
вследствие своей междисциттлинарности • при её решении возникает 
необходимость одновременного учёта и рассмотрения проблемных вопросов, 
относящихся к разным областям науки и техники: пожарной безопасности, 
механике, вычислительной технике, логистике и др. [1-2]. 

Ранее была обоснована возможность использования критерия 
наукоёмкости для производства разнообразных сложных в техническом 
отношении инновационных изделий [3]. В последующем была предложена 
модель оценки наукоёмкости сложного технического продукта, в которой 
значение критерия рассчитывают с учетом данных о количестве элементов 
системы (и), образующих продукт; стадий (г) жизненного цикла каждого 
элемента; массы-нетто (т) элементов, образующих продукт и функции 
изменения издержек /и{1) элементов продукта на стадиях их жизненного цикла 
по формуле: 

. ї л о 

т, 

Функция / / / ) описывает характер изменения издержек элементов 
продукта в пределах конкретных этапов их жизненных циклов. 

Предложенная модель была использована для разработки инновационных 
конструкций роботизированных систем пожаротушения (РСП) [4-5] Модель 
достаточно хорошо зарекомендовала себя при создании роботизированных 
пожарных комплексов, но большое количество факторов, определяющих 
конструкцию РСП, затрудняло её эффективное использование на практаке. 

Для решения задачи уменьшения числа факторов, анализируемых и 
учитываемых при разработке новых РСП, представляется перспективным 
использовать технологии искусственного интеллекта [6]. 

Новизна предлагаемого подхода к конструированию РСП заключается в 
поэтапном и совместном использовании технологий искусственного интеллекта 
и критерия наукоёмкости (рисунок 1). 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
•КОТИоИР ОВАНН ОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУ ШЕНИ Я 

Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е 
А Л Г О Р И Т М Ы 

К Р И Т Е Р И Й 
НАУКОЁМКОСТИ 

Рисунок 1 Схема подхода к разработке инновационных роботизированных 
систем пожаротушения 

На первом этапе путем использования генетических алгоритмов 
реализуется статистический «макроподход» к со «данию конструкций РСП на 
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VtWHine физических систем (механические, электрические, оптические и др.), 
«Н'спечивающих комплектацию изделия для выполнения возложенных на него 
функций. 

На втором этапе осуществляется дальнейшая разработка выбранных 
а « тем на «микроуровне», т. е. системы оптимизируются по критерию 
ітукобмкости для обеспечения максимально возможного инновационного 
vjK'HM« разработки на уровне отдельных узлов, механизмов и деталей. 

Предложенная методология, благодаря использованию генетических 
и мі оритмов и критерия наукоёмкости, может обеспечить создание не только 
( »»«ременных РСП, но и составляющих их компонентов. Для этого РСП должна 
I на сматривается как сложная система с её последующим анализом на каждом 
уронне структурной иерархии. 
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МІКРОСТРУКТУРИ« ОСОБЛИВОСТІ МІДНИХ ПРОВОДІВ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДЖЕРЕЛА 

НАГРІВАННЯ 

В.1. Гудим, О Б. Назаровець, В.Л Петровський 
м Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Протягом 12 місяців 2012 року основними причинами виникнення пожеж 
«<\ ш необережне поводження з вогнем (45140 пожеж або 63,2% від їх загальної 
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кількості), порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та 
експлуатації електроустановок (13242 або 18,2%) і порушення правил пожежної 
безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та 
установок (5626 або 12,3%) [І]. 

Основними причинами пожеж від теплових проявів електричної енергії І'. 
1) короткі замикання (КЗ) ~ 43%; 
2) струмові перевантаження ~ 12%; 
3) перегрів горючих матеріалів і предметів, що знаходяться поблизу | 

залишених без нагляду електронагрівальних приладів ~ 33%; !! 
4) іскріння та електричні дуги - 3%; 
5) створення великих перехідних опорів (ВПО) ~ 5%; 
6) інші причини ~ 4%. 
Виходячи з цього залишається небагато причин, які можуть призвести до 

загорянь від електроустановок. Перша з них - перевантаження кабельно-
провідникових виробів (КПВ) електромережі, друга - порушення правил 
експлуатації побутового електрообладнання і внаслідок тривалої дії струму 
короткого замикання, який не був обмежений запобіжною арматурою, а третя -
несправність ізоляції елементів електричних мереж. 

Таким чином, питання пожежної безпеки в електроустановках, а також ї 
пошук методів виявлення причин пожеж є важливим і актуальним, і потребує 
свого вирішення не лише на законодавчому рівні, а й у вигляді оптимальних < 
технічних рішень. 

Електропровідність і пластичність міді ростуть зі збільшенням чистоти 
металу Тому для виготовлення виробів електротехнічного значення 
застосовують дві марки провідникової міді з малим змістом домішок; МО і МІ 
Мідь є кристалічним матеріалом, тобто характеризується тривимірною 
періодичністю в розташуванні атомів. При цьому конкретне розташування 
атомів і відстані між ними різні для різних металів, сукупність атомів утворює 
кристалічну решітку. Характеристикою кристалічної структури є елементарна 
комірка - паралелепіпед мінімальних розмірів, у вершинах, а також усередині 
граней розташовані атоми, і паралельним перенесенням якого можна цілком 
заповнити простір 

При високих температурах в кубічній елементарній комірці відбувається 
збільшення довжини ребра куба і змінюється розташування атомів. Для опису 
кристалічної структури в кристалографії застосовується система індексів 

При нагріванні міді вище температури рекристалізації (270 °С) 
відбувається процес зародження та росту нових недеформованих зерен [2]. 

Гіри незначній попередній пластичній деформації рекристалізації но 
відбувається Та мінімальна деформація, вище якої починається первинна 
рекристалізація, с критичною деформацією. Для міді вона складає 5%. У 
металах із незначною попередньою деформацією утворюється найбільші 
рекристалиовані зерна, а в міру її зростання розміри рекристалізованого зерна 
зменшується 
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Для отримання мікроструктури мідного провідника та її вивчення при 
н.іірівах були проведені експериментальні дослідження. Мідні провідники, 
піддавалися поступовій та максимальній (різкій) дії струму, а також відкритого 
полум'я. Для визначення температури використовувалися термопари. Інтервали 
часу вимірювалися за допомогою секундоміра 

Металографічне дослідження проводили на зразках дроту І1ПР з 
перерізом сірумопровідної жили 2,5 мм2 Для дослідження виготовляють шліфи 
ї ї наступною технологією: зразки дроту розміщали в алюмінієвих оправках, які 
і і ш и в ш о т ь епоксидною смолою, після затвердавання проводили шліфування на 
абразивному папері різної зернистості, а також за допомогою алмазної пасти. 

Після підготовки якісної поверхні шліфа проводили травлення 
ііанесенням на поверхню наступних реактивів: 

Травник №1 - Хлористе залізо 10 г, соляна кислота 25 см3, вода 100 см\ 
Травник №2 - Подвійна сіль хлористого амонію та хлористої міді 10 г, 

пода 100 см3, аміак (до отримання нейтральної або лужної реакції). 
Після травлення шліфи вивчали на оптичному мікроскопі (МЕТАМ Р-1)їз 

ібільшенням х200, хЗОО, х500. 
Висновки. Матеріал досліджуваного дроту є структурно неоднорідним, 

що пов'язано з впливом його технологічної обробки на структуру. Пропускання 
електричного струму силою 400 А протягом 10 с приводить до суттєвих змін 
мікроструктури. В мікроструктурі з'являються локальні ділянки кулеподібної 
форми, що свідчить про оплавлення і наступну швидку кристалізацію, яка 
приводить до формування окремих ділянок у~ виглдді круглих часточок. 
Коротке замикання інтенсифікує процеси"^ оплавлення дротів і сприяє 
формуванню дендритної структури. У провіднику який спочатку піддавався дії 
електричного струму, а потім дії відкритого полум'я ^ = 660 °С і т=30 хв), 
спостерігається протікання процесів як зовнішнього, так і внутрішнього 
окислення та руйнування. Для провідника який піддавався дії тільки відкритого 
полум'я виявлено тільки зовнішнє окислення матеріалу дроту. Неоднорідність 
і: груктури, яка отримується внаслідок технологічних „обробок зберігається. 
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