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РЕФЕРАТ 

Звіт по НДР: 127 с., 62 рис., 7 табл.., 70 джерел 

У руслі тематики «Методи та засоби генерування, індикації та визначення 

параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів» було виконано 

декілька наукових робіт. 

Робота «Моделювання роботи серця на основі ЕКГ сигналу» присвячена 

вирішенню актуальної проблеми аналітичного описання спектральної щільності 

електрокардіосигалу на основі перерахунку несиметричних Гаусових імпульсів з 

часового ряду. 

Робота «Розробка моделі церебрального кровообігу людини на підставі 

електронних аналогій» присвячена створенню математичної моделі системи 

кровообігу людини, заснованої на аналогії з електричними колами, для опису 

процесів церебрального кровообігу. 

Робота «Установлення механізмів підвищення деградаційної стійкості 

кристалів напівізолюючого GaAs, Si» присвячена розробленню технологій 

покращання деградаційної стійкості кристалів напівізолюючого арсеніду галію, 

кремнієвих наноструктур і сонячних модулів на основі кремнієвих сонячних 

елементів. 

Робота «Розроблення фізичної моделі механізмів деструкції, руйнування та 

струминного масопереносу» присвячена розробленню технології різання листових 

композитних матеріалів лазерно-струминним методом і оптично-променевими 

системами 

Работа «Современное состояние теории и практики процессов изгиба 

тонкостенных заготовок и способы интенсификации процессов листовой 

штамповки» посвящена снижению материальных затрат на оборудование и 

инструмент, повышение эффективности технологических процессов 

формоизменения листовых деталей с элементами жесткости на основе разработки 

новых способов гибки и расширению технологических возможностей 

кромкогибочного оборудования. 
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ВСТУП 

 

Тематика «Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів 

фізичних полів технічних та біологічних об’єктів» охоплює широке коло питань, що 

стосуються різноманітних галузей знань таких як медицина, електроніка та 

матеріалознавство тощо. Викладачами кафедри було виконано декілька наукових 

робіт, а саме: 

– моделювання роботи серця на основі ЕКГ сигналу; 

– розробка моделі церебрального кровообігу людини на підставі електронних 

аналогій; 

– установлення механізмів підвищення деградаційної стійкості кристалів 

напівізолюючого GaAs, Si; 

– розроблення фізичної моделі механізмів деструкції, руйнування та 

струминного масопереносу; 

– современное состояние теории и практики процессов изгиба тонкостенных 

заготовок и способы интенсификации процессов листовой штамповки. 

Актуальність вибраного напрямку досліджень, порівняльний аналіз існуючого 

стану питання мета й очікувані результати викладені у перших підрозділах 

відповідних тематик, що мають назву «Загальна характеристика роботи». 
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1. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СЕРЦЯ НА ОСНОВІ ЕКГ СИГНАЛУ 

 

1.1 Загальна характеристика роботи 

Об’єкт дослідження –  процес електричної активністі серця. 

Мета та задачі досліджень. Мета даної роботи полягає у розробці 

математичної моделі спектральних характеристик ЕКГ-сигнлау для діагностики 

захворювань серцево-судинної системи. На основі аналізу стійкості роботи серця, 

але в існуючих моделях є проблема у визначенні гармонійних складових спектру 

для побудови передавальної функції. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

– встановити зв'язок між часовими та спектральними характеристиками з 

незначною кількістю математичних перетворень для можливості застосування у 

експрес діагностиці; 

– проаналізувати можливість застосування несиметричних Гаусових 

імпульсів для встановлення такого зв’язку; 

– отримати аналітичну залежність для апроксимації спектральної щільності 

ЕКГ-сигналу; 

– встановити можливість отримання передавальної функції спектральної 

щільності сигналу за запропонованою аналітичною залежністю; 

– встановити придатність отриманих аналітичних залежностей для 

діагностики захворювань серцево-судинної системи людини.  

Предметом досліджень є масив даних ЕКГ-сигналу. 

 

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми аналітичного описання 

спектральної щільності електрокардіосигалу на основі перерахунку несиметричних 

Гаусових імпульсів з часового ряду. Для покращення аналізу варіабельності 

морфології визначених періодів сигналу, запропоновано кожний період та зубці 

виділяти окремо, що в свою чергу дозволяє реалізувати діагностичні показники у 

спектральному розрізі з прив’язкою варіабельності за періодами. І підтверджена 
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працездатність даної моделі на основі аналітичного опису спектральної щільності в 

діагностиці ішемічної хвороби серця та виявленню низькоамплітудних потенціалів.  

Вперше запропонована аналітична залежність спектральної щільності сигналу 

за допомогою несиметричних Гаусових імпульсів. 

Вперше встановлений прямий зв'язок між часовими та спектральними 

областями, без складних математичних перетворень за допомогою Гаусових 

імпульсів. 

Аналітично обґрунтовано спектральний аналіз окремих періодів 

кардіосигналу, що дозволяє значно спростити форму та візуальний аналіз згинаючої 

спектральної щільності сигналу.  

Запропоновано виявлення патологій зубців на аномальних відхиленнях 

амплітудно-фазової характеристики від центральної осі 3D розгортки за частотою. 

Запропоновано визначення низькоамплітудних потенціалів передсердь та 

шлуночків на різницевому сигналі ЕКГ високої роздільної здатності та 

синтезованому сигналі Гаусовими імпульсами.  

Представлені результати досліджень пройшли апробацію та використовуються 

в навчальному процесі на кафедрі «Електронних апаратів» та опубліковані: тези 

наукових доповідей у матеріалах ХІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції 

„Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів” (м. Кременчук, КрНУ, 8-

10 листопада 2013 року) та стаття у журналі „Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського”(м. Кременчук, КрНУ, 2013р.). 

Актуальність роботи 

Серцево-судинні захворювання людини міцно утримують першість за 

основними критеріями соціальної значущості: поширеності, інвалідності та 

смертності. У зв’язку з чим виникає гостра необхідність у точній та сучасній 

діагностиці захворювань серцево-судинної системи на різних стадіях розвитку. 

Існує велика кількість різноманітних методів обробки кардіосигналу, такі як: 

вейвлет-перетворення, фрактальний аналіз компонент, метод головних компонент, 

методи Р.М. Баевского та інші, що дозволяють зменшити час обробки та збільшити 

точність результатів аналізу. Для діагностики кардіосигналу доцільно 
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використовувати математичні моделі, які дозволяють отримати синтезовані штучні 

кардіосигнали з певними характеристиками. 

Спектральна щільність ЕКГ сигналу використовується в діагностиці серцево-

судинних захворювань (можливо у якості ранньої діагностики). На основі 

спектрального методу, наприклад можна виділяти низько амплітудні потенціали 

серця: пізні потенціали шлуночків та передсердь, наявність останніх на ЕКГ сигналі 

свідчить про підвищену (до 50%) ймовірність розвитку аритмій серця і у тому числі 

небезпечних для життя.   

На цей час існують роботи з достатньо приблизним описанням спектру ЕКГ-

сигналу і практично відсутні роботи по створенню аналітичної математичної моделі 

спектру ЕКГ-сигналу. Окремі роботи присвячені проблематиці виділення окремих 

динамічних інтервалів. Також існують спроби загального опису спектру у вигляді 

передавальної функції, але в них існує проблема у виборі маркерних спектральних 

відліків, що негативно впливає на достовірність встановлення діагнозу. Тому постає 

проблема створення математичної моделі спектральної щільності ЕКГ-сигналу для 

можливості адекватного діагностичного аналізу захворювань серцево-судинної 

системи людини.  

АПРОКСИМАЦІЯ, СПЕКТРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ, ФУНКЦІЯ ГАУСА. 

 

1.2  Аналіз сучасних методів діагностики роботи серця 

Метод стандартної ЕКГ та проведення навантажувальних проб до 

теперішнього часу досягли певних меж своїх діагностичних можливостей [1] для 

виявлення ранніх або прихованих захворювань серцево-судинної системи. 

Відомі кусково-задані апроксимації ЕКГ-сигналу [2, 3]. У цьому випадку 

кожен сегмент або зубець ЕКГ описується поліноміальною функцією першого або 

другого порядку. Такий підхід зручний для генерації ЕКГ-сигналу, що імітує різні 

відхилення або захворювання, для подальших досліджень (наприклад, перетворення 

Фур'є, вейвлет-перетворення) без отримання даних реальних пацієнтів. 
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 Пропонується описувати ЕКГ-сигнал як сукупність 11 дзвонових (Гауссових) 

імпульсів [4], які задаються функцією щільності розподілу. Ускладнення моделі 

через використання великої кількості дзвонових імпульсів є недоліком варіанту. 

Спробував удосконалити математичну модель П.Л. Нікіфорова    

М.В. Абрамов. У його роботі [4] апроксимація застосована для відведень aVF, V2, 

V5, з використанням «змінених» Гаусових імпульсів та для апроксимації 

застосовується не більше 5 експонент для кожної складової.  

Для опису складових ЕКГ (зубця) застосовується функція подібна до 

Гаусового імпульсу, але має різні коефіцієнти масштабу до та після точки зсуву 

імпульсу. На відміну від незмінених Гаусових імпульсів, використаних в роботі [4], 

такі функції дозволяють зменшити кількість складових підсумкової моделі. 

З використанням цієї функції були поєднані обидва варіанти апроксимації. 

Оскільки функція є кусочно-заданою та безперервною на всьому досліджуваному 

часовому проміжку, вона позбавлена недоліку – можливої появи точки розриву, так 

як односторонні межі (зліва та справа) в точці зміни коефіцієнтів масштабу 

сходяться в одній точці. 

Таким чином, у роботі М.В. Абрамова апроксимація циклу ЕКГ описується 

формулою:  

∑
=

>
≤

⋅−−

⋅=∑
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n
nn
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eAtf
0

,
,

)(
,)( 2

12

μσ
μσ

μ

 
де m - кількість експонент, використовуваних в апроксимації. 

За допомогою запропонованої функції можна описувати будь  яке зубцевидне 

відхилення ЕКГ від ізоелектричної лінії.  

Однак недоліком даного методу є розрахунок коефіцієнтів масштабу σ, який 

визначається методом найменших квадратів, що потребує великої кількості ітерацій 

для досягнення необхідної точності розрахунків та відповідно додаткові затрати 

машинного часу. Також при використанні  «змінених» Гаусових імпульсів у 

випадках, коли різнополярні імпульси (зубці) надходять з малою різницею у часі, 

функція з найбільшим значенням екстремуму значно впливає на сусідні функції, що 

потребує додаткового корегування та розрахунків для визначення підсумкової 



11 

 

моделі. Якщо ж цього не враховувати або додаткові розрахунки не дадуть 

позитивних результатів, при аналізі ЕКГ сигналу розміри зубців можуть 

сприйматися як патологія. 

Подання та збереження ЕКГ сигналу регулярною вибіркою відліків, 

одержуваної в результаті його дискретизації, часто виявляється надлишковим. 

Скоротити надмірність дозволяють методи стиснення даних, суть яких полягає в 

зменшенні обсягу вихідної інформації шляхом добору меншого числа суттєвих 

координат. Ці координати можуть бути отримані або в результаті деякого 

перетворення дискретного сигналу, або обрані безпосередньо з вихідної вибірки 

відліків. Найчастіше стиснення даних зв'язане з деякою втратою інформації, через 

що вихідний сигнал не може бути точно відновлений, та складністю алгоритмів 

апроксимації, що потребує великої кількості ітерацій та об’єму пам’яті системи. 

Тому, провівши огляд існуючих алгоритмів апроксимації, постає задача в 

створенні ефективного алгоритму обробки та аналізу ЕКГ сигналу зі збереженням 

діагностично важливих точок з метою мінімізації інформаційних втрат. 

Представляє інтерес модель на основі передавальної функції [5]. Її можна 

представити, якщо розглядувати серце як об’єкт керування, що знаходиться у 

режимі самозбудження. Тоді передавальну функцію системи (серця) можна 

отримати з частотної характеристики. У загальному вигляді передавальна функція 

визначається як відношення зображень вихідної характеристики до вхідної 

(керуючої).  

Даний варіант визначення передавальної функції роботи серця, полягає в 

отриманні на виході об’єкта часових (або імпульсних перехідних) характеристик 

при подачі ступінчастого або імпульсного сигналу на виході. Невідомі параметри 

передаточної функції визначаються виходячи із зв’язку передаточної функції та 

імпульсної перехідної характеристики, що визначає передавальну функцію, як 

зображення за Лапласом імпульсної перехідної характеристики, або за допомогою 

методів ідентифікації параметрів [5].  

У [5] основною складністю є правильний вибір частот, використаннях яких 

дозволяє описати адекватну модель. Тому пропонується варіант, що замість 
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необґрунтованого вибору окремих гармонік, використовувати апроксимацію 

спектру сигналу за допомогою несиметричних Гаусових імпульсів. Вибір функції 

для апроксимації зумовлено тим, що інтеграл від Гаусового імпульсу, знову дає 

Гаусів імпульс, але тільки вже у частотній області. Тоді інтеграл Фур’є від 

несиметричного Гаусового імпульсу [5] визначається сумою двох Гаусових 

імпульсів з затримкою за фазою. Що дасть змогу не виділяти окремі гармоніки, а 

використовувати аналітичне описання спектральної щільності ЕКГ-сигналу. 

Створення моделі роботи серця на основі передавальної функції є 

перспективним для діагностики захворювань серцево-судинної системи людини, але 

в існуючих моделях є проблема у визначенні гармонійних складових спектру для 

побудови передавальної функції. Тому для вирішення цієї актуальної проблеми 

необхідно вирішити наступні задачі: 

– встановити зв'язок між часовими та спектральними характеристиками з 

незначною кількістю математичних перетворень для можливості застосування у 

експрес діагностиці; 

– проаналізувати можливість застосування несиметричних Гаусових 

імпульсів для встановлення такого зв’язку; 

– отримати аналітичну залежність для апроксимації спектральної щільності 

ЕКГ-сигналу; 

– встановити можливість отримання передавальної функції спектральної 

щільності сигналу за запропонованою аналітичною залежністю; 

– встановити придатність отриманих аналітичних залежностей для 

діагностики захворювань серцевої системи.  

 

1.3  Моделювання роботи серця на основі часових та спектральних 

характеристик електрокардіосигналу 

Пропонується варіант математичної моделі, що використовує апроксимацію 

спектру сигналу за допомогою несиметричних Гаусових імпульсів. Вибір функції 

для апроксимації зумовлено тим, що інтеграл від Гаусового імпульсу, знову дає 

Гаусів імпульс, але тільки в частотній області. Тоді інтеграл Фур’є від 
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несиметричного Гаусового імпульсу визначається сумою двох Гаусових імпульсів з 

затримкою за фазою, тобто при використанні методу апроксимації за допомогою 

кривих Гауса кожен зубець ЕКГ-сигналу f(t) описується наступним виразом: 
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де А – коефіцієнт верхівки зубця; tm – момент часу, що відповідає максимуму 

кривої; σ – коефіцієнт, за допомогою якого можна пристосувати дану залежність до 

експериментальної кривої; має сенс середньоквадратичного відхилення. 

З урахуванням того, що зубці не симетричні, то ліві та праві частини кривої 

визначаються відносно максимуму коефіцієнтів σ. Апроксимований ЕКГ-сигнал 

несиметричними Гаусовими імпульсами наведено на рис. 1.1. 

 
           Функція Гауса,               ЕКГ-сигнал 

Рисунок 1.1 – Апроксимація ЕКГ-сигналу несиметричними Гаусовими імпульсами  

З урахуванням того, що імпульс має несиметричні частини (1.1), то 

спектральна щільність буде складатися з суми двох Гаусових імпульсів з затримкою 

за фазою. Тоді аналітичний загальний опис спектральної щільності ЕКГ-сигналу: 
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де NZ та a – кількість виділених зубців у ЕКГ-сигналі на одному періоді та 

порядковий номер відповідного зубця; Np та b – кількість квазіперіодів ЕКГ-сигналу, 

що підлягає обробці та порядковий номер відповідного періоду; A, σ1, σ2 та tm – 

відповідні матриці коефіцієнтів, що мають розмірність NZ×Np. На рис. 1.2 наведено 

модуль спектру ЕКГ-сигналу, отриманого за формулою (1.2). 

 
1 – спектр сигналу отриманий за допомогою швидкого перетворення Фурє (за 

експериментальними відліками), 2 – спектр, отриманий за допомогою 

несиметричних Гаусових імпульсів (з аналітичної залежності) 

Рисунок 1.2 – Спектр ЕКГ-сигналу 

Велика кількість сплесків і складна форма огинаючої затрудняє візуальний та 

аналітичний аналіз спектру ЕКГ-сигналу. У формулі 1.2 введемо позначення:  
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де, складові відповідають за форму зубців ЕКГ сигналу та мають спад у е разів на 

частотах 2w
σ

= .  

Враховуючи, що коефіцієнт σ знаходиться в межах від десяток до сотень 

мілісекунд, відповідно маємо частотний діапазон: десятки – сотні Гц. Тобто Гаусові 

імпульси маючи центр у початку координат і простягаючись на значну частину 
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спектру сигналу – не можуть давати швидких сплесків спектральної щільності, 

оскільки мають доволі плавний спад загальної згинаючої. 

Множник ,ma bj w te− ⋅ ⋅
 відповідає за затримку відповідних зубців у часі і з 

урахуванням (2.6) вираз (2.5) в алгебраїчній формі запису буде мати вигляд: 

( ) ( ) ( )( ( ) ( )), ,, ,
0 0

cos sin .
a b a b

Np Nz

a b m a b m
a b

S jw B w w t j B w w t
= =

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅∑∑       (1.4) 

Тобто маємо коливання у частотній області з періодом ( )2 / mt⋅π . Отже при 

урахуванні у спектрі сигналу складових ЕКГ-сигналу, що надходять через 1, 2 с і 

більшими затримками – отримуємо появу чинників, що змінюють форму спектру 

сигналу за гармонійним законом. Причому зі збільшенням затримки tm частота 

останніх зростає і, відповідно збільшується кількість сплесків у спектрі сигналу. 

На рис. 1.3 наведено зміну модуля спектральної щільності в залежності від 

кількості врахованих періодів ЕКГ-сигналу. 

 
Рисунок 1.3 – Спектри ЕКГ-сигналу: 1 – загальний спектр; 2 – спектр першого 

періоду; 3 – сумарний спектр першого та другого періодів 
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Рисунок 1.4 – Спектри окремих періодів ЕКГ-сигналу  

Якщо застосовувати перетворення Фур’є для кожного періоду, прийнявши, за 

початок відліків середину ST-сегменту, тобто зменшити затримку у часі, то можна 

позбавитись накладення високо частотних гармонійних складових, що зображено на 

рис. 1.4. У такій інтерпретації  втрачається варіабельність, але це дає змогу 

проаналізувати саму форму спектру імпульсів ЕКГ-сигналу за періодами. 

 

1.4  Застосування моделі на основі аналітичного опису спектральної 

щільності для діагностики захворювань серцево-судинної системи людини 

Для можливості діагностичного аналізу необхідно порівняти параметри ЕКГ-

сигналу за нормою та з патологією, для якого заздалегідь відомі порушення серцевої 

діяльності та його параметри. Важливість моделювання ЕКГ-сигналу аналітичними 

функціями полягає в тому, що є можливість створення моделі конкретного 

порушення та співставлення проявлення даної патології на спектральних 

характеристиках сигналу. Безпосередній вплив зміни форми зубця з часової 

характеристики, досить важко спіставити зі змінами у спектральній щільності 

сигналу. У більшості випадків деякі зміни при візуальному спостереженні 
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практично не можливо виділити на спектрі, навіть при безпосередньому 

співставленні.  

Можливості даної математичної  моделі полягають у тому, що виділення 

окремого періоду спектру ЕКГ-сигналу, дає можливість позбавлення від 

високочастотних гармонійних складових та розгляду спектру окремих зубців ЕКГ-

сигналу. Якщо апроксимувати зубці ЕКГ-сигналу з урахуванням низько 

амплітудних складових, то відповідні зміни будуть відображені на спектрі, що дасть 

можливість ранньої діагностики певних серцевих захворювань.. 

Для аналізу спектру було використано ЕКГ хворого з ішемічною хворобою 

серця. Даний ЕКГ-сигнал було апроксимовано за допомогою несиметричних 

Гаусових імпульсів, за формулою (1.1) та отримано теоретичний спектр ЕКГ-

сигналу за виразом (1.2), який зображений на рис. 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Теоретичний спектр ЕКГ-сигналу з патологією, за формулою (1.2) 

Виділяємо окремо періоди ЕКГ-сигналу, щоб позбавитись великої кількості 

сплесків, та проаналізувати спектр ЕКГ-сигналу (рис. 1.6).  

Фази гармонік спектрів електрокардіограм несуть у собі важливу додаткову 

інформацію про характеристики ЕКГ-сигналу, що не відображається на АЧХ. Для 

ЕКГ-сигналу з патологією було побудовано фазограмму, де на другому періоді 

видно завиток, що свідчить про аномальне відхилення, яке зображено на рис. 1.6, 
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але при цьому на першому та третьому періодах  дана аномалія відсутня. Тобто 

одним із критерії для діагностування захворювань може бути виявлення патологій 

зубців ЕКГ-сигналу та їх аномальне відхилення від осі розгортки. Також 

встановлено, що знайдене спотворення (викривлення) не спостерігається на АЧХ, і 

лише тільки уявна частина спектральної характеристики вказаного періоду ЕКГ-

сигналу дозволяє виявити дану аномалію. 

 
Рисунок 1.6 – Фазограма 2-го періоду ЕКГ-сигналу з патологією 

Застосування запропонованої математичної моделі дає можливість провести 

аналіз при якому можна визначити, як різні сплески ЕКГ-сигналу впливають на 

форму спектральної щільності або фазограми. Для цього по черзі видаляючи 

відповідні сплески, можна встановити відповідні зміни на частотних 

характеристиках. Це в свою чергу дає змогу проаналізувати, який сплеск може 

вказувати на патологію та викривлення форми ЕКГ-сигналу від норми.  

Так на рис. 1.7, б зображено загальний спектр періоду ( )2S w  та його уявну 

частину ( )( )2Im S w  у вихідному стані та з видаленим сегментом Т-зубця. Отже 

встановлено вплив окремого сегменту Т-зубця на аномальне відхилення в уявній 

частині ( )( )zIm S w . 
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 За відомими енергетичними критеріями добре відслідковується патологія 

зубців ЕКГ-сигналу що підтверджується вихідним діагнозом хворого. 

 

 
а) 

 
б)  

Рисунок 1.7 – Виявлення окремих сегментів ЕКГ-сигналу (а), що спричиняють 

аномальні зміни на окремих ділянках спектральних характеристик (б) 

Також можливим варіантом використання запропонованої моделі є аналізу 

НАП. Аналіз біоелектричних сигналів серця й головного мозку людини інтенсивно 

розвивається у напрямку виявлення низько амплітудних електричних потенціалів 

серця (НАП), які містять у собі важливу діагностичну інформацію. Удосконалення 
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методів реєстрації й дослідження низькоамплітудних високочастотних складових 

біоелектричних сигналів серця дозволяє виявляти та діагностувати кардіопатології 

на тій стадії, коли класичні методи ще не показують відхилень від норми. 

Запропоновано для виявлення низькоамплітудних потенціалів (пізніх 

потенціалів передсердь та шлуночків), порівняти простий ЕКГ-сигнал з сигналом 

високої роздільної здатності (ЕКГ ВРЗ). Виділення різнецевогосигналу дозволить 

відокремети низькоамплітудні потенціали з ЕКГ ВРЗ. Для чого за часовими 

відліками необхідно виділити ділянку спаду Р-зубця та початку Т-зубця. 

Схематично алгоритм зображено на рис. 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Алгоритм виділення низько амплітудних потенціалів ЕКГ-сигналу 

Для ілюстрації запропонованого алгоритму до ЕКГ-сигналу за нормою було 

штучно введено низько амплітудні потенціали. 

Результатами є виділення низько амплітудних потенціалів на різницевому 

сигналі та побудова відповідних частотних характеристик (рис. 1.9, 1.10). З рис. 1.9 

видно проявлення низькоамплітудних потенціалів: ППП та ППШ у високочастотній 

області. 
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Рисунок 1.9 – Спектр сигналу другого періоду ЕКГ-сигналу з патологією 

( )2S ω  та спектр окремо виділених низькоамплітудних потенціалів ( )0S ω  (у 

збільшеному масштабі). 

 
Рисунок 1.10 – Різниця між ЕКГ-сигналом норма та ЕКГ-сигналом з НАП 
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Висновки 

Створення моделі роботи серця на основі передавальної функції є 

перспективним для діагностики захворювань серцево-судинної системи але в 

існуючих моделях є проблема у визначенні гармонійних складових спектру для 

побудови передавальної функції. Тому постає проблема створення математичної 

моделі спектральної щільності ЕКГ-сигналу для можливості адекватного 

діагностичного аналізу визначених захворювань. В результаті виконаної роботи 

можна зробити наступні висновки: 

– отримано аналітичний опис спектральної щільності ЕКГ-сигналу на основі 

перерахунку несиметричних Гаусових імпульсів з часового ряду. Запропонований 

метод дозволяє отримати модель спектральної щільності сигналу з необхідною 

точністю, яка напряму залежить від реалізацій вихідного сигналу. Отримана модель 

дозволяє встановити простий зв’язок між діагностичними критеріями часової та 

спектральної області; 

– встановлена адекватність отриманої моделі на основі аналізу даних ЕКГ-

сигналу з ішемічною хворобою серця за енергетичними показниками частотних 

характеристик; 

– показана доцільність виявлення патологій зубців на аномальних 

відхиленнях амплітудно-фазової характеристики від центральної осі 3D розгортки за 

частотою, оскільки даний аналіз дозволяє спостерігати аномалії, що відсутні на 

амплітудно-частотній характеристиці сигналу; 

– запропонована модель дозволяє виявляти окремі елементи ділянок форми 

ЕКГ-сигналу, які спричиняють аномальні відхилення в амплітудно-фазових 

характеристиках сигналу і може бути застосована для вивчення взаємного впливу 

часової та частотної областей; 

– запропоновано альтернативний варіант алгоритму виділення 

низькоамплітудних потенціалів на основі різницевого ЕКГ-сигналу та ЕКГ-сигналу 

високої роздільної здатності, що потребує меншу кількість математичних операцій у 

порівнянні з традиційними методами та може бути використаний у портативних 

пристроях експрес-діагностики.   
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2  РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ ЛЮДИНИ НА 

ПІДСТАВІ ЕЛЕКТРОННИХ АНАЛОГІЙ 

 

1.1 Загальна характеристика роботи 

Метою роботи є побудова засобів раннього діагностування стану 

церебрального кровообігу шляхом математичного моделювання процесів, які 

протікають у системі церебрального кровообігу.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

– побудувати математичну модель для опису руху крові по магістральним 

судинам головного мозку; 

– провести дослідження симптом артеріальної гіпертонії; 

– провести дослідження симптом ішемічного інсульту (інфаркту мозку); 

– провести дослідження симптом субарахноїдального крововиливу; 

– провести дослідження процесу кровообігу в очній артерії; 

– виконати порівняння результатів розрахунків з експериментальними даними; 

– провести статистичну перевірку адекватності проведених досліджень. 

Об'єктом дослідження є гемодинамічні процеси у системі церебрального 

кровообігу.  

Предметом дослідження є математичне моделювання системи церебрального 

кровообігу людини. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1) одержала подальшого розвитку модель системи кровообігу людини, 

побудована на аналогії з електричним колом у вигляді узгодженої довгої лінії з 

розподіленими параметрами для опису руху крові по магістральних судинах 

головного мозку, що дозволяє визначити ступінь ураження тієї чи іншої ділянки 

системи церебрального кровообігу основними хворобами церебральної 

гемодинаміки. 

2) вперше отримано рівняння розподілу значень кров’яного тиску у часовій 

області на усіх ділянках розгалуження середньої мозкової артерії, що дозволяють 
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визначити ступінь ураження ішемічним інсультом у басейні всієї середньої мозкової 

артерії. 

Практична цінність отриманих результатів. Вперше запропоновано для 

практичної медицини метод діагностування стану системи церебрального 

кровообігу на основі використання математичних співвідношень, що описують 

гемодинамічні процеси, побудованих на основі електричних аналогій, які 

дозволяють визначити ступінь ураження низкою основних хвороб кровообігу 

головного мозку. 

Актуальність роботи.  

Висока соціальна значимість порушень кровообігу у судинах головного мозку 

визначила підвищений інтерес фізіологів та кліністів до вивчення властивостей 

церебральної гемодинаміки. У якості одного з підходів до вивчення та 

прогнозування процесів кровообігу в судинах головного мозку використовується 

математичне моделювання процесів гемодинаміки. В останні роки, у зв'язку з 

розвитком чисельних методів розв'язку завдань гемодинаміки та значним 

збільшенням продуктивності обчислювальної техніки, математичне моделювання 

стало відігравати важливу роль у вивченні системи кровообігу людини, зокрема 

системи церебральної гемодинаміки. Воно дозволяє одержувати якісні та кількісні 

характеристики плину крові в нормі та при патології, виявляти закономірності 

функціонування системи, прогнозувати наслідки  хірургічних втручань і різних 

захворювань. Усе це обумовлює теоретичну та практичну цінність математичного 

моделювання. 

Моделі плину крові також різняться по принципам і закономірностям, 

покладеним у їхню основу. Широке поширення одержали моделі прямої аналогії з 

електричними схемами. У таких моделях напруга та електричний струм служать 

аналогами тиску та об'ємного кровотоку.  

Кожна судина характеризується опором і в електричній схемі представляється 

омічними опорами, конденсаторами та котушками індуктивності. Омічний, 

ємнісний і індуктивний опір моделюють гідравлічний опір грузлого тертя, пружно-

еластичні властивості стінок судини та інерційні властивості маси крові відповідно. 
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З'єднуючи ділянки електричної схеми, що представляють окремі судини, можна 

одержати схему, що описує систему кровообігу людини в цілому. З математичної 

точки зору, такі моделі представляються системами звичайних диференціальних 

рівнянь. 

Незважаючи на багаторічний інтерес до проблеми математичного опису 

кровообігу, деякі завдання залишаються відкритими та маловивченими. Ватро 

відзначити те, що, моделі системи кровообігу людини на основі аналогії з 

електричними колами раніше не застосовувалися для опису процесу кровообігу у 

судинах головного мозку. Таким чином, створення засобів раннього діагностування 

стану церебрального кровообігу – це застосування математичної моделі системи 

кровообігу людини, заснованої на аналогії з електричними колами, для опису 

процесів церебрального кровообігу, що надасть можливість визначити загальні 

зміни судинного русла при розвитку патологічних процесів. 

Основні результати опубліковані у  статті наукового журналу «Вісник КрНУ 

імені Михайла Остроградського», у 2 тезах наукових доповідей ХІI Міжнародної 

науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних 

об’єктів» (Кременчук, КрНУ, 8-10 листопада 2013 року). 

 

2.2 Математична модель системи кровообігу людини 

Модель системи кровообігу людини у вигляді неоднорідної узгодженої довгої 

лінії з розподіленими параметрами пропонується використовувати для дослідження 

руху крові по магістральним судинам головного мозку. Наведена модель заснована 

на відомих рівняннях в електротехніці, що описують зміну електричного потенціалу 

уздовж електричного кола (dφ/dx) і в часі (dφ/dt), якщо це електричне коло складено 

з елементів, які мають, розраховуючи на одиницю довжини, омічний опір R, ємність 

С та індуктивність L. Ці рівняння відомі в електротехніці як телеграфні рівняння 

довгої лінії: 

 
U IL R I ;
x t

∂ ∂− = ⋅ + ⋅
∂ ∂  (2.1) 
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U 1 I ;
t C x

∂ ∂= − ⋅
∂ ∂  (2.2) 

де 2

8 2 r SR ; L ; C ,
S S E h
π η ρ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =

⋅
 

r – внутрішній радіус судини; h – товщина стінки судини; Е – величина 

ефективного модуля пружності стінки кровоносних судин; S – площа просвіту 

судини; ρ – густина кров;і η — в'язкість крові. 

Отримані аналогії дозволяють вивчати гемодинамічні процеси в системі 

кровообігу, користуючись аналоговою електричною моделлю. Рівняння (2.1) описує 

рух циліндричного елемента крові уздовж довгої осі х судини зліва направо. 

Рівняння (2.2) описує кількісно зміну в часі тиску крові та швидкості кровотоку по 

ходу судини у зв'язку з її деформацією. 

Наведена модель доповнюється крайовою задачею, виходячи із самих 

загальних передумов про систему кровообігу в цілому. Крайову задачу складено на 

основі рівнянь довгої лінії (2.1) і (2.2), які характеризують рух крові, початкових і 

граничних умов руху крові в розгалуженій системі судин: 
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де Р – швидкість кровотоку, Q – кров’яний тиск, (2.3) – початкові умови, (2.4) 

– граничні умови на стику простих кровоносних судин, (2.5) – граничні умови в 

кінцевих перетинах розгалужень. При n 0
λλβ =  та nf ( t ) 0

λλ =  гранична умова (2.5) 

відповідає випадку, коли в кінцевому перетині кровоносної судини розташовано 

зосереджений «активний» опір (артерія → капіляр). 

Розв'язок поставленої задачі зводиться до знаходження передавальної функції 

з розв'язку системи рівнянь (2.1)–(2.2), що надалі дозволить обчислити значення 

кров'яного тиску в будь-якій точці кровоносної судини в будь-який момент часу.  

Передавальна функція моделі довільної судини у вигляді неоднорідної 

узгодженої довгої лінії з розподіленими параметрами описується виразом: 

 
( )ji 0 ji 0 ji 0 jil R j L j C

ji jiH ( j ) H e ;ω ωω − ⋅ + ⋅= ⋅   (2.6) 

а моделі аорти: 

 ( )1 01 01 01l R j L j C
1 1

3H ( j ) H e ;
4

ω ωω − ⋅ + ⋅= ⋅ ⋅  (2.7) 

де Н1, Нji – модуль коефіцієнта передачі. За нормального функціонування 

системи кровообігу людини модуль коефіцієнта передачі дорівнює 1. 

 Для реалізації моделі системи кровообігу людини у вигляді неоднорідної 

узгодженої довгої лінії з розподіленими параметрами у роботі використовується 

модель сигналу пульсової хвилі під час викиду крові із лівого шлуночка серця у 

період систоли у вигляді функції квадрата синуса, оскільки за допомогою 

запропонованої функції можна відтворити сигнал пульсової хвилі з максимальною 

точністю: 

 ( )2
1 CU ( t ) A sin t ;= ⋅ ⋅ω  (2.8) 

де АС – систолічний тиск.  

Для подальшого застосування побудованого сигналу пульсової хвилі в моделі 

системи кровообігу людини у вигляді узгодженої довгої лінії застосовується пряме 

та зворотне перетворення Фур’є, що дозволяє досліджувати як часову, так і частотну 

області. 
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2.3  Діагностування хвороб церебрального кровообігу 

У даному пункті представлено результати обчислювальних експериментів, які 

ілюструють практичне застосування моделі системи кровообігу людини у вигляді 

неоднорідної узгодженої довгої лінії з розподіленими параметрами для дослідження 

стану церебрального кровообігу людини.  

Діагностування хвороб церебрального кровообігу у загальному випадку 

зводиться до дослідження процесу кровообігу у магістральних судинах (артеріях) 

головного мозку. 

Для дослідження руху крові по магістральним судинам головного мозку 

першим чином побудовано еквівалентну схему заміщення артеріального русла 

церебрального кровообігу у вигляді Т- і П-подібних чотириполюсників, аналіз якої 

дозволяє визначити ступінь ураження артеріальною гіпертонією тієї чи іншої 

ділянки системи церебрального кровообігу.  

Для кожного вузла схеми складено відповідне рівняння на основі методу 

вузлових напруг, розв'язавши яке, було отримано графіки розподілу пульсової хвилі 

у часовій області за нормального кровотоку та при симптомах артеріальної 

гіпертонії, а також були виділені максимальні значення систолічного тиску, які 

відповідають реальним результатам, отриманих клінічними методами діагностики. 

Дослідження симптом ішемічного інсульту в хребетних артеріях проводилося 

за допомогою перемножування сигналу пульсової хвилі у лівому шлуночку серця 

під час систоли на передавальні функції моделей основних судин за нормального 

кровотоку та при відомих симптомах ішемічного інсульту. Для дослідження процесу 

проходження пульсової хвилі через праву та ліву хребетні артерії в часовій області 

застосовуємо наступні співвідношення: 

– при дослідженні процесу кровообігу у правій хребетній артерії: 

( ) ( ) ( )1 01 01 01 2 02 02 02 31 031 031 031l R j L j C l R j L j C l R j L j C
2

1 3U ( t ) e e e
2 4

ω ω ω ω ω ω

π

∞
− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

−∞

⎛= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×⎜⋅ ⎝∫  

 ( ) ( )41 041 041 041

T
l R j L j C 2 j t j t

C 1
0

e A sin t e dt e d ;ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⎞⎛ ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟⎜ ⎟⎟⎝ ⎠⎠

∫  (2.9) 

– при дослідженні процесу кровообігу у лівій хребетній артерії: 
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( ) ( ) ( )1 01 01 01 32 032 032 032 42 042 042 042l R j L j C l R j L j C l R j L j C
2

1 3U ( t ) e e e
2 4

ω ω ω ω ω ω

π

∞
− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

−∞

⎛= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×⎜⋅ ⎝∫  

 ( )
T

2 j t j t
C 1

0

A sin t e dt e d .ω ωω ω− ⎞⎛ ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟⎜ ⎟⎟⎝ ⎠⎠
∫  (2.10) 

 
Рисунок 2.1 – Вид пульсової хвилі, що пройшла через праву (а) і ліву (б) 

хребетні артерії: 1 – за нормального кровообігу; 2 – при симптомах ішемічного 

інсульту 

Таким чином, як видно з рис. 2.1, за  нормального  кровотоку систолічний тиск 

у правій і лівій хребетних артеріях становить 10670 Па (80 мм рт. ст.), що відповідає 

нормальному тиску в хребетній артерії, та підтверджує адекватність розробленої 

моделі, а при симптомах ішемічного інсульту спостерігається різке зниження 

систолічного тиску і деяке спотворення форми пульсової хвилі. 

Оскільки відомо, що атеросклероз внутрішньої сонної артерії найбільш 

виражений протягом перших 2 см від її гирла і нерідко поширюється вниз, в 

загальну сонну артерію, то дослідження симптом ішемічного інсульту зводилися до 

обчислення значення систолічного тиску як окремо на початковій ділянці 

внутрішньої сонної артерії (рис. 2.2, а), та і на стику внутрішньої сонної артерії й 

загальної сонної артерії (рис. 2.2, б) та виявленні змін форми пульсової хвилі за 

нормального кровотоку та при симптомах ішемічного інсульту. 
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Рисунок 2.2 – Загальна схема дослідження симптом ішемічного інсульту у 

внутрішній сонній артерії 

 

Для дослідження обох випадків атеросклерозу внутрішньої сонної артерії (рис. 

2), перейдемо до П-подібної та Т-подібної схем заміщення моделей кровоносних 

судин у вигляді довгих ліній (рис. 2.3), причому для зручності обчислення модель 

загальної сонної артерії представлено у вигляді Т-подібної схеми заміщення із 

параметрами ZT1 та YT1, а моделі зовнішньої та внутрішньої сонних артерій – у 

вигляді П-подібних схем заміщення із параметрами ZП2 та YП2 і ZП3 та YП3 

відповідно. 

 
Рисунок 2.3 – Схема заміщення моделей загальної, зовнішньої та внутрішньої 

сонних артерій у вигляді Т- і П-подібних чотириполюсників 
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Для дослідження процесу проходження пульсової хвилі через ділянки лівої та 

правої внутрішніх сонних артерій в часовій області застосовано вирази: 

– при дослідженні процесу кровообігу у лівій внутрішній сонній артерії: 

П2 П2
П2

П3
П3

T1 П2 П2
2

T1 П2 П2 П3 П3 П3 П3
T1 П2 П3

П2 П2 П3 П3

Y YZ
2 2 YZ1 1 Y Z Y 2U (t ) Z Y Y Y Y2 Z( j ) Z YY Z Z

2 2 2 2 2
Z Y Z Y

π ω
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−∞

⎛ ⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠⎜ ++⎜= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×⎜⋅ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ ⋅ + ⋅ +⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ +⎜ + +⎝

∫
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l R j L j C 2 j t j t

C 1
0

3 e A sin t e dt e d ;
4

ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟

⎠
∫  (2.11) 

– при дослідженні процесу кровообігу у внутрішній загальній сонній артерії: 

П2 П2
П2

П3
П3

T1 П2 П2
2

T1 П2 П2 П3 П3 П3 П3
T1 П2 П3

П2 П2 П3 П3

Y YZ
2 2 YZ1 1 Y Z Y 2U (t ) Z Y Y Y Y2 Z( j ) Z YY Z Z

2 2 2 2 2
Z Y Z Y

π ω

∞

−∞

⎛ ⎛ ⎞⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠⎜ ++⎜= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×⎜⋅ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ ⋅ + ⋅ +⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ +⎜ + +⎝

∫

 

 ( ) ( ) ( )1 01 01 01 2 02 02 02

T
l R j L j C l R j L j C 2 j t j t

C 1
0

3 e e A sin t e dt e d .
4

ω ω ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟

⎠
∫  (2.12) 

 
Рисунок 2.4 – Вид пульсової хвилі, що пройшла через ліву (а) і праву (б) 

внутрішні сонні артерії: 1 – за  нормального  кровообігу; 2 – при симптомах 

ішемічного інсульту 
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Таким чином, як видно з рис. 2.4, за нормального  кровотоку систолічний тиск 

у лівій і правій внутрішніх сонних артеріях становить 10670 Па (80 мм рт. ст.), що 

відповідає нормальному тиску у лівій внутрішній сонній артерії, що підтверджує 

адекватність розробленої моделі, а при симптомах ішемічного інсульту 

спостерігається різке зниження систолічного тиску і деяке спотворення форми 

пульсової хвилі. 

Для дослідження ураження ділянок як загальної сонної артерії, так і 

внутрішньої сонної артерії складено систему рівнянь за методом вузлових напруг 

для схеми заміщення моделей загальної, зовнішньої та внутрішньої сонних артерій у 

вигляді Т- і П-подібних чотириполюсників (рис. 2.3) і знайдено напругу на третьому 

вузлі U3, яка характеризує значення кров’яного тиску на стику внутрішньої сонної 

артерії й загальної сонної артерії: 

– при дослідженні процесу кровообігу на стику лівої внутрішньої сонної 

артерії й лівої загальної сонної артерії: 

T 1 T 1
3

T 1 T 1 T 1 П 2 П3 П 2 П3 T 1 T 1

2 2
1 Z ZU ( t )

2 4 1 2 1 1 4 4 2 2
Z Y Z Z Z Y Y Z Z

π

∞

−∞

⎛
⋅⎜

⎜= ⋅ ×
⎜⋅ ⎛ ⎞⎛ ⎞+ ⋅ + + + + − ⋅⎜ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝

∫
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T
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3 e A sin t e dt e d ;
4

ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟

⎠
∫

 (2.13) 

– при дослідженні процесу кровообігу на стику правої внутрішньої сонної 

артерії й правої загальної сонної артерії: 

T 1 T 1
3

T 1 T 1 T 1 П 2 П3 П 2 П3 T 1 T 1

2 2
1 Z ZU ( t )

2 4 1 2 1 1 4 4 2 2
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T
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3 e e A sin t e dt e d .
4

ω ω ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⎞
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∫

 (2.14) 
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Рисунок 2.5 – Вид пульсової хвилі на стику лівої внутрішньої сонної артерії й 

лівої загальної сонної артерії (а) і на стику правої внутрішньої сонної артерії й 

правої загальної сонної артерії (б): 1 – за  нормального кровообігу; 2 – при 

симптомах ішемічного інсульту 

Таким чином, як видно з рис. 2.5, за нормального  кровотоку систолічний тиск 

на стику лівої внутрішньої сонної артерії й лівої загальної сонної артерії і на стику 

правої внутрішньої сонної артерії й правої загальної сонної артерії становить 10670 

Па (80 мм рт. ст.), що відповідає нормальному тиску на стику лівої внутрішньої 

сонної артерії й лівої загальної сонної артерії, що підтверджує адекватність 

розробленої моделі, а при симптомах ішемічного інсульту спостерігається різке 

зниження систолічного тиску і деяке спотворення форми пульсової хвилі. 

Дослідження симптом ішемічного інсульту у середній мозковій артерії 

зводилися до знаходження місця ураження її частини тромбоемболом. У загальному 

випадку топографічну схему середньої мозкової артерії наведено на рис. 6, де Z1, Z2, 

Z3, … Z27 – основні ділянки розгалуження середньої мозкової артерії, які 

представлено моделями у вигляді довгих ліній; К1, К2, … К19 – еквівалентний 

загальний опір моделей артеріол та капілярів. 



35 

 

 
Рисунок 2.6 – Загальна топографічна схема середньої мозкової артерії 

На прикладі однієї з її ділянок (ділянка А1А2) розглянуто процес кровообігу за 

нормального кровотоку та при закупорці тромбом. Оскільки довга лінія являє собою 

чотириполюсник, то на підставі методу контурних струмів при односпрямованості 

кровотоку отримано систему рівнянь, з якої було отримано шукану напругу на 

виході ділянки середньої мозкової артерії U2: 

 1 111 21
2 1

1 21 112

U I Z ; ZU U ;
U I Z ; Z

= ⋅⎧
⇒ = ⋅⎨ = ⋅⎩

  (2.15) 

де Z11, Z21 – Z-параметри еквівалентного чотириполюсника, які були знайдені 

за формулами переходу із А-параметрів до Z-параметрів: 

 

( )2 2
C

C T T

C
CT T

Z ch ( l ) sh ( l )ch( l )
Z R R

sh( l ) sh( l )
Z ;

ch( l )Z R Z R
sh( l ) sh( l )

γ γγ
γ γ

γ
γ γ

⎛ ⎞⋅ ⋅ − ⋅⋅
⎜ ⎟⋅ + +

⋅ ⋅⎜ ⎟= ⎜ ⎟⋅⎜ ⎟+ ⋅ +⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

  (2.16) 

де RT – активний опір тромбоембола на ділянці судини, якій визначається за 

формулою: 
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  (2.17) 

де ST – площа поперечного перерізу ділянки судини, що містить тромбоембол;  

ХТ – площа (виражена у відсотках), яку займає тромбоембол стосовно площі 

поперечного перерізу судини. За  відсутності тромбоембола, тобто за нормального 

кровотоку, RT = 0. 

Розподіл значень кров’яного тиску на ділянці розгалуження А1А2 лівої 

середньої мозкової артерії за нормального  кровообігу і за наявності тромбоембола 

знайдено за формулою: 

 
( А1А2 )

A1A2 j t21
12 ( А1А2 )

11

1 Z ( )U ( t ) U ( ) e d .
2 Z ( )

ωωω ω
π ω

∞

−∞

= ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ∫   (2.18) 

 
Рисунок 2.7 – Вид сигналу пульсової хвилі після проходження ділянки А1А2 

середньої мозкової артерії: 

1 – за нормального кровообігу;  

2 – за наявності тромбоембола, який займає 1% площі поперечного перерізу 

судини;  
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3 – за наявності тромбоембола, який займає 3% площі поперечного перерізу 

судини;  

4 – за наявності тромбоембола, який займає 5% площі поперечного перерізу 

судини;  

5 – за наявності тромбоембола, який займає 10% площі поперечного перерізу 

судини; 

 6 – за наявності тромбоембола, який займає 20% площі поперечного перерізу 

судини; 

 7 – за наявності тромбоембола, який займає 30% площі поперечного перерізу 

судини;  

8 – за наявності тромбоембола, який займає 50% площі поперечного перерізу 

судини; 

 9 – за наявності тромбоембола, який займає 60% площі поперечного перерізу 

судини;  

10 – за наявності тромбоембола, який займає 80% площі поперечного перерізу 

судини. 

Таким чином, у загальному випадку розподіл значень кров’яного тиску у 

часовій області на ділянці розгалуження nm (рис. 2.6) середньої мозкової артерії 

визначається за формулою:  

 
( 1 ) ( n 1 )( m 1 ) ( nm )

nm j t21 21 21
12 ( 1 ) ( n 1 )( m 1 ) ( nm )

11 11 11

1 Z ( ) Z ( ) Z ( )U ( t ) U ( ) ... e d .
2 Z ( ) Z ( ) Z ( )

ωω ω ωω ω
π ω ω ω

− −∞

− −
−∞

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ × × ⋅ ⋅⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

∫  (2.19) 

Дослідження симптом субарахноїдального крововиливу зводилися до 

знаходження аневризми в основних місцях ураження: місце розгалуження основної 

(базілярної) артерії; задньої з’єднувальної артерії та передньої з’єднувальної артерії. 

Розподіл значення кров’яного тиску уздовж кровоносної судини, з урахуванням 

виразу (2.8), що характеризує модель пульсової хвилі під час викиду крові із лівого 

шлуночка серця у період систоли, за наявності аневризми описується кінцевим 

виразом: 
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x 2
1 1 Ф 1 a

x 2
1 1 Ф a 1 a
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U e sin t x при l x l;
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ω β ϕ
ω β ϕ
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⎧ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ≤ <⎪= ⎨ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ≤ <⎪⎩
  (2.20) 
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де U1 – амплітуда напруги на вході лінії, тобто значення кров’яного тиску на 

початку судини; φ1 = 0 – початкова фаза; ω1 – кутова частота; tФ – фазовий час; α, αа 

– коефіцієнт згасання; β, βа – коефіцієнт фази; lа – ділянка кровоносної судини за 

наявністю аневризми. 

 
Рисунок 2.8 – Графік розподілу значень кров’яного тиску уздовж довжини 

основної (базілярної) артерії за нормального кровотоку (а)  

і за наявності аневризми (б) 

 
Рисунок 2.9 – Графік розподілу значень кров’яного тиску уздовж довжини 

задньої з’єднувальної артерії за нормального кровотоку (а)  

і за наявності аневризми (б) 

 

 
Рисунок 2.10 – Графік розподілу значень кров’яного тиску уздовж довжини 

передньої з’єднувальної артерії за нормального кровотоку (а) 

і за наявності аневризми (б) 
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Із проведеного дослідження (рис. 2.8 – 2.10) варто відзначити, що наявність 

аневризм змінює еластичні властивості стінки кровоносної судини, що 

відображається в збільшенні значення ефективного модуля пружності його стінки. 

Також необхідно виділити зміну погонних параметрів ділянки моделі кровоносної 

судини у вигляді довгої лінії, а саме: зменшення значень погонного опору R0 і 

погонної індуктивності L0 і збільшенні значення погонної ємності C0.  

При цьому, наявність аневризм призводять до зменшення коефіцієнтів 

згасання α та фази β і фазового часу tФ, що характеризує зменшення швидкості 

кровотоку на даній ділянці. Зміни виділених параметрів, пов'язані з наявністю 

аневризм на ділянці судини, призводять до значної зміни форми пульсової хвилі і, 

чим менше геометричні параметри кровоносної судини, тим більше помітні ці зміни, 

тобто, наявність аневризм в малих судинах куди більш небезпечні, ніж наявність 

аневризм в більш великих судинах. 

Важливим етапом діагностування стану церебральної гемодинаміки є 

дослідження процесу кровообігу в очній артерії, за результатами якого можна 

провести детальний аналіз руху крові  в очній артерії, що дозволяє визначити 

ступінь ураження артеріальною гіпертонією. Для діагностування церебральних 

форм артеріальної гіпертонії застосовано наступні співвідношення, які враховують 

ретінобрахіальний індекс за Байаром, за норматив якого приймаються цифри 

0,6...0,7: 

– при дослідженні процесу кровообігу у лівій очній артерії: 
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2 4

ω ω ω ω ω ω

π

∞
− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

−∞

⎛= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×⎜⋅ ⎝∫  

 ( ) ( )4 04 04 04

T
l R j L j C 2 j t j t
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0

e A sin t e dt e d ;ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⎞⎛ ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟⎜ ⎟⎟⎝ ⎠⎠

∫  (2.21) 

– при дослідженні процесу кровообігу у правій очній артерії: 

( ) ( ) ( )1 01 01 01 2 02 02 02 3 03 03 03l R j L j C l R j L j C l R j L j C
2r

0,6...0,7 3U ( t ) e e e
2 4

ω ω ω ω ω ω

π

∞
− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

−∞

⎛= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×⎜⋅ ⎝∫  
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 ( ) ( ) ( )4 04 04 04 5 05 05 05

T
l R j L j C l R j L j C 2 j t j t

C 1
0

e e A sin t e dt e d .ω ω ω ω ω ωω ω− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⎞⎛ ⎞
× ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎟⎜ ⎟⎟⎝ ⎠⎠

∫  (2.22) 

 
Рисунок 2.11 – Вид пульсової хвилі, що пройшла через ліву (а) і праву (б) очні 

артерії: 1 – за нормального кровообігу; 2 – при симптомах АГ 

 

Таким чином, як видно з рис. 2.11, за нормального кровотоку систолічний тиск 

у лівій і правій очних артеріях становить 8400 Па (63 мм рт. ст.), що відповідає 

нормальному тиску в очній артерії, та підтверджує адекватність розробленої моделі, 

а при симптомах артеріальної гіпертонії спостерігається різке підвищення 

систолічного тиску і деяке спотворення форми пульсової хвилі. 
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Висновки 

Основні результати роботи наступні: 

1. Одержала подальший розвиток модель системи кровообігу людини у 

вигляді неоднорідної довгої лінії, всі ділянки якої працюють в режимі узгоджених 

опорів, за допомогою якої можна визначити значення кров’яного тиску в будь-якій 

точці кровоносної судини в будь-який момент часу, для дослідження системи 

церебральної гемодинаміки. 

2. Отримано аналітичні рівняння для опису процесу кровообігу у 

магістральних судинах головного мозку, що дозволяють визначити ступінь 

ураження артеріальною гіпертонією, ішемічним інсультом, аневризмою на ділянках 

артеріальної системи церебрального кровообігу. 

3. Чисельно досліджено процес кровообігу магістральних судин головного 

мозку за нормального кровотоку та при симптомах деяких хвороб (артеріальної 

гіпертонії, ішемічного інсульту, аневризмі). Отримані результати досліджень 

співпадають з реальними значеннями розподілу кров’яного тиску на тій чи іншій 

ділянці системи церебрального кровообігу. 

4. Отримані дослідження рекомендовані до застосування у практичній 

медицині для діагностування артеріальної гіпертонії, ішемічного інсульту, 

аневризми, оскільки встановлено адекватність кожного із проведених досліджень 

статистичними методами обробки результатів. 
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3. УСТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДВИЩЕННЯ ДЕГРАДАЦІЙНОЇ 

СТІЙКОСТІ КРИСТАЛІВ НАПІВІЗОЛЮЮЧОГО GaAs, Si 

 
3.1 Загальна характеристика роботи 

Кремній та арсенід галію протягом багатьох років залишаються базовими 

матеріалами сучасної напівпровідникової електроніки. Протягом останніх років 

великого значення набули роботи з розробки і дослідження наноструктур на основі 

вказаних матеріалів, зокрема кремнію. Сучасна напівпровідникова сонячна 

енергетика також, головним чином, базується на кремнії, а найефективніші сонячні 

елементи сучасності на основі каскадних гетероструктур виготовлені з 

використанням GaAs або сполук на його основі. 

Окремим напрямом, який також має велике значення в сонячній енергетиці, є 

розробка нових конструкцій сонячних модулів (СМ) і пошук нових підходів для 

покращання їх експлуатаційних характеристик і терміну роботи. 

Для всіх названих матеріалів, структур і приладів дуже важливим є 

забезпечення стабільності їх характеристик під дією різних зовнішніх впливів, або, 

іншими словами, покращання їх деградаційної стійкості. 

Одним з матеріалів, які використовуються для виготовлення оптичних 

елементів ІЧ-оптики, є напівізолюючий арсенід галію (АГН). Це зумовлено його 

оптичними властивостями, зокрема значенням показника заломлення в цій області 

та практично неселективним оптичним пропусканням у достатньо широкому 

спектральному діапазоні. У той же час матеріал є дуже чутливим до умов 

вирощування, які і визначають рівень внутрішніх механічних напружень і густину 

дислокацій у ньому. Крім того, подальші обробки можуть також стимулювати 

релаксацію механічних напружень у кристалах GaAs і зміну його оптичних та 

електричних властивостей. Це зумовлено тим, що релаксація напружень 

відбувається завдяки генерації структурних дефектів, що призводять до зміни 

властивостей кристалу. Слід зазначити, що при експлуатації в екстремальних 

умовах прилади на основі GaAs також можуть піддаватись різним зовнішнім 

впливам – термічним, радіаційним, електромагнітним. На момент виконання даної 
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роботи питання вивчення впливу різних обробок на оптичні властивості елементів 

ІЧ-оптики на основі GaAs було вивчене недостатньо, а існуючі публікації були 

присвячені, головним чином, дослідженню впливу на їх властивості проникаючої 

радіації. Те ж саме стосується і дослідження властивостей кремнієвих наноструктур 

після дії різних деградаційних впливів.  

Окремим питанням залишається покращання властивостей і терміну роботи 

приладів на основі названих матеріалів. Особливого значення останнім часом 

набуло питання покращання характеристик і збільшення терміну роботи СМ на 

основі кремнієвих сонячних елементів як базових приладів сучасної 

напівпровідникової сонячної енергетики. Задача підвищення ефективності 

використання напівпровідникових сонячних енергетичних систем (СЕС) разом з 

підвищенням коефіцієнта корисної дії (ККД) фотоелектричних перетворювачів (ФП) 

і зниження їх вартості, вимагає створення надійних сонячних модулів (СМ), які 

здатні тривалий час протистояти кліматичним деградаційним факторам і 

забезпечувати безвідмовну роботу у складі СЕС від 20 до 50 років. Переважна 

більшість СМ, що виробляються у світі, герметизують із застосуванням 

етиленвінілацетату (EVA) або полівінілбутиралю (PVB), для яких характерним є 

часткова деградація із часом і недостатнє пропускання в ультрафіолетовій області 

спектра. Тому пошук нових матеріалів, здатних розв’язати вказані проблеми, є 

важливим завданням сучасної напівпровідникової сонячної енергетики. 

Необхідність розв’язання вказаних вище завдань і визначає важливість і 

актуальність даної роботи. 

Метою роботи є розробка технологій покращання деградаційної стійкості 

кристалів напівізолюючого арсеніду галію, кремнієвих наноструктур і сонячних 

модулів на основі кремнієвих сонячних елементів. 

Для досягнення поставленої мети розв’язувались такі наукові завдання: 

– розробити технологію покращання деградаційної стійкості кристалів 

напівізолюючого GaAs до дії ВЧ електромагнітного опромінення та термічних 

обробок; 

– дослідити властивості кристалів напівізолюючого GaAs, у тому числі після 
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мікрохвильових обробок і встановити механізми їх модифікації; 

– дослідити структурну досконалість кристалів «сонячного кремнію», 

механічні напруження в них та встановити кореляцію цих властивостей з 

рекомбінаційними характеристиками матеріалу; 

– вивчити характеристики наноструктур на основі кремнію, отриманих 

методом іонної імплантації з наступними термічними обробками та розробити 

технологічні підходи для покращання їх фотолюмінесцентних властивостей і 

деградаційної стійкості; 

– запропонувати технологічні підходи для покращання фотоенергетичних 

характеристик і деградаційної стійкості сонячних модулів на основі кремнієвих 

сонячних елементів. 

Об’єкт дослідження – кристали кремнію та арсеніду галію, кремнієві 

наноструктури, сонячні модулі на основі кремнієвих сонячних елементів. 

Предмет дослідження – технологічні режими обробок кристалів GaAs, 

кремнієвих наноструктур, механізми покращання їх деградаційної стійкості, 

властивості кремнієвих сонячних модулів. 

Методи дослідження – механічні напруження та структурна досконалість 

кристалів GaAs вивчались методом комбінаційного розсіяння світла (КРС). Для 

оцінювання рівня механічних напружень і дефектності тонкого приповерхневого 

шару кристалів Si застосовувався метод електровідбиття. Пропускання та 

відбивання в ІЧ-області спектра досліджувались методом Фур’є спектроскопії. 

Оптичні константи плівок визначались методом лазерної еліпсометрії. Товщини 

плівок визначались методом профілометрії та лазерної еліпсометрії. Оптичні 

властивості кремнієвих нанострукутр досліджувались методами оптичного 

пропускання та фотолюмінесценції. Для дослідження морфології поверхні та 

визначення розмірів структурних елементів застосовувався метод атомно-силової 

мікроскопії (АСМ). Параметри сонячних модулів на основі кремнієвих сонячних 

елементів  визначались з вимірювання їх вольт-амперних характеристик. 
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3.2 Розробка технологій покращання деградаційної стійкості кристалів 

напівізолюючого GaAs, Si 

Одним з матеріалів, які використовуються для виготовлення оптичних 

елементів ІЧ-оптики, є напівізолюючий арсенід галію [1]. Це зумовлено його 

оптичними властивостями, зокрема значенням показника заломлення в цій області 

та практично неселективним оптичним пропусканням у достатньо широкому 

спектральному діапазоні [2, 3]. У той же час, матеріал є дуже чутливим до умов 

вирощування, які й визначають рівень внутрішніх механічних напружень і густину 

дислокацій у ньому [4, 5]. Крім того, подальші обробки можуть також стимулювати 

релаксацію механічних напружень у кристалах GaAs і зміну його оптичних та 

електричних властивостей [6, 7]. Це зумовлено тим, що релаксація напружень 

відбувається завдяки генерації структурних дефектів, що призводять до зміни 

властивостей кристала [6, 4]. Слід зазначити, що при експлуатації в екстремальних 

умовах прилади на основі GaAs також можуть піддаватись різним зовнішнім 

впливам – термічним, радіаційним, електромагнітним. 

Даний розділ роботи присвячений дослідженню впливу плазмових обробок, 

швидких термічних відпалів, високочастотного та мікрохвильового 

електромагнітного опромінення на оптичні властивості кристалів напівізолюючого 

GaAs в ІЧ-області спектра з метою пошуку шляхів покращання його деградаційної 

стійкості. 

Кристали напівізолюючого GaAs з орієнтацією (100), леговані Cr  (з питомим 

опором ~1·107 Ом·см), були вирощені методом Чохральського з рідинною 

герметизацією B2O3. Досліджувалися три серії зразків – № 1, 2 і 3 – оброблені в 

плазмі водню, азоту або аргону відповідно. Для порівняння також досліджувались 

вихідні зразки, які не проходили жодних попередніх обробок. 

Плазмові обробки та осадження алмазоподібних вуглецевих плівок (АВП) 

виконувались у плазмовому реакторі установки PE–CVD (plasma - enhanced chemical 

vapor deposition), розробленої в [8]. Режими плазмових обробок були наступними: 

15 хвилин при потужності ВЧ-розряду 175 Вт на частоті 13,56 МГц. 
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Для обробки у ВЧ-електромагнітному полі використовувалась та сама 

установка, при цьому досліджувана частина кристала закривалась маскою,  що  

виключало  інший  вплив на зразок, окрім  ВЧ-поля. ВЧ-обробки проводились в два 

етапи: 1 – 15 хвилин при потужності плазмового розряду 175 Вт, 2 – 47 хвилин при 

потужності плазмового розряду 250 Вт. Подальший швидкий термічний відпал 

(ШТВ) зразків проводився при температурі 600 °С протягом 30 секунд в атмосфері 

аргону. 

Осадження АВП (а-C:H:N) на GaAs проводилося з газової суміші CH4–H2–N2–

Ar при вмісті азоту в плазмі 45 % (щодо парціального тиску) протягом 47 хвилин 

при потужності ВЧ-розряду 200–250 Вт. При цьому осадження АВП проводилось 

тільки на частину зразка, а інша частина проходила другий етап ВЧ-обробки. 

Спектри  ІЧ-пропускання  та  відбивання  вимірювались  на  Фур’є-

спектрометрі Infralum FT-801 у спектральному інтервалі 5−15 мкм. 

На рис.3.2.1 наведено результати вимірювань спектрів пропускання в ІЧ-

області спектра трьох зразків GaAs. Видно, що вихідні зразки № 1 і № 2  мають 

пропускання типове для напівізолюючого GaAs у цій області – близько 56 %. 

Під дією ВЧ-електромагнітного поля та плазмової обробки відкритої ділянки 

кристал GaAs частково розігрівається, що і викликає описану релаксацію. 

Результати з впливу ШТВ на пропускання GaAs підтверджують запропоновану 

модель. Для того, щоб визначити вплив обробок на властивості поверхні GaAs було 

досліджено спектри відбивання зразків з серії № 3. Як видно з рисунка, усі зміни 

після обробок не перевищують 4–5 %. Для зразка, що пройшов двостадійну ВЧ-

обробку, спектр відбивання є близьким до спектра вихідного кристала , а подальший 

ШТВ на ~2 % зменшує відбивання у спектральному діапазоні 6–12 мкм. 

Ураховуючи значні зміни спектрів пропускання після вказаних обробок, можна 

зробити висновок, що дані щодо відбивання підтверджують запропоновану вище 

модель. 
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Рисунок 3.1 – Спектри пропускання кристалів GaAs: 

а) 1 – вихідний зразок; 2 – після ВЧ-обробки протягом 15 хв; 3 – зразок № 2 

після ВЧ-обробки протягом 47 хв; 4 – зразок № 3 після ШТВ при 600 °С протягом 

30 с; 

б) 1 – вихідний зразок; 2 – зразок № 1 після обробки в плазмі водню; 3 –

 зразок № 2 після ВЧ обробки протягом 47 хв; 4 – зразок № 3 після ШТВ при 600 °С 

протягом 30 с 

У цьому випадку на поверхні GaAs внаслідок відпалу і за наявності на 

поверхні галію і в приповерхневому шарі азоту може формуватись шар GaN. 

Оскільки показник заломлення GaN в ІЧ-області спектра є суттєво меншим, ніж 
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показник заломлення GaAs, плівка GaN може діяти як антивідбиваючий 

(просвітлюючий) шар.  

Проте, незалежно від цього ефекту, пропускання відпаленого зразка № 3 так 

само, як і відпалених зразків № 1 і 2, різко падало. Причиною цього є той самий 

ефект релаксації внутрішніх механічних напружень, який відбувається завдяки 

генерації нових структурних дефектів у кристалах GaAs, як це спостерігалось для 

зразків, що не проходили плазмових обробок. Проте, як випливає з порівняння 

результатів, плазмові обробки дозволяють дещо зменшити негативний вплив ШТВ 

на пропускання кристалів напівізолюючого GaAs. 

Ефект покращання деградаційної стійкості для плазмово-оброблених зразків 

пов’язаний з релаксацією внутрішніх механічних напружень у приповерхневому 

шарі АГН у результаті плазмової обробки. При цьому відрелаксований шар у 

процесі подальшої ВЧ-обробки і релаксації напружень у всьому об’ємі кристала 

може виступати як гетер дефектів, які генеруються в об’ємі. Цьому буде сприяти 

існуючий градієнт механічних напружень від об’єму до поверхні АГН. Крім того, 

при ВЧ-обробці може відбуватись анігіляція дефектів, які гетеруються з об’єму з 

дефектами, що утворились при плазмовій обробці в приповерхневому шарі. Також у 

процесі ВЧ-обробки відбувається відпал радіаційних дефектів у приповерхневому 

відрелаксованому шарі. Іншим важливим практичним застосуванням 

запропонованих технологічних підходів є збільшення пропускання в ІЧ-області 

спектра оптичних елементів на основі напівізолюючого GaAs. У роботі було 

показано, що застосування плазмової обробки дозволяє збільшити пропускання 

кристала GaAs, покритого антивідбивальною алмазоподібною вуглецевою плівкою 

порівняно з просвітленим, але необробленим кристалом. 

 

3.3 Властивості «сонячного» кремнію, кремнієвих наноструктур і розробка 

методів покращення їх деградаційної стійкості 

Одним із можливих застосувань кремнієвих наноструктур поряд з добре 

відомими, такими як застосування у виробництві сенсорів, як антивідбиваних шарів, 

для емісійних катодів і т. ін., є використання для перевипромінювання поглинутого 
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в УФ області спектра світла в область фоточутливості фотоелектричних 

перетворювачів сонячної енергії (сонячних елементів СЕ). Якщо говорити про 

кремнієві СЕ, як найбільш поширені в сучасній напівпровідниковій сонячній 

енергетиці, то, відповідно до оптичних властивостей Si і спектром Сонця, вони 

мають область спектральної чутливості 400–1150 нм. При цьому частина сонячного 

спектра з енергіями фотонів менш за ширину забороненої зони Si і в ближній 

ультрафіолетовій (УФ) області не чинить вплив на фотоелектричне перетворення. 

ІЧ-область спектра може бути використана за рахунок двофотонного поглинання, 

проте ефективність такого процесу є дуже невисокою. У той же час фотони з 

високою енергією (з УФ-області сонячного спектра) можуть поглинатися 

напівпровідниковими нанокластерами, які знаходяться в діелектричній матриці та 

перевипромінюватися в область фоточутливості Si СЕ. Як видно з рис. 3.2, 3.3 Si 

нанокластери в матриці SiO2 добре підходять для розв’язання цієї задачі, оскільки 

максимум смуги ФЛ такої наноструктури знаходиться недалеко від максимуму 

спектральної чутливості Si СЕ, а квантовий вихід ФЛ є досить високим. Крім того, 

важливою задачею напівпровідникової сонячної енергетики є подовження терміну 

роботи СЕ, модулів і батарей, що дозволить у кінцевому результаті знизити вартість 

електричної енергії, яка виробляється таким способом. Алмазоподібні вуглецеві 

плівки (АВП) є не тільки ефективними просвітлювальними і пасивувальними 

шарами для Si, але й дозволяють підвищити їх деградаційну стійкість до дії 

проникної радіації. Нижче наводяться результати  щодо  впливу  осадження  АВП  

на  ФЛ  структур  із  Si-нанокластерами, отриманими іонною імплантацією Si у SiO2 

і наступними термічними відпалами. 

Досліджувались наступні зразки: 

– S1 – плівка SiOx отримана термічним розпорошенням порошку діоксиду 

кремнію у вакуумі з наступним відпалом в атмосфері Ar при 1150 0С упродовж 

20 хв; 

– TD – S1+ додатковий відпал у суміші N2+O2 при 450 0С продовж 2 год; 

– TDH – TD+ додатковий відпал в атмосфері H2 при 450 0С продовж 1 год. 
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Рисунок 3.2 – Спектри ФЛ (λex = 325 нм) структур з Si–нк, отриманих 

імплантацією Si+ у кварц, після високотемпературного (1150 °С, Ar, 20 хв) 

формуючого відпалу (1, 2) та після наступного низькотемпературного (450 °С, 

N2+O2, 2 год)  формуючого  відпалу  (1’, 2’),  з  дозою  DSi:  1, 1’ – 5·1016 іон/см2; 

2, 2’ – 1·1017 іон/см2 

 

Режими осадження АВП: метод PE CVD із суміші газів CH4:H2:N2 (N2 = 45 %) 

при потужності розряду 175 Вт і тиску 105 Па. Товщина плівки складала 200 нм. 

Плівка осаджувалась на частину кожної наноструктури, при цьому частина зразка 

закривалась маскою. Отримані зразки після дослідження спектрів ФЛ на першому 

етапі опромінювались γ-квантами дозою 106 рад за допомогою джерела 60Co. Після 

досліджень спектрів ФЛ зразки на другому етапі доопромінювались γ-квантами 

дозою 4·106 рад, так, що сумарна доза опромінення становила 5·106 рад. 

З рис. 3.2 видно, що найінтенсивнішою є ФЛ зразка TDH, а найслабшою – 

зразка S1. Зазначимо, що для практичного застосування найперспективнішою 

видається структура TDH з огляду на високу інтенсивність ФЛ. На рис. 3.3 наведені 

спектри ФЛ тестового зразка (1) і АВП, осадженої на плівку SiOx (крива 2) або на p-

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
0

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Інтенсив-
ність ФЛ, 
відн. од. 

 1 
 2 
 1' 
 2' 

Eex 



52 

 

Si (КДБ-10, (100) (крива 3). З рис. 3.5 видно, що інтенсивність ФЛ АВП в області 

750–800 нм є майже на порядок меншою, ніж ФЛ тестового зразка. Це, у свою чергу, 

означає, що ФЛ АВП ніяким чином не впливатиме на ФЛ наноструктур TD і TDH 

(рис. 3.5). І тільки для структур S1 можна чекати впливу ФЛ АВП на ФЛ системи 

АВП–Si наноструктури. Дійсно, як видно з рис. 3.8, після осадження АВП в спектрі 

ФЛ з’являється додатковий пік в області ∼ 700 нм, обумовлений ФЛ власне АВП. У 

результаті, сумарний спектр ФЛ формується двома смугами, максимуми яких 

знаходяться при ∼ 700 нм і ∼ 850 нм. Оскільки максимум ФЛ наноструктури 

знаходиться при ∼ 770 нм, а інтенсивність ФЛ АВП в області ∼ 850 нм є дуже малою 

(рис. 3.6) поява піка ФЛ при 850 нм не може бути пояснена простою суперпозицією 

ФЛ наноструктури і АВП, а, ймовірно, зумовлена впливом водню на пасивацію 

рекомбінаційно-активних центрів. 

 
Рисунок 3.3 – Спектри ФЛ (λex = 473 нм) структур із Si–нк, отриманих 

імплантацією Si+ у кварц, після високотемпературного (1150 °С, Ar, 20 хв) 

формуючого відпалу (1, 2) та після наступного низькотемпературного (450 °С,  

N2+O2,  2 год)  формуючого  відпалу  (1’, 2’),  з  дозою  DSi:  1, 1’ – 5·1016 іон/см2; 

2, 2’ – 1·1017 іон/см2 
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Після опромінення вихідної наноструктури і наноструктури, покритої АВП, γ-

квантами з дозою 106 рад., має місце незначне падіння інтенсивності ФЛ обох 

зразків (рис. 3.7). Основна увага приділялась дослідженню наноструктури типу 

TDH, інтенсивність ФЛ якої практично на порядок перевищує ФЛ структури S1 

(рис. 3.5, 3.6, 3.7). 
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Рисунок 3.4 – Спектри ФЛ:  1 – тестовий  зразок;  2 – АВП  на  SiOx;  3 – АВП 

на p-Si 
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Рисунок  3.5 – Спектри ФЛ:  1 – тестовий  зразок;  2 – структура  S1;  3 –

 структура TD; 4 – структура TDH 
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Рисунок 3.6 – Спектри ФЛ: 1 – структура S1; 2 – структура S1+АВП 
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Рисунок 3.7 – Спектри  ФЛ  після  γ-опромінення  з  дозою  106 рад.: 

1 – структура S1; 2 – структура S1+АВП 

Деградаційна стійкість структур з нанокластерами кремнію в матриці діоксиду 

кремнію до дії гамма-опромінення покращується завдяки осадженню 

алмазоподібної вуглецевої плівки, що зумовлено ефектом пасивації рекомбінаційно-

активних центрів у нанокластерах воднем, який вивільняється з плівки під час 

обробки. 
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3.4 Розробка методів підвищення ефективності та деградаційної стійкості 

сонячних елементів та модулів 

На основі розроблених технологічних маршрутів виготовлення сонячних 

фотомодулів, описаного вище, можна запропонувати маршрут виготовлення СЕ і 

СМ з використанням органічних нанокомпозитів для більш ефективного 

використання УФ частини сонячного спектра і підвищення деградаційної стійкості 

СМ. При цьому барвники є складними органічними сполуками і їх слід адаптувати 

до використання при інкапсуляції модулів і СЕ на основі кремнійорганічних сполук. 

Із цією метою згадані вище технологічні маршрути мають бути доповнені двома 

технологічними етапами, що складаються з кількох технологічних операцій кожен. 

Першим технологічним етапом є приготування розчину з органічним барвником 

(рис. 3.8, а) з метою забезпечення його подальшого ефективного розчинення в 

кремнійорганічному інкапсулянті. У результаті проведених експериментів був 

вибраний оптимальний розчинник, яким виявився хлороформ. Наступним 

технологічним етапом став етап приготування розчину барвника в інкапсулянті, 

який, у свою чергу, склався з кількох технологічних операцій (рис. 3.8, б). 

Виготовлені таким чином комбіновані герметики використовувались для заключної 

інкапсуляції фотоперетворювачів з герметиками з додаванням органічних барвників 

або в процедурі виготовлення сонячних фотомодулів на основі матриць СЕ, або для 

інкапсуляції одиничних СЕ. При цьому, як уже зазначалось вище, 

використовувались розроблені раніше базові технологічні маршрути виготовлення 

СЕ, або фотомодулів (рис. 3.8, в). Зазначимо, що перевагою запропонованих 

технологічних етапів використання герметиків з органічними барвниками є 

застосування їх після заключного етапу виготовлення СЕ та на першому етапі при їх 

адаптації в технологічний маршрут виготовлення фотомодулів, що дозволяє 

виключити додаткові корекції вже відпрацьованих і апробованих технологічних 

маршрутів. 
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Рисунок 3.8 – Технологічні етапи технологічного маршруту виготовлення СЕ 

та СМ з використанням органічних нанокомпозитів 
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рис. 3.9. На рис. 3.10 показано експериментальний зразок СБ 135 Вт (АМ 1,5). 

Відповідні характеристики СМ 45 і СБ 135 подані у табл. 3.1, 3.2. 

 
Рисунок 3.9 – Субмодулі СМ 45, герметизовані кремнійорганічним каучуком з 

барвником і фронтальним прозорим захисним покриттям з мінерального скла. 

 

Таблица 3.1  –  Характеристики СМ 45 

Субмодуль СМ 45 

Струм короткого замикання, Ікз 10,94 А 
Напруга холостого ходу, Uхх 7,53 В 
*Рmax (у точці максимальної потужності) 45 Вт 
*АМ 1,5 (1000 Вт/м2, 26 °С)  
Габарити: 700 х 540 х 20 мм 
Вага: 6,3 кг 

 

Фрагменти СМ, виготовлених із застосуванням описаних вище 

конструкторсько-технологічних рішень, пройшли випробовування на вплив 

циклічних змін температури в діапазоні плюс 50 ºС – мінус 50ºС. Час термоциклу 

складав 3,5 хв. Фрагменти, що досліджувалися, витримали 200 заданих термоциклів 

без зміни фотоенергетичних характеристик та зовнішнього вигляду. 
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Рисунок 3.10 – Сонячна батарея СБ 135, виготовлена з субмодулів СМ 45 

 

Таблиця 3.2  – Характеристики СБ 135 

Субмодуль СМ 135 

Струм короткого замикання, Ікз 10,92 А 
Напруга холостого ходу, Uхх 22,5 В 
*Рmax (у точці максимальної потужності) 135 Вт 
*АМ 1,5 (1000 Вт/м2, 26 °С)  
Габарити: 1620 х 700 х 20 мм 
Вага: 19,2 кг 

 

У результаті виконаних досліджень було встановлено, що використання 

забарвлених полімерних композитів дозволяє покращити фотоенергетичні 

характеристики сонячних елементів, фотомодулів і батарей на основі кремнію за 

рахунок більш ефективного використання короткохвильової частини сонячного 

спектра. 
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Висновки 

1. Запропоновано метод покращання деградаційної стійкості кристалів 

напівізолюючого арсеніду галію, компенсованих хромом, до дії ВЧ- і термічних 

обробок за рахунок застосування попередніх плазмових обробок. Ці обробки 

формують частково відрелаксований порушений приповерхневий шар, який може 

гетерувати дефекти з решти об’єму кристала під час подальших обробок. 

Застосування вказаної обробки також дозволяє покращити пропускання в ІЧ-області 

спектра системи АВП–GaAs, що є практично важливим для застосування вказаних 

структур як елементів ІЧ-оптики. 

2. Виявлено кореляцію між структурною досконалістю тонкого 

приповерхневого шару «сонячного» кремнію, рівнем внутрішніх механічних 

напружень у ньому та рекомбінаційними характеристиками матеріалу. 

3. Встановлено, що осадження алмазоподібної вуглецевої плівки на структуру 

з нанокластерами кремнію в матриці діоксиду кремнію приводить до підвищення 

інтенсивності довгохвильової фотолюмінесценції нанокластерів кремнію завдяки 

пасивації рекомбінаційно-активних центрів воднем та до зсуву максимуму 

фотолюмінесценції в область більшої фоточутливості сонячних елементів на основі 

кремнію. 

4. Показано, що деградаційна стійкість структур з нанокластерами кремнію в 

матриці діоксиду кремнію до дії гамма-опромінення може бути покращена завдяки 

осадженню алмазоподібної вуглецевої плівки, що зумовлено ефектом пасивації 

рекомбінаційно-активних центрів у нанокластерах воднем, який вивільняється з 

плівки під час обробки. 

5. Удосконалено технологію герметизації сонячних модулів 

двокомпонентними силіконовими заливними герметиками та встановлено, що їх 

використання разом із забарвленими полімерними композитами дозволяє 

покращити фотоенергетичні характеристики сонячних елементів, фотомодулів і 

батарей на основі кремнію за рахунок більш ефективного використання 

короткохвильової частини сонячного спектра. 
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4. РОЗРОБЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ДЕСТРУКЦІЇ, 

РУЙНУВАННЯ ТА СТРУМИННОГО МАСОПЕРЕНОСУ 

 

 4.1 Загальна характеристика методів обробки матеріалів потужними 

компактними струменями 

Струминні методи різання в системі технологій обробки конструкційних 

матеріалів займають досить широку нішу, обумовлену тим, що струмінь рідини є 

ідеалізованим точковим різальним інструментом, здатним по продуктивності і 

якості одержуваних поверхонь конкурувати з обробкою матеріалів тиском 

(вирубними штампами), механічним різанням, електрохімічним, електроіскровим, 

ультразвуковим і лазерним методами. 

У той же час, незважаючи на те, що локалізація струминного впливу в малих 

обсягах дозволяє одержати щільність кінетичної енергії на рівні 85 МВт/см2, 

здатність струменя вибірково виконувати роботу руйнування й обтікати перешкоди, 

вимагало пошуку нових шляхів підвищення енергетичної ефективність гідрорізання. 

Головною проблемою, що виникає при реалізації струминного різання, залишається 

проблема максимально повного використання енергії струменя. Як правило, при 

різанні матеріалів надзвуковим струменем чистої води, що витікає із соплового 

насадка під тиском до 500 МПа, на виконання корисної роботи витрачається не 

більше 3%її енергії. З урахуванням механічних і гідравлічних втрат у системі цей 

показник буде ще меншим. 

З погляду підвищення ефективності й продуктивності різання перспективними 

є методи, засновані на введенні у високошвидкісний потік розчинів полімерів або 

абразивних часток, зміні стану оброблюваної заготовки в зоні різання, усуненні ряду 

ефектів, що знижують гідродинамічне навантаження майданчиків руйнування, 

застосуванні поверхнево-активних речовин, що активізують деструкцію й 

диспергацію матеріалу в зоні дії струменя і т.д. Нині досить вивчено кілька методів 

струминного різання, що відрізняються механізмом руйнування оброблюваного 

матеріалу та знаходять застосування в багатьох галузях народного господарства. 
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Розглянемо класифікацію струминних методів різання матеріалів. У найбільш 

загальному виді їх можна розділити на дві принципово одмінні групи:  

– методи, що базуються на тому, що струминний потік рідини (однофазний 

або багатофазний), володіючи високим запасом кінетичної енергії, безпосередньо 

виконує роботу руйнування;  

– методи, у яких струмінь рідини створює ті або інші умови активізації 

процесів руйнування від інших джерел енергії. 

 До першої групи відносяться:  

1) струминне різання (гідрорізання, WaterJet Penetrations); 

2) струменево-абразивне різання (гідроабразивне різання, Abrasive Water Jet 

process); 

3) криговодяне різання (Water-Ice Jet Penetrations). 

До другої групи відносяться наступні методи: 

1) струменево-лазерне термозколювання; 

2) струменево-лазернерізання (Water Jet Guided Laser Cutting,  Laser-Microjet 

Technology) 

Перша группа методів одержала найбільше поширення в машинобудуванні, 

авіаційній та радіотехнічній промисловості; методи другої групи активно 

розвиваються й перспективні для використання у галузі високих технологій, 

радіоелектроніці й обробці надтвердих матеріалів.  

Розглянемо більш докладно струминне різання матеріалів.  

Руйнування матеріалу високошвидкісним потоком рідини відбувається 

внаслідок протікання в зоні різання ряду явищ механічного й гідродинамічного 

характеру, а також абсорбційних, теплових, хімічних процесів, що приводять до 

втрати міцності матеріалу. Втрата міцності при цьому носить утомлюваний 

полідеформаційний характер.  

Так як рух струменя в повітрі, що витікає із сопла під тиском понад 50 МПа, 

відбувається з надзвуковою швидкістю, прикладене струминне навантаження 

поверхні можна вважати ударним. Локалізоване в малих об’ємах, таке навантаження 

викликає незначну пружну деформацію тіла зі швидким підвищенням напруг у зоні 
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обробки до критичних значень, після чого відбувається практично крихке 

руйнування матеріалу за рахунок активного розвитку мікродефектів (пор, порожнеч, 

порушень структури, місць дефектів хімічних реакцій, чужорідних включень) з 

утворенням мікротріщин. Елементи мікростружки утворюються в результаті 

відриву, відколу або зрушення мікрообсягів поверхні, а фізичну схему обробки 

ізотропного однорідного матеріалу з деякими допущеннями можна вважати 

подібноюсхемі обробки матеріалу ріжучими мікроклинами. Форма й розміри 

відокремлюваної від матеріалу мікростружки різні й залежать від швидкості 

натікання рідини, діаметра сопла, швидкості робочої подачі, а також від міцності 

матеріалу і його схильності до прояву крихких властивостей.  

Механізм квазікрихкого руйнування в процесі обробки протікає по декільком 

схемам внаслідок неоднорідності струменя залежно від умов взаємодії струменя з 

оброблюваним тілом. Ідеалізований інструмент – струмінь – неоднорідна по 

складута має чітко виражене вісесиметричне ядро, форма якого наближається до 

форми конуса, і оболонку, що складається з аерованої рідини, яка при видаленні від 

зрізу сопла знаходить вид високошвидкісного потоку окремих крапель. При цьому 

внаслідок наявності поперечного тиску в струмені потік за соплом злегка 

розширюється, але головні зміни відбуваються в структурі струменя: компактне 

ядро скорочується, поступово здобуває хвильову структуру й, нарешті, розпадається 

на окремі фрагменти. Саме тому відстань в (75–100) dc, на якому компактне ядро ще 

зберігається, і струмінь має ще достатню швидкість, і, отже, запас кінетичної 

енергії, є оптимальним з погляду ефективності використання енергії струменя. 

Проблема енергетичної ефективності обумовлена тим, що підведена енергія 

(механічна робота, витрачена на створення високого тиску) повинна 

трансформуватися спочатку в потенційну енергію стислої рідини, а потім у 

кінетичну енергію потоку, що рухається, – струменя, і тільки потім частково 

витратитися на роботу руйнування матеріалу.  

Згідно з теорією В.Д. Кузнєцова [1], робота W,  витрачена на пружне або 

пластичне деформування матеріалу, пропорційна обсягу зруйнованого матеріалу, 
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поверхневої енергії по площах спайки, і обернено пропорційна відстані між 

атомами: 

 

W CV
a

= η
,                    (4.1) 

де  C– коефіцієнт, що залежить від точкиприкладення навантаження; V–об’єм 

зруйнованого матеріалу; η – поверхнева енергія; а – відстань між атомами. 

Для того, щоб різання відбувалося із прийнятною продуктивністю, необхідно 

забезпечити перевищення тиску витікання рідини такого критичного рівня, при 

якому компактне ядро струменя, потрапляючи на поверхню обробки, викликає 

лавиноподібнероззміцнення й активне тріщиноутворення з наступним розростанням 

тріщин до критичних значень (рис. 4.1). Визначивши ефективність гідрорізання 

відношенням енергії, витраченої на руйнування матеріалу Ер, до спожитої 

гідросистемою високого тиску енергії Еп бачимо, що процес руйнування матеріалу, 

який починається при критичному рівні тиску ркрт, залишається низько 

продуктивним, однак з підвищенням тиску його ефективність пропорційно зростає. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1 – Розростання тріщин до критичних значень 
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Таблиця 4.1 – Класифікація методів струминної обробки матеріалів 
Види обробки Класифікаційна 

ознака Очищення Різання 

По типу  
виконуваних 
операцій 

Поверхнева обробка Об'ємна обробка 
 

Обробка в 
несталому режимі 
(наскрізне 
прошивання та 
виконання глухих 
отворів)  

Різання низкоміцних 
матеріалів + 

Різання конструкційних 
пластмас і  
неметалевих композитів 

+ 

Різання сталей і сплавів + 

По типу 
оброблюваних 
матеріалів 

Очищення поверхонь 
міцних пластмас і 
металів від покриттів і 
забруднень 

Різання 
важкооброблюваних 
матеріалів 

+- 

Обробка чистою водою 

Обробка розчинами  По составу 
технологічної 
рідини  Обробка 

багатокомпонентним 
потоком 

+ + 

Безперервний струмінь  Безперервний 
струмінь  

 За схемою впливу 
струменя на 
оброблюваний 
матеріал Пульсуючий 

Безперервний струмінь  
 Імпульсний 

Сопла  із центральним 
каналом у вигляді 
окружності 

 За формою каналів 
струменю 
формуючих сопел Щілинні сопла (сопла зі 

змінюваною геометрією) 

Сопла центральним 
каналом у вигляді 

окружності 
+ 

Обробка одиничним 
струменем 

Обробка роторними 
пристроями 

 По типу 
застосовуваних 
струменеформуючих 
пристроїв 

Обробка вихровими 
пристроями  

Обробка одиничним 
струменем 

 
+ 

 По типу активізації 
процесів 
гідроруйнування 

Усунення шкідливих 
ефектів 

Уведення додаткової 
енергії 
Зміна властивостей 

+ 
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4.2 Фізичні явища, які протікають на поверхні оброблюваної заготівки 

під час струминно-лазерного впливу. Різання та скрайбування матеріалів 

Новизна технологій струминно-лазерного різання та намагання розробниками 

надати даному питанню більш практичний ракурс обумовило розрізненість наявної 

інформації, відсутність систематизованих відомостей стосовно фізичних аспектів 

ведення обробки. У той же час перспективність методу в плані можливостей різання 

найрізноманітніших матеріалів обумовлює активний розвиток робіт з даного 

напрямку, як в теоретичному, так і у практичному плані. Не виключенням є і 

Україна, лабораторії якої наразі зосередили свою увагу на нових аспектах методу 

струминно-лазерного впливу, а саме на можливостях модифікації поверхневих 

шарів різних конструкційних та інструментальних матеріалів, на розробці нового 

підходу та теоретичних засад функціонально-орієнтованої обробки композитів. 

Проаналізуємо напрацювання фахівців у галузі струминно-лазерної обробки.  

Для встановлення можливостей проникнення променя лазеру, спрямленого 

рідиною, автори [2] дослідили явище розпаду струменя рідини і встановили, що 

довжина активної частини струменя, на якій останній спроможний виконувати 

ефективну обробку, залежить від режимів його витікання. Ці режими пов'язані з 

можливою комбінацією сил, діючих на струмінь:силою інерції рідини, поверхневою 

напруженістю та аеродинамічними силами, що впливають на оболонку струменя. 

Оскільки на різні фрагменти струменя сили впливають по-різному, категорії 

режимів розпаду можна оцінити, розглянувши довжину розпаду струменя (Lb) у 

функції середньої швидкості струменя ( ) в певному перетині. Функція Lb( ) дає 

так звану криву розпаду.  

Типова конфігурація кривої розпаду, отриманої експериментально, показана 

на рис. 4.2. 

Дослідники з’ясували [2], що фактично механізм розпаду пов'язаний з 

різницею швидкості  між струменем рідини й навколишньою 

атмосферою. Ця різниця обумовлюється рівнем аеродинамічних сил, які 

безпосередньо впливають на оболонкову частину струменя і викликають його 

аерацію. У випадку, коли швидкість струменя є відносно малою, навколишній газ 
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знаходиться у стані відносного спокою, і аеродинамічні сили незначні: на межі 

«атмосфера-струмінь» поверхнева напруженість підвищує не дозволяє струменеві 

досягти активної дисипації і обумовлює тільки ріст осесиметричних довгих 

порушень з появою довгих хвиль на поверхні струменя. 

 
Рисунок 4.2. – Емпірична крива розпаду (Lb - довжина розпаду, V - швидкість 

розпаду) 
 

Капілярне звуження руйнує струмінь на краплі діаметром, порівнянним з 

діаметром струменя. Виникає так званий режим Релея: у цьому випадку довжина 

розпаду збільшується лінійно з , поки не досягне максимуму, поміченого 

критичною точкою (D на рис. 4.2.1). Зменшення довжини розпаду поза точкою D 

фактично пов'язане зі збільшенням впливу аеродинамічних сил. Механізм розпаду 

змінюється прогресивно осесиметрично від звуження капіляру (розширений розпад) 

до асиметричного хвильового розпаду й потім вже руйнується, сприймаючи 

навантаження потоком повітря. Високі значення  (висока відносна швидкість газу 

або рідини), несталість, змушує струмінь розбиватися на краплі, діаметр яких 

менший за діаметр струменя. Це умови Тейлора або режиму атомізації. 

Процес дестабілізації змінюється у просторі і у часі,приводячи до виникнення 

коливальних явищ у самому струмені, в якого сталою залишається лише початкова 

частина (його ядро).  

Експериментальні дослідження [3] були проведені для того, щоб зрозуміти 

механізм розпаду струменя. Вони передбачали контроль локального і глобального 

типів. Під час контролю локального типу струмінь розглядали в тимчасовому 
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розвитку граничного зсуву в специфічному положенні з  використанням лазерного 

променя,що взаємодіяв із малою частиною рідини струменя. При глобальному 

контролі досліджували увесь струмінь (або істотну його частину), яка витікала у 

атмосферу. В цьому випадку сколомований пучок випромінювання висвітлював 

струмінь з метою створення тіньового зображення (на основі чого створювали 

тіньовий фотознімок). Час витримки зображення встановлювали коротшим за 

дискрету швидкості струменя, щоб зафіксувати поширення струменя у просторі. 

Переміщення в цей час повинне бути меншим, чим роздільна здатність зображення. 

Далі за допомогою ручного або автоматичного аналізу зображення визначали зміни 

діаметра струменя та довжину його розпаду. 

Однак при дослідженні струминно-лазерної обробки зі швидкістю понад 100 

м/с і діаметром струменя меншим за 500 мкм використання двох методів класичної 

процедури контролю (тіньове зображення) було складною й дорогою справою, як і 

використання високошвидкісних камер та необхідних джерел світла; трудомістким є 

і оброблення безлічі зображень.  

Однак сполучення видимого світла й струменя води фактично служить 

інструментом виміру довжини розпаду вільного струменя. Струмінь направляє 

світло до точки, в якій амплітуда поверхневих хвиль буде досить велика, щоб 

розсіяти світло за межі струменя. Спостерігаючи за струменем у 

перпендикулярному напрямку до його осі, можна зафіксувати світло, що з'являється. 

Воно і вказуватиме місце виникнення розпаду. Цей метод глобального типу 

візуалізує точку розпаду струменя і додатково встановлює його спрямовуючі 

властивості. В роботі [4] сказано про оперативне дослідження на основі 

статистичної вибірки коливань розпаду.  

В роботі [5] подано результати експерименту із He-Ne лазером. На першому 

етапі його промінь сполучали зі струменем рідини (води) за допомогою фокусуючої 

лінзи. Струмінь відтворює властивості циліндричного хвилеводу, хоча хвилі досить 

малі для виконання необхідних умов повного внутрішнього відбиття (ПВВ) на межі 

водно-повітряного контакту. Через розходження індексу переломлення (nwater= 1,33, 

nair = 1,0) у струменя більша числова апертура – 0,879. 
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На другому етапі визначали точку розпаду з виявленням розсіяного світла. 

Розглядалося поширення світла в струмені під час короткого проміжку часу, при 

якому струмінь рухається нескінченно мало. Амплітуда хвилі поверхні 

перевищувала граничний рівень кута падіння на водно-повітряну границю 

контакту(залежно від числової апертури сполучення) і досягала критичного кута 

ПВВ. З цього моменту світло починає розсіюватися зі струменя майже паралельно 

до поверхні, див. рис. 4.3. Поступово, з віддаленням, кут між віссю струменя й 

напрямком променів збільшується через послідовні відбиття від хвилястої поверхні. 

Цей ефект розсіювання хвиль в подальшому приводить до розсіювання світла 

назовні при збільшенні кутів відносно осі струменя. Перед точкою руйнування 

розсіюються промені в струмені практично на 900. Перпендикулярно напрямку осі 

струменя з'являється світло, яке вказує положення (точку) розпаду. 

Експериментально визначено, що пропускна спроможність струменя рідини 

обмежується певним «вікном» (рис. 4.3, б), що визначається довжиною хвилі лазеру. 

а)                                

 

 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 4.3 –  Процес розпадання світла зі струменя води (а) та «вікно» 

пропускання струменя (б): на останньому графіку показаний коефіцієнт поглинання 

випромінювання рідиною залежно від довжини хвилі. 
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Аналізуючи можливі галузі використання, автори роботи [6,7] надали, як вони 

зазначили, «неповні приклади» щодо демонстрації багатогранності та 

перспективності результатів, отриманих при даному виді обробки в задачах 

виробничого використання. Показано [8], що з’являється можливість різати товсті 

матеріали з високою якістю отримуваної крайки, з вузькими та практично 

вертикальними стінками, отримувати зону, не спотворену високими температурами 

та відповідним забрудненням або вилученого матеріалу, або частинками робочого 

тіла (наприклад, абразивними).  

Розглянемо ці приклади більш детально.  

1) Оброблення крайки кремнієвого сонячного фотоперетворювача. Ізоляція 

крайки може бути виконана при різанні канавки на краю пластини рис. 4.4. Мале 

термічне та механічне навантаження крайки дозволяє попереджувати формування 

шунтів, які значно знижують конверсійну ефективність перетворювача. На 

наведеному фото прикладі показана борозенка, виконана ультрафіолетовим 355 нм 

лазером, діаметр струминної насадки 40 мкм та сформованого струменя рідини 36 

мкм. Глибина змінюється від 20 до 25 мкм, залежно від тиску води, ширина різу 

становить 40 мкм. Різання виконане за один прохід при швидкості  подачі 300…350 

мм/с. Середня потужність 10,4 Вт; вона становить приблизно половину потрібної 

потужності, у разі використання лазеру з довжиною хвилі  532 нм.     

 
Рисунок 4.4 – Мікроскопічне зображення закругленої канавки, обробленої на 

кремнієвій пластинці сонячного фотоперетворювача 

2)  Наступний приклад дозволяє переконатися у спроможності різати у 

заявлений спосіб товстих кремнієвих пластин. Із використанням традиційних 
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лазерних або лазерно-газових систем виконати різ неможливо. Під час досліджень у 

якості зразка використовували кремнієву пластину високої чистоти, діаметром 150 

мм и товщиною 1200 мкм. Різання було виконане 532 нм лазером з модульованою 

добротністю та сопловою насадкою 50 мкм при швидкості 200 мм/с за 35 проходів, 

що дозволило отримати загальну швидкість контурного різу в 5,71 мм/с. На рис. 

4.2.4 показана бокова стінка зразка, де спостерігаються сліди проходів від такого 

сполученого інструмента. На рис. 4.5, б,в показана відмінна передня і задня крайки 

кремнію після різання, з  мінімальними сколюваннями. 

   

                           а)                                        б)                                        в) 
 

Рисунок  4.5 –  Електронно-мікроскопічне зображення: бокової сторони тонкої 

кремнієвої пластини (х1200); лицьового боку; зворотного боку 

 

3) Виконання профільних отворів у надтвердих матеріалів. Подаючи 

отримані результати, автори роботи [9] особливих коментарів не навели, 

зосередивши увагу виключно на тому, що високу якість крайки вдалося отримати 

завдяки використанню даного методу. 

4) Обробка GaAs/Ge пластин – ще один напрямок використання даної 

технології. Систематизованих даних з цього питання нами не виявлено, однак слід 

зазначити, що перспективність технології обумовлюється намагання одразу кількох 

дослідних лабораторій працювати із технологією лазерно-струминного різання [10], 

[11]. На рис. 4.6 подано результати   різання GaAs/Ge пластинок. Також  інтерес 

являють розрізнені дані стосовно використання лазерно-струминного різання для 

вибірки чверті у оптично-емісійних діодах.  
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Рисунок 4.6 – Мікроелектронні фото, отримані на скануючому мікроскопі:  

а): 20мкм в діаметрі сопло, отримане у традиційний спосіб 

 (при використанні доводочних операцій);  

б) абсолютно точно виконаний отвір сопла з циліндричною протоковою частиною 

 
5) Різання надміцних матеріалів. В роботі [12] подається кілька прикладів 

обробки надміцних матеріалів – полікристалічних алмазів на вольфрамовій зв’язці, 

кубічного нітриду бору та ін. Подані мікрофотографії різів різних зразків показують 

можливості метода при використанні неодимового лазера подвійної частоти із 

використанням 80 мкм сопла багато прохідним способом. Швидкість різання 

дорівнює 3,3 мм/мин.  

 

4.3  Типові машини для реалізації струминних технологій 

Наразі провідною компанією (та практично компанією-монополістом) із 

виготовлення обладнаня для струминно-лазерного різання є фірма SINOVASA, 

Switzerland, яка пропонує на ринку виробів типоряд машин (рис. 4.7) для виконання 

обробки переважно виробів радіоелектронної промисловості (у першу чергу, 

кремнієвих пластин, масок плазмових та світлодіодних панелей, фотоелектричних 

перетворювачів (арсенід-галієвих пластин).  

 

а) б) 
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Рисунок 4.7  – Обладнання, пропоноване фірмою SINOVASA, Switzerland 

На основі поданої презентації обладнання можна зробити висновок, що 

обладнання побудоване за модульною схемою і  традиційно складається з трьох 

функціонально закінчених блоків: операційного блоку, блоку живлення 

технологічною рідиною та блоку лазерного випромінювача із системою живлення та 

контролю. Кожен із цих блоків має власну систему керування, яка спроможна 

сполучатися із системою керування операційного блоку, чим забезпечується 

можливість комплектування обладнання виключно під задачу, поставлену 

замовником.  

До речі, згідно поданого на рис. 4.7 типоряду обладнання типізується за 

виконуваними операціями: трафаретування панелей, різання (переважно кремнієвих 

пластин), скрайбування (поділення напівпровідникових пластин на кристали), 

полірування поверхонь, комбінованого різання дисковим інструментом, ручного 

лазерного легування та ін. Ведуться активні роботи з модифікації струминно-

лазерним способом поверхневих шарів торця отриманої крайки. Сполучення 

операційного блоку із лазерним виконується за допомогою гнучкого файбер-

світловоду, що дозволяє досить легко розміщувати обладнання в приміщенні цеху та 

не потребує вжиття належних засобів із захисту персоналу від можливостей 
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потрапляння до променя (у разі використання «летючої оптики») та від опромінення 

розсіяним лазерним випромінюванням. Сполучення із блоком живлення 

виконується за допомогою гнучкого трубопроводу високого тиску. 

Операційний блок побудований за схемою рухомого по одній координаті столу, 

що дозволяє без зусиль здійснювати операції встановлення та заміни оброблюваної 

заготовки, та рухомої на каретці струминно-лазерної головки. 

Сполучення кожного із рухомих блоків із основою (виконаної із базальту) 

дозволяє значно підвищити точність відпрацювання переміщень та попередити 

виникнення динамічних явищ в робочому органі, що дає змогу забезпечити точність 

відтворення заданого контуру не гірше за 1 мкм. Власне такої точності вимагає ряд 

операцій скрайбування та трафаретування (мова йде, наприклад, про маски для 

електронно-променевих трубок або дисплейних матриць). Додатково на базальтовій 

основі змонтований вимірювач потужності, завдяки якому система керування 

виконує прецизійне налагодження головки на виконання потрібної операції. 

Параметрами, що керуються, постають: тиск технологічної рідини, тривалість 

імпульсів та їх частота, точка початкового впливу.  

 
Рисунок  4.8 – Тривимірна схема верстата для струминно-лазерного розкроювання 

панелей 
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Рисунок 4.9 – Робочий стіл з пристроєм для струминно-лазерного різання. Робочі 

переміщення забезпечені двома розділеними приводами подач 

 
Рисунок 4.10 –  Пристрій для виконання струминно-лазерного різання: 

конструктивно виконаний у вигляді окремого блоку, що забезпечує ведення процесу 

різання з одночасним контролем його параметрів 
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Керованого переміщення за вертикальною віссю пристрій не має. Однак 

розглянуте обладнання не має в цьому потреби: зазвичай операції виконують на 

тонких пластинках каліброваної товщини, отже, відслідковувати цю координату 

програмними засобами непередбачено.  

Вся допоміжна арматура (така, як фільтр тонкого очищення, камера контролю 

процесу, пристрій для налагодження струминного пристрою, а також клапан тиску 

та пристрій вертикального юстирування змонтовані у вигляді ряду блоків, 

сполучених з вертикальною кареткою, що дозволяє спростити як налагодження 

врестата, так і виконання налагоджувальних або профілактичних робіт із даним 

обладнанням. 

Приводи подач – високоточні, змонтовані на композитних напрямних із 

шарико-гвинтовими передачами (ШВП). Обертовий рух ШВП отримують від 

крокових двигунів, оснащених датчиками зворотного зв’язку. Опційно додатковий 

звотоний зв’язок забезпечується оптичними лінійками. Така багатоконтурність 

системи контрою надає змогу виконувати досить точні фасонні різи на окремих 

видах обладнання. 

 
 

Рисунок 4.11 –  Струминно-лазерна головка 
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Система керування кроковими двигунами, інтерполятори та CNC – пристрій 

змонтовані в операційному блоці за робочим столом. Під столом встановлено 

резервуар-уловлювач, а також засоби для фільтрації відпрацьованої рідини та 

видалення шламу. 

Особливості будови струминно-лазерної головки полягає у тому, що вона 

побудована за схемою центрально-віконного введення променя лазеру у потік 

рідини. Головка дозволяє отримувати струмінь рідини, близький до ламінарного, в 

потоці, що витікає під тиском до 50 МПа та має діаметр біля 0,06-0,12 мм. 

Фокусування випромінювання здійснюється на нижню поверхню прозорого вікна. 

Встановлений співвісно сопловий насадок формує струмінь, в якому лазерний 

промінь істотних втрат вже не зазнає. 

Для передування розбризкувань рідини при натіканні на перепону та 

паразитного розсіювання випромінювання, пов’язаного із явищами багаторазового 

відбиття, нижня частина струминно-лазерного пристрою захищена додатковим 

екраном. 

 
 

Рисунок 4.12  – Блок живлення високого тиску з системою керування 
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Блок живлення технологічною рідиною виконаний за мультиплікаторним 

принципом, із масляним контуром низького тиску та водяним контуром високого 

тиску. У якості рідини використовується переважно деіонізована вода; для окремих 

операцій використовують спеціальні водні розчини. Система керування блоком 

живлення може бути сполучена із операційним блоком. 

 
 

Рисунок 4.13 – Твердотільний лазер із оптоволоконним світловодом 
 
Джерело когерентного випромінювання – твердотільний Nd:Yag лазер з 

довжиною хвилі 1062 нм, частотою подачі імпульсів – до 5 кГц. Потужність у 

імпульсі – до 500 Вт (однак окремі моделі  можуть мати 1000 Вт). 

Резонатор лазеру сполучається із струминно-лазерною головкою за 

допомогою потичного волокна, довжина – біля 2,5 м, система керування лазеру 

сполучається з системою керування операційним блоком, утворюючи єдину гнучку 

систему для виконання заданих операці.  

Одже, аналіз конструкцій пропонованого на ринках обладнання для реалізації 

струминно-лазерних (мікроструминних) технологій орієнтовані перед усім на 

виконання прецизійних операцій обробки радіотехнічних матеріалів, що, власне, 

обумовлюється безальтернативністю даного метода в сучасних технологіях.  
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У той же час розробники досить активно ведуть пошук нових сфер 

застосування методу, при цьому майже не враховуючи доцільність нових технічних 

рішень щодо компоновок робочих машин, а також технологічних особливостей 

оброблюваних виробів.  

Вже було продемонстровано окремі аспекти застосування струминно-

лазерного методу обробки матеріалів для виконання задач розкроювання новиз 

конструкційних матеріалів, для реалізації функціонально-орієнтованої обробки.  

Тому  очевидним є те, що приведені конструкції обладнання не вичерпують усіх 

можливостей, що розкриває спосіб струминно-лазерного різання. Показані нами 

результати різання твердих сплавів і надтвердих матеріалів, виконання обробки 

композитних матеріалів, перфорування стільникових панелей та металевих листів 

дозволяє зробити припущення про розширення сфери використання методу і 

впровадження цієї передової технології у загальне машинобудування, авіаційно-

космічне виробництво. Однак такі роботи можуть бути ефективними лише у 

випадку, коли відповідне обладнання буде враховувати вимоги цих виробництв, 

вирізнятиметься новими технічними та конструктивними рішеннями, а відносно 

висока вартість машин для струминно-лазерного різання вимагає максимально 

повного використання усіх можливостей як окремих видів обробки, так і даного 

комбінованого методу.  

 

4.4  Опис лабораторного устаткування для проведення 

експериментальних досліджень 

Для проведення комплексу експериментальних досліджень за вище 

сформульованими задачами використовували діюче струминне обладнання та 

спеціальні лабораторні пристрої, виготовлені автором.  Досліди виконували 

частково в лабораторії КрНУ ім.М.Остроградського на універсальному лазерно-

струминному комплексі з п’ятикоординатною системою ЧПК ЛСК-5-400, а частково 

(при наборі статистичної вибірки) – в умовах підприємства «РОДЕНЬ» на трьох 

гідрорізних машинах ГАР-400.  
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Загальний вигляд ЛСК 400-5, принципову схему та склад основних вузлів і 

елементів подано на рис. 4.14. Основні технічні характеристики обладнання подано 

в табл. 4.2. Машина призначена для виконання струминного, струминно-

абразивного, лазерного  або лазерно-струминного розкроювання листових 

матеріалів товщиною до 60 мм і розмірами до 1500х2000 мм.  

   Таблиця 4.2 – Технічна характеристика гідрорізної машини 

№ п/п Характеристика Розм. Параметр 

1 Потужність головного приводу кВт 40 

2 Максимальний тиск МПа 380  

3 Розм. робочого столу мм 1500х2000 

4 Точність відпр. переміщень мм ±0,05 

5 Фракційність абразиву мм 0,05…0,22 

6 Максимальна витрата рідини  см3/хв 45 

7 
Діаметри сопла dcта калібрувальної 

трубки Dk 
мм 

dc = 0,1…0,65 

Dk = 0,8…1,35 

8 Тип лазеру та довжина хвилі нм Yag:Nd,  1062  

9 Потужність випромінювача середня Вт 410  

10 Частота імпульсів Гц 50-1000 

11 Система керування  
ЧПК «Графіка 

3+» 

12 Кількість керованих координат  5 

13 
Кількість інтерполяторів/одночасно 

керованих координат 
 2/3 

14 Координати   X,Y,Z,c,b 

 

Після складання комплексу його було випробувано та доопрацьовано у 

виробничих умовах,  а потім розміщено у окремому приміщенні х урахуванням усіх 

вимог безпеки. 
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Рисунок  4.14 –   Елементи дослідницького обладнання  ЛСК-400-5 (а) та робочого 
органу (б): 1 – несуча система; 2,3 – балки поздовжнього переміщення (Y); 4 – балка 

поперечного переміщення (Х); 5 – балка вертикального переміщення (Z); 6 – 
водоприймач; 7 – система «летючої оптики» твердотілького лазеру; 8 – каретка 

силового приводу; 9,10,11 – кожухи приводів; 12 – випромінювач лазеру; 13,14,16 – 
вузли повороту променя; 15 – обертова головка 

 
Рисунок 4.15 – Фото робочого столу із встановленою системою транспортування 

лазерного променя та струминно-лазерною головкою 



83 

 

   
 

   
 

Рисунок 4.16 – Робота над гідроструминним комплексом з п’ятикоординатною 

системою керування ЛСК-400-5:  а) монтування та попередні випробування; б) 

встановлення у спеціальному приміщенні; в) налагодження системи та встановлення 

зразка (лазерний тубус відведений); г) процес різання: заготовка  – кубічний нітрид 

бору товщиною 8 мм 

Вимірювання інтенсивності випромінювання здійснювали із використанням 

мультиметру мод. DT-832 та фотоелектричного перетворювача селенового типу. 

Незважаючи на простоту, вимірювальний прилад дозволяє досить точно 

оцінювати відносну зміну інтенсивності просвіченого та відбитого випромінювання. 

 

Висновки 

Виконано детальний та всебічний аналіз напрацювань у галузі струминно-

лазерного різання. Доведено перспективність та широкі технологічні можливості 

методу. Показано, що струминно-лазерний вплив здатен ефективно виконувати 



84 

 

оброблення більшості важкооброблюваних матеріалів, має суттєві перспективи для 

використання у загальному машинобудуванні, авіа-космічній промисловості.  

Приведено результати досліджень провідних фахівців у галузі струминно-

лазерного різання, у тому числі, російських вчених. Висвітлено результати, 

одержані авторами особисто.  

Проаналізовані різні варіанти введення променя когерентного випромінювача 

до струменя рідини малого діаметра. Установлено особливості розподілу 

випромінювання за перетином струменя, теоретично обґрунтовані принципи 

забезпечення рівномірного розподілу потужності у струмені. Сконструйовано нове 

кільцеве сопло малого діаметру, доведена його патентна чистота при оформленні 

заявки на винахід. Оцінено ефекти взаємодії струминно-променевого потоку з 

перепоною, на базі сформульованих положень руйнування матеріалів потужними 

потоками енергії визначено умови поширення деструкції та руйнування перепони. 

На основі експериментальних досліджень із урахуванням результатів 

розв’язання теплової задачі встановлена функціональна обумовленість 

продуктивності процесу лазерно-струминного різання параметрами випромінювання 

та режимами течії рідини для різних матеріалів та випадку виникнення у зоні 

різання короткочасного плазмового пробою. 

Розв’язання теплової задачі для ряду конкретних випадків дії зосередженого 

джерела тепла та теплозйомнику із інтенсивним масопереносом показало, що у 

самому поверхневому шарі слід очікувати перетворення, пов’язані зі зміною 

структури шару та його та хімічного складу. Для вияснення механізму таких 

перетворень виконано експериментальні дослідження із зняттям реальних 

температурних полів у зоні впливу. Показано, що на поверхні контакту «струмінь-

оброблюване тіло» під час дії лазерного випромінювання за певних умов виникає 

плазма, яка веде до утворення граничного шару з пересиченої пари, товщина якого 

циклічно змінюється і залежить від режимів впливу. Наявність парового шару разом 

із залишками рідини у порожнинах мікродефектів створює умови для передуванню 

розвитку магістральних тріщин та активного злиття дефектів, отже, створюються 

умови для високоінтенсивного масопереносу надмалими частинками. 
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Ідентифікація поверхні та її структури за допомогою наявного растрового 

електронного мікроскопу РЕМ-160И дозволила виявляти та зафіксувати зміни 

структури поверхневого шару. Ця методика може бути використана при розробці 

принципів наноконструювання (або формування) функціонально орієнтованих 

поверхонь прецизійних виробів. 

Практичну значимість має ряд розробок, які являють собою прикладні аспекти 

досліджень. Так, удосконалено алгоритм візуалізації поверхні борозенки різи, 

котрий, шляхом відтворення процесу руйнування композитного матеріалу, створює 

тривимірне зображення очікуваної борозенки. Ядром алгоритму є математична 

модель взаємодії  алгоритму є введення до математичної моделі компонент, що 

носять імовірнісний характер та визначаються за певними законами за допомогою 

генератора випадкових чисел, що при відтворенні поверхонь борозенки контуру різи 

дозволяє отримувати статистичну вибірку вихідних параметрів, сукупність яких 

значно підвищує точність розрахунків та дозволяє встановити межі прояву 

вихідного показника якості. Подані підходи та алгоритми моделювання поверхні 

різання мають високу адекватність – на рівні 3-8% у порівнянні з натурними 

зразками; дозволяють оптимізовувати режими та схеми ведення обробки 

конкретного композиту. З використанням програмного забезпечення отримано ряд 

регресійних нелінійних залежностей, пов’язуючих між собою режими ведення 

обробки та вихідні показники ефективності і якості. 

Проведений комплекс теоретико-експериментальних досліджень дозволив 

розробити принципи формування високоенергетичного впливу струминно-

променевим потоком, виявити основні закономірності розподілу щільності 

опромінення та встановити функціональні залежності для визначення інтенсивності 

знімання матеріалу, рівня шорсткості поверхні, а також очікуваної форми вирви; 

описати механізм масопереносу у зоні впливу та виявити закономірності 

формування температурних полів, що дало змогу встановити очікувану 

трансформацію властивостей поверхневого шару зразків досліджуваних матеріалів. 

Отримано ряд регресійний рівнянь та розроблено інженерну методику розрахунку 

параметрів технологічного обладнання та режимів ведення обробки залежно від 
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оброблюваного матеріалу, потрібної продуктивності процесу та очікуваної якості 

крайки. 

Виконання наукових досліджень за даним напрямком дозволило розробити 

технологію різання листових композитних матеріалів лазерно-струминним методом 

і запатентованими оптично-променевими системами, які, на відміну від існуючих 

аналогів, виконані за коаксіальною без віконною схемою. Це дає змогу зняти 

обмеження рівня тиску рідини, накладене механічною міцністю прозорого вікна у 

камері змішування, а також застосувати профільовані соплові насадки, 

використання яких дозволяє отримувати певні профільні глибокі отвори або 

функціонально змінювати умови формування крайки різа. Встановлено, що лазерно-

струминне різання, яке володіє поряд із широкими технологічними властивостями, 

максимальною енергетичною ефективністю, може здійснювати вибіркове термічно-

гідродинамічне руйнування оброблюваного тіла і за умов перевищення підведеної 

енергії у вигляді кінетичної енергії потоку призводити до локального 

термосколювання, яке, внаслідок дії швидкоплинного потоку, обумовлюватиме 

розвиток тріщин в напрямку, в якому турбулентність струменя при натіканні і, 

відповідне поглинання тепла, будуть максимальними. За цих умов тріщинуватість 

крайки підвищується, однак вологомісткість знижується, оскільки значних 

магістральних тріщин не спостерігається. Якщо підведення тепла променем лазера 

збільшувати (при роботі лазера в імпульсному режимі) з одночасним зменшенням 

тиску витікання рідини, процес локального термічного навантаження починає 

переважати гідродинамічний вплив, виникають високоградієнтні термічні 

напруження, і різання відбувається без суттєвого тріщиноутворення, з 

дрібнодисперсним шламом, з меншими адгезійним та когезійним руйнуваннями 

прилеглого до зони впливу шару. 

Наразі робота триває, однак вже зараз можна зробити висновок стосовно 

інвестиційної привабливості розробок даного напрямку. Реалізація даного наукового 

напрямку може дозволити Україні зайняти чильне місце у галузі новітніх 

інтегрованих технологій. 
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5 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГИБА ТОНКОСТЕННЫХ ЗАГОТОВОК И СПОСОБЫ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

 

5.1 Общая характеристика работы 

Объект исследований – процессы формоизменения элементов жесткости на 

длинномерных листовых заготовках. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является снижение материальных 

затрат на оборудование и инструмент, повышение эффективности технологических 

процессов формоизменения листовых деталей с элементами жесткости на основе 

разработки новых способов гибки и расширения технологических возможностей 

кромкогибочного оборудования. 

В соответствии с указанной целью в работе сформулированы и поставлены 

следующие задачи: 

– выполнить анализ технологических процессов штамповки плоских листовых 

деталей с прямолинейным рифтом, которые применяются при изготовлении 

вагонных каркасов (до 15-20 шт. на один вагон) и конструкций, имеют габаритные 

размеры от 150х50х1,5 мм до 3000х50х10 мм, с целью определения направлений 

усовершенствования технологии формоизменения прямолинейного рифта при 

силовом воздействии минимум в 1,5 раза меньше чем существующее усилие 

формовки;  

– разработать расчетные методы технологического процесса формоизменения 

прямолинейного рифта и тонкостенных оболочек малой кривизны моментами, 

которые увеличиваются в процессе формовки, что даст возможность определять 

энергетические и силовые параметры нагружения;   

– теоретически выявить и экспериментально проверить закономерности 

влияния параметров технологического процесса и геометрии предварительно 

выгнутой заготовки на напряженно-деформированное состояние, конечные прогибы 

прямолинейного рифта и угол пружненя;  
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– решить задачу гибки ступенчатым пансоном при изгибе и выпрямлении 

листовой заготовки, которая перемешается по поверхности матрицы; 

– разработать методики и рекомендации по проектированию новых 

технологических процессов гибки и штамповочной оснастки. 

Научная новизна: 

– впервые для разработанного технологического процесса формоизменения 

плоских листовых деталей с прямолинейным рифтом из предварительно изогнутой 

заготовки определены геометрические параметры полуфабриката и силовой режим 

нагружения, а также их влияние на конечный прогиб заготовки, радиус кривизны, 

пружинение и остаточную геометрию полученной детали;  

– методами численного моделирования решена задача деформирования 

ступенчатым пуансоном при изгибе и выпрямлении листовой заготовки, которая 

перемещается по поверхности матрицы; 

– получили дальнейшее развитие на основе теоретических и 

экспериментальных исследований методы расчета прогибов, напряжений и 

деформаций, которые позволяют прогнозировать конечную форму получаемой 

детали и определять активные и реактивные нагрузки на элементы оснастки; 

– впервые получены закономерности протекания процессов формоизменения 

прямолинейного рифта плоских листовых деталей при изгибе, что позволило 

обосновать и предложить способы последовательного деформирования листовых 

деталей сложной конфигурации при значительном снижении деформирующих 

усилий; 

– получили дальнейшее развитие методы расчета усилий для свободного 

изгиба деформируемой полосы, позволяющие определять потребное усилие и 

конечную форму заготовки.  

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались 

и обсуждались на Международных научно-технических конференциях «Проблеми 

створення нових машин і технологій» (Кременчуг 2008, 2009, 2010 г.г.); Х 

Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивні напрямки техніка та 

технологія – 2009» 22-25 червня 2009 р.; Международной научно-технической 
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конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Прогрессивные направления 

развития машиностроительных отраслей и транспорта (Севастополь 2009 г.);  

Международной научно-технической конференции «Прогрессивные методы и 

технологическое оснащения процессов обработки металлов давлением» (Петербург, 

2009 г.); VIII-XII Международных научно-технических конференциях «Фізичні 

процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (Кременчук, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013);  Х Міжнародній науково-практичній конференції «Біосферні ідеї 

В.І.Вернадського та еколого-економічної проблеми розвитку регіонів» (Кременчук, 

2008); Міжнародній науково-технічній конференції «Досягнення й перспективи 

розвитку процесів і  машин обробки тиском у металургії й машинобудуванні» (м. 

Краматорськ, 2009); Міжнародній науково-технічній конференції 

«Ресурсозбереження й енергоефективність процесів і устаткування обробки тиском 

у машинобудуванні й металургії» (м.Харків, 2009); Міжнародній  науково-технічній 

конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском» (м.Київ, 

2010 р.); Х міжнародна науково-технічна конференція «Пластична деформація 

металів», національна металургійна академія України (Дніпропетровськ, 2014 р.). 

Актуальность работи. Необходимость разработки новых наукоемких 

ресурсосберегающих технологических процессов листовой штамповки обостряет 

важнейшую и актуальнейшую задачу промышленности Украины, изыскания путей 

совершенствования технологии получения качественных листовых деталей и 

снижения металлоемкости кузнечно-прессовых машин и штамповой оснастки. 

Расчет параметров внешней нагрузки, напряженного и деформированного 

состояния материала требует правильного учета большого количества факторов 

сопровождающих процесс холодной пластической деформации. Важнейшим 

достижением в развитии теории и практики процессов листовой штамповки на 

современном этапе является снижение работы пластической деформации при 

использовании вибропластического эффекта, управления силами контактного 

трения, наложения дополнительного воздействия на очаг деформации, локальный 

нагрев, высокоскоростная штамповка, деформирование в режиме 

сверхпластичности, локальное деформирование и др. 
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В настоящее время известно и используется в практике большое число 

формоизменяющих операций штамповки листовых, профильных и трубчатых 

заготовок. Целью каждой из этих операций является смещение одних частей 

полуфабриката относительно других для преобразования формы заготовки в форму 

детали. Смещение, осуществляемое пластическим деформированием, может 

происходить в различной последовательности под действием разнообразных 

внешних нагрузок. В связи с этим, параметры силового воздействия,  схема 

напряженно-деформированного состояния и технологические возможности 

операций будут различными в зависимости от конкретной реализации процесса и 

тесно связаны с металлоемкостью применяемого оборудования и оснастки. 

Формы и размеры заготовки и детали еще не определяют ни силовых 

параметров, ни предельных возможностей, ни качественных характеристик детали, 

потому что изменение формы и размеров может осуществляться по-разному. Число 

вариантов формоизменения значительно возрастает при возможности 

использования в качестве заготовок различных полуфабрикатов (например, листа и 

трубы, листа и профиля и т. д.), и рационального выбора совмещенных или 

последовательных силовых воздействий существенно снижающих усилие 

деформирования. В связи с вышеизложенным, тема диссертационной работы  

посвящена решению задачи снижения деформирующих усилий, частичному 

исключению контактных напряжений трения, что актуально для решения вопросов 

экономии материальных ресурсов и расширения технологических возможностей 

кузнечно-прессового оборудования. 

 

5.2 Современное состояние технологии изготовления деталей методом 

гибки из профильных и листовых заготовок 

Гибка в штампах выполняется преимущественно из полуфабрикатов, 

предварительно заготовленных в разделительных штампах или ножницах. Кроме 

того, широко распространены заготовки из сортового проката, труб и проволоки [1]. 

Детали, получаемые гибкой, можно классифицировать по форме изгиба и по 

расположению заготовки в штампе при выполнении операции. 
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Методы гибки являются наиболее распространенными процессами получения 

деталей различной формы и размеров, эти методы значительно дешевле менее 

трудоемкие в сравнении с другими операциями  листовой штамповки. Детали 

которые получают гибкой характеризуются: конструктивной формой, качеством 

поверхностей, механическими и физическими качествами материала заготовки [2]. 

Так как механические и физико-химические свойства материала, а также качество 

поверхности детали определяются исходным полуфабрикатом (заготовкой) и 

специальными методами обработки (термическими, химическими, 

электромеханическими и т.д.), - то конструктивная форма детали приобретает 

решающее значение при выборе технологического процесса и способов 

интенсификации существующих способов производства, так как она влияет на 

характер технологического процесса (количества и последовательности 

необходимых переходов), выбор оборудования (его тип, рабочее усилие и т. д.), вид 

и конструкцию инструмента, оснастки, форму и размеры рабочих деталей штампов, 

как считают М.И. Лысов [3], С.Н. Мошнин [4], и много других специалистов в 

области листовой штамповки, принципиальное значение для анализа существующих 

технологических процессов и поиска новых направлений развития технологии 

является классификация по общим технологическим, конструктивно-

технологическим признакам и классификация по материалам деталей и др.     

Гибка является одной из наиболее распространенных формоизменяющих 

операций холодной штамповки, которая широко используется для получения 

разнообразных деталей из листового металла, профильного проката, труб и 

проволоки. В процессе гибки металл подвергается одновременному действию 

растягивающих и сжимающих усилий: на наружной стороне гиба волокна металла 

растягиваются и удлиняются, на внутренней стороне гиба — сжимаются и 

укорачиваются. И только центральный слой, или нейтральная линия, в момент гиба 

не испытывает сжатия и растяжения. Длина нейтральной линии после изгиба 

заготовки не изменяется. Если напряжения изгиба не превышают предела упругости 

материала, деформации заготовки будут упругими, и после снятия напряжений 

заготовка примет свой первоначальный вид [2]. 
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Существует и другой вид гибки – с растяжением, при котором обеспечивается 

получение точных углов и радиусов изгиба. Заготовка при таком изгибе 

подвергается действию добавочной растягивающей силы, при этом все волокна 

металла испытывают растяжение. Наблюдается лишь некоторое сокращение 

площади поперечного сечения, тогда как угол и радиус гиба не изменяются [5]. 

При изготовлении деталей с очень малыми радиусами  изгиба возникает 

опасность разрыва наружного слоя заготовки в месте изгиба вследствие чрезмерного 

для данного материала относительного удлинения этого слоя. Опасность разрыва 

увеличивается при наличии дефектов поверхности заготовки (трещин, вырывов).  

Величина минимально допустимого радиуса гиба зависит от механических свойств 

материала заготовки, качества ее поверхности и от применяемой технологии гибки. 

Детали с очень малыми радиусами закругления следует изготовлять из пластичных 

материалов или предварительно подвергать исходный материал термической 

обработке — отжигу. При изготовлении деталей из мало пластичных материалов с 

относительно малыми радиусами закруглений необходимо применять процессы 

гибки, при которых возникают незначительные растягивающие силы. Последние 

уменьшаются вследствие трения заготовки о гибочное приспособление или штамп, 

радиус гиба детали не следует принимать близким к минимально допустимому, если 

это не вызвано конструктивными требованиями. По технологическим соображениям 

даже для наиболее пластичных материалов нецелесообразно допускать радиус гиба 

меньше толщины заготовки. Минимальные радиусы гиба приведены в таблице 1.1 

[6]. 

Следует принимать во внимание, что при вырубке материал заготовки вблизи 

линии среза наклёпывается (уплотняется) и его пластичность снижается; это 

вызывает необходимость увеличения минимально допустимого радиуса гиба. С 

увеличением толщины листового проката его пластические свойства снижаются, 

вследствие чего величина минимально допустимого радиуса значительно 

повышается. Несоблюдение основных положений при выборе радиуса гиба 

заготовок или деталей приводит к появлению трещин и других дефектов на металле 

[2].  
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Таблица 5.1 — Минимальные радиусы изгиба 

Радиус  гиба  детали из: Толщина 

заготовки, 

мм 
стали дюралюминия алюминия меди латуни

0,2 - - - 0,2 0,2 

0,3 0,5 1,0 0,5 0,3 0,4 

0,4 0,5 1,5 0,5 0,4 0,5 

0,5 0,6 1,5 0,5 0,5 0,5 

0,6 0,8 1,8 0,6 0,6 0,6 

0,8 1,0 2,4 1,0 0,8 0,8 

1,0 1,2 3,0 1,0 1,0 1,0 

1,2 1,5 3,6 1,2 1,0 1,2 

1,5 1,8 4,5 1,5 1,5 1,5 

2,0 2,5 6,5 2,0 1,5 2,0 

2,5 3,5 9,0 2,5 2,0 2,5 

3,0 5,5 11,0 3,0 2,5 3,5 

4,0 9,0 16,0 4,0 3,5 4,5 

5,0 13,0 19,5 5,5 4,0 5,5 

6,0 15,5 22,0 6,5 5,0 6,5 

 

Разновидности  гибки обусловлены требованиями к свойствам готовых 

деталей и формой исходных заготовок, скоб, петель, кронштейнов, колец и других 

изделий из листового, круглого и профильного металла. Заготовки можно сгибать 

под углом, по радиусу и по фасонным кривым. В зависимости от размеров и формы 

детали, профиля исходной заготовки и характера производства  гибка 

осуществляется в штампах, на эксцентриковых, кривошипных, фрикционных и 

гидравлических прессах; на специальных ручных или механизированных 

устройствах и на гибочных и профилировочных станках. Как правило, длина 
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заготовки указана на чертеже. Если этого размера нет, профиль заготовки следует 

разбить на участки, определить длину каждого из них, и, суммируя, найти общую 

длину [7].  

Схемы штампов для  V-образной  гибки  представлены на рис. 5.1.  Первая 

схема (рис. 5.1, а) без прижима штампуемой заготовки применяется с относительно 

малой условной глубиной рабочей полости матрицы 

                                               ( )S5R7,0h nусл +≤                                               (5.1) 

       
                          Рисунок 5.1 – Схемы V – образной гибки 
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Радиус закругления матрицы принимают Rм = (1.5 – 2)S. Если радиус 

закругления на пуансоне Rп = S ,то hусл= (4-5)S . Данные рекомендации 

основываются исходя из наличия минимально необходимой величины 

прямоугольного участка х~ 3 S ,  что является основой для построения рабочей 

полости матрицы при любых других радиусах Rп и  Rм. Радиус в основании рабочей 

полости матрицы Ro должен соответствовать наружному радиусу изделия только в 

случае, если RН изд > 2S. При меньших значениях  RН изд допускается Ro выполнять 

меньше RНизд.  Общая высота матрицы H должна составлять  ориентировочно 2hусл. 

При тяжелых условиях работы целесообразно производить врезку матрицы в плиту 

штампа. Угол изгиба штампуемой детали можно выполнять в значительных 

пределах (от угла γ несколько меньшого 180° до угла γ  15 - ). Малая величина 

γ зависит от допускаемого изгиба материала и стойкости пуансона.  

Свободную гибку без прижима [8] рекомендуется применять при 

относительно длинных заготовках, когда их общая длина до изгиба превышает 

“раствор” матрицы L на (2...4)S. Заготовки при свободной гибке могут смещается от 

центра изгиба. Абсолютная величина этого смещения тем меньше, чем меньше 

размер L и глубина hусл матрицы. Кроме того, на относительно неглубоких матрицах 

невозможно осуществить правку всей полки детали. Поэтому данный метод гибки 

применяют для деталей, не требующих высокой точности.  

Вторая  схема гибки (рис. 5.1, б, в) более совершенна. Созданием 

необходимого прижимного усилия можно обеспечить получение  полок  одинаковой  

высоты А с достаточной  точностью. Функции прижимов выполняют 

преимущественно круглые стержни. Для узких деталей достаточно одного  стержня 

в центре  матрицы, а для широких — не менее двух. Прижим допускает выполнение 

матрицы со значительной глубиной hусл (в пределах величины хода тарелки буфера). 

Возможно ведение процесса с правкой полок детали и, следовательно, с 

обеспечением их плоскостности. В рассматриваемых схемах рекомендуется 

соблюдать условие, чтобы  ширина  пуансона С  не выходила за пределы 

прямолинейных участков матрицы [3]. 



98 

 

Если давление на буфер пресса передается через отверстия подштамповой 

плиты, то можно применять местные траверсы 1 с промежуточными шпильками 2. 

Матрицу с малой глубиной hусл (рис. 5.1, а) обычно изготовляют цельной, а с 

большой глубиной — секционной с применением врезки (рис. 5.1, б). При легких 

работах можно использовать врезные шпонки. Размер h/l секции не должен быть 

менее 0,5 hусл при глубине врезки h2 h/l. Секционный инструмент по жесткости не 

должен уступать цельному. Угол между полками V-образной детали образуется по 

матрице (если не учитывать пружинения), поэтому процесс формования возможен 

при пуансоне с углом рабочей части φ2 меньшем, соответствующего угла детали. 

Например, при угле детали φ = 90° можно применять пуансон с углом φ2 = 60° 

(рис. 5.1). Любая, даже незначительная, разница между углами φ1 и φ2 исключает 

возможность процесса гибки с правкой сторон детали [9]. 

Листовые детали V-образной формы можно получать в штампах с эластичной 

матрицей (рис. 5.2), например гибкой в полиуретановой среде. 

 
Рисунок 5.2 – Эластическая матрица (из полиуретана) в штампах для V -

образной гибки 

Твердость полиуретана по Шору 90...95. Обязательным условием является 

установка контейнера. В качестве эластичной массы можно использовать и 

некоторые сорта твердой резины. Эластичная среда способствует сохранению чистой 

поверхности деталей без следов малейших повреждений, что важно для деталей с 

различными защитными, декоративными покрытиями, нанесенными на исходный 

материал, а также для деталей из мягких металлов.  



99 

 

 
Рисунок 5.3 – К определению усилия при V-образной гибки: а – промежуточные 

положения заготовки в процессе гибки; б – расчетная схема 

 

Потребное усилие для V-образной гибки в штампах определяют, рассматривая 

заготовку как балку, свободно лежащую на двух опорах. Скользя полками по 

рабочим ребрам матрицы, заготовка при гибке под действием реактивной 

(распирающей) силы R и силы трения Т (рис. 5.3) подвергается внешнему 

изгибающему моменту. Максимальная деформация наблюдается в тангенциальном 

направлении (вдоль оси заготовки). Наружная зона заготовки (по отношению к 

центру кривизны) испытывает деформацию растяжения, а внутренняя – 

деформацию сжатия. Одновременно пластическая деформация наблюдается в одном 
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или в двух других взаимно перпендикулярных направлениях – радиальном и 

поперечном. 

Формулы для расчета усилий гибки заготовок [1]: 

1) прямоугольных: 

а) при любом угле α 

 
б) при  α= 30° и при среднем значении εв = 0,2 

 
2) круглых: 

а) при любом угле а 

 

б) при а = 30° и εв = 0,2 

 
Допуски на угол гиба в зависимости от величины соотношения R/s (радиуса 

гиба к толщине листа) приведены в табл. 5.2.  

Таблица 5.2 – Допуски на угол гиба 

Допуск на угол α при R/s 
Материал 

До 1 Св. 1 до 2 Св. 2 до 4

Сталь мягкая, латунь мягкая,  

 до 220 МПа, алюминий 
±15' ±30' ±1° 

Сталь средней твердости  

МПа, латунь 

полутвердая,   

±30' ±1°30' ±3° 

Сталь твердая,  

Бронза  БрОФ 
- ±3° ±5° 
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Наименьшая допустимая высота отгибаемой полки Н > 2s + R, где s – 

толщина материала, R – радиус гиба. 

Гибка с защемлением (прижимом) штампуемой заготовки выполняется по 

нескольким схемам, из которых основные три: при неподвижной горизонтальной 

заготовке (рис. 5.4, а), с опускающейся (в процессе гибки) горизонтальной 

заготовкой (рис. 5.4, б). 

Первые две схемы идентичны. В одном случае полуфабрикат укладывается 

горизонтально на неподвижный пуансон 1 (рис. 5.4, а) и после защемления 

прижимом 2 отгибается верхним инструментом 3. В другом случае процесс 

начинается с укладывания полуфабриката на прижим 2 (рис. 5.4, б). Из схем видно, 

что угол изгиба детали γ не может быть менее . 

 
Рисунок 5.4 – Одноугловая (Г-образная) гибка с защемлением (прижимом) 

исходной заготовки в горизонтальном положении: а – при неподвижном пуансоне; б 

– при неподвижной матрице 
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В штампах с сопряженной формой пуансона и матрицы изготовляются детали 

с заданной кривизной изогнутого контура. Отличительной особенностью по 

сравнению со свободной гибкой в этом способе является то, что деформируемая 

заготовка в конце нагружения принимает форму деформирующего инструмента 

(рис.5.5). Поэтому форма пуансона и матрицы должна быть скорректирована на 

пружинение, с тем чтобы после разгрузки деталь имела заданный угол загиба θ и 

радиус кривизны контура . 

 
Рисунок 5.5 – Схема гибки в инструментальном штампе: 1-матрица,  

2-пуансон, 3-деталь 

Усилие Рп с которым пуансон деформирует заготовку до необходимой 

кривизны , равно по величине равнодействующей реакций Рм со стороны матрицы 

с учетом сил трения заготовки о матрицу (рис.1.6) 

                                       ,  

где f – коэффициент трения заготовки о матрицу. 

При несвободной гибке по мере образования кривизны изгиба, равной 

кривизне пуансона, соответствующий участок заготовки прилегает к последнему и 

выключается из дальнейшей деформации. Границы отформованного участка – точки 

b – по мере погружения пуансона в матрицу перемещаются по его контуру. Их 

положение, в общем случае, характеризуется углами α (см. рис. 5.6), которые 

составляют с осью пуансона нормали к его контуру в указанных точках [3]. 

Плечо  силы Рм относительно граничной точки b по мере перемещения 

последней по контуру пуансона будет уменьшаться. Следовательно, сила реакции 

матрицы Рм для создания необходимого изгибающего момента в процессе изгиба 

будет возрастать. 
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Рисунок 5.6 – Расчетная схема для определения усилия штамповки при 

несвободном изгибе 

Если пренебрегать влиянием на кривизну и прогиб перерезывающих сил и 

считать, что изгиб заготовки до сопряжения по всему контуру матрицы – пуансона 

происходит только за счет момента, то потребное усилие штамповки Рп (при =0 

или α = ) согласно формуле получается равным бесконечности. На самом деле, 

усилие Рп, как показывает практика, является конечным. Это свидетельствует о том, 

что в данном случае нельзя пренебрегать влиянием на кривизну и прогиб 

перерезывающей силы. В процессе изгиба наступает момент, при котором 

оставшийся не отформованным участок заготовки  (между точками контакта с 

пуансоном и матрицей) становится равным толщине h. При этом, взаимные сдвиги 

поперечных сечений, вызываемые перерезывающей силой Рм, создают изгиб и 

перемещение участка заготовки в несколько раз большие, чем от действия момента. 

За счет этого и произойдет прилегание заготовки по всем контуру пуансона – 

матрицы при конечном значении усилия штамповки Рп. 

Гибку сопряженных профилей в заготовках малых и средних размеров 

осуществляют в сложных гибочных штампах [1]. Штамп (рис. 5.7, а) имеет 
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стальную плиту 1 с закрепленной на ней матрицей 5. Оформляющая поверхность 

матрицы имеет выпукло-вогнутый сопряженный профиль. Установленные на ее 

передних сторонах упорные планки 4 предназначены для укладки заготовок 6. 

Рабочая поверхность вставки пуансона 3 имеет такой же профиль, как и профиль 

матрицы, разница лишь в том, что сопряжения радиуса выпукло-вогнутого профиля 

выполнены с учетом толщины заготовки. Вставка пуансона вставляется в паз 

пуансонодержателя 2 и крепится с двух сторон контрольными штифтами. 

 
Рисунок 5.7 – Гибка сложных выпукло-вогнутых профилей деталей:  

а – простейший штамп для гибки петли; б – типы получаемых деталей 

Для обеспечения достаточной точности высота Н прямой части отгибаемых 

стенок (полок) детали должна быть больше двойной толщины, т. е. Н – R>= 2s (при 

условии, что s < 5 мм). Минимально допустимый внутренний радиус изгиба зависит 

от толщины и пластических свойств исходного материала, а также от направления 

прокатки. Если деталь имеет форму скобы с горизонтальными полками и получается 

в одном штампе, то радиус R, обращенный в сторону матрицы, должен быть больше 

s. Если R < s, то в процессе гибки на боковых полках детали возможно появление 

вмятин и задиров, что особенно опасно для металлов, имеющих плакирующее 

покрытие. При малом радиусе процесс следует производить в две операции: изгиба 

в матрице R > s и гибка до получения заданного радиуса. Радиусы закругления у 

скоб должны быть равными; если это условие невыполнимо, получить деталь с 

одинаковой высотой полок затруднительно. Для точности фиксирования заготовок в 

штампах и предотвращения их сдвига в момент гибки желательно предусматривать 
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в деталях технологические отверстия. Из приведенных на рис. 5.7, б примеров 

следует: а) радиус гибки тем больше: чем меньше удлинение металла; б) с 

уменьшением угла изгиба, особенно у металлов с малым относительным 

удлинением, радиус R должен быть увеличен;  в) наименьшее значение, при прочих 

равных условиях, радиус имеет в случае, когда линия изгиба расположена поперек 

направления прокатки; при расположении линий изгиба под углом 45° или по 

направлению прокатки радиус должен быть увеличен; г) если при гибке заусенцы на 

кромке заготовки расположены наружу, т. е. в сторону матрицы, то необходимо 

значительное увеличение R. Значения минимально допустимых радиусов изгиба R 

для защищенных от заусенцев заготовок или заготовок с заусенцами, обращенными 

в сторону гибочного пуансона, приведены в табл.5.3., [8]. 

Таблица 5.3 – Значения минимальных радиусов изгиба для сложных деталей 

Отожженный или 

нормализованный 
Наклепанный 

Линия гиба Материал 

поперек 

волокон 

вдоль 

волокон 

поперек 

волокон 

вдоль 

волокон 

Сталь: 

Ст.08,  Ст.05 

 

- 

 

0.3 

 

0.2 

 

0.5 

08;   Ст.2; 10 - 0.4 0.4 0.8 

Ст.3,  15,  20 0.1 0.5 0.5 1.0 

Ст.4,  25,  80 0.2 0.6 0.6 1.2 

Ст.5,  35,  40 0.3 0.8 1.0 1.5 

Ст.6,  45,  50 0.5 1.0 1.0 1.7 

Ст.7,  55,  60 0.7 1.3 1.3 2.0 

коррозионная - - 2.5 6.5 
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Продолжение таблицы 5.3 

Медь М1, М2,  М3 - 0.3-0.5 1.0 2.0 

Латунь: Л62,  Л68 - 0.3-0.4 0.5 0.8 

ЛС59-1 0.2 0.5 0.8 1.4 

Мельхиор, 

нейзильбер 
0.3-0.6 0.5-1.0 - - 

Бронза 

БрОФ  6,5-0,15 
0.5 1.2 - - 

БрКМц  3-1;  БрА5 0.5 1.2 - - 

БрОЦС  4-4-2,5;  

БрБ2 
1.0 2.5 - - 

БрАМЦ  9-2 1.5 3.0 - - 

Алюминий - 0.3-0.4 0.5 0.8 

Алюминиевый 

сплав Д1 
0.5 1.0 1.5 2.2 

Д16М 1.0 1.5 1.5 2.5 

Д16Т 2.0 3.0 3.0 4.0 

 

5.3 Проблемы, возникающие в процессах изгиба различных заготовок и 

интенсификация процессов гибки 

При практическом использовании процесса гибки, который является одним из 

самых распространенных, постоянно возникают некоторые проблемы, основные из 

них перечислены ниже. 

1) Предотвращение разрушения заготовки при ее изгибе по чрезмерно малому 

радиусу. 

Разрушение обычно происходит по биссектрисе угла вследствие больших 

деформаций растяжения на выпуклой поверхности радиуса. Часто бывает 
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необходимо изготовить деталь, согнутую по минимально возможному радиусу  в 

пределе равному нулю, Таким способом можно получить из листового материала 

профильные детали (уголки, швеллеры и др.), сечение которых приближается по 

форме к сечению прессованных профилей. Так как прочность 

листового полуфабриката обычно выше, чем прессованного из материала той же 

марки, а допуск на толщину более жесткий, то при равной массе гнутый из листа 

профиль будет прочнее, чем прессованный. 

Иногда уменьшение предельно допустимого радиуса изгиба диктуется 

необходимостью снижения материалоемкости изделия, условиями монтажа и др., 

вследствие чего эта проблема является актуальной. 

2) Уменьшение утонения заготовки в зоне изгиба. Чем меньше радиус изгиба, 

тем в большей степени уменьшается толщина заготовки в процессе 

деформирования, Утонение приводит к снижению прочности детали; кроме того, 

оно является дополнительной причиной концентрации напряжений и усталостного 

разрушения. Обычно допустимое утонение ограничивается некоторым значением 

(порядка 20%). Устранение утонения, а еще лучше – увеличение толщины в зоне 

изгиба позволило бы повысить жесткость и прочность детали. 

3) Предотвращение изменения формы поперечного сечения при изгибе труб и 

профилей. Например, сплющивание труб при изгибе ведет к уменьшению площади 

проходного сечения, что недопустимо, так как снижаются пропускная способность 

трубопровода, прочность и жесткость трубчатого элемента. 

4) Повышение точности изогнутых деталей. При изгибе часть материальных 

волокон, располагающихся вблизи выпуклой поверхности, растягивается в 

окружном направлении (зона тангенциального растяжения), а остальная часть 

вблизи вогнутой поверхности сжимается в том же направлении (зона 

тангенциального сжатия). Эти зоны разделяет слой материала радиуса гn, в данный 

момент не изменяющий своих размеров и называемый нейтральной поверхностью. 

Напряжения растяжения и сжатия в окружном направлении, возникающие при 

изгибе, создают относительно нейтральной поверхности момент внутренних сил, 

который уравновешивается внешними приложенными нагрузками. После снятия 
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последних по окончании гибки происходит упругая отдача (пружинение), при 

которой деталь стремится распрямиться в направлении, противоположном 

предшествующему изгибу. При этом изменяются радиус и угол изгиба, поэтому 

размеры под нагрузкой и после ее снятия будут различаться. 

Для того чтобы изготовить деталь с требуемой точностью, нужно изгибать 

заготовку по радиусу на угол, скорректированный с учетом пружинения, т. е. 

размеры инструмента (например, угол пуансона) должны отличаться от размеров 

детали. Это отклонение определяют расчетным или опытным путем. Но с учетом 

отклонений изготовить точную деталь сложно, так как даже в пределах одной 

партии материала его механические характеристики (предел пропорциональности, 

временное сопротивление, удлинение и др.), а также геометрические размеры 

сечения (толщины листа и полок профиля, диаметр и толщина стенки трубы и др.) 

весьма существенно различаются, вследствие чего изготовленные детали нужно 

дополнительно обрабатывать, чаще всего вручную. Этот трудоемкий и вредный для 

здоровья процесс, особенно при доводке крупногабаритных, массивных деталей, 

требует высокой квалификации исполнителя, поэтому уменьшение или устранение 

пружинения является важной задачей как с технической, так с экономической и 

социальной точек зрения. 

Приведенные выше дефекты ограничивают минимально допустимые радиусы 

изгиба. Например, относительный радиус изгиба г/S для различных материалов 

имеет следующие значения: листовые титановые сплааы ВТ1-1 – 2,5; ОТ4 – 3,7; ВТ6 

– 7; Д16Т – 2; 01420 – 3,5. При гибке профилей отношение радиуса изгиба к высоте 

профиля должно иметь определенное значение, например для профилей из 

алюминиевых сплавов – не менее 5...6, а из титановых сплавов – не менее 7...8 [10]. 

Все рассмотренные выше проблемы возникают из-за специфики напряженно-

деформированного состояния заготовки при изгибе, поэтому наиболее 

рациональным способом их решения является изменение поля напряжений и 

деформаций в процессе формообразования. 

Гибка с зональным нагревом. Ее используют как способ уменьшения 

искажения формы поперечного сечения. При гибке трубы 1 (рис. 5.8, а) изгибающим 
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роликом 5 заготовка подвергается узкозональному нагреву индуктором 3. Ширина 

зоны ограничивается с помощью спрейеров (разбрызгивателей) 2 и 4, через которые 

струи воды подаются на заготовку, охлаждая ее стенку. Распределение температуры 

(рис. 5.9, б) определяет соответствующее распределение прочностных свойств по 

длине трубы: в узкой нагретой зоне, ширина которой не превышает нескольких 

толщин стенки заготовки, прочность материала резко уменьшается. Этот 

деформирующийся участок граничит с обеих сторон с более прочными частями 

заготовки, которые препятствуют сплющиванию сечения в очаге деформации. 

 

Рисунок 5.8 – Схемы гибки трубы с зональным нагревом (а) и распределения 

температуры вдоль оси трубы (б) 

 

Положительное влияние на процесс гибки оказывает неравномерность нагрева 

по сечению заготовки. Если более нагретой, а следовательно, менее прочной 

окажется вогнутая поверхность заготовки, то это ведет к смещению нейтральной 

поверхности в сторону выпуклой и соответствующему уменьшению деформаций 

растяжения в окружном направлении. При таком способе нагрева можно 

предотвратить разрушение при изгибе по малому радиусу. Если более нагретым 

будет материал в зоне растяжения, то нейтральная поверхность сместится в 

направлении вогнутой и будет уменьшено абсолютное значение окружных 
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сжимающих напряжений. Это позволит предотвратить гофрообразование при гибке 

труб и профилей и тем самым уменьшить предельно допустимый радиус изгиба. 

Неравномерность нагрева по сечению просто обеспечить, изменяя относительное 

положение индуктора, спрейеров и трубы. 

Гибка с дополнительным нагружением. Все более широкое распространение 

получает гибка с дополнительным нагружением. Заготовка, показанная на рис. 5.9, 

а, изгибается только под действием момента сил. Нагружение заготовки возможно в 

трех направлениях (рис. 5.9): в радиальном, сжимающей нагрузкой f (рис. 5.9, б); в 

окружном – нагрузкой q, которая может быть сжимающей или растягивающей 

(рис. 5.9, в); в осевом, сжимающей или растягивающей нагрузкой p (рис. 5.9, г).  

 

 
 

Рисунок  5.9 – Схемы гибки заготовки без дополнительного нагружения (а) и с 

дополнительным нагружением в радиальном (б), окружном (в) и осевом (г) 

направлениях 

 

Возможны также  сочетания дополнительных нагружений в двух или трех 

направлениях. Каждый вариант нагружения позволяет решать одну или несколько 

рассмотренных проблем в соответствии с изменением напряжений и деформаций, 

зависящих от положения нейтральной поверхности, и изменением коэффициента 

жесткости схемы напряженного состояния. 

Гибка с радиальным сжатием может осуществляться в нескольких вариантах: 

дополнительная нагрузка прикладывается до или во время гибки (рис. 5.10, а) либо 

после нее (рис. 5.10, б). 
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Рисунок 5.10 – Схемы гибки со сжатием в радиальном  направлении  при  

приложении дополнительной нагрузки в течение всего процесса гибки (а) и после 

него (б). 

 

 В первом случае плоская листовая, заготовка 2 зажимается между пуансоном 

1 и прижимом 4, к  которому  прикладывается дополнительное усилие Р 

(постоянного значения или увеличивающееся в ходе процесса). Это усилие 

создается с помощью гидро- или пневмоцилиндра, маркетного устройства, пружины 

и др. Затем под действием силы Р, приложенной к пуансону (Р>F), происходит 

изгиб заготовки в матрице 3. 

При данном способе гибки имеется возможность сжать материал в очаге 

деформации большой силой F и тем самым сделать схему напряженного состояния 

мягкой. Это ведет к существенному уменьшению минимально допустимого радиуса 

изгиба. Этому же способствуют силы контактного трения, действующие на 

выпуклой поверхности заготовки, которые препятствуют перемещению материала в 

окружном направлении и как бы «сжимают» его, еще больше уменьшая 

коэффициент жесткости напряженного состояния. 

Результатом является уменьшение относительного радиуса изгиба листовых 

материалов по сравнению с обычной гибкой: для Д16АТ (толщина листа 2,5 мм) – с 

3 до 1,2 мм; для ОТ4 (толщина листа 2 мм) – с 3,7 до 2 мм (угол изгиба равен 90°). 

Пружинение слабо зависит от радиальной нагрузки, которая прикладывается не во 

всей зоне изгиба, а лишь вблизи биссектрисы угла. Разгрузку заготовки следует 
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производить вначале от изгибающего момента, а затем – от силы F, чтобы избежать 

разрушения готовой детали. 

Недостатком данного способа является увеличенное утонение, которое может 

достигать 6...8%. 

Второй вариант нагружения называют гибкой с последующей калибровкой 

радиальным сжатием. Так как дополнительная нагрузка прикладывается после 

завершения гибки, то она, не может уменьшить предельно допустимый радиус 

детали. По окончании гибки заготовка зажимается между пуансоном и матрицей. На 

ее контактных поверхностях действуют силы трения, направленные в сторону 

биссектрисы угла и сжимающие заготовку в окружном направлении. Следовательно, 

в конце деформирования материал находится в условиях, близких к всестороннему 

сжатию, что способствует перераспределению напряжений и смещению 

нейтральной поверхности в направлении центра кривизны. Это уменьшает момент 

внутренних сил и пружинение после разгрузки. 

Если сжать заготовку так, чтобы значение давления F примерно равнялось 

удвоенному значению напряжения текучести, то пружинение будет отсутствовать. 

При более сильном сжатии пружинение меняет знак, т. е. после снятия нагрузки 

радиус изгиба заготовки станет меньше радиуса инструмента. Следовательно, 

калибровка значительно повышает точность деталей. Изменяя нагрузку F, можно не 

только компенсировать вредное влияние разброса механических свойств и размеров 

заготовки, но даже использовать один и тот же штамп для изготовления деталей из 

таких разных сплавов, как, например, алюминиевые, титановые и стали. При этом 

отпадает необходимость корректировать размеры инструмента с учетом упругой 

отдачи. 

Гибка с радиальным сжатием может быть осуществлена в обычной, даже 

универсальной штамповой оснастке путем одновременного изгиба нескольких 

заготовок (рис. 5.11). 
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Рисунок 5.11 – Схема одновременного изгиба  нескольких заготовок 

 

На поверхность матрицы 1 укладывают пакет из 2...5 и более заготовок 2, 

которые одновременно изгибаются пуансоном 3. Контактирующая с пуансоном 

заготовка изгибается по радиусу, заданному чертежом, а все остальные – по 

большим радиусам (радиус изгиба самой нижней заготовки больше минимально 

допустимого). На выпуклой поверхности каждой заготовки действует усилие, 

необходимое для изгиба нижерасположенной части пакета и создающее радиальное 

сжатие данной заготовки. Максимальному сжатию подвергается заготовка, 

изгибаемая по наименьшему радиусу. После того как пакет согнут, деталь, 

соприкасающаяся с пуансоном, удаляется, а со стороны матрицы добавляется 

плоская заготовка. При очередном ходе пуансона по заданному радиусу будет 

согнута заготовка, которая вначале была второй, т. д. 

При одновременной гибке пяти заготовок из сплава ОТ4 (толщина листа 2 мм) 

относительный радиус изгиба уменьшается с 3.7 до 1,5. Благодаря большим 

поверхностям соприкосновения заготовок на них действуют значительные силы 

трения, препятствующие перемещению материала в окружном направлении и 

уменьшению толщины, которое даже  при малых радиусах изгиба не превышает 

3...4%. 
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Гибка с окружным  (тангенциальным) сжатием осуществляется под действием 

на грузки q (рис. 5.12, а), которая заталкивает предварительно изогнутую по 

большому радиусу заготовку в угловую зону инструмента (рис. 5.12, б), вследствие 

чего кривизна этой части увеличивается. Нейтральная поверхность при этом 

смещается в направлении выпуклой поверхности заготовки, что приводит к 

уменьшению деформации растяжения в окружном направлении и уменьшению 

допустимого радиуса изгиба. Толщина заготовки в угловой зоне увеличивается на 

15…20 %  при существенном уменьшении относительно радиуса изгиба. Процесс 

сопровождается значительным отрицательным пружинением. 

 
                                 а)                                      б)                                 в) 

Рисунок 5.12 – Схема нагружения заготовки ( а ), ее гибки со сжатием (б) и 

сечение готовой детали (в ) 

 

Чаще всего окружное сжатие обеспечивается благодаря тому, что ширина 

заготовки (рис. 5.12, б) больше длины той части периметра детали, 

формообразование которой осуществляется гибкой (рис. 5.12, в), поэтому при 

перемещении пуансона происходит изгиб и утолщение преимущественно угловых 

зон заготовки. 

Еще больше уменьшить радиус изгиба и увеличить толщину в изогнутой зоне 

позволяет комбинированное дополнительное нагружение в радиальном и окружном 

направлениях. Заготовку 1 (рис. 5.13, а), изогнутую по большому радиусу, 
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устанавливают в пазы ползунов 2 и 3, перемещающихся в корпусе 4. Под действием 

силы Р изогнутая часть, соприкасающаяся с корпусом, выпрямляется, а затем 

осаживается с увеличением толщины в зоне изгиба. В конце хода (рис. 5.13, б) 

получают деталь, сечение которой соответствует сечению прессованного профиля. 

 
Рисунок 5.13 – Исходное (а) и конечное (б) положения заготовки при гибке со 

сжатием в окружном и радиальном направлениях 

 

Гибка с осевым растяжением (см. рис. 5.9, г) также позволяет изготовлять 

детали с меньшим, чем при обычной гибке, радиусом изгиба. Например, при 

обычной гибке минимальный относительный радиус изгиба листовой заготовки 

толщиной 1,2 мм из сплава ОТ4-1 равен 2,1мм. Если заготовку растянуть в осевом 

направлении, создать в ее материале напряжение порядка напряжения текучести, то 

радиус может быть уменьшен до 1,4... 1,5мм, что объясняется смещением 

нейтральной поверхности от центра кривизны. 

Совмещение осевого растяжения с окружным сжатием во многих случаях дает 

возможность изгибать заготовки по радиусу, равному нулю. 

Локальное деформирование. Сравнительно новым является способы  

локального деформирования – гибка – прокатка в валках и гибка – раскатка в 

двухроликовой машине. При гибке – прокатке в валках (рис. 5.14, а) листовая или 

профильная заготовка 1 пропускается между жестким валком 2 и валком 3, 

облицованным слоем полиуретана 4. Если расстояния между центрами вращения 

роликов меньше суммы их радиусов, то заготовка под действием верхнего валка 
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внедряется в эластичное покрытие, в результате чего возникает нагрузка f, 

изгибающая заготовку. При изменении относительного положения валков будет 

изменяться радиус изгиба заготовки. Эта схема гибки обладает большой 

универсальностью, так как дает возможность изготовлять детали с различной 

шириной, толщиной и кривизной из разных материалов. 

 
Рисунок 5.14 – Схемы гибки-прокатки в валках (а) и гибки-раскатки в 

двухроликовой машине (б) 

 

Гибка-раскатка в двухроликовой машине (рис. 5.14, б) используется при 

изготовлении деталей одинарной и двойной кривизны с различной формой 

поперечного сечения. Сущность способа заключается в том, что плоская листовая 

заготовка 5, пропускаемая между профилированными жесткими роликами 6 и 7, 

изгибается в поперечном направлении и одновременно (благодаря переменности за-

зора между роликами) – в продольном. Если зазор между роликами меньше 

толщины листа в зоне А, длина заготовки в этом месте увеличивается, а заготовка 

изгибается в направлении выпуклого ролика 6. Если же зазор между роликами 

меньше толщины листа в зонах Б и В, то заготовка изгибается в направлении 

вогнутого ролика, как показано пунктиром. Сближая или удаляя ролики, можно 

изменять продольную кривизну детали. 

Достоинствами процесса являются простота и дешевизна оснастки по 

сравнению с традиционно используемыми штампами, а также возможность 
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изготовления деталей неограниченной длины. Производительность двухроликовой 

машины значительно выше производительности пресса. 

 

5.4 Перспективные технологические процессы формоизменения листовых 

заготовок 

Одним из прогрессивных методов, позволяющим решить задачи снижения 

металлоемкости оборудования и энергозатрат, являются методы импульсной 

листовой штамповки. Штамповка взрывом приоритетна перед другими методами 

листовой штамповки, такими как выкатка на оправке с нагревом и изготовление 

элементов расчлененной детали на прессах с последующей сваркой. В настоящее 

время освоено производство несколько сотен наименований листовых деталей для 

всех типов и модификаций авиационных двигателей, летательных аппаратов, судов 

и т.п. Однако многие предприятия отказываются от внедрения импульсных 

технологий, которые могут выполнить практически любой вид обработки. При этом 

оборудование дешевле традиционного в десятки раз и колоссальная экономия 

ресурсов. Организация взрывной обработки, связана с решением многих 

бюрократических препятствий, не всегда экологически безопасна и пугает многих 

руководителей предприятий. 

В настоящее время появился целый ряд процессов обработки металлов 

давлением, у которых происходит самопроизвольное формоизменение заготовки 

при незначительном силовом воздействии или без него. Поэтому возникла 

необходимость в классификации этих процессов в дальнейшем их 

совершенствовании и разработке новых. 

Для снижения деформирующих усилий, энергоемкости и повышения 

экологичности можно рекомендовать к использованию следующие устройства, 

способы, технические приемы, физические процессы: 

1) Использование резонансных явлений, возникающих при формоизменении 

заготовки. 

2) Формоизменение заготовки при возникновении локализации деформаций 

при растяжении и сжатии. 
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3) Концентрация и накопление энергии в импульсно-деформируемой 

заготовке. 

4) Использование эффекта откола при импульсном формоизменении 

заготовки. 

5) Использование и учет внутренних напряжений, которые возникли в 

деформируемой заготовке в технологических  операциях, предшествующих 

формоизменяющим операциям (технологическая наследственность), для снижения 

деформирующих усилий в формоизменяющих и разделительных операциях 

листовой штамповки. 

6) Использование реактивных составляющих деформирующих усилий для 

интенсификации процесса формоизменения. 

7) Использование обратного хода пресса и его упругой разгрузки для 

выполнения технологических операций и операций интенсифицирующих процесс 

формоизменения. 

8) Разработка устройств для штамповки листовых заготовок 

кристаллизующейся жидкостью, «разбухающими» металлами и использование 

процесса эпитаксии для создания высоких давлений. 

9) Использование эффектов электро- и сверхпластичности. 

10) Использование локального нагружения для формоизменения. 

Вкратце остановимся на ряде из этих мероприятий. 

Резонансные явления возникают в  деформируемой заготовке, как при 

вибрационной обработке, так и при импульсной штамповке и при самовозбуждении 

колебаний в заготовке специально изготовленным инструментом в условиях 

статического нагружения. Особенно это проявляется в условиях резонанса. 

Последний возникает в условиях вибропластического эффекта (при совпадении 

частот нагружения инструмента с частотой колебания дислокаций), при 

автоколебаниях (частота нагружения соответствует частоте собственных колебаний 

заготовки) и при упорядоченном нагружении заготовки перемещение пластического 

шарнира в заготовке согласовано с перемещением деформирующего инструмента). 

И если при виброобработке происходит снижение деформирующих усилий на 15-
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20%, то на резонансных частотах на 35-40%. По мнению авторов наиболее 

эффективно возбуждать автоколебание в заготовке специально изготовлены 

деформирующим инструментом без дополнительных механических, электрических, 

гидравлических и других вибровозбудителей. 

При импульсном формоизменении есть целый арсенал средств, которые 

позволяют накапливать энергию в деформируемой заготовке. Это кумулятивные 

полости, газонасыщенные накладки, присоединенные массы и пакетная штамповка 

в обкладках. При достаточной продолжительности импульсной нагрузки 

происходит многократное отражение ударной волны между верхней и нижней 

обкладками. Если в нижней обкладке выполнить концентратор по контуру 

формоизменения, то в определенный момент произойдет разрушение по контуру 

концентратора нижней обкладки. Последняя отлетает, увлекая за собой 

деформируемую заготовку с накопленной в ней энергией.  

Значительного снижения деформирующих усилий в 3-4 раза возможно при 

замене операций формовки гибкой. Так при изготовлении деталей с гофрами 

предварительная подгибка полок и последующее их распрямление приводит к 

самопроизвольному оформлению поверхности гофра. Деформирующее усилие при 

этом снижается в четыре раза. При организации процесса описанным способом 

возможен переход от мощных гидравлических прессов к механическим 

кромкогибам, которые более экологичны и менее энергоемки. 

Снизить затраты на выполнение технологических операций формоизменения 

возможно путем использования кристаллогидратного способа получения холода или  

систем гидридного охлаждения. Такие системы не только экономичны, 

экологически чисты и обладают высокой надежностью (нет ни одной механически 

движущейся части). Такие системы работают непосредственно на  солнечном тепле 

и не требуют дополнительных источников тепла. 

Методы обработки заготовок с использованием эффектов сверх и электро-

пластичности, а также при локализации деформаций достаточно полно освещены в 

литературе и не рассматриваются. 
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Известны огромные преимущества методов локального деформирования 

заготовок, в частности, сферодвижной штамповке, торцевой раскатки, 

профилирования и др. В этих процессах усилие деформирования снижается в 8-12 

раз. Дальнейшим развитием метода локальной деформации может найти способ 

гибки вдавливанием жесткого инструмента в плоскую  заготовку, находящуюся на 

жестком основании. При вдавливании пуансона происходит самопроизвольный 

изгиб заготовки. Проведя последовательные надавливания пуансоном на заготовку, 

получаем деталь заданной формы. Разработан специальный пуансон, совершающий 

поступательное и вращательное движение для получения детали типа «желоб» 

(рис. 5.15). 

 

 

Рисунок 5.15 – Пуансон и детали, полученные вдавливанием жесткого  

инструмента в заготовку 

Снижение деформирующих усилий возможно при нагружении, как очага 

деформаций, так и недеформируемых элементов заготовки некоторыми 

дополнительными видами внешних активных и пассивных нагрузок, наличие 

которых не является обязательным для осуществления заданного формоизменения. 

Это возможно при использовании комбинированных и совмещенных процессов 

обработки давлением и при последовательном нагружении. Варьирование 

параметрами силового воздействия позволяет решить следующие задачи: 

– расширить технологические возможности штамповки путем уменьшения 

лимитирующих и действующих напряжения или деформаций или увеличения 

пластичности материала; 

– изготовить детали рациональной конструкции при минимальных усилиях 

штамповки и обеспечении самопроизвольного течения металла. 
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Ранее известно совмещенные операции можно дополнить совмещением гибки 

с формовкой; гибки с вытяжкой и торцевым подпором; гибки с подпором в кромку и 

распором в стенки и т.д. 

Большими возможностями для совмещения операций открывают процессы 

профилирования ободьев колес. В основу базовых схем профилирования с 

центральным ручьем положены совмещенные процессы гибки-формовки и гибки-

отбортовки. 

При гибке-формовке элементы полки формируются раздачей, элементы ручья 

обжимом исходной заготовки. При гибке-отбортовке наблюдается 

преимущественная подгибка полок без заметного смещения элементов ручья. При 

гибке-формовке реактивный момент, возникающий при действии разжимающих и 

обжимающих усилий способствует течению металла в полость ручья. Организация 

при раздаче и подпоре кромки позволит при значительно меньших усилиях 

оформить боковую закраину. При гибке-отбортовке реактивные моменты 

противодействуют формоизменению заготовки. 

При совмещении операций раздачи и обжима на предварительном переходе 

формовке удается получать более сложный профиль формовкой части готового 

обода. Это приводит к уменьшению деформации на последующих переходах и 

уменьшению утонений материла в радиусных переходах. Не менее эффективны 

схемы профилирования и формовки с обжатием и циклическим подпором заготовки. 

В наиболее распространенном процессе листовой штамповки – вытяжке 

удачное совмещение достигается при бесприжимной вытяжке с  последующей 

вытяжкой с прижимом и подпором кромки. В этом случае усилие штамповки 

снижается на 20-25%. 

Таким образом, выявлены и систематизированы основные методы 

формообразования, направленные на снижение энергоемкости процесса и снижения 

деформирующих усилий. Наиболее эффективно это достигается при штамповке 

кристаллизирующейся жидкостью при замене операций формовки гибкой с 

самопроизвольным формоизменением и гибкой вдавливанием жесткого 

инструмента; одним из основных направлений развития листоштамповочного 
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производства является синтез и развитие совмещенных процессов обработки 

давлением. 

На основании проведенных материалов сформулированы цели и задачи 

исследований. 

Целью работы является снижение материальных затрат на оборудование и 

инструмент, повышение эффективности технологических процессов 

формоизменения листовых деталей с элементами жесткости на основе разработки 

новых способов формоизменения, позволяющих снизить деформирующие усилия 

путем полного или  частичного исключения напряжений контактного трения и 

рационального выбора схемы силового воздействия на заготовку. 

В соответствии с указанной целью в работе сформулированы и поставлены 

следующие задачи: 

– выполнить теоретический анализ силового режима процесса 

упругопластического изгиба с формированием элемента жесткости для определения 

потребного усилия гибки, стрелы прогиба и радиуса кривизны в процессе силового 

нагружения; 

– выполнить теоретический анализ процесса формоизменения при 

последовательном упругопластическом деформировании элементов жесткости 

листовой заготовки для определения напряженно-деформированного состояния в 

зоне деформирования и устойчивости протекания процесса гибки при положении 

колебаний и выявления наиболее существенных параметров процесса; 

– выполнить экспериментальную проверку адекватности полученных 

теоретических решений и технологических возможностей новых способов гибки; 

– разработать методики и рекомендации по разработке и проектированию 

новых технологических процессов гибки и штамповкой оснастки; 

– разработать процессы штамповки листовых деталей с элементами жесткости 

и деталей сложной формы на основе самопроизвольного изгиба с разгибанием 

полок; 

– разработать и апробировать технологические решения, выработать 

рекомендации для их внедрения в действующее производство. 
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Выводы 

1. В результате изложенного анализа научно-технической информации 

установлено, что в настоящее время достаточно полно разработана общая теория 

процессов изгиба заготовок в холодном состоянии; получены обоснованные данные 

о напряженно-деформированном состоянии и силовых параметрах различных 

методов гибки, предложены классификации способов и схем гибки, выявлено влияние 

геометрических размеров деформируемой заготовки на напряженно-деформированное 

состояние и остаточных напряжений на форму готового изделия.  

2. Рассмотрены новые возможности совершенствования процессов гибки и 

формовки, что ведет к получению деталей с лучшими механическими 

характеристиками, экономии материалов, снижению потребных усилий, повышению 

стойкости оснастки, снижению себестоимости продукции.  

3. Из всего выше изложенного, следует отметить, что одной из перспективных 

задач совершенствования процессов листовой штамповки, в том числе операций гибки 

– является разработка и исследование новых эффективных схем изгиба листовых 

заготовок, обеспечивающих снижение потерь металла и затрат на оборудование, 

инструмент и технологическое оснащение. 

4. Наиболее эффективными и рациональными, с точки зрения экономии 

материальных затрат, приемами, являются, изменение схемы напряженного 

состояния и локализация очага пластической деформации. Поэтому, дальнейшие 

исследования в диссертационной работе будут освещать и затрагивать один из этих 

приемов интенсификации. 
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