirate copies. Beside racks with bootlegs on
them there is a reggae sound collection that includes
more than 1200 plates. These records were bequeathed
to the library by a collector - a personal friend Lee
“Scratch” Perry. This collector was considered as an
expert of that genre. The curator of a popular music section Andy Linehan once said that the library could have
never received these rarities according to the standard
communication channels. Generally there are around
1,5 million of plates in the collection and a lot of other
phonodocument demo recordings. If you are willing to
listen to the whole audio collection it will take almost
120 years. A. Linehan pointed out that he pays a great
respect to the music records collectors but most of the
times these are the people who want to buy unique
plates for themselves. Library, from the other side, offers these treasures to the public with a confidence in
the fact that a great amount of people will enjoy it.
The phonograms with music compositions are also
stored in most museums, such as “Cincinnati Art Museum”, “Harvey County Historical Museum”, “The
British Music Experience”, “Rock & Roll Hall Fame
and Museum”, “Rockmuseum Munich”, “Fado Museum” etc. Since 2000 one of the best interactive sound
and music museums operates in Vienna (5200 square
meters) – “Haus Der Muzik”.
The gramophone museums that was created by
philphonist-enthusiasts in a different combinations of
their forms operate in lots of countries. For example, a
fund of Bulat Okudzhava’s tape recordings (it counts
more than 280 items) is stored in a State literature museum (Moscow). In Azerbaijan museum “Bülbülün
Memorial Muzeyində” of Azerbaijan vocal school
founder Bulbul (Baku) there are more than 6000 of phonodocuments, including phono-originals. In 2001
“Shafer’s House” was opened on professor Naum
Shafer’s private collection base in Pavlodar. For now
this is the only sound carrier in Kazakhstan. Its collection includes 25000 plates, 1500 magnetic reels and
1500 cassettes.
Private music libraries is the separate element of
phonodocuments storage. They are systematic compilations that are represented by information resource
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sections. Paul Mauayni is the owner of the biggest private collection (3 millions of LP, 30.000 CD and records on other media). 3000 of 8-track cartridges 1970s
rock music with records are exposed in Buck Burnett’s
private museum. Greg Tarkington and Will Loovir collected and described more than 1000 plate reproductions in 2013. They all were made by American enthusiasts between 1958 and 1992 at home (Homemade
Records, Handicraft, Vinyl Record Crafts, Private
Press). Most of them exist only in one copy. The owner
of the biggest private collection in the world (more than
6 million phonograph records) Brazil businessman
Zero Freitas intends to transfer his catalog for public
use to convert it into the extensive archive. The famous
vinyl record collector and books author on the same
topic Dmitrij Shulga founded the first phonograph record store “Vinylshopby” in Belurus in 2007. There you
can find integrated information functions of the museum and phonoframm archive.
In a number of countries there are legislation on
required copy transfer to state collections; in others the stock vault transfer process is mostly controlled by
phongrams manufacturers association. Is such archives
as «British Institute of Recorded Sound», «BBC Sound
Archive», «Radio New Zealand Sound Archive», «Nederlands Omroepproduktie Bedrijf», «Swedish National Archive of Recorded Sound and Moving Images», «Deutshe Bibliothek», «The Library of Congress (Music Devision)», «The New York Public
Library» and some others the whole array of phonodocuments is systematized by types of records - phonographical, gramophonic, optical, magnetic, laser. More
often three groups stand out - phonograms on phonograph records, on magnetic tape and on optical CD.
The main non-governmental organization in phonodocuments preservation area is The International Association of Sound and Audiovisual Archives. An ad
hoc committee acts in its structure and the responsibility of this committee is standards development and
practical recommendations on published audio recordings collection formation. “Recommedations on manufacture and preservation of digital audio documents”
(2004), “Preservation of sound heritage directive: ethical aspects, principles and strategies” (2005), “European Commission recommendations on digitization
and access to cultural heritage” (2006) and other documents play important role, and moreover – international
musical unions and organizations that act in area of
copyright management and protection of the rights of
phonogram manufacturers ((«International Federation
of the Phonographic Industry», «The Australian Independent Record Labels Association», «The Association
of Venezuelan Phonograph Producers», «Irish Recorded Music Association», «Recording Industry Foundation on Taiwan», «The Musicians’ Rights Organization of Canada», «Associação Fonográfica Portuguesa», «The Recording Industry Association in
Japan», «Productores de Música de España» and others).
150.000 varnish disks, that were collected during
the period between 1930s and 1970s, are transfered
from corporate stock vauls of “NBC” broadcasting
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companies to «Universal Music Group» corporation archive. In Korea Republic stock vauls more than 220
thousand of audio document units are stored, among
which there are radio recordings on magnetiс tape and
cassettes. Radio New Zealand Sound Archive phonogramm archive functions in New Zealand and it contains 100 thousand of gramophone records and 31 thousand of magnetic tapes collection. One of the biggest
sound collection (around half a million of phonodocuments) is stored in University of Toronto (Canada).
It is important to point out that special musical
phonograms are created at special radio sessions that
first was used only for radioprogrammes, but soon such
rarities demand grew significantly. It led to radioarchive phonograms reissue. Wherein stereo radio broadcasts records had some technical specialities. Recent
times more often the point is told that formats and mediums that store music phonomaterials are losing relevance. Since 2017 until the beginning of the 2020 the
amount of foreign companies that produce their own
analogue releases on the magnetic tapes has increased
from 23 to 42 (ATR, RTM, Capture Reel Audio and
others). Wherein the number of the official phonogram
editions of that format has increased almost by three.
Representatives of French company “Analog Audio
Design” declared that they would secure the future of
the Reeel-T-Reel record players “Thorens” (TM 1600).
“René Laflamme” that used to produce DSD transfers
from magnetic tapes started producing authorized copies on the tape every month. Summarizing these events
it could be said that archive phonograms are transforming into the economy category and they are becoming
buildings as “informational raw materials”.
So, during the process of research such conclusions were made.
A study of the peculiarities of the formation and
content of collections of records and sound recordings
in foreign repositories showed the existence of a flexible system of division in the storage of phonograms between archives, libraries, museums and other specialized repositories, including those operating in regional
historical communities (eg Edison Laboratory National
«Etc.), church and religious institutions, public and private universities. Interaction between institutions of
different departmental affiliation, subordination and
other status differences, when included in the communication network, allows to implement joint research,
information, cultural programs for the exchange of photographic documents.
The analysis of scientific criteria of the categories
«corporate phonoarchive» and «business archive» allowed to reveal additional general features – both in
form and content. Radio archives are a separate subtype
of phonogram repositories.
It should be emphasized that in some cases (and
often) profile clusters of musical sound documents can
intersect, forming «hybrid zones». Thus, the scheme of
the conditional «service multi-audio document-library»
includes HDD Portable Media-Player, MicroSD-drive,
portable stereo speaker with built-in mp3-player, Bluetooth and battery, tape modular robotic library. In general, the stock collections of musical sound documents
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should be represented in a dualistic way: as a component of a higher-level subsystem (archive, museum, library) and a relatively autonomous element (private
collections). Therefore, the storage of «passive phonograms» is carried out in information resources of four
types: archival, library, museum and private-collection,
the integration between which is increasing.
The current state of formation of archival audiovisual collections is largely due to dynamic changes in
the field of acquisition, which are dictated by external
and internal factors. The collections of memory institutions (archives, libraries and museums) are no longer
completed exclusively with analog sound documents
(records, audio cassettes), but are intensively replenished with a digital component. First of all, we are talking about the formation of a «hybrid» model of the
phono store as one that cares about both components of
its collection – analog and digital, while the share of the
latter is growing.
Within the interaction of public repositories of
music records there are prospects for the creation of appropriate digital thematic interrepository cultural projects (phonogram centers), which are close to the hybrid
(storage + use) formula «Superrepository = Archive
+ Library + Museum + Private Collection».
All types of phono-documents that have ever existed are still circulating in the archival, library, museum and collection environments. Thus, the world's
repositories of music sound documents are a special
cluster of the sound record communication system,
which has specific characteristics of the service grade.
This area requires additional synergetic scientific research and, above all, on the development and implementation of advanced technologies for the restoration
and preservation of repository music sound documents.
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