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X міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 

присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу 

«WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. 

 

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-

практичного журналу «WayScience», а саме: 

 

- державне управління; 

- філософські науки; 

- економічні науки; 

- історичні науки; 

- юридичні науки; 

- сільськогосподарські науки; 

- географічні науки; 

- педагогічні науки; 

- психологічні науки; 

- соціологічні науки; 

- політичні науки; 

- інші професійні науки. 
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уможливлює порівнювати різні культури в історичному розрізі та проникати в 

їх суть; 

7) участь і міжнародних програмах та конкурсах. 

Підсумовуючи, зазначимо, що хореографія — це універсальний 

суспільний феномен, що сприяє глибокому усвідомленню своєрідності кожної 

нації та її культури у своєму унікальному прояві. А принцип 

інтеркультуралізму у процесі організації навчальної діяльності вихованців 

дитячого хореографічного колективу передбачає вивчення й порівняння 

культур світу з рідною культурою засобами хореографічного мистецтва. 
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супроводжується викидами наступних речовин: вода, вуглекислий газ, сірчаний 

ангідрид азот і кисень [1]. Проте на практиці у відпрацьованих газах дизельного 

двигуна міститься набагато більше інших речовин. 

На рис.1 зображені складові робочого процесу дизельного двигуна.  

Під час дослідження встановлено, що вихлопні гази представляють собою 

суміш грубо дисперсного аерозолю (частинки розміром більш 0,5-1,0 мкм) з 

аерозолем колоїдної дисперсності (частинки розміром менше 0,5 мкм). 

Дисперсна фаза такого змішаного аерозолю є складною і складається з рідких, 

напіврідких (смолоподібних) і твердих незгорілих продуктів [2]. В основі 

лежить сажа з адсорбованими на її поверхні незгорілими вуглеводнями, 

сконцентрованими у вигляді смол. 

 

 

Рис. 1 - Складові частини робочого процесу дизельного двигуна [3] 

Дослідження проводилися з використанням комп’ютерного програмного 

забезпечення. Для обробки фото Microsoft Office Picture Manager, а для 

проведення математичного аналізу Mathcad. 

Експеримент проводився у наступному порядку. 

1. Експериментальний фільтр ступеня чорноти і сажовмісту 

відпрацьованих газів дизеля редагується в програмі Microsoft Office Picture 

Manager, а саме встановлюються значення контрасту і яскравості за певними 

величинами необхідними для подальшої програмної обробки в середовищі 
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Mathcad.  

2. В середовищі Mathcad зображення досліджувальних фільтрів за 

допомогою функції READBMP перетворюється в матрицю цифрових даних. 

Дана матриця буде зберігати сукупність координат точок, що відображають 

неоднорідність забруднення фільтра і дає можливість відтворити такі локальні 

зони.  

 

 

Рис. 2 - Перетворення і обробка фільтра димності двигуна Д - 240 при 

використанні біопалива для режиму роботи  Ne = 49 кВт, n = 2200 об/хв 
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Рис. 3 - Відтворення неоднорідності структури фільтра димності 

двигуна Д - 240 при використанні біопалива для режиму роботи 

Ne = 49кВт, n = 2200 об/хв 

 

На основі результатів представлених експериментальних досліджень 

можна зробити такі висновки: 

1. Ступінь затемнення фільтрів і їх неоднорідність змінюються залежно 

від режимів роботи і експлуатаційних характеристик палив досліджуваного 

двигуна. 

2. За допомогою програми перетворення зображення фільтра в цифровий 

код на основі матричних даних можна визначати як загальну ступінь 

затемнення фільтра так і ступінь затемнення та наявність його локальних зон. 

3. Даний метод при наявності достатньої інформаційної бази даних 

несправностей двигуна можна використовувати як діагностичний при 

визначенні його технічного стану. 
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